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odwróciło się od . Sródmieścia, obrosło na obrzeżach nowymi osiedlami, które same wielkością
przypominają miasta . .Zaczęliśmy więc powoli tracić wszystkie wartości, jakie przez lafa nagrom~dzily
się w Sródmieściu~ gospodarcze, kulturalne, społeczne. Ja~ je teraz odzyskać?

Miasto

I
' i:

t~:n,l Etnrnrnu
t

~·

~·

Degradacja lr6dmlelcla Lodz! postępuje powo!f, ale nleustannłe
motna ją zatrzymać? Ale iak'l Co może zademacz~„
f.Jui9W4Ć, te śródmieś ie ~ odzyska 11w-0jfi warfo!i!'
nie? C<l może temu·sprzyjać, a co przeszkadza. Oto niektóre tylko
problemy, nad którymi toczyła się dyskusja w redakcji „Odgło
sów". W dyskusji tei udzial wzięli:
1 nieuchronnie. Czy

środku;

urbanistą.,

generalny projektant pianu

- ANDRZEJ GA WWWSKI - posel,
wódzkiego Zespołu Poselskiego w. Lodzi,

przewodniczący

Woje-

- ZDZISLAW LIPSKI - architekt, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Lodzi.
- MIROSLA W WISNIEWSKI - architekt, główny projektant
planu rozwoju śródmieścia s. 1974 roku,
.-

MARIAN ZDROJEWSKI _- publicysta, radny RNML, dziamieszkaniowej w śródmieściu.

łacz spółdzielczości

- Czy urbaniści mają
1zlości śródmieście Lodzi?

wizjo,

Jak powinno wygll\da6 w

prą•

Ja się straszliwie boję słowa „wizja".
ZDZISŁAW LIPSKI: Wizja to jest coś takiego, co może łatwo zmienić &ię w fatamorganę. Trzeba trzymać się ziemi i spojrzeć na Sródmieście nie poprzez wizję (tyle ju:t ich było, tyle było programów - i co?),
lecz ed atróny problemu, jakim stopniowo stawało się Sródmieście.
Mamy więc obszar stosunkowo duży, o olbrzymich wartościach
materialnych. Mamy te:P; układ urbanistyczny oraz budynki, .które
są niezaprzeczalną wartością kulturową. Wszystko to jest niezwykle cenne. Tymczasem miasto, obrastając w nowe dzielnice

,f

m}eścia.

-

KAZIMIERZ BALD Łodzi w roku 1970 i 1&75,
-

I
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jest w ~
.sM>!ch obrzetach, przesta1o się intel"el!Owad tym,
Przyhto J;lkby tak~ że CP.ntrum ~od:d jest wie~zne. I o;o. \
,,.he, li•! de !lVii ll U I 11:..ii„„tr ·-1· l-'
r•r„ •. te 40 Il u 'k tu<. ~
&.,• mówić,trzeba nazwaó alarmem dla $ród- i
To, o czym c:hc_
Aa

-Oą

pan ab1 nie przesadza!

*'' '

Towarzy~ ł

t~n

kutowallśm:r

.

temat w
na
Z. LIPSKI: - Nie I Dy
stwie Urbanistów Polskich I doszliśmy do wniosku, iż problem l
jest na tyle powatny, że trzeba za ws'ielką cenę znaleźć sojusz- i ·
ników, abyśmy wspólnie mogli go rozwiązywać. Wandale n i egdyś '
zdoby1j Rzym, burz~c w nim kilk• budynków, 1 zaś słowo „wan- .
dalizm" zapadło w świadomości następnych pokoleń. Jak będzie- ,
my oceniani my jeśli doprowadzimy do tego, ie olbrzymie za- _
aoby kulturowe Śródmieścia mikną? A przecież mikają„. Degrengolda następuje w wielu płaszczyznach: począwszy od tego, · że
nikt nie aprząta, poprzez ło, te budynki 1ię walą, starzeje się
I psuje infrastruktura techniczna, rośnie pauperyzacja mieszkań
Stódmieście.
ców... Od tej właśnie strony musimy spojrzeć
· Wizje mieliśmy, możemy je mieć w każdej chwllL
MARIAN· ZDROJEWSKI: - A jednak pewne wizje, koncepcje
aą ważne, skoro widzimy ich CZllstkowe, ułomne rezultaty, -w postaci rlie dokończonych fragmentów nowej zabudowy w Sródmie- .
ściu, te powołam się na przykład Ml!l!llhattanu. Rzecz w tym,
it żadna z tych koncepcji, powstałych w latach 70„ n.ie została
konsekwentnie i do końca wprowadzona w życie.

,

~

·

.na

Foto: Konrad TuTowskł
Ryś.: Rafał Ciesiel.skł

MIROSl.AW WISNIEWSKI: .;,..... Bo teł i miasto nie jest tworem. który łatwo Poddaje się wizjom architektów czy Urbanistów.
wedle naszych możliwości - na klrztałł
Wpływając m iasta, dotyikamy wyłącznie jego widzialnej, zmaterializowanej cz~. · Reszta - "' to 1tru:ktury niewi„
dzialne - pole działania afł. 1ospodarceych ł apołecz-

'
pięta achillesowa planu
chaiła Tuchaczewskiego.

1a

·wojna polsko-radziecka w 1920 roku.

Mi-

O k.ampa,1100 1920 roku zachosię tylko jego niewielka
praca „ Wyprawa za Wisłę",
będąca cyklem jego wykładów,
Akademii
w
wygłoszonych
Woj!Jkowej w lutym 1923 roku.
W te1 pracy Michaiil Tuchaa:ewski wyjaśnia plan operacji
Frontu Zachodniego I motywy,
jakimi Ilię kierował, stawiając
sobie za cel wyjście prawym
za
skrzydłem vderzeniowym
wała

Wisłę.
Oczywiście

GIEORGIJ llSSERSON ·
Wojna s białym.i Polakami
szczególne
zajmuje zupełnie
miejsce w historii wojny do- .
mowej. Na polskim froncie Armia Czerwona walczyła jut nie
przeciw wevvnętrznej kontrrewolucji, lecz zadała cloe obcym interwentom.
Tuchaczewsld był
Michaił
godzien tego, żeby stooąć na
czele czerwonych al1!llid, prowadzących uderzende na Warszawę, na póh1oe. od Polesia.
Atak na Warszawę miał ogropolityczne J
mne znaczenie
mógł

odmlen)ć

całą

międzynarodową.
„Podejście nas:zeJ

na

:or

arm.H pod

_;, mówił W.I. Lenin
Wszechio5yjsl«ei Kon,-

Warszawę

Wars.Mtoa, sterpte1\ 1920

sytuację

ferencji Partyjnej -

udowod1tila l>ezspOTnie, że gdzie§ blisleży centrum calego
ko .ni
światowego impeTializTTa.kopieTającego się M

sys•emu

mu,

tacie Wersalskim".
Dowodząc w 1920 r<:dtu armiami Frontu Zachodniego, Misięgnął
Tuchaczewski
chaił
szczytów swojej sztuki strategii. Jego plam o.femsywy 'Frontu .Zachodniego ze względu na
wielkość swej skali I wspMl.iałość koncepcji głęboki.ego manewru oskll"zydlającego prawą
flankę z okrążeniem Warszawy
% póln0cy I zachodu może być
postarwiony obolk najwybitniejszych · wzorców sztuki wojennej.

•

Co głównie charakteryzuje
plan Michaiła
Tuchaczewskiego, to
rozmach koncepcji i
zdecydowane postawienie
celq. ·
Pod względem wykonalllia
plan ten nie był bert zarzutu:
głęboki zamach prawym skrzy.
dlem wokół Warszawy przy
zabezpieczeniu lewej
słabym
flanki krył . w sobie niebezpiecze.lstwo. Manewr oskrzydlają
'cy prawą flankę nie był zabezpieczony pe'Wll'lym Ulokowaniem
osi zachodzenia .i w tym tkwi-

wielu rzeczy w

tej prac.} nie dopowiada i po~
wiedzieć w niej nie może o

ty'm, co doprowadzUo do klęs
ki operacji warsmwskiej w
do rubieży
1920 r. Przecież
rzek Narew I Bug natarcie rozwijało się z ogromnym sukcesem I przeciwnik, rozbity w
szeregu wallk., wycofywał się
będąc w stanie
bezładnie, •
zatrzymać się i stawić op6r.

Autor tych słów, uczestnik
natarcia na Wisłę, pamięta, Jak
w marszu do rubiety .rzek Niemem i Narew nasze wojska,
hasłem
naitchnicme
„Weźmiemy WaTsza. przechodziły
węf',

po 30 kilometrów
dzie!lltlle, ra.żąo i pę-

·"

· pnzegląd

OdgloSJ·

· p'asy.
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ORUK: Prasowe Zakładv Gra·
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- Ru ch " Lód:t. ul. Armil Czer\l\'<•'1f'1

"li

Fłedakc1s

nie 1wraca nie zamrSwtonvC"h rekool~ów 1 r.utrzega ~obi" or11ws do 11kr6tów 7.a
tr~•r' neloszeń redakc11 nie ed·
J)n vl~ia
Warunki prenumeraty: 1. 0111
ln~tvtuc1t I zakładów orac:r zlnkii i!70wane w miastach wole·
w6d~kłch I 1'0ZO!!tałvch miastach
w któr'l'ch znalduia sle ~ledzib•
„PrHll
RSW
Od:·i7111lów
Ruch" zamawllf1a
Kql117ka
i:iren11merate w tvch odrhl!!h1~h
fn•tvtue1e f zakładv pr!lc'
tlok::il'7f>W'łne

w mlei~rnw'1~ri::i"h

gdlle nie ms Oddziałów RSW
Ruch" •Książka „Pra~a urteda!!h
pł<in111111 pr1mumerate "
PJ<"?towvch ! u doreczvciell il
Dl11 lndvwidu::ilnvch orenumeratorów _.:. M"by flzvc-zne zamlesl':k11łe na wsi I mle1scewośclach
RSW
gdzie nie ma odzfal6w
Jltuch"
Ksląźkl!I
.„Prasa
f'renumerate w urze01'łl'łt'a1~
t!l'l~h ooc1towvch f u dorec?.'I'·
efell o'łnbv fiZTczne nimie'ł7kR1E"
Orl·
w m111.~t11ch - ~ledzfbach
Ko;ldd~l!!lów RSW .Pr:i_o;a k'l - R.1-h'' oołac-aia nr1on11me·
rat' WYlaC':rnle w ur1ed;ich oocz.
tn(Ą.'Vrh

n:::tfia\V,_,. ~ n...1,.l"', .......,vnh

dla mlei'IC3 1amiE!~l
k'ln la orenu.merRtora Wnl'lt' do·
blankleh1
konu111 sle użvwalac
:. woł:;itv" na rach11nek b:rnk•·'""·
RSW
()dd?.ialu
mlef„roweeo
::=tuch" li
K,iążka „Pra~e WT·
Prenumerat~ ze zleceniem
svtkt 1a eranice prZ1V1muie RSW
l!tuch"
Ksla?ka
„P''l'"
1
Kolpnrta?u PrasT
CPntrqla
W 1 <. "" ·tw •Jl T„w'1r11wa 2~
OO 9!iR Wars„awa konto PKO BP
X V o c:1 cl?:! a ł w W ;mm1 wie nr
lfi'iA 70104!5 139 11 Prenum~rata
ze •.lect>n iem wirsylkl za t(t'anice
pri •11a zwvkla !est drotsia ad
P• ~n 1rn~r:itv kr'liowe1 · e !\O prec
dla zle'.'enlocfa.wców lndvwidualnv ·'1 Ie 100 oroc . dla zlet'a1a·
cy~h ln~tvtuc11 I akll!ldów or•·
cv Term•nv orz-vimow11nl11 nre·
n ..irnPr'ltv ns kraj f za 2r<inf('€
od dnia 10 li'ltooad1 na 1
kwąrt'll I o<'llrn<'?e rr1ku nR~te1'·
nPen 'lr'11 e"ll„ rok na•tepn1' d~ dnl11 1 k3~deee mlt!81a('I pnor1!!"l 'ąją„„en o~l"e1 "renu meraty reku ble~acl!'f!O
Zam.- 225!!. ~-10 .

wł:i4„f wv~h

2 ODGLOSY

Na podstawie drugiej częścl
anegdot literackich opublikowanych w miesięczniku „POEZJ A" (nr &) momu 1ądzić, ie
niektóny :mani \lisar:ie i poeci
·- jaik to 1ię mowi - 1.a koł
nierz nit wylewają. Wiele zazwią;:a
baW1T1yc-h historyjek
nych jut :i; piciem alkoholu.
W czagie Festiwalu Poezji w
Dzierżoniowie zirobiono składkę.
Do sklepu monopolowego udali
Iii: Marek Wawrzkiewicz i Edward Stachura. Kie<ly doszli do
lady, autor „Siekiereza~y" popobędr.1e
wiedział: „Niech
ehwalony Jezus Chrystus, poproszę trzy litry gorzały!"
Marek Wawrzkiewicz i ,Jer7.y
Górzański byli jurorami w konkursie p_oetyckim w Swid winie.
Mieszikali w dwuosobowym pokoju. Po upojnym wi,eczo.rze!
Gorzansk1
kładąc / się !!ipać,
prr.ykrył się kołdrą nie wzdłuż,
lecz w poprzek. Na zwróco~ą
uwagę, oopowiedział w ~sob
nie~rzeczny i wul~airny.
pozobaczyłem
Ra11kiem
h,:~rnie :r.marzniętt'1lo uparciuambicja nie po:r.woliła
cha mu w nocy przykryć się lnac7.ej. Po~tanowilem puścić w
niepamięć zniewagi i nie 11dowy~zło.
w11.dniać, ie na moje
potrząsar, jako
Zac:r,3'łem nim
te zblibła ~ię pora śnladan i owa. Wywlą:i:ał się następujący
db.Io,;.
O;j, nie
- Górząń"kl:
hud~ mnie, t"kl piękny miałem
sen ...
Ja: - A oo cl się ~nllo?
- Góri.ańskl: - Snił ml się
łn:„:fwy .lerz:vna.
"Pół l{nd7.lny póinit>.j .Jedliśmy
łnlada11iP. I jeśzt>ze raz ~lę potwll'rd7iło

przy~fo'Yi":

~M\

.-

wiara.„"
Sławomir Kryska pamię.t~, że
biesiadnego
podczas
kiedyś
spotkania Zbig·niew Jerzyna zapo
wybiegł
rzucił kurtkę i
wódkę. A wrócił przera7.on:r i
bez alkoholu. Co się stało?
KolPdiy, dzi"Krzyluląl: ~laj Objawił ml ~ię tna.k zwianl<1kn uparlnil'my!
stujący ,J:>.k
btne w~pólczesne ~an1>, Tekel,
Fares ... !
Otóż :r;bieg oknli1'7JJoścl chciał,
i• I .Jerzrt1'•• J obecny na spntkanlu Jan Himil~bach mllłłi
idenhci.ne kurtki. 7, tym, ie w
Zbys1.ek
w której
kieszeni,
11 wykł nosić pieniąd$e, Himihba~h pnechowywał iawiniętlił
w papier sztuczną nczękę dlaczerO!i akura.t mu 7.awadzają
ea. Zbys 7,ek oczywiście pom1•1 ,
lił kurtki.
_ Wchnd'lę do monopo o" e10 biorę polówkę - relacjnnosięgam do kiew~ł poeta 11.,,eni i nie patrząc na zna.ldupapier, kładę
j~cY się taro
prz'oo. e\tspedlentką.„ ~V tyn:
mi.menele poJąłem, oo poec
mają · na myśli pisząc: sł?'~u
ł.-m ci~zę. Rozkoszne przezycle.
Do11iero kiedy 8POJrzałem na
ladę I zobaczyłem leż3'l'~ tam
zamiast banknotu papier ze
sriuc:r,nl\ szczęką Hłmcla„.
_ Gorr.ałkl nie przyniosłeś, "

mara, Ból{· -

chociaż zabrałeś
npylał z niepokojem

M'.\'

n<':r.ękę?

Rlmllsbach".
Jan Himilsbach wspomina .•
swej kairiery p1początkach
•~Tskie j. Przy wódce poznawał
róiinych twórców. W . połowie
l"t pięćdziesiątych . ue<lzlał w
Krakows~im
„Harendzie" na
And~zeJem
Z
Przedmieściu.
Brychtem i Roma:ie-m Sllwonikiem dyskutowali o malarstwie. Atmosfera była nerwowa.„
"Wymii\nę w~~ . przerwała
nam niestety m1hcJa., .1 to w
nlez:byt ~rzeczny sposob: An.drzej i Roman gdzieś zmknęh.
Ja 7.niknąć nle moglem, bowiem w tym punkcie ro~mow~
nle miałem już· na sobie ani
marynarki ani koszuli, a przeoleż to obraza obycr.ajności'. ł.e
wałęsałem się · pó~goły w biał~
dzień po śródmiesclu. MO t"7;
tak 11ważalo, więc abym nie
zostaprzechodniów,
r;ryzl
hnn odseparowany na 1'oJ!llsariacie na Wallców. Rankle~
słyszę, jak po celach chodzi
profos i w ka.7.de.1 pyta: - .J esl
tu van Gogh? - van GoJh
niestety się nie 7.głosił, więc
zamiast niego mnie zaprowadzono do dyżurnego. Na kartce
przed nim widzę trzy nazwiska: van Gogh, Zbigniew Kupozyńskl, to byl bard'l:O ciekawy
malarz, i moje. Zaczynają .najpłerw pyta~. czy '6 nHwlska
kumpli z «Harendy„, a głównie
męczą o teio van Gogha, więc
mówię ~polcnjnie, ie on 1lę natrzl'lil, st~d mon ro sobie
d rować. A mlllejancl z&r~z:

tk~ mitli b!'fl6f - Od:POWtadams - Słowo honoru, nte
wiem„. - Wtedy pr~szedł JakH oficer, llOł tam po~zeptl\ll
I zcodnle atwletdzlll, iem wariat I łeby mnh1 wyrzucić, bo
tylko' kłopotów narobię. Aha!
uprzytomniłem soWychodząc
bie, co było przyczyną mel{o
5poru z Brychtem - ani chybi
na temat madywagowaliśmy
larstwa jak zazwyczaj przyszll
artyści.' Pewnie kl1>dy milicja
przerwała nam rozmowę, pr:r.ynieco zacletr'T.t'WIOnl\.
znaję momencie nll'i
w pierwszym
zwróciłem uwagi, ie dawnyt>h
partnerów juł nie m-., I prórozmobowałem kontynuować
wę z przybys7.aml, powtarzając
bei p[7erwy dwa wspomniani'
nazwiska".
Andrzej Brycht podobno jest
~pokrewniony z MaTlanem Piechalem i dlatego nazywa l!O
wujkiem. .w poc1.ątkach lat

n•

te - nłe ehe1t powt___,
łe
Iłów juł wypowlada.nyeh „partia. musi od'llyska6 wla.ry- .
Wlaryrodnoi6 pa.r1odnoić„„
tia ed111ka w6wosu, kiedy ~
wróci de formy 1woich Ideałów. J~ełi p~estanie być partią tylko I wyłącznie aparatu.
Proces ten musi nastąpić i to
szybko. Ale wyłącznie poprze1
ludzi, a nie poprze'I · hasła".
KRZYCZĄ

LICZBY

numer z.o
poprzednim
TYGODNIOWEGO"' (:nr 29) Piotr Alekianc!J:owicz omawia najnowszą publikację Głównego Urzędu Sta,tystycznego pt._ „Mówią liczby",
która wkrotce będzie w księ
io
Wydawnictwo
garnia-eh.
ukazuje sytuacię Polski w latach 11160-lllllo/oti na t,e p1ęc1u
krajów aocjalislycz..nych i cz..terecn kapitalistycznych w Europi~arz
młody
sze4ćdziesi11tych
pie. Podane w mm liczby n,e
57.0knwał dragtycznym ~łnwnic
aut.or~ - zdaniem
twem. Marek Wawrzkiewicz · mvw1ą
lecz. krzyczą . .l:'e>b1ezna lexlura
pamięta ch<llt'aktep•styc:me idaegzeinplarza koreKtotrsldego narz.enie w łódzkim Klubie Dziensuwa m. m. następu Ją ce .refleitnikarza.
&Je:
„Wszedł Brycht. 7.bJi:i;ył się I
„.3potkać mo.i;ua jeszcze idzie·
~tentorowym głosem 7.adał kur~
nicgu:iae v.couy vozy·•YWDCJ o;,e~
tuu.:y.lne pyt.anll':
ny czy to l<H ou, c;i;y J,I erw„:1.cJ
- K .. „ jałC leci, wu.lu?
'"· .i,ymcz11.selU
lat
po1owy
Marian Piecha] · nl1>r11 po'C7.Prwa1·to patr.1;ec :i; ouleglejszeJ
wlenlał I z dysh·nk<'.i~ o<lp:uł:
perspek•ywy. Wuia.c 1\ owl:'.t:a•
- Pn eh ... !
wyr„znie, ie w całym l:.>-Jec1u
Jl'l"7YIPht
niP''
Był to ,ll"dl'n 7.
nasz rozwo.j oubywał się wolp~c1Jtów, kll'dy An,lnł".i 1\ryrht
meJ m:i w inuycll _panstwacu,
11ie znalazł właśrlwP;I odt>nwlPJ;'oniewa:i;
zachodn1ch.
tak.ze
dil".
puuŁlt &lar.u IJyl niski. na.we•
Na temat AndnRja Brychla
.vouoone leu1pa rezwoJu oznapis7.e się o><tatnio cora.z więc.ej.
czaJą powięK•:tame :.1ę uys,~11su
Pisarz przebywa od kilku miew sioi.unku uo pans\W kapna.sięcy w kraju. Drukujemy jelistycznych. W b.l oku socjali~o najnowszą pqwieść pt. „Azyl
stycznym nie dogoniliśmy najmiesięczniku
polityczny". W
lepszych, przegamaJą na; s1ab,.KONTRASTY" (nr 7) rozmasi. Strach pomyslec, jak wyglą
Bołtryk,
z nim Micha!
wia
tabele uzupełnione o
dałyby
którv wcu>śnie i (nr 1 z 1987 r.)
Tajwi\n czy Koreę
Ja.pouię,
opublikowal reportaż pt. ,.SzuPołudniową.•
kam Andrzeja BrycMa".
To ogólne wrażenie pozostaAndrzej Brycht mówi, ie nie
wania w tyle znajduje liczne
lubi tenisa, żeglarstwa, nart i
przykłady i wytłumac1.enia w
tu:rystyki, nie znosi koni. me
publikacji. Oto pada init o wy- ·
interesuje się polityką. W p1 .<1sokim poziomie : wyksztalcema
niu uważa się za srednio<lyspolskiego społeczenstwa - co
napi·ać
Zamierza
tansowca.
urugi robotnik w Polsce ma zapowieść o swoim
trzytomową'
led\Yie wykształcenie podstawożyd u.
we, a jedna trzecia musiała się
„Mam dużo materiału, ja.k
zadowolić zasadniczym zawodopan się może dmnyślić, wojna,
wym. Oto na stanowiskach nieokupacja, powstanie warszaw.
robotniczych zaledwie co rzwarskie, do.ir:r.ewanie w stalinizzatrudniony rna w~ ksdałce
ty
korwo,j,kowy
mie, więzienie,
wyżsr.e. (... )
nie
pus górni ezy, praca w rr.dakJeszcze inna mi:.ra cywilizacjach, robienie tak zwant>,i . k~
cyjnego npi1źnienia - liczba
riery, podróże, C'T.tl"ry malienzalrudniooych w tak Z\\anym
stwa, wyjazd z kraju, prze1:nyt
~ektorze prymarnym (rolnictwo,
narkotyków, wrastanie w nowy
· leśnictwo, pr1emysl wydohywkraj, parę lat :i;ycia z Muriynczy ..W Pol. re ~ niemal .iedoa.
Japonką,
:i
mal.żeństH"o
ką,
pr7.)'l{o\ly ta wszystkich konty-fł trz cia. prac wnlki1w. W ~"lecie
zachodnim - bd
w~ bodnio\
• nentach, wreszcie znów Polska.
25 do zał('dW e 7 procent. Nic
(.„) Wie pan, jak ws7.edlem vo
dzh\ nego, że z kolei w usluraz pierwszy do Związktl Litransporcie, handlu i
1tach teratów kilka miesięcy temu i
łączności pucuje tylko co ~iód
popatrzyłem na moich dawnych
my Polak i rajmujemy ostatnie
kolegów, "·ydawało ml się, te
to był tylko mie.;sce w~ród wybranych do
życie,
moje
porównania państw.
sen".
k~lą
Są w tt>j poucu.jącej
łJ'tm.:ich
na
artr.kule
W
ienre dane hudląre l{'l'<nę. Oto,
„KULTURY" (m 2P) Andrzej
11nqwu dla przykładu, produkBrycht pisze o przemysle pitywnnM środków trwałych w
Krytykuje
11:ir.•kim w Polsce.
budownictwie I przemyśle wę
1ystem sprzedaży książek i ugłowym · zmalała od 19łl0 roku
1ady wy.płac.anta honorariów.
rolnictwie
w
vięciokrotnie,
W tym samym tygodniku Urdwukrotnie, a w całym przeezula Blełous pyta populamemyśle wynosi uledwle 70 prr/!
go aktora, Jerzego Trelę, człon
cent produ1'tyw11oś<'l z wydaka PZPR, czy wie o tym, że
nleeywilh:owanych
się
wałoby
n.a wybitnych artystów należri
początków lat 6łl. Oz11acn to,
1ifl
1pogląda
cych d-0 partii
7.e przł'i cały ten okre!! lnwe~
dziś bardzo podejnliwle.
eoni wlęrej, by
1tow11.llśmy
·
od,powie<lt:
corai mniej 11 ttJO mieć",
Dlat•to„.T
na
"Wiem. Co Ja
io właśnie będę· partyjny daDOSWJADCZJDNIA
lej. Nie można dzielić ludzi na
czerwonych, 11ielonych l żół
'VĘGIERSKIE
tych. Sri t-0 podziały, które lu·
d!liie sami sobie wymyilill, w
Ns Węgr~c-h tyje obecnie
które się włożyli, wbili. Nie.
ok<lło 10 ty~i~y Polak6w lub
funkcjonoMyślę, że powinny
Węe;r6w pochod1A1:nh1 pol~kiego.
w
pojęcia
wać jedynie dwa
U1<aruje ~lę tam w języku polstosunku do ludd; Dobro 1 Zło.
rklrn „NASZA GAZETA" (fl'lr 4)
Według tych kryteriów powinKomitl"tu
wyd11uwnictwo
człowieka, w
no się oceniać
PZPR. w W~derskhij Republice
tych kategoriach powinno •ię z Ludowej. O e;ospodarce węe;ie.r
nimi rozmawiać, a nie z pozyskiej ciekaiwie opowiada rade&
ugrupocji stronnictwa, czy
ekor.omiczny ambasady PRL w
wania. W każdym razie - nie
NiecStanisław
Budapeszcie
w kręgach sztuki. To, że Jeka;rz.
stem partyjny, jest moją pryZ rozmowy, którą przeprowawatną sprawą. („.) Uważam, że
dził Konstanty Mie;dal, dowla·nie muszę się tłu.maczyć dujemy się, ie Węgrzy popradlaczego należę do PZPR. Alho
r6wnowa!(fl rynkową i
wiają
ktoś mnie akceptuje albo nie.
dynamikę ek~portową poprzpz
A munę panią jeszcze pociepienięż
d-0chod6w
obnlż~ie
szyć, że jak bylem młody, na.
nych ludności, Przedsiębiorstwa
leiałem do harcerstwa, poznaobowiązuje %,l5 pr<>e. prót pła
łem wtedy wielu ludzi. Jed~n z
cowy. Przek:r-0.czenie tej itraninich jest obecnie przedstawicy wyma~a Mpłacenla podatku
Spotkapodziemia.
cielem
w wysok-ości at 1000 procent.
przypadkowo
się
liśmy
Tylk<> niektóre przedsiębior
przed lwiętami, był ·na lekkim
stwa nie płacił tRk horrend::i.1rauszu. Klepnął mnie pri.yj11.tnie
n~'ch podatków, ale mus1..ą sp!'ł
po ramieniu i powieddał: „Nic
tn1dtwrh
nlć sze!ć niezwykli'
się nie martw. U nas wyroku
warunków (m. In. ti:r.eb~ oslą
nie masz>+. Może będę miał. Z
l(!lĆ minimum J~ proc. rE'ntowtymi wyrokami różnie bywa.
nMć hez t.Aodm•j pomocy flnl'lnNa przykład mogę dastać wyr.11ii1
N~
~owej z U'"Wltll\łn).
rok od własnej partii. Tak się
ud~.ie !I~ fo <">'knł-n 21!0 uikłJ!.
też zdarzało. (.. ) A skoro Juł
dom mełnn I !l~dnlm. a 11!1
tak weszliśmy w ten temat, to
gll(8nfom.
powiem pani, tż zdaję sobie
sprawę z tego, iż partia .iest w
pewnym seni;ie akompromltoE. L.
wana„ Nie, tle mówię - nie
któu:v tę
partia, leC?: ludzie,
p rłlę tworz~. I dfatero ~ teJ
1PM6b
maleł6
chwłlf nale~y
W
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PYTAMY:

Jaki byl miniony tydzień?
K:RZYSZTOF ZEBR·OWSKI, dyrektor „Fotoop·
tyki":
- Miniony tydzień był jednym :r ostatnich, kończ.ących blisko 8-miPsięczny remont pomieszczeń przy ul. Próchnika l, gdz.ie
otworzymy już wkrótce nasz duży, elel!anckl, nowoc:r.e<nl@ wydniach sp„cJallścl
posażony salon oftalmiczny. W najbliższych
niemieccy :r: ,.Zeissa" 1.akończą montaż maszyn i urządzeń. Bardzo ham też pomogli ludzie z „Budremu'', od dyrektora Jprz!'go Koją, którzy w.V'konali na czas stolarkę aluminiową, zachowując przy
tyrl) stare, secesyjne formy architektury. Dopytywano się nas,
czy zdążymy otworzyć salon na 22 lipca. Ja myślę, że po miesią
cach bardzo trudnego do przeprowadzenia remontu, nie mfl 1.naczenia tyd7:ień w tG czy w tamtą stroną - ważne jest, aby odale
było się bez „niedoróbek". Nie chcę zdradzać szcze)1;ńłów,
zapowiadam, że wygląd \\'nętrza mo7.e \\·~·wołać u pierwszych
klientów pewien szok. Nawet Niemcy przyz1rnli. że nie winzieli
chndzi o
dotąd tak elel!11nckiee;n salonu .. Zeissa"'„. T~·le, je~Ji
W><pomin:=11n to na jsmutmoją hrnn żę. Ze smutnych wy·darzeń
niejszP, które przeżyłPm harclzo hnleśnie: śmierć - nie~podzie
moje~o przyjaciela, Janka Matczaka . .
waną -

GRZEGORZ G.'lZUA, prodziekan Wydz. Filologicznego UL:
- W ubiegłym tygodniu poja\viła się wres7.cie na<lzieja na zakończenie wojny pomiędzy 1TanE'm i· Traki Pm. Mamy na kulturo-

zn'lw ..;t\\'ie studentów arabskich: ich n.pinie i re::ikcje pnybliż~·ły
mi tE'n konflikt. hr;dący najwięks1,ą otw11rtą raną współcz"sneiro
ś\\·iata. Przechodząc do spraw krajowych: co roku z :r;ninteTesnwaniem oczekuje~ kim będą laureaci na11r6<l państwowych w dZl"cłzinię kultur·. Wybór na1.wisk ~wiadczy o „optyce" wł::i[lzy wnhf'c najważniejszych z.hwisk w sferzr lwćrczości arty~tyczn"i I
litrrackiej. Z satysfakcją przyjąłem wic;c n<111rodc:- dla Anclrz„ia
Był tn dla
Kuśniewicza. klórel'(o pov:ieści wysoce <obie cenię.
mnie, noza trm. tydzień nocl znakiem lektur. Za na.iciek::i.wszą
naz:.;\\·:in'l
uważam dzienniki Marii Dąbrowskiej W przeszłości
nisarkę z nrzek;isem i ironią .. autorytetem moralnym narndu".
Z lekhiry .ie i dzienników wynosze przekonanie. iż rzeczywiście
giF'tcikim autcryłelem bvła. Szkoda. że nie znalazla ~odnych
hie n~"tf>nrów wfród pisarzy. Nie mogę też nie wspom~1iPć o
tym. co mnie o~tatnio fasc~;nu.ie: mam na myśli nuhlic~·st~·kę r::i·
dzierką (m.in. niezwykle ciekawe artykuły w .. O!!on.ioku") '1Tn
\\"iF'lkirh naz1visk
r;idzieckif>j
pr0ces przywracania literatune
pnE'tów i nis;irzy rosyjskich XX wieku - Cwietajewe.i. Achmatowe.i. PHsternaka, Zoszczenki... Co się tyc1.y Sołżenicyna. tn
poi;:ik pnecz~·t;ilern - miesięcznik „Nnw:vi Mir" wydruku.i<>
\\·ie~ci .. Oddzi'>ł chorych na raka"' i .. Pierwszy kri!l!". ZauoznaMoim zc:h1niPm,
lem sir z nimi w crnsie pnhytu \\ e Franc.ii.
rns. ·jmieszczą się te nowieści w nurcie najwybitni,,. jszej !"piki
skiei. 0d Puszkina poczynając. na Rybakowie knńcząc, 1.a.ś irh nazwijmy to - .. horyzont odwaii:i". nie sieira teraz 1ialPj, niż
niektóre nublikow.l!ne wsnółczE'Śnie w ZSRR książki. Trzeh:i if"<lna k nami()tać, że Sołżenicyn pisał je o wiele wcześnie.i. w zupełnie innych warunk<1ch' Nie wspomina si~ jesz.cze o możli\\'ośd
druku innych utworów tE'go pi<<1rza: o powieści .Sierpi"ń. \4-11:0
roku", zaplanow<1ne.1 jako. pocz'ltek ennpei. <1 takżP n tr7.1·tnmowym .. Archinf'l'1E!ll Gu!;ig". 'rE'n o~ta1ni utwf-T przPniknietv jast
do!!"l()bniP tonrm ironii. J!nr1kie!!n szyder.•twn, 7.::\p'lmięt::iłej anarch;i - ale formy literackie >q chyh::i pndohne.

'\"0.Tf'TFf'lł MARZYŃSK

ra
-

, szE>f p.r-:vw~tnego biu-

podróż~':
Mia/em cfo5ć nrzykn· nypiirl,,.~;

111<ifllem ". o<btniej eh •I-

przekwaternwaf>
TJ" iazri m.
1d7.ieri. sz~·ku hlC'P ."i,,ę na kolonie. Mi11lY WYi"C'hać do rta \\"\". e;dti~

lf. dn,ln\"l:nie n"

kilk;;i

dni przPri

pzekal na n'e du7.y (1110-m\e)>cnw•) dom \' pnr7ynkow~· Czę<ć
pokojów znjęll kolnni~c'I z 13ekhatowa. rc•<zta miała h.n~ dJ;i nas.
Oknało się jednak. że clzieci z prywat.negn biura ni!' „7mi"'Ś"
cily 'ię w puli". chociaż dom stoi tnci z nie w pr.łni wyknT7. "!<1"ny. Nikt nas o tym wcześniej nie po\\'iadomił; dohrzP. że st:oramy się skcmtrolnwać miejscę pobytu na 2. 3 clni nrzed roz.t:>f'.lrzęciem turnusu . • Gdyby nie tn. h>•lohv n<1nr;:n,·de 7.le. \\. Tla,,.·ie
powied1.iann nam: trzeha h~·lo przyjrchać. !!dY zbier::1h1 sie knml~.ia kwalifikacyjna. A przecież nie mnżemv h~·ć Z'rn·,ze i \«szę
dzie tam. q<lzi" 7.ałatwi;imy w.vr-cz.,·nek - pny h1kjPj skali ies
o już niemo7.liwe. :V\usimy 1.\"ięc - rhh'IC nie rhC':\C - polesrać
na prac~· urzed6w. Te 7.fl~ piętr?.9 wdą:t trucl'!'lri~ci. non'l~ze ·niPnie. ŻP czują ~ię \ern1. z;ie;rnżnnP - chc-ą 7fl ,,„7.„lk:i ~"'ne udowodnić s\vnj;i prz •datność. Inna zl:i wi11rlnmn.~ć: dosf;tli~mv teIP!on nd naczelni a Kr~"11ic~-. 7.e nie hNlą j11i z n"1rni \"l·spó.łpra
cow~ć, bn kwatery, hrak wody. ib... N:inPlnik nie jP•t ierinak
wrogiem pr.vwa1n~·ch hiur pnrlró7.:v. ho - j::ik "·i„m ,~·ndv i k·•·::iter ~laTc1.ylo dl11 inne_iro hiura. z innee:n rPe:inn1i.' ktłirP .,.t>ł~c'ło
w ub. rnku do ka~:v vrzędu 400 t~·s. 7ł. Ja t::ik nie zrobię, bn ło
nfe mie<<:i ~ię w j11kimk0h\ iek prawie

Pytał: ANDRZIE.J GĘBARffWSKI

W najbliższych
numerach „Odgl9sów"

•

- Jak to było li „<'udem nad Wi~lą? ZdaniPm ZENONA J.
MICHALSKIEGO - nie było cudu. Starłv się na przedpolach
ninra.lne
Wariiza~"Y dwie armie, z których każda miała swoje
ra.cJe„.
-. Poland, Poland ... ? - zastą.nan iała się d:r.iewrz;vna i Son-ej
Zelandii. - A gd71e to jest? Inac:r.Pj zareaiowal chłopak i Jz;raela. Zapylał, cz:v znamy Lódi, ho on wiele o nirj sl:n1~ J od ojca, który tam się )trodzlł - reportai ZOFIJ I\:ĘOZIORY ,,, podróży w Himalaje.
- BOHDAN GADOMSKI . dotarł do Państ1101\ ego' Szpitala
Klinicznego w Bydgoszczy i przeprowadził rozmowę 7. KRZYSZPopularny piosenkan: wraz 7. toną
TOFEM KRAWCZYKIEM.
Ewą I synem Krzysztofem ule!fł bard70 powl!i;nemu w:v padki:twl
na trasie Kołobrzeg - Warszawa. Jego samorhód uderzył w
drzewo.
- Turain zajmował ziemie od S;vr-Darii do Jeziora /\ral~kire:o
I Moru Kaspijskiego, P-OsiadaJ dużo złota i wielkie stada. b~'dła.
Nad jeziorem lssyk-kul ··nalr7.l(}no niecla"·11 0. pndcu~ w:vlrnp<Jlisk
ai<chcólo!firz11ych, cłzleło s:r.tuki ,łuhilerskle.i, unik"t I\' skalf świa·
towej - kortspondencja WASYLA KOCZNO\\A pt. „\\'s:iyscy
Jesteśmy AzJataml".
- Jest godina 4.00. Na mokry pl"ron stacji w Ol~ztynku wysn>u.fe się kilkudziesięciu harrerzy. Mimo zimna wsz~·sl'y ubrani
w krótkie svodenkl. Plecaki ukryte pod pelerynami spran-lają
wratenie, jakby to była wycieczka wielbłądów - reqortaż MARKA .JUSKIEWICZA z wyprawy na Pola Grunwa.ld7.kle.
- Przebudzenie nie na1ciy do najmilszych. Ktoś ml wali
pł~łclą w dach, wrzeszcząc w znanym mi 'l:e szkoły ·języku, bym
ma
odjeżdżał. Dopiero pląta rano, naszych już prawie nie
korespondencja DARIUSZA DOROŻYŃSKIEGO ,,, drogi nad Morze C:i:arne.
- Po pr:i::v.le:f.dzle z. Nairobi do D11.r-Es-Salaam, wynaJmuję
pok6j w na.ftań~:r,ym hotelu. W ~amonhsługo~'.ej re•taura.„.ii na
włdocniym mle.l~cu wl~I duży pl;i.kat. Trudno wH11.lir sobie bl!rdziej 1rozumłał1t l zwięzłą lnformal.'ję o rhoroble AinS - z 1e!Jan&mł w Afryce rozmawia LUDWIK GEBEL.
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Zastanawiałęm się

wieiek
nad tym, dlaczeg o do tej p
słynnej prz~
nie wydano
książki Melchio ra Wańko
"Sztafe ta". Poszedłem wre•
do bibliote ki. wziąłem tę 4tkę 1 zacząłem ją przeg.tć.
Nosi ona podtytuł: „KsłcJ oj
pochodz te

gospoda1'czym e

b.rura
była
prototy pem
reporlki ej
COP" - plon
Cenneg o
do
;..ypraw y
Okręgu

Przemysłoweg<

zwaneg o wówcza s
sk.iego
Zaolzie m - przez wojska polprzez gen.
skie dowodz one
Bortnow 1klego.
Władysława ·
Czyn ten był wówcz u, a I jest
~ dzH, bardzo rótnle oceniachwalić·
ny. Nie ma czym
Poznac! panujące
Ale motna
wówcza s poglądy 1 nastroje -

•I•

Księstwo Cieszyńskie
przeszło do Cztch

w XI111 wieiku

„T„zy wydani a moj ksicpki pt. „COP" - pisz~lch1or
i ten argume nt podnosi li Czf!""ie do
we
Wańkowicz
si, twierdząc, te Polacy osie'ozeszl11
kt61'
_
ty"
„Sztafe
"dll w Księstwie Cieszyt\łkim
aię w ciągu kilku ,itęcv dopiero w XIX wieku. Faktem
wskazują ;ak sp1'arfł'll ~i
jednak było, te w wielu powiadon1' o po czyteln ik
wiatach Księstwa Cieszyńskie
akie; planow ej pTo'
go przeważali Polacy, a w InAutor uznał jed~ te bronych Czesi.
szura o Central n, Okręgu ·
30 października 1918 roku w
pozbyt
·
„
Przemysłowym
ie powstała Rada NaCieszyn
z~intedo
bieżna · w stosu.n
Księstwa Cieszyńskie
rodowa
1
1'esowania jakie z.bu.dzil je1
Józefem Londzin em
ks.
z
go
tytul". Postano więc ją poktóremu pomaga li
czele,
na
1
pogłę
rozbu(ać
szerzyć
Reger i Jan Michejbić 1 tak P.OWa „Sztafe ta". Tadeusz

wanta

złem

będących

pod

Księ
Cieszyńskiego. Władze
stwa
warszaw skie, a Naczeln ik Pań

kontrolą

Rady Narodo wej

osobHsti.va Józef Piłsudski
narastający
próbowały
cle.
konflik t załagodzi~ poprzez negocjacje , Nic to nie dało. 23
roku wojska
1919
styczni a
czeskie uderzyły na Bogumi n
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W Usta.eh przycbod'ZĄcych do redakcji za.WMte S1' !'6wnłeł
pytania dotycz~e stosunk61v polsko-radzieckich. Czytelnicy
pytają na przykład o wo.fitę polsko-radziecką 1920 roku.
Nosłrny glę z zamiarem opublikowania kilku artykułów na
ten temat. Jako pierws11:y publikujemy art:vkul Gieorgi.ia
Samojłowlcza Jssersl;)na, kt6ry ukazał 11Ję w 5 numl'TZe
„Drużby Narodó,v" z 1988 roku. Artykuł tPn pnt>dstawia
punkt widzenia radzieckiego hi~torykll woj~kowo~cł.
Gieorgij S. lsserson urodzll ~łę w 18911 roku r,marł w
1971; rokn. Ukończył ~zkolę Podt'horąźyrh w Pf'łerhofil' jeszefle
przed rewoluc.1ą. Wstąpił w fllzeregl Armii Czerwonej f był
uczestnikiem, mied7y 1.nn:vmi. "·o.Jn.y "l Polską w J!'l20 roku,
W latach nasti:pnych ukońMył Aklldt-mię Woj~kową l później

i>ra.cowal

w Abdemn

Wct$*oWeł

Im. Mtehana

w.

~-

JP!illmeco,

instytucjach. W 1941 roku, Jut jako generał dywizji, !:Ostał
aresztow11my l skazany n.a pobyt przez 10 lat w obozie oru ·
pozbawienie ttraw obywl\tel~klch na lat 5. W 1955 roku
Trybunał Wojsko"-y Sądu Na.iwybz@"l!'ll ZS'lnt l\nul1m•ał
ten '""Yrok, .lako bPzpodstawny.
Szkło Gieorgija S. Issel'!lon" opublikow1'no wrn 1
~omentarzem ,J, Gf'llera. Autor koment11.n11. n1t.pl!ał między
mnytnl:
„Zalnteresowa111\e "'Yd&n:Pnlaml konfliktu radziecko-polskiego
roku 1920 nie "WY!!'Uło w l~tocle nliz:dy. DzłA rozpoi'!'sittchnla
się na tem temat mn6dl'f'o nf@"dor~f'•:111t:rrh kom"'!l'ł11n:y. J J-t

odpowlr!dzlaln6'6 na niepowodzenie ka 11anff m
zbrojnych repuhl\kl SiPrgleJa
Siergle;iewleu. Kamienlewa i dowódcę Fro-ntu Zlłebodnłego
Mlcblłlla N. T1lchuzewskiego".
Szkic Gleorglja "· lsst'rscm„ Jl!'llt prób łnnt'go pokazania
przyczyn klęski wojsk radzieckich poo arszawą. W następnym
numt'rzf' ramleśdmy 87.kl11 Zenol!• J. Mic }i11klego poś,rlęcony
b!twle n~d Wtsl~ l wldzf'ntu wojny 19Zfl ·r u urowno przez
Jol!eh. P1ł~ud~kłf'gn, Jttk I Mkh:tiła Tuch:o Vl;skł@"ll'D.

•

dząc przed eobą przeciwnika. 3 Korpus Konny

dowodrony pnez wybit.nego dowódcę kawaleril
G.D. Gaj.a, wyprzedzał z prawa odstępujące kolumny biały.eh Polaków i gromił Ich pod Grodnem, Lomzą i Ostrołęką. Nikt nie wątpił w
pomyślny rezultat operacj.i.
Ale oto, przekroczywszy linię rzek Nare~ i
Bug„ cały Front Zachodni jak gdyby zawis! w
P?"'letrzu. dlatego że oś głębokiego zachodzenia została poobaW\i()llla punktu oparcia, a cała operacja pe'Wl!1ej ba~ operacyjnej.

Jesu:ze i obecnie wyrażamy je..~ punkt widzenia, kt.óry w swoim czasie &.formufowal dowódca katedry historii wojSkO'W'OŚCi Akademii
WojskOIWej im. M.B. FrunZe - W.A. Mielikow:
w roku 1920 n.ależ.do zatrzymać 1ię na Bugu.
Ten Pogląd, rue pozbaw.Jony pewnego uz.asad_ruerua (trz.eba ?Yło przegrupować się i podciągrn.ić tyły), mog! być. wysunięty, oczywiście,
jed:yn1~ post factum, kiedy pro<wad7li się rozwazarua po odkryciu kart i kiedy ·wiadomo, co
było potem.
Trzeba zupeŁnie nie wyobrażać sobie całej

Warszawę, ż~by
wys~d koncepcję milrzymania się na Bugu.
Jeś11by wówczas, w roku 1920, po osiągnięciu
rubieży Bugu kitoś zająknął się o zatrzymaniu,
uznamc;i by 110 za zdrajcę, a1bo za wariata. Poza
t~m ruebywałym ożywieniu po!1tycznym w na-'
ci.erających wojskach tal{a niewydarzona myśl
rukomu nawet nie mogła przyjść do głowy.

realnej 1yituacji natar<:ia na

Oto dlaczego Michaił Tuch11<>:iewski, uważał,
te. „przy tym wstrztt$ie, którego doznala ar-

mia poLska, mieliśmy prawa ł obowiązek konCynuowa.nia 11ct<trcia. Z(l.dani~ byto łmiałe, trudn.~, ;i;lożone, ale nieśm!ale za.datlli4 nie rozwią
ni3ą k1Mstii itoiatowvch".

W.I. Lenin talkże uważał za konieczne kontynuowanie natarcia I MIWet w sytuacji kryzyBOWej W)"Sł.al 13 sierpnia 1920 roku telegram
do Rady Wojeruno-R~cxlucyjnej Zachodniego
Frontu a w nlm pisał:
„Ofe-nsvwa Polaków czyni dla nas ba.rdzo u:aw~.ocn.lenie na.u.ęgo nacisku, cho.ćh11
na. kiLka dł!f. Zróbcie . wsZ11słko, oo mo~Hwe, wydajcie, Jdli uwa~ac1e za. sttt.!zne, rożkaz do

jn~

~e zdziesięciokrotniony wystiek
zaprwn1ą Roa;.t kor%1f8tne u:ar11.n~ powtele lat".
~

wojska o tym,
koju n.a

Jfutorla nigdy nie wybaczyłaby
Michaiłowi Tuchaczewskiemu, jeśliby,
doszedłt!Zy do Bugu, zatrzymał się.
Prz€-Cierż właAnie

to

było J>otrzebne wycofu-

jącej 1!ę, zdez<>I'l&nizowanej arml! białych Polak?w„ żeby wygrać choć kilka dni, uporządko

wac uę, przegrupować i przejAć do kontrofensywy. Zadanie polegało na: ty:m, żeby nie dać
im możliwości uczynienla t~go. Dlatego natarcie i ściganie do końca, do osiągnięcia ostat~cz
~ego celu ten styl sztuld dowódcze:! Michaiła ruc1~aC7..ewskiego w sytuacji 1920 rokU był
uzas;i.dniony. Tym razem zwycięstwo nie zostało osiągn.!ęte. Michaiła Tuchaczewskiego cz~ka
ł.a klęska', Jak wiadomo, Włodzimierz Lenin
nie powiedział mu ani slow·~ wyrzutu. Ale na
pewno obarczyłby «o winą, je.śliby Micha.il Tuchaczewsk! p.cm!ltrzymal pomy§lnie rozwijające
&ię natarcie, prowadząc. do t.ak ważnego politycznego zadania.
Istota problemu sprowad?.ała &ię nie do tego, czy się na Bugu zatrzymywać czy nie zatrzymywać, lecz do tego, jak op".racyjnie za.bez~
pieczyć kontynuowanie ofen...~ywy, która, kon.tynuowai:a na zasadzie inercji, z każdym kolejnym kilometrem stawia.b Front Zachodni w coraz bardziej niebe7.'piecznym położeniu.
t

Czy

Michaił

Początkowo

Tuchaczewsiki to
nie, i w

rozumiał?

późniejszym

okresie nie
ukrywał tego. Poważnie sie jedynie niepokoił o
stan swoich tyłów i już w lipcu meldcrwal Radzie Wojenno-Rewolucyjne; H€publiki, że tabo- ·
ry i tyły mocno odstały, odtworzenie zniszczonych linii kolejowych pos1ępuje powoli i następują przenvy w ;.,aopatrzeniu wojsk. Ale w
Kwaterze Glówne,J niewłaściwie rozumiano żą
dania Michaila Tuchaczewskiego. Pośpieszny
odwrót białych Polaków brano tam za ich roz·
gromienie (typowy błąd krótk .Avzroc:r,nej strategii) i zamierzano nawet odwołać z Frontu Zachodniego niektl,re oddzi ały. .Jedynie dzięki energicznym protestom Michaiła Tuchaczewskiego ta bezpoc'staw na decyzja ni" byfa wprowadz ona N czy„ . .Tuż w 1ym momP.ncie Michaiło
wi Tuchaczewskiemu przyszło rozpocząć walkę z Dowództwem Naczelnym.
Jednak w rozwoju operacj i Michaił Tuchaczewsk1 początkowo nie widział żadnego szczególni:ew niebezpieczei1stwa l wierzył w sukces.
Wiare tP. umocniła w nim podjęta 2 !!ierpnia
1920 roku prze? Biuro Polityczne KC RPK(b)
uchwała , o połączeniu pcid dowództwem Frontu
Zachodniego wszystkich sil Zachodniego i nacie, rającego na południe od Polesia Poludnfowo·Zachodniego Frontów, żeby skierować je koncentrycznie na rozgromienie warszawskiego
zgrupnwania nieprzyjaciela. Ta uchwała została zatwierdzona przez Plenum KC 5 sierpnia
1920 roku.
że Fr.:>nt
Południowo-Zachodni
poszukiwać
ścisłego
wspćldziałania z

Przekonany,
będzie

4 ODGLOSY

flan..1{ą

Frontem Zachodnim

na

kierunku

lube'.lskim

i

powittnUmy idecycfować się na u.derzettie n.a
Wislę t te to u erzenie mialo pelne widoki M
końcowy stikce&".
.

Jednak podjęta na \\'niosek Włodzimierza Lenina niezwykle ważna uchwała KC RKP(b) o
połącz"niu dz.iałai'I frontów na kierunku warszawskim nie była wY\konywana od s<imego początku i sabAowana przez dowództwo Frontu
- Połud111i-0v..·o-Zachod11Jiego (dowódca - A.I. Jegorow, człone.'k Rady Wojskowo-Rewolucyjnej Józef Stalin). Dowództwo ,kontu, widocznie nie
pogo'clziło &ię z tym, że zwierzchnie dowód7'tWo
spoczyv;a w rękach Michaiła TuchaC7..ewskiego
i że oni, w wyniku tego, odsunięci są w tak
ważnej operacji i nie mogą d?.ielić :mkce;u.
Małostkowa dbałość o osobisty prestiż prze\\·aż;rla tu nad optymR!Jzmem woj$;owo-politvcznym
i \\'ymaganiami strategii pańswowej ,yag1.
Rzadkie w historii naszej part.ii igncro\l'anie
niern'}ikle ważnej uchwały KC RKP(b) nastą
pił o akurat w decydującym etapie prowadzenia
wielk:iiej operacji ofensy'v.."!lej.
Dowództwo Frontu Południow-0-Zachod11iego
zamiast dążyć do ścisłego współdziałania z
Frontem Zachodnim w koncentrycz.oym natarciu w kiei-unku północno-zachodnim na Lublin, zawróciło znacw1ie
wcze~niej (około 12
lipca) na południowy -:achód, skierowawszy I
Armię Konną od Równego na Dubno. Po podjęciu uchwaly przez KC Rl'P(b), ot\varcie ją
Ignorując. t.ront kontynu-0wal koncentracje głó
wnych swoich sił na ltierunKu lwowskim, gd.zi.e,
we<llug dylel<inckiego i upartego poglądu JóZP.fa Stali11a, jakoby Jei..al środek ciężko.ki c;.ilej
polskiej kampanii. N;isi histozycy wojsko' "I pow1nni się kompetentnie wypowiedzieć w tej
kwestii i wy:'.w~etlić bląd polityczny Józefa Stalina w 1920 roku, klórego dopuścił się świ11do
mie i który pociągnął za sobą tak poważne
konsekwencje Btrategiczne.

Czym mógł kierować się Józef Stalin,
twardo upierając się przy swojej decyzji
o skierowaniu głównego uder-unia na
Lwów?
Czy istniaty po ternu jakieś rozsądne politycz.ne lub strategiczne racje? Przecież nie raz
powtarzał, że w strat.egii najwa:imiejszy jest wybór kierl1111ku głównego uderzenia. A główny
kieL·unek uderzenda prowadzil w 1920 roku na
Warszawę. W.I. Lenin oceniając .ttampanię niejednokrotnie to podkreślał. O jakimże zasadniczym znacZP.niu kierunku lwowskiego można
mówić w świetle tej leninowskiej opinii, jeśli
poprowadzenie głównego uderzenia Frontu Południowo-Zachodniego na Lwów rozchodziło się
dece:ntrycznie z natarciem Zachodniego Frontu na Warszawę i na pniu burzyło współd7lia
łanie z nim? Z punktu widzenia strate111il n11wet zdobycie Lwowa nie moglo mi•ć 7lnaczenia d1a zwycięskiego wyin.iku QPeracji Frontu
Zachodniego i i.ie mogło mieć wpływu na zctobycie Warszawy. „Kto idzit '114 Wn;riz<iwę przei
Lwów?" - ·.z ironią i IOll"VCZl\ zauważył później
Włodzimier.i Len!i.n.
Kiedy pI"Zed Michaiłem TuchaozewBkim zarysię cały przerażający obraz rozchodzą
cych się kierunków natarcia FrontAw Zachod·
niego i Południowo-Zachodniego, kryjący w sobie groźne niebezpieczeństwo dla jego lewej
fl.a.nllli, którą stanowiło tylko sła.be zgrupowanie mozyrskie i pozostawiający ją sam na
sam z ~łym głównym zgrupowaniem warwzawskim przeciwnika, przeraził się i jak potem
opowfadał, przez kilka god7liin pozostawał w
głębokim zamyślenitJ. Michaił Tuchaczewski za. czynał pojmować, czym to grozi. Czasu na
prnwę położenia pozostało mało; liczyły się dni
i gd~iny. Ale jeszcze nie było za późno. W tych
godzinach Micha.ił Tuchaczewski prizejawiał ogromną operatywność I energię; nie odchodził
o•' pn:ewodu łączności z Moskwą. Swoim naleganiem wywalczył u Naczelnego Dowództwa 11
sierpnia 1920 roku spóźniony rozkaz do Frontu
'Południowo-Zachodniego
przerwani8 natarcia
na Lwów i przegrupowarnia XII l I Armii KonneJ na Lublin.
sował

r.-

Dowódutlwo Frontu PoŁudniowo-Zachodniego
wykonania t.ego rozkazu. Na naleganie
Michaiła
Tuchaczewskiego nastąpiło jego potwierdzenie,. ale i tym razem Józef Stalin nie
podpi~ał rozikazu o zawróceniu I Armiri Konnej
na północny zachód.
:>dmówiło

Wreszcie po wielkiej stracie czasu nastą.piło
formalne przekazanie I Al'mii Konnej do podporządkowania operacyjnego dowództwu Frontu Zachodniego. Jednak wykon.an.da rozkazu o
jej wycofaniu spod Lwowa i skierowaniu na

Włodzimierz

Wofyński odmówiło tera2 dow6clztwo I KMnej (do\\'ódca armii - Siemion Budionny, ,członek Rady Wojenno-Rewolucyjnej
KlimiE'Tlt Woroseyłow).
Kiedy
zaś
po
potwierdzającym
kategorycmym ro7lkazie Michaiła Tuchaczewskiego d-0wództwo Armii Konnej zaczęło n;i koniec opieszale i niechętnie rozkaz ten wypeln.iać, moment krytyczny już mi1:1ął. Kilka dni wcz€-śiniej sytuację można było
Jeszcze l.!}'li„111ć, ale obeenie (20 sierpnia) ta możliwość została prz.egapiona. Cuv;, pdz~awio
ny do • dyspozycjl prze-z bieg wypadków, minął.

Grupa uderzeniowa .Tózefa

Piłsudskiego,

tył

w

której ~gla „wczepić się" Armia Ko.nna,
jeśliby była \\ porę wycofana spod Lwowłl. i

skierowana na północny zachód. już rozwijała
natarcie na niczym n1ie zabPz;pieczoną lewą
flankę wojsk Michaiła Tue acu-wskiego i, odparłs.z.v ją, przypierała ~łów ne siły Frontu Zachodniego do granicy Prus W~chodnich.

Ar nie ł'rontu Zachod·n iego, już
podchodzące pod Warszawę, nie mogły
jej w.ziąć i poniosły klęskę.

·

Jako i>tratf'g i dowódca wojsko1\·y Michadł Tuchaczew1<k1 udowodni! w kampanii 1920 roku,
że jest god7.ien wielkich idei Wlodzimierza ~
nina. Był strategiem Jeni•nowsikiego stylu. Oto
dlaczego tak rwa! się na Warsz.awę. MichaH
Tuchaczp....-ski wiclzi11! w tym ważne zadanie
polityczne, mające w owym czasie Dgromne znRczeme mtęd7.ynarodowio. Taki strateg ni~ z:n:o.Jazl ::.1e w dowództwie Frontu Połudn.iowo-Z::i
chod11iego. Przeciv,rnie, postępowano tam na
pri,pkór len l'Jowskiemu pojmowaniu pod.St.awow i;ro zad l 'a polit cz .. ei::o kaml?l'nii pnl«kfrj
11120 rnku.
i~ po}mnwal.i tego 1..adania po leninowsku takie w Kwaterz.e Głównej.
W Te1,ach Komitetu
1920 roku „Front

pąl1'ki
wojnę

dziane było, że
rozpatryv;ać „nie

Centralnegą

z 23 maja

i nasze zadania" pov.. ie-

z

pal1~ką Polską

i tak

poniósłby

na leźy

ja.ko c:zq~~ou•e za.dałt.ie Fi·ontu ZachOd.niego, lPcz jako centralłte zadanie cale; robotnic:zo-chlopsktej R.osji''. Ale w Dowódz-

twie Naczelnym hie pojmowano calej wagi
uder7.en ia na Wars:>:awę, nie starano się o połączenie wysiłków dwóch frontów na glówn,Ym,
warszawskim kierunku i nie zatroszczono !1-ię
w porę o V."Zmocnienie i · uwpełnienie sil Frontu Zachodniego, odgrywającego główną rolę w
całej kampani·i.
. Michaiłowi Tuchaczewskiemu ·wypadio
dować w kwestiach, p1•zekraczających jego

decyk-0mpetencje jak<> dowódcy frontu i leżą.cy-eh w zakresie kompetencji Nac~lnego Dowództwa. W
~n sposób z.mll8zo.ny był brać 1!1a swoje barki
zadania, przekraczające jego sily. Al„, n:'e b~
cząc na trudności, z wiarą iizedl naprzód. Nie
wied'2'J.ial przeciet jPi:zcz" przy tym, ze później,
w październiku 1920 roku, W. ~nin powie:
„Sprawa w11glq,dala tale, ie jeszcu kiikn dni
MttJl"eitJ Ct1'1'Wone; Ai-mił t nie
tylko WarszttW4 b11kibv idobvta (to bylobll jeszcze ni• ta.k uJdżne), a.Ził .1bm·zon11 011ib11 pokój
wersalski"

rwycięskiego

Ozy iłowa te nie 11tainowią najlepszego uzasadnienia ofensywnej strategid Michaiła Tuchaczewsikiego w 1920 roku 1
W roku 1920 w wojnie z białymi Polaka.mi
byliśmy bli.<:cy zwycię&twa. Jedn"!k zwycięstwa
nit> osiągnęliśmy, nie zdobywaliśm:it Warszawy, i
plan Tuchaczewsldego n·ie powiódł się. Załamał
się. Kto ponosi winę za. to? Teraz historia może i powinna odpowiedzieć wprost na to pytanie.
W:·1nę za to ponoszą, przede wszystkim, ,T. W.
Stalllll, A.I. Jegarow, S.M. Budionnyj i K.J.
Woroszyłow, będący wówczas dawódcami Frontu Poludniiowo-Wschodniego i I Armii Konnej.
Zasadniczą rolę w załamaniu się ope.;acji odegrała uporczywa niechęć Józefa Sf.alin11., 11 d:ilej Siemioina Budionnego i Klimienta Woroszylowa do skierowania się na pótnocny zachód,
dla koncentrycznego połączenia z Frontem Zachodnim pod Warszawą. Niechęć ta wykracza
poza ramy wagi strategicznej i polity<!'mej l
należy odnieść ją do motywów o charakterze
rubiektywistycznym i etycznym. Dowódcy ·Fron- '·
tu Po!udnfowo-Zachodnlego I Armii Kónnej widocznie rozumowali tak: Tuchaczewski rwie na
Warszawę i mo c ją zdobyć. Wi.,c my roobę
qziemy przynajmniej Lwów i nie pozwolimy
aby tylko Tuchaezewskiego uwieńczył wawrzyin
1wyel~.

kl ke.
podejście d.o

Małostkowe

surealizacji 'najwazni~Jszych zadań strat · c~mrch I politycznych . 1 jawny partykulary z 1 strategiczny pozbawiły Front Zachodni w r u l 920 współdzia
lani11 z Frontem Południowo-Z;icho<lnim i to
powinno być surowo o5ądrnn .
'

bieJ;t~istyczne

Dlaczego Miehail Tuchaezewski
prz.egral pod Warszawą
Michaił . Tuchaczewsld uważal, że „mogliśmy

'

głinvn&dowodzące!fll ~Ił

ze str. 1

obPcnie,

goenenbde ~ ht~ - ft'M'lllllfałemt lłk-4

wzł~ wiarygodne łwi&deriw&, jełll literatura speeJanstyema
(D.&Weł publikacje S lat Mt&tnich) DU etlaj~ ten problem
niedostatecznie I w ttzeregu wYP&dków 1 uprzedzeniem, kładąe

w Akademii Sztabu General.nero oras w hmych wojskctwyeh

.Wi~le. I>rzytaczano
;irgun
w1edlnnerue działań Frontu
chodniego na kierunku lwow

tów na uspra- .

P o łudniowo-Za

·m.

Mówiono o
Armii
Konnej
spod. L\\ o\:·a na ktf'rUnf'k lube! i. I pola walki nie mozna było opuścić oci aż żadnych
spe-cjalnych walk pod Lwowem ie było. r korue były ;.,męczone. I :>:aopatr ia nie było.
P.rzytaczano _też inn~ argu~enl ,Y dlR 'vygodzen:a Józefowi Stalinowi, usprawitdliwienia jego posunięć i świadectwa ich sl zności. Dowódcom I Armii .Konnej, któr;i degrala historyczna rolę w wojnie domowej, to w każ
dym razie nie przynosi zaszczytu:
memożn~c~

prze~r•tpowania

Armia Konna nie wyszla na tyły rupy udeJózefa Piłsudskiego, ale reptała w
miejscu w bezcelowych działaniach od LwoKPm.• Nii;:_dy żadnymi argument;imt pzef Sta111'., l<..11~1e:~ _Woroszy!ow i Siemion udionny
i ich pozmeJst obrońcy nie u~prawie iwią t-..
go faktu przed historią. Michaił T haczews!<i z powodu swego młodego wiek (urodził
s1e w· 1893 r. - przyp. ttum.) i ni
tateczuego doświadczf'>nia w prov.•adzeniu
ielkich
operacji aór-RtegiC1Jnych w ciężkich dni eh klę
ski jego armii nad Wisłą nie mógł
ąć na
. odpaw!ednim po~iomie, chociaż wyk al się
gtęboknn :i;rozum1emem 11ytuacji w ska 1 całe
go pol1'kieg_o teatru wojny. Po raz pi rwszy
znalazłszy się w takiej sytuacji, _ pocz
a.jąc
.~1e do spoczywającej na nim odpowiedz;ialnosci przed rewolucją, prząż~·ł w siernniow
dni
1920 ~·015.u wielki!\ tragedię. Nie mając dpowiedniego wsparcia
Michaił
Tuchacz ski
pnegapil porę dla tn1dnego, ale jednak rr żli
\\'ego, przegrupmvania ?.; daleko wysuni ego
praw~go skrzydła . do
swego środka i l · ' ej
flank.i. atakowane.i przez całą grupę ud e reniow~ Józefa Pilsuclskieiro.
W końcu. k i y
nastą.pi! kataklizm. być może nieświadomie
ie
móttł dobrze wvpełnić obowiązku <lowódc:v \ ob~c woisk, na które spadło nieszczeście.
rz~niowej

W czasie, gd ' nad Wisłą rozgrywał się
stra~zliw;\' dramat,
·
i

kiedv bezsilne wo.iska Frontu Zachodniego

nozb~wi?ne nabojów ~ ooci.skó;v. bez zaopa~

frzema 1 bez zw1erzchn.1e;t.o dowod:t.l"'""' ·••" lr_zy
lv o swe \.stn\enie. nrzvpar\e do !(ranicv Prut!
W~chodnich, Michaił T11ch11czewski r.e ~woim
itz\.abem znaidowat sie daleko w tyle. Cale ieJólo dowodzenie przebie~iem opei-acii opieralo
sie na orzewodach tele1?Xatic1.nvch. i kiedv łą
czność orzewodowa mstała . zerwana. dpwódca
został h<>z woiska. iak-0 że nie mó;(f iuż przekazać mu ani iedneii:o rozkazu. A wojska frontu zostalv bez dowódcy i dowodzP.nia, DlateJto cały finał operacii rozii:rvw:1l s;e bez ;ego
udziału. W c.7.a.sie wojnv 1920 roku Michaił Tuch11.cz.ews-ki nie umiał jes?.cze wvrzec sie dawoJ'lPi praktyki. charakten·s~'czneJ
dl8 warun·
.ków ~trate~ii liniowei. i dl;:ite.tto stal sie bez>C'Zv1mvm widzf'm po~romu .swoici armii. Kiedv
stał ~i~ dla niel!o ja!lnv obraz już zaistńialel
·ka.tastrofv i k;it">dY 1uż niczeE!.O nie m6>1:ł zro,b .ć. z;amknał sie w 11wnim szlabo\\•vm wagonie
,j cały dzień nikomu nie pokaz;:ił 11ie na oczy.
Wieli' lat J:>'1lem, 1'' prp1·at'nPj rozm.ewie,
t.vlko. że orzez ten dzień postarzał
i!ie o dz!e.sieć lat. doirzał · i zrozumiał pełnię
zmaczenia myśli Klau~eWit7-a o .Jarciach" na
.wojnie. l\1.ożna b.vlo Aie dom:v<.lać. o icikich
„tarciach" mówił Michaił Tuchaczewski. Mia!
n;:i myśli, niewątpliwie, te tarcia. którveh
przyszło mu doświadc7:YĆ w kolJtRktach z Naczelnym Dowództwem. dowództwem Frontu
Południowo-Zachodniego
i
Armii
Ko,nnej,
i któt!.vch
nie
mógł
przełamać.
W
każdym
r;oizie
sens· wypowiedzi
Michaiła
'l'uchaczewsi!dego ~prowadzał ~ie do
te~o, Żf' w 19~0 roku t)Oniósl klęskę nie tyle z
.rak bialvch Polaków. ile :i powodu owych
nowiedział

„tarć".

Spyl·ano
Ledy
Mkhaila Tuehaczewskiego ,
dlaczeto w tamtvch kr;tt:vcznvch dniach nad
Wisła nie noiawił !iie oisobiście wśród sw0tch
wolsk i s:tm nie zor1tanizował ich wvrwania
sie z okrażfll1ia n<1 oólnoc oci Warszawv. Po.myśl:ciwsiy, Michaił Tuchac7.Rwski odpo~iedział.
7-e rola dowódcy frontu wówcza~ pojmowana
hvła inaczej. że sam nie mó>(l t~iro uczynić I
nceynić teito nie pozwolono by mu. W każdym
r;:izie . Mich il Tuchaczew.~ki. ni" mnże ponos'ć
od.uowiedzia hości nrzed hilitoria za to. że w
"'~runkach oku 1920 nie uratował sytuac1l za
ce-iui wła ne o żvciii.

GIEORGIJ ISSERSON
(.,Drużba

Na.rodów", 5, 1988)

Opracowąnie. i przekład:

EWA KA :ARZYNA NOWAK

Lwowa nie zdobyll, a doprowadzili do
przegrania całej ksmpanił.

zuezt-.

zmienił~ i

rdyby nawet rdobyli, nie b1 114

hoJ't<t Zach~

I

odlfł01'1l~

w

lew"

•
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t\k<momimnych, e!ek·tyw!ny'oh, korzy\Sltnyich dla osób pode~
cych konkretne inicjatywy.
- Czy można podać choć w przf bliżenlu, o ·jakle mechanizmy

ZJ

J1ależy się sta'rać?

· K. BALD: -

Zacznijmy

choćby

od p0datków. Mamy na przy-

kład w Sródmieściu obszary, na •których od lat gospodaruje aifł
elksten<Sywnie: jakieś magazyny, składnice, bazy transportowe. Aż
się prosi, aby podnieść tam podatki do takiej wysokości, żeby

prostu przestało się !m opłacać zajmować tak cenne tereny.
W !Il!Ilym z kolei miejscu, na pustej dotąd działce, można by
:zJWOlinić whlśclciela nia lci1karniaśoie lat od podartlk6w, pod wall"Ul!lkiem, że . zam!erza on przystąpić do budowy. Chodzi o to, żeby
obszary Sródmieścia stały się cenne dla ich użytkowników, by
doprowadzić do sytuacji, gdy o jedno miejsce bije się kilka osób,
pragnących tam realizować działalność gospodarczą lub inne cele.
A':' GA Wf.OWSKI: - Poruszył pan rzeczywiście ważny problem
ustawodawstwa lokalnego. Już stara ustawa o radach pozwalała
na prowadzenie aktywnej polityki podatkowej; nowa ustawa
zwiększa d alece te możliwości, ale są one ciągle w minimalnym
·
'
·
stopniu wykorzystywane.
M. ZDROJEWSKI: - Panowie mówicie o pewnych automatyzmach gospodarczych, które , powinny się wytworzyć. Boję się. że
one jeszcze · nie wystarczą, jeśli zapomnimy, że trzeba tęż walczyć
o kulturę myś lenia i dział ania. Proszę panów, naprawdę mieliśmy
powin1t1V
myślę W prr zeszlości wcale ładne pomysły, i one były .się .udać również w starym systemie, gdyby nie brak
ciągłości w dz i ałaniu, brak szacunku dla do konań poprzednik:;i,
który od~e.dł ze stanowiska. Przed 10 Jaty mów i ło się o przetym, wprowadłużeniu alei · Tadeusza Kościuszki. Wiedząc o
dziłem się na ul. Franciszka Zwirki. · Sądziłem. · że będzie to
w przyszłości jedna z cichszych ulic . J a kże się pomyliłem! Podobnie PCJIIDY'liłem się, gdy my ś lałem, że zdołam rain1teresować wbche
projektem stworzenia w Lodzi Trasy Reymontowskiej, od ulicy
Piotrkowskiej, gdzie. mi ał powstać dom kultury z · ekspozycją poświęc;oną Władysławowi Reymontowi, i dalej, ulicą Mickiewicza
(przy której znajduje się cid niedawna Muzeum Kinematografii),
do Rokicin, gdzie dotąd stoi domek przy stacji. w którym odbywało się wesele Władysława Reymonta Byliśl'ny już po licznych
rozmowach, , chcieliśmy nabyć stroje z filmu „Ziemia obiecana"
do naszego muzeum, śc i ągnąć z obcych amba.s ad liczne filmy
dokumentalne o Wladyslaw1e Reymoncie (których. nawiasem mówiąc, P olska nie posi ada) Okazało się wsŻ.akże, że taki projekt
nikogo szczerze nie zainteresowah Nie wzięto pod uwagę, że
Lódź a ż si~ prcsi o tego rodzaju pro)ekty, że · Śródmieście nie
m1 d 'Jt ąd własnego domu kultury.
K. BALD: '- To, o czym pan mówi, jest kwestią kapitalnej
w agi. Jeżeli istnieją pewne zamiary, ogłaszane publkznie, należy
to traktować ja.ko zob o wiąz a nie s i ę władzy lokalnej wobec obywateli. . Plan musi mi,eć wpierw ·społeczną akceptację, ale -potem
. nie w :i lno się z. niego . wycofać Jeśli jednak' - z ważnego powodu - trzeba zaniechać z wcześniejszych zamiarów, rezygnujący
musi ponieść dod atkowe koszty na rzeczy tych, wobec których
się zobowiązał. Tak w gruncie rzeczy nakazuje społeczny interes.
al. Tadeusza KosWeźmy przecież przykład nie dokończonej
ciuszki - to nie jest spr.i wa braku środków, tylko braku · uporu
i bnsekwencji. Ileż wydano już pieniędzy na remont np. tych
okreżnych tras tramwajowych!
M. ZDROJEWSKI: - Co dwa lata są remontowąne!
Z. LIPSKI: - Doszliśmy w ten sposób do ważnego momentu
naszej dyskusji - do uświadomien i a sobie, że problem śród
mieścia nie jest li tylko sprawą fachowców, ani tylko władz jesit sprąwą obywaitel~ mia1sta, s.połeczeństwa Łodzi. Ma ona 1ltoounkowo młode tradycje. a wskutek wqjny stała się uboższa o poło·
wę swy-ch m!es1i;kańców. Lodzian, ś'więcae przekonanych, że tio
przypuszczam, mało.
najpiękniejsze miejsce na ziemi, jest A przecież cudzoziemcy potra fią · docenić piękno dziewiętnasto
wiecznej zabudowy Trzeba zatem odblokować społeczną śwbdo
mość, uprzyto mnić, że śródmieście jest sercem miasta, a Piotrkowska st nowi jego symbol. świadomie użyłem słowa odblokować", ponieważ w podświadÓmości społecznej gdzieś t; tkwi,
bo Iudzie ciągną do Sródmieścia nie tylko na zakupy; czują. że
tutaj jest prawdziwe miasto. My, fachowcy, powinniśmy szukać
Cenny jest pomysł ze Swiętem
PO!łlocy w opinii spolećznej .
P~o trk?wskiej" redakcji „Dziennika Lódzkiego" _ Takiah l~icjatyw,
·
UJawmanych na ła mąch prosy, powinno być w i ęcej.
M. WISNIEWSKI: - Wracam do tezy o potrż~bie równowagi
~szystk~ch s~ł, ksztaltując;vch obli~ze miasta. DyskUŚja wykazała,
Jak wa;;:ne Jest stworzenie przeciwwagi - w posta!!i czynnika
dla czynnika politycznego. Jedynie
ekonom1czno-fmansowego stworzenie takiej autentycznej przeciwwagi może uruchomić
samonapędz~jąq się system Dlaczego do tego wracam? Bo nie
mam złudzeń: że przedsięwz i ęcia, które powinny zostać w $ródnuesc1u zreahzo.w~ne, powstaną innym sposobem - np. poprzez
same tylko zab1eg1 władz. Le Corbusier wybitny architekt francuski, dla re~lizacji wy~arzonego przez' siebie mia~ta współczes
społeczeńsiwo.
n ego .. „zap~o~ektowal. rownież nowe, wspaniałe
· Uto~!Jna WlZJa urbanistyczna i utopia społeczna zarazem. Wkrótc~ Jednak nabr~ł pewności, że jedynym naprawdę wielkim urbaDJ()tą był Ludw1~ ~IV, władca absolutny. Szukał takiego mecenatu na Wschodzie l na Zachodzie i - oczywiście - nie znalazł.
Ju~ zresztą po pi~rwszej. wojnie światqwej proponował rozwią. zi:ime problemu nueszkaruowego we Francji poprzez wykorzystanie całe~o potencjału. p~zemysłowego, wielką prefabrykację i natural~1e - przedł~zeme powszechnej mobilizacji.' Zbli~one metody działań wystąpiły po II wojnie światowej - pod naciskiem
og:omny_ch pot:zeb społecznych, migracji do miast i w wyniku
zmsz~en .w wielu państ:wach ·Europy. Postępowairio tak również
, we Fra?CJ1, lee~ mecharu~my ekonomiczne i społeczne już dawno
zmo~)'.'f1k~wały .i .wzbogaciły formy i sposoby postępowania. U nas
mobą1zac3a wc1 ąz trwa, z'."Ś władza nadal czuje się w o·bowiązku
rozw1.ązywać problemy, nie zmieniając wszakże okoliczności i uw~runlrow~ .własnej .pracy. _Dobrze by było, żeby ~ choć częściowo
zdJęła z s1eb1e ten ciężar me poprzez przerzucanie go na barki
obywateli, lecz poprze.z stworzenie takiego systemu gospodarbędzie
Dopóki tego nie uc~i
~zego; który go udźwignie.
'
'
Jak jest.
- Wsppmnlał pan o przedsięwzięciach, na które czeka 8r6dmleście. O jakie konkretnie chodzi?
M. ~S_NIEWSKI_: - Generalne zas~dy planu .' były następu
jące: na3p1ęrw nalezy usuwać konflikty rozwoJowe, narosłe wokół
centrum l...odzi, dysproporcje w stosunku do pozostałych dzielnic.
Dotyc_zy t? przede wszystkim stanu budynków, infrastruktury
teehmczneJ, układu komunikacyjnegq. Potem - trzeba dokończyć,
co zos~~ło zaczęte, zaleczyć ral'.ly spowodowane wyburzeniami,
złagodzic dysonanse przestrzenne. Najlepiej gdyby najpierw'' i
"
„potem" móc zrobić równolegle.
Ale nie tak, jak dotychczas budowano!
~· ZDRO~~SKI: Wiadomo juz, ze czynsz w „mrowiskowcach" na Manhattanie C"
wyniesie kilkadziesiąt tysięcy zł miesięcznie ..:... 0 ile nie o~a·
niczymy się do 10 pięter wysokości
~· WI~NIE~'S.KI: . :- Epoka wieżowców za każdą cenę ju!
mmęla, memmej, musimy znaleźć sposób na doprowadzenie do
rozgrzebanych projektów. Dalej: bardziej szanować tQ
końca
co n.~ zostawiła historia - nie niszczyć, nie burzyć, tylko har~
momjrue wko.'?po~o.w_ać nowe . budynki w istniejącą zabudowę.
I - mflże naJWazmeJsze - me rozpraszać się. W Sródmieściu
w.ażne jest p~zecież utworzenie reprezentacyjny-eh całości urbarust~cznych, c:1eszących oko przechodnia i turysty. Niechże Łód:f
będzie wres~1e dumna, jeśli nie · z całego Sródmieścia to przy'
. najmniej z jego dużych fragmentów!
I
. -'Dziękuję panom za udział w c1yskusJł. Miejmy · nadzieję;
te Jłl'Zyczynl się .o na do odwrócenia - oby jaki najszybciej niekorzystnego biegu wypadków, do zapoczątkowania tego co
'
panowie nazwaliście „powrotem do Sródmieścia",
ipo

.

ze str. t
fabryk
1
instytucji
. powiązania . funkcjonalne
1połeczeństwa
wzajemnych zależności władzy
uwaco stwarza niezwyikle skomplikowany splot
wszystko,
runkowań 1 okoliczności, którą można ignorować, ale nie sposób
Końcowy rezultat wizji architekta czy
uniknąć ich wpływów..
urbanisty jest zawsze wypadkow~ owych niewidzialnych .sił,
kształtujących widzialne oblicze miąsta. Rozwój aglomeracji zależy zatem od 1tanu harmonii, panującej pomiędzy grupami tych
' sił. Obraz miasta, jaki widzimy, stanowi najwierniejsze odbicie
organizacji politycznej i . gospodarczej apołeczeńatwa, jego pozio• •
mu cywilizacyjnego i jego kµltury.
- Wynika stąd, ie „niewidzialne struktury" la$ 70. w sposób
.wyjątkowy nie sprzyjały konsekwentnym, do końca obmyślanym
·
samierzenióm?
M. W.ISNIEWSKI: - Lata 80. s~ gorsze! Wyjątkowość lat '?O,
polega - moim zdaniem - jedynie na dramatycznej rozbieżności
między .stanem świadomości· a możliwościami. Zasadnicza zmiana
na korzyść w poglądach zwówno wlaózy jak i środowiska zawodowego na problem Sródmieścia zawisłą w próżni wobec ma~e
jących dotąd możliwości realizacji nowych idei. Aby mieć szerszą perspektywę proponuję prześledzić to . zjawisko · historycznie,
na przestrzeni dziejów l...odzi. ·
W pierwszym okresie je3 rozwoju, do czasów przed Powstaniem
Styczniowym, mamy' do1 CZY'Jlienia z rozumńą op.ieką władzy.
Opracowywane plany wyprzedzają nawet potrzeby rozwojowe
mlasta. Panuje swoi,sta równowaga czYnin.ika politycznego, elrnno:.
miczno-finansowego i techmilogiczno-ma teriałowego. Później następuje okres żywiołowego rozwoju. Faktyczne rządy obejmuje
kapitał, zaś władza, carska biurokracja, potrz~b miasta nie rozwiązuje. Przewagę· osiągnął więc czynnik ekonomiczno-finansowy,
.
o wszystkim decydowała gra sił kapitału.
warte odnotowania są czasy samorządu lewicowego
Później. z lat 1927....::ss, kiedy l...ódź stała się miastem awangardy, tak pod
względem jpicjatyw kulturalnych, jak i społecznych (że przypomnę osiedle Józefa Montwiłła-Mireckiegó na Polesiu). W okresie
tym inspirującą rolę odgrywał czynnik politycmy, ale brakowało.
pieniędzy, toteż rezultaty były połowiczne
Wytworzona po wojnie nowa sytuacja polityczno-gospodarcza nie
ulega właściwie zmianom przez 40 lat: jest władza, która ma '
dobre chęci, są - w niektórych o.kresach - finanse i więcej
ale przez cały czas
niż ękromne możliwości technologiczne XIX wieku potrafiła
brakuje najważniejszej siły, tej siły, która
przekształcić spokojne. zapomniane miasteczko w przemysłową
chodzi o czynnik ekonomiczny. Ten brak, to ciągle
potęgę sprawa podstawowa. Bez tego nie będzie równowagi, a więc
harmonijnegp i szybszego rozwoju miasta. Bez tego nie usuniemy
konfliktu rozwojowego, przed jakim stanęliśmy: śródmieście, po
wojnie rezerwuar mie',\zkań i przemysłu, mające wtedy· przewagi;
wszystkich standardów nad obrzeżami, stoczyło się teraz do roli
kopciuszka. Czy ten konflikt rozwojowy zostanie usunięty przez
wybudowanie 3 czy fi wieżowców w centrum l...odzi? Nie! Zbu·
dowam1 je, bo dają prestiż.
z. LIPSK~ - Niedawno byłem sędzią w konkursie na śród
mieście Giźycka. Jest to pięknie wkomponowane w pejzaż miasto,
lecz wladze doszły do wniosku, że trzeba w samym środk1,1 wybudować yyieżowiec, bo t''..>Ón'iesie się W ten SpOSÓb jego rangę.
Fachowcy im mówią: zepsujecie sylwetę od strony jeziora Nie··
gocin Nie słuchają ... W Lodzi też prestiż wymagał, a'byśmy mieli
ale jak
najwyższe budynki mieszkalne w Polsce. No I mamy aię tam mieszka? I
Jeszcze z przełomu lat .60. l 70. pozostała nam spuścizna, z którą musimy się uporać. Mnie się dziś wydaje, że ta zaszłość ,w
postaci nie dokończonych projektów SDM, rejonów ulic Adama
Mickiewicza i Romualda Traugutta, została wtedy jakby zrzucona
z nieba, n'a spadochronie, bo władza dostała pieniądze i chciała
mieć prestiż. Teraz z kolei władza mówi: owszem, \chcielibyśmy,
ale nie ma pieniędzy Nieprawda, pieniądze są! Drzemią ukryte
w kieszeniach i umysłach. Trzeba tylko znaleźć sposób, żeby się
·
· ujawniły.
.KAZIMIERZ BALD: - ChCialem przypomnieć kilka faktów
s okresu powojennego kształtowania się rozwoju przestrzellJile go
Łodzi. Nie zawsze sobie uświadamiamy, że zmiany to nie tylko
coś od nowa budowanego. Zrealizowano przecież program rozgęszczenia (W krótkim czasie ubyło ze Sródmieścia blisko 100 tys.
osób), skończono z zamieszkiwaniem w piwnicach i na strychach
(teraz ponownie odkryliśmy strychy ja:ko wspaniały wynalazek,
zapominając, jak wielkim osiągnięciem było zlikwidowanie poddaszy). Obecnie, po 40 latach, cala ogromna l...ódź ma mniej
cenzamieszkiwało
więcej tylu mieszkańców, ilu przed wojną
tralne rejony miasta, wewnątrz obszaru, zakreślonego linią kolęi
obwodowej. Wystąpiły więc istotne zmiany, mimo iż nie było
. inwestycji.
Co się tyczy następnych etapów rozwoju, tr7.eba przypomnieć,
te mamy w planowGiu przestrzennym l...odZi do czynienia z
kontynuacją popewną stabilizację koncepcji. Kolejne plany są
przedntch, stanowią kh uzupełpienie i rozwinięcie w tych kierunkach; które podyktowały potrzeby rozwoju. Było, oczywiście,
kilka milowych kroków. Rok 1961 - pierwszy po wojnie pla:n
zagospoparowania przestrzennego, który był naprawdę przełomo
wy, bo określił rozwój miasta na obrzeżach, w nowych dzielnicach Następnie, w 1970 . roku pojawia się koncepcja nowszego
planu, z~twierdzonego w dwa lata później. Stworzył on właśnie
podstawy programu modernizi:tcji, realizowanego w dekadzie lat
70. Inna rzecz. że realizując program, wybiórczo skierowano środ
ki finansowe. przede wszystkim do sfery produkcyjnej. Następny
plan z 1975 r. integrował l...ódź z jej aglomeracją. Pieniądze przyznawane na przebudowę Sródmieścia dość szybko się wyczerpały.
Począwszy od drugiej połowy lat 70. rozpoczyna się okres, który
trwa do dziś a który można określić ja:ko najsmutniejszy: po
'
prostu coraz mniej dzieje się w Sródmieściu.
M WISNIEWSKI: - Ten najsmutniejszy okres, o którym mówisz. nastąpił niemalże bezpośrednio po zatwierdzeniu w 1974' r.
przez Radę Narodową. planu zagospodarowania Sródmieścia, którego opracowania się podjąłem. Czyli, że sam fakt posiadania
programu, czy też wizji, nie załatwia jeszcze n1czego ...
K. BALD: - Co nie znaczy, że nie powinniśmy mieć planów.
W przypadku Sródmieścia. taki plan istnieje. Problem w tym,
że należy go zaktualizować, dostosować do noWy'ch warunków,
a co najważniejsze uruchomić mechanizmy sprzyjające reali·
zacji planu
- Ale jak to. zrobió w obecnej sytuacji. Jak malet4 ArodklT
nych,

układy

.

·ma się tego nle podjąć jaka! mała spóldzielnla, je~li tylko bank
zapewni kredyty; czemu nie zakład pracy, firma polonijna, spółka
akcyjna, zrzeszenie osób prywatnych? Czyi nie byłoby dla miasta
oplacalne, oddać Ltn nawet za darmo działki w Sródmieściu, .stawiając. tylko warunki co do rodzaju żabudowy? Jest to przecież
tylko ltwestia polityki. Gccyby w Sródmieściu pojawiła się szerzej
nowa kubatUl"a, byłby potężny nacisk na modernizację infrastruktury technicznej, bardzo teraz zapuszczonej. Nie są to przeciei rzeczy niemożliwe. Dalej: taki „powrót" do Sródmieśeia umożliwi oszczędności, o których się nie mówi, bq trudno je ująć
w bilansie - przecież ze Sródmieścia jest wszędzie najbliżej, nie
trzeba nowych tras komunikacyjnych, można wykorzystać h!;tn!ejące obie'kty szkolne i Inne usługL Reasumując: nalezy · rozbudzić
inicjatywę ekonomiczną różnych grup ludności i przedsiębiorstw.
·
Jest tylko problem otwarcia tej drogi.
ANDRZEJ GAWLOWSKI: - l...atwo krytykować „wielką płytę"
i związaną z nią koncepcję rozgęszczenia poprzez · wyjście na
zewnątrz, na obrzeża miasta. Krytykujemy jako ludzie o pewnym
doświadczeniu, ale wtedy, na początku lat 60„ wydawało się
prawie wszystkim, że prefabrykacja niesie z sobą szybki wzrost
budownictwa. Dzisiaj pragniemy powrócić d9 Sródm1eścia. Jak
to uczynić? Myślę, że słusznie dokonano tu podziału na czynnik
finansowy i ekonomiczny, bo przez I.ata były one ze sobą · błędnie
utożsamiane. Zatrzymam się na chwilę przy ekonomii. Szczególnie
ważna jest ustawa o. podejmowaniu. działalności gospodarczej.
Nie wystarczy jej uchwalenie przez Sejm - lokalne władze mu-

w

Z. LIPSKI: - Trzeba, aby władze miasta prowadziły w ~j
ukierunk9waną ńa wykorzyst!lnie
mierze właściwą politykę,
obywateli. Dlaczego nie oddać w wieczyst'
przecrsJę'Olorczości
dzierżawę budynku lub nawet grupy budynków - •ludziom., którzy zechcą je wyremontować Zrobią to, gdy będą mieć pewność
choćby w tym, że nikt im mieszkania nie przedzieli na pól, gdy
okaże się, że przekracza ono P!-"Zyjęte normatywy. Istnieje w
Sródmieściu duża ilość wolnych miejsc, gdzie stosunkowo tanim
kosztem, przy użyciu tradycyjnej technolo.gii, 'da się wybudować
nowe budynki, wkomponowane w starą zabudowę. Oczywiście,
jeżeli się za to weźmie na przykład wielka spółdzielnia, wnet
okaże się, ' że jest to przedsięwzięcie nieopłacalne. Ale dlaczego
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w tej sprawie !impuls, bo „stare" dość mocno się trzyma.
Zawsze u nas można było przypiąć łatkę: nowobogaccy, milionerzy, budują .się, żeby ludzi w oczy kluło. Trzeba z takim myśleniem naprawdę skończyć. W tym celu, uważam, potrzebny.
jest s tały nacisk na władze wykonawcże, uformowanie się pew. nego rodzaju lobby, pilnującego interesów Sródmieścia. Wracam
teraz do :finansów. Niezbędne jest pożyskiwanie ciągle zwiększających się środków na remonty. Na deszcz złotówek z „centrum"
nie ma jednak co liczyć„.
- A właśnie, na .ile mołna · uczy6 na dodatkowe mó:Ulwo§cl
finansowe, związane 1 nową ustawą o radach narodowych? ·
A. GAWLOWSKI: - Widzę pewną szansę dla l..odzi, bo niiastQ
zgodnie z nowymi zasadami, powinno otrzymać więcej pieniędzy,
kosztem innych · województw. Dotychczas, pod względem wielkości środków, wpływających do kasy miejskiej po redystrybucji
z „centrum", byliśmy za pierwszą dziesiątką. Teraz . za~ilą nas
sumy proporcjonalnie do · dochodu narodowego ·wytworzonego 1 a w
tym jesteśmy na trzecim miejscu w kra)u. W dalszej perspektywie otrzymamy · więc środki adekwatne do potęncjału przemysłowego, jaki znajduje się w województwie. Ale nie będzie to
dużo więcej, biorąc pod uwagę ogromne potrzeby. i inflację zwłaszcza w kilku pierwszych latach. Poza tym ... byłem radnym,
znam mechanizmy p0wstawania planów społeczno-gospodarczych.
Wyniosłem przeświadczenie, że jeśli nie będzie zdecydowanego
nacis'ku na realizację celów, umanych przez ogół za 'IJl/a:ime, to
administracja będzie działać po staremu, pchając środki tam,
nowe osiedla, pregdzie najłatwiej o wizualne efekty, a więc
stiżowe budowle .• Dla tego, pow~rzam, utworzenie społecznego
lobby na rzecz Sródmieśeia ma - wedłtig mnie - głęboki sens.
z. LIPSKI: - Wyobraziłem sobie sytuację, gdy przychodzi
grupa ludzi i mówi: chcemy budować dom, czy można akurat
w tym .i tym miejscu? Pfękinie - odpowiadamy - budujcie. 1 co,
co dalej? - Cisza. Sprawami budownictwa zajmuje się tyle
instytucji i wydziałów, że oni w tym utoną. -Może potrzebna jest
powiedzmy - firma, podporządkowana Radzie
zupełnie nowa Narodowej, realizująca &!alotciow11. politykę, określoną przez
radnych?
IL BALD1 - Nie, tyliko rn;i• jedna firma e.,;y inatytucja, która
w imieniu miasta będzie 1ię tym zajmować, znowu w całości.
Potrzebne ·~ setki różn.orod.nych inicjatyw, mieszczących się
nowych, korzystnych mechanl.zmach ekonomicznych, umożliwia
jących efektywn~ działania. Większe środki z Rady Narodowej
na remonty, to również tylko jedno z działań. Chcemy utworzyć
lo·b by. Trzeba jednak wiedzieć, co powinniśmy osiągną<!. Czy
potrzebne Ił! jaikieś wi17lje, Sdlbo joeclinorn.1ZOwe decyzje admiJnistracyjne? Ile już było tych wizji, ile uchwał partyjnych, ile
decyzji . uczebla prezydenakiegol Jużeśmy naprawdę to przećwi
ezyli. Nie tędy droga. Powtarzam: lobby na rzecz Sródmieścia,
j~li talkie powstanie, muai 1ię 1tarad o kreow&!'ie mechanizmów.
szą dać
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~ 'M'aret Jdkowiee zja'W1.! się na
zebraniach lub szkioleniach, grono
jest wyraźnie pol"Us.zone. Ci, którzy io mają pochy>laj14 , się ·w stiro-

nę · są-siadów i tzepcz~ coś

z

uśmie

szkiem. Inni pytają bez ogródek:
Co to je$t?, Kto to tu wpuicil?.
Kręcą Riię z niel'!maikiem w fotelach, prze~ry
r;ając świadom<>ść, 1.e to eOll nal~y do tej ta·
mej grupy zawodowej oo oni. DLa tego grona
Mare1Jł jest uosobieniem j!jkandalu.
Za to pa.trale milicyjn~ J<> lubi14. W biały
dzień przechodzą :na. drugą 11tron~ za>tloczonej
ulicy na jego widok. Pada krótkie:
-

Dokunie„ty.

Mareilt pokazuje dow·ód.
- Pracujesz w domu dziecka7
Tale.

przekleństwem. Skończył zawodówkę.

...:.. Jak~ palacz?
- Nie. Jako wychowawca.

Chwilowa kon~temacja i ręce z · p.e·'Wlnym oporem wędrują do das2'Jk6w.
Dzię/m,jemy panu. Do widzenia.
A wszrstko przez włosy.

, -

Marek i

włcsy

Zawsze nosił długiie, chociaż nigdy nie ldentyfikowal sir, z hipisami, ani ich krajową podróbką. Bawią go ci '>statnl, zrzucający szkolnfl
mundur~i w pierwszy· ·dzień wakacji, aby 'przez
dwa · mtesiące poszpanować stylowymi ciuchami i minami zjed.oonych przez hasz bywalców
nowojot•skich slumsów, Marik.a hipi1ti interesu·
ją wyłącznie j::.ko zjawisko.
Przeczytał wszystko, co było u n~" dostępne
na ich terna•t. Smakuj• wierS?..e Ginsberga, pró-,
buje :!)rozumieć Biblię, studiuje Koran, bada
hinduizm. Słucha ieh muzyki. Głośny „Ha1r"
oglądał w ki111ie ponad dwadzieścia razy. A
wlosy7
Traktuje je jako wyu::a.z (- )'ylko nie na.pisz:
manifest) wla~nej osobowości. Gdy przyjmowano go do Domu Dziecka - wa.run!kllem uzyskania pracy bvło strzyżenie. Obciął. Tyle · że
znów zapuścił pco ota:'zym&Jllll'U etatu. Włosy są
dia Marka l)robie,r zem małostkowości otocze'
nia.
R'.to z ludzi qotrzących M . m nle 1 dejaki jestem naprctwdę. Mój- wyglcr.d itr} 11.lystarcza, a,by uznać mnie za coś g01'szego.
-

zaprobatą wie,

Tak samo jest z. wyehorwankami Marka. Oni
nie mają kilkudzie&ięciocentymetrnwych kędzio
rów, ale wystarczy, że powiedzą skąd są. Z do!
mu dziecka? v:iadomo - złodziej, potencjalny alkoholik lub przyszła dziwka. Takie op~nie
w podopolskiej
przeważaj<(. Szczególnie tu Mieścinie. Ze świ·ecą szukać s;zlowieka, który
myśli inaczej. Mieścina jes.t mizerna, zamkn·ię
·ta w SorJbie i podnosi gl·os tylk·o wtedy, gdy samochody przejeżdżające wfodąt:ą tędy trasą
mi~dzynarodową ochlapują .wio·sną i jesienią
elewacje domów pt"Zylepionych do sz,osy, Reszta problemów to spraJWy tutejsze. Zap.iekle i
zal.atwiane we własnym gronie. Dwie najwa~
żnie.jsze z nich to dzieci z przytułku I Marek.
Problem długowtosych indywidualistów, który
w Europie ,Jest legendą od dobrych ktlkunast u
lat, w Mieścinie nadal spęd'Zla ludziom sen z
powiek.

Marek i

Mieścina

Od czasu urodzin Marka Mieścina niewiele
się zmieniła. życie pulsuje odmierzane przejazdami cięża,róweik i atrakcjami restauracji ,,Kaskada'' - Mekki tutejszej r·oz.t·ywki i kultury,
w której ro;,,cieńcza się simutki i podtrzymuje
przv.[aźn.ie. „Kask<=1da" tlnvi w oontrum, na ?lacu Wolności. Przy nim trzy sklepy. kwsk
„Ruchu'', warzywniak, piekarnia, zaklad kra>V'iecki, szkoła, przystanek PKS i ceglana bryla kościoła. Wrzystko pogri\żone w letargu. Ospałe kundle, grzejące się latem na kamiennych
progach c'om6w,' po1·usza:ją s-ię dopiero wtedy,
gdv dzieci wychodzące ze szkoły odwijają tli:ug1e śniadania. Dzieci kłaniają &ię obcym. Starsi osłaniają oczy od slol'lca I patirzą n·a ob1,.ych
·
badawczo, bez sympatii.
Rodzice M:idrn znanii są tu jaiko ludzie uczciwi i pracowici.
tolerowan11 jestem na
Tylko dzięki nim
marginesie tutejszego życia.

Wiele im i;awd-zięcza. Prości ludzie, którzy
poza Mat•kiem mieli jeszcze czworo dzieci okao,aJi <>ię niezast~ 'ie:ni w wychowaniu. · D2'ii~k!!
nim Marek wie, co to j"st tolerancja..
W l\/lit, ścJ nie tolerancja nie mieszka. Wszystko
co inne jest z.le Ws?vstko, czegó Mieścina nie
ro;.umie ·_ ·.;·tF'11guje n·'l sikreślenie. Marek się
skreślic nie da. Nie wyniesi'l s·ię ani z Mieści
ny, an1 z domu dziecka. Tu jest jego miejs.ce.

J'llai·ek i Dom U7:i~eka
Zetknął się z nim po raz pierWS'lY w podsta \\ ówce, przez b,olegę i klasy, którego tu odw1 edzal PC'tem miał koleż:mkę. przychodził do
mej 1 poma'lyal d2'iieci. Od tamtej pory 2'laglą
"dego dnia. Części.ej bywał tu, niż
dał niemal
w domu rndzinnym„
Przyszedł czas s~oły średniej i kontakt się
rozluźnił. gdy:! Marek doje<2dżał do ()polskiego
Technil<um Materiałów ,Wiążących Był dobrym
uczniem, podobnie jak v· szkaJe podstawowej.
Ale ciągle mu czegoś bt·alwwalo, rne potrafr!
znaleź.ć s-ię na t'Usztowaniu budowy. Coraz czę, .
ści'!· niv ~ \;> l o Domu Dziecka.
Gdy po wakacjach zdawał na studia .do Wrornial za sobą dwa miesiące spędzone
cławia w przytułku. Wakv. . .'J wspólnych zabaw, ale i
zw1erz~ń. ooznawallli·a k.ilkuletinich dramatów,
dla niego - obdarzonego szczęśliwym
ktćre
dziecn'lstv.rem - wy· tv· ...ly się szokiem. •

Ma1·ek i inne

tek byt najstarszy, v:ięc zarabiał na zbięra..'1.iu
butelek, wynaj'Tlowa! się do drobnyc!h prac u
ludzi. kupował ziemniaki. gotowa! i"" i karmił
młodsze rodze1'l$two. Przez pól roku jed!Ji tylko
chleb i ziemniaki. Po sześciu miesiącach sąs,ie
d:i:i zorientowali. się i dalii znać na milicję.
D7.j,eci trafiły do Mieśdny, ale kolega Ma•r ka ods11.edl z Domu DzieCka w wieku 16 lat, zostawiając czwórkę rodzeństwa, tylko po to~ aby
z;ająć się nawą trójką przywiezioną przez matkę
z kilkuletnich wojaży. Niedawno urodziło się
C'l';Warte. Ale Ofll już nie wytrzymuje..Jedzie do
wuja, do Gliwic i tam podejmię pracę w kopalni. Dorobi się, przez sąd zabierze matce całą
sióc'emkę i 'vychow•a na ludzi.
Kolejny k()lega Mar'ka trafił do Domu Dziecka prosto z meliny i to sbalo się jego życiowym
- Malo /eto ,idzie do technikum albo liceum.
Na.?zdolni.ejsi chcą być mura.rzami, bo to pozivo- li im żyć na wlasny rachun~k.
Po?:nal dziewczynę z ta1kiej 1tamej rod7iny

jak oo. Pobrali się. Wszys11k;ie pieniądze jakde
przynosił do dOlffiu, jej rodzice przeznaczali na
wódkę. ,Mówili mu:
- Czego ty jeszcze chcesz wyrzutku? Przecież jesteś z dornu dziecka. Byle.~ i jesteś dziadem. To i twoje dzi eck0 ież może być.

RoZJWiódr

się. Też wybrał kopalnię.

domu. Tomek obwo'l"Zył d'I'Z'Wl. i powiedział do
,
zdziwio1weh ludz wewnątrz:
- Diień di:>br11. Jesteśmy waszymi synami.
Nie widzieliśm11 si~ 10 lat, to I nas nie poznajecie.
Od tego !!7,asu jeżctzą systematycznie wszyscy . troje. Rod2iice czynią !!barania o odzys<ka' nie 'stracoinych praw.·

Marek i wych<>"'l"anie
Egzam1ny wstępne na studia oblał. Wrócił do
Mieśoiny. Znów zaczął prawie cale dnie SP.ę
dza.ć w Domu Dziecka, gdzie nie byl gościem
'mile widzianym. Oczywiście nie przez dzieci,
Te wręcz go uwielbiały. Akurait ogłoszono st.an
wojenny l - trzeba było podjąć jakąś .pracę.
Wszys:llko jedno jaką, choć był już zdecydowany 'j zamierzał przez te kilka miesięcy przygcitowywać się do egzami1n6w wstępnych DH perzwi do Domu Dziecdagogikę otwierającą mu d1
ka.
Było wolne miejsce w jednym z apo1slltich
blur. Przyjęto go z rezerwą. Po kątach szeptało się o jego podejrzanym wyg1ącl21ie i długich
w'łosach. Któregoś dnia dyrektor biura p(}d~u
nął Ma.rkowi pod nos dokument .:__ rodzaj deklaracji dla podejrzanych pracowników. Albo
- albo. Podpisał.

Jeden taki, któr.y
nie pasował
do schematów
,

-

.
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Lepiej zamazać tamten świat. Udowoonlć Im
te nie mają żadnego związku z tamtym tyciE'm. Lepiej leczyć zapiekłe rany I nie dopuszczać, aby z lch powodu czuli się gorsi od
· innych Lepiej pokazywać im wartpśo! prawdziwe, tkwiące w n.i·oh samych.
-

Bo oni wszyscy są wartościowi
normalnymi ludźmi.

ł

muszą

stać się

Z Tomkiem i · jego . rodzeństwem byto tak:
przyszli do Domu Dziecka dość dawno temu.
Rodziców nie pamiętali, chociaż wiedzieli, że
żyią gdzieś pod Warszawą. Marek znal ich jedynie z raportów . kuratora., w - których niezmiennie powta. · ały się przyczyny, z pmvodu
których trójka rodzeństwa znal.azla silę w Domu Dzieoka: awanitury, pijaństwo, nierząd . Gdy
zaprzyiaźni! się z Tomk:iem, chłopak ciągle opowiada! o domu, usprawiedliwiał rodziców,
twierd:iil, Że nie mieli warunkÓV< do ich wychowania.
- Najgorsza matka lepsza jest od najlep!zego w•1chawawcy.

Tomek bardzo tęsknił. Marek postain,J)Wil udzi ;ilać wtedy na wlasrną rękę. Nic nikomu nie
mówi11c. zdobyl adres wsi koło Rawy MHzowi~
ckiej i pnjechat Wręczy' matce fotografie nzieoi. Pniem dług0 rozmawiali i on.a płakała . Po
jakimś czasie chłopcy pierwszy_ raz pojeoha!J do

Jest wa1J:tością. fyle że trzeba ją rozum.I~.
Trzeba jej uczyć. Kiedyś kazaino mu z grupą
pooprzątać podwórze i Marek zrobił eksperyment. Zamiast wydać po,l ecenia, zabrał chłop
ców na spa cer i podczas jaik!iejś opowieści zauważy! mimochod!3ffi: popatrzcie jaik tu brudno.
Migiem bylo pa robocie.
0

~
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Wstvdzt lic tego do dziś . Z1'obilem to, bo
mu!ialem pracować, a potem starto.wać na studia. Ale prZ11siąglem sobie wtedy, że rtigdy ni"e
będę oceniał ludzi powiel'zchownie.

Studia pedagogiczne, po kolejnym egzaminacyjnym ni~owodzeniu, zaczął w K!'akowie,
skol}czyl w Niel"'lodlinie, gdzie byl piet"4'~zym
od czasu pawstainia
absolw~tem...męźczyml\
szkoły. Akurat etat dyrekitora w Mie*ciniie objął
Zenon Nowosiel!lki, dawny nauezyci~ Marka,
mtóry przez 16 lat pracował jalk:o wychowawCI w Domu D.zlecka. Przyjął Mairka na okres
próbny.
Teraz przebywa! z d.ziećmi przez całe dnie,
a nawet zostawał na noc, co było wyraźnie
zabronione regulaminem. Zgodne było · natowychowaniu. Mamiast z Marka poglądami
rek uważa, ..:i:e aby pracować z dziećmi, trzeba
je najpierw dobrze poznać, Zrozumieć ból, poznać chairaktery, dotrzeć do kompleksów. Na to
trzeba c.z,asu. Umowa przewiduje ośmlog,odzin
ny d~ień pracy. ·
- To n,ie biuro, 11nt fabryk11., gdzl• 1ię od~
wal.a drr.iótv7f, ę i idzie d<J domu.
Poglądy l me1ody M&rka wyratnd• n{• Pr'ZY'padly do gusitu kolegom wychowawcom. Zacztt!y si~ zgrzyty, które rychło dotarły do kuraitorium.

o

Marek i kuraitorium
Przyjechałr
Zajęcia,

Psychologii Marek uczy się sam. Najlepszym
są jego podopieczni. Wspólnie
z nimi. szuka wartości duchowych pozwalają
cych odkryć własną osobowość i uwierzyć w
siebie. Razem czytają_ poezję, słuchają muzyki. Psychologia Marka sprowadza się do konieczności poznania samego siebie. Daje chłopa
kom dużo wo.l1Rego czaS'I', co jest niepedagogiczne, a,l e jemu pozwala na znakomitą obserwację wychowa.ruków.
Spostrzeżenia w Domu Dziecka trzeba zapisywać. Marek się z tym konsekwentnie nie godzi i odmawi-a prowadzenia zeszytów obserwacji. O tym, co wie na temat· lmżdego z nich
- chętnie porozmawia z każdym metodykiem
i wizytatorem. Ale zapjs wal · nie będzie. Tworzenie raportów, dossier wychowanków ułożo
nych z ran i blizn psychicznyC"h - nie. w Mark.a stylu. Pachnie mu to nienaturalnością. Przynajmniej nienaturalnoś'cią. Dlatego Ma,t:ek jest
złym wychowawcą. Nie nadaje się. Ze starszymi dziećmi jest na ty, co też dysikwalifikuje g.o
w ocza·c h metodyków, „bo traci autorytet''. MarIłowi autorytet l respekit n•iepotrzebny, Dzieci
go uwielbiają i uważają za przyjaciela. W Domu Dziecka nie ma potrzeby ogłaszania plebiscytu na najlepszego wychowawcę. · Ale kurato,r ium to nie wystarcza.
Kiedy ko0·nflikt przyoichl, dyrektor odetchnąt.
Bo dyrektor .zawsze był z Markiem. Kiedy
i monity jego
przychodlliły kolejne sugestie
dyrektprowi raz zadrżała ręka.
zwolnienia .Pomyślał: Podpiszę i raz ·będzie spokój. Ale
nie poqpisa!.
powie dyrektor.
Ja w Mark.a wierzę I doda: też miałem kieayś. dlugie wlosy.
l)larek i praca

MACI1EJ .SIEMBIEDA

Można ~iele opo'Wi.adać. O dzieciach lłate>
wanych do nieprzytomności z czystej pijackie1
fantazji, O dzieciach uciekających przed rodzicami, gdy przyjadą do Domu Dziecka w odwied-ziny. O dzieciach po,Jonych Jabolem w wiepotem podrzucanych na poku dwóch lat,
lach sąsiadujących i. Dornem Dziecka. Tylko

wntk.an kompleksów, wrażiiwości i przeżyć róu każdego. Jak można sprowadzać ich
do wspólnego mianownika? ·

żnych

podręcznikiem

Nie należy ludzi oceniać według ich powierzchowności, ale według tego,
.
co· robią i jak robią. :

, - -

Potem musiał robić to .1es2cze wielokrotnie. :eyly ~hwile, ze z"·olnienia Marka wręcz :!:ądano,
- Marek nie rrti"Cści. się w lrnratoryjnych s!!gregatorach i ni,iak nie odpowiada pojęciu wy:.
chowawcy. Nie uznaję np. pojęcie grupy.
- Przecież kaFy z moich wychowanków to

pierwsza wizytacjit.

nawet owszem,
- pawiedzll"li nieźle przygotowane, temat Z'/'ealfa:owany bardzo ciekawie, ale bez konspektu.· No i ·ten 1e,·
oo ivygT. ąd.„ Zwolni~.
-

Dyrektor Zenon NowO®ielskJ!

stanął ~oniem.

Oni zamia.tali, a ja myślałem, czy ich
. przypadkiem nie oszuki1ję. Wtedy któryś podbiegł i zawolal: Marek! Z tamtej strony domu
jest jeszcze gOTZPj. Skoczymy tam pospn;ątać.
Do pracy nie· wolno . przymuszać, bo inaczej

traci swój sens. Mareik znalazł go w . zyciu, .
te.raz 1omaga szu•kiać dziecia1kom.' U czą się patrząc na niego: pracuje od świtu do nocy. Nie·na1vidzi wolnych cfu'!i. Zarabia, ale pieniądze to
tylko śrooelk. Rzadko ma grosz przy duszy.
Kupił sprzęt stereo, który służy dzieciom. Wła
snymi książkami uzupe!n.i-a bibliotekę, z której korzystają. Uczy s:r.ainować pieniądze. Kiedyś jednego z~ starS7.ych wychowanków zabrał
na Węgry.
Zauważylem, że bez s~nsu traci pienią
Powiedzi,ałem: Jacek, składaj, to latem ·
skoczymy na wv.cieczkę. Z zapomogi,_ i wynagro-

-

dze.

dzeń zo. pro.ktyld
rttt mu starczyło.

Marek i inne

'

u:kole

odłożvl

tyle,

że aku-

pojęcia

Dom Dzieaka. Problem · traipl, go od da"Wn&.
Nie może zrozumieć, dlaczego planowany niegdyś sierociniec stał się przechowalnią dzieci
nie chcianych. W Mieścinie jest około 50 dzieciaków. Wszystkie są sierotami społecznymi. 70
proc. traf.Ho tu poniewat rodzice piją lub prowadzą życie nie dające możliwości wychowania. 30 proc. to inne przyczyny. Również takie, jak bl.'ak w.arnll'l.ków· materialnych czy mieszkaniowych.
Muzykoterapia. Gdzie lnd~iej - w domach
dziecka daje wspBII1iałe rezultaty. U na.a mal·o
kto o niej wie. Mamy · jeden podręczndik i jednego wykłS1dowcę uniwersyteckiego. Mar~
prowadzi ją po wojemu. Dzieci słuchają Dylana i. Cohena nie dlatego, że to modne i na
cza,s ie. :'citrafią powiedzieć, eo to jest I skąd
&ię wzięło. W muzyce znajdują &pokój i czło
wieka.
Dylemaity wychowSJWcze. MaTek uważa, te
wiele z Illich mon u.niknąć przez zatrudnia-·
nie w domach d2lieck;i odpowiednich ludzi. Praca tu po~'inna być rodzajem powolainia. · Marek
zna ró2me d.otny dziecka. Zna wychowarwc&'.>J,
którzy czynią dzieciom więcej krzywdy niż pO-:.
tyt.ku. Zna nauc ~, aieli, którzy w szkole wpro~"adzaJą p-0dzia1 na dzieci normalna t dzieci
s przytułku.

Marek l przystl'>M~
W Mieśolinie chodz!l słuchy, te kt~ &ię dobrze pooitaral, aby Marka powołali do wojska.
O· ·sam się nie wykręcał, jak sądzą niektórzy.
chciał poczekać, d
Pros.il o odroczenie, bo
najstarsi ź jego grupy osią;mą pełnoletiność i
pójdą na swoje. Chciał ni.mi polcierować, nie·
dopuścić, aby trafili ·do hOlteli robntn1czych,
gdzie . zmarnowalo się tylu ich poprzedników.
Odroczenia nie dostał.
Wxchodz! do cywila za kilka miesięcy Wraca d·o Domu Dziecka. Niektórzy 1iOLą, że wojsko zmienił<> go i wychowało. Inni w t<:> nie
wierzl:\, ale ł"ie~zą się przynajmnie' . tym, ~
przez kilkainaście miesiięcy bez przerwy strz7gą Marika na zapałkę.
P.S. Nazwa

życie

'\Il

miejscowości

została

zmieniona.

Jeden z pierv•szych k·olegów Mar'ka:

Chłopak tak wspaniały, że wątpię
kiedukrJlwiek svotkam 'Podobnego. · :

·

czy

przez ojczyma do łóżka,
na oi:gie, jakie tamten wyprawiał z matką, iaoraszając do pomocy pijanych
knJegów. Uciekał do . 1ab1·i, skąd ojezym tran~
P"rtnwai .~n clo domu . przykutego łańcuchem do
rciwPru . Ojczym 'pedałował iJ.e sił w nogach,'
a on m11sial biec; bo tańcuch ciął skórę. Na
zadawainie bólu i
miei~cu czekałc wyn,yślne
knlein.v „speiktakl". W końcu uoiekl na .dobre
i trafił cln Dnmu Dziecka„
Iniw. mia! o.iedem ' ·1t, gdy mabka PQftła w
Polskę, zostawiając pięciąro dzieci. Siedmi-0laPrzywiązyw-ny był

musiał

patrzeć
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niebteskośd koszuU noenej nł
isała'.m )u:t kiedyś,
czym dym nad ogniskiem, miote nie należę do
nęla. w spojeniu n6g rozpalonci,
zwolenni1k 6w pornografii. Jestem zdeprzepast~ czem ' Jut zimna,
iltska kołdra wpelzlts - 1kr11ct1
przeciwcydowainą
.
·,
na dziewczynę".
publicznego
nfozką
inIPOlkazywanja najbardziej
Wicio z wra·żenia puścił 1ti41
w'
tymnych części ciała lud:zJk.iego.
futryny _ oldennej l runął
za dól prost.o na psa. Z domu wyNawet na.turyzm uważam
formę demonstracji. Dlatego nlszedl pułkownik Nałęcz w szlagdy nie byłam i nie pójdę na froku, lecz nikogo nie dojrzał
plażę naturystów. PTóbuję jedw świetle latarki. Wystraszony ·
nak zrozumieć ten ruch i jei obolały Wicio poszedł przez
stem w stanie go tolerować.
las do domu. Po drodze . spotPublic:zine rozbieranie, oswajakał nieznanego człowieka, któi pornografią
nie z nagością
ry opowiedział mu swoje dru:zmniejszają ciekawość i napię
gie życie. ~ów nieznajomy wiecie, bez których nie ma prawdział już, że Wicio I AUna bę
d:ziiwej miłóści. Wszystkie chy- . dą się kochać straszliwie aż
ba kobiety były nagabywane w
nie dokończył
do... N•ie&tety,
czasach szkolrnych, żeby pokazdania.
Przy
intymność.
i:ały swoją
W dzisiejszym zepsutym ilwleczym im większy sitawiały obardzo
cle są ludzie, którzy
pór, im bardziej były stanow1tosunk1
podpatrują
chętnie
cze i nieprzystępne w tej spraseksu.aJine innyoh (na filmach
wie, tym większe budziły pożą
lub w rzeczywistości). Niektóirzy
danie i większym cieszyły się
doznają
tylko w ten sp06ób
1Zacunkiem.
rozkoszy t· orgazmu. Podobno
lubił
Presley
również Elvis
Mężayźni nie cenią
upodglądać swych kolegów
miłość z mło
prawiających
łatwych kobiet.
dziutkimi dziewczynami. Są to
już wyraźne dewiacje wynikaBa•rdlLo to śmies,me i ws·tY1 rozpustnego
jące _zazwyczał
,d[iwe, te mŁodd chłop<:y usiłu-

P

Na głębokie współczucie zasługują pary malżęńskie,
seksualne trwają zaledwie po kilka minut.

nlejsze od prz~d ps:y:chłcznyc~

po eja1ądacjł. J•szc:n ra.1 ·pobudzU 11011 odwaac, · btczujqc
ałt łańcuchem Jubidnych w110braże1\ próbował rozbudztd podnłeeenłe. błorqc do ust jej sutkł, ło zn6t.O bfjqc jej ctalo pokryte mydłem, potem i pła

od uczucia.

Wiele lat temu Herbert Marcuse propoinował ren.różnienie
seksualizmu od erotyzmu. W
pierwszym przypadku miłość «>erogengranlcza •lę do sfeJ'
drugim wykracza ponych, 'a
za · beżpośrednie strefy erogenne. W środowisku zurbanlzowanym, w cywilizacji miłość jest
bardziej seksualna nlż erotyczna. Zupełnie inaczej wyglą
dają zaloty na łące niż w samochodzie, inaczej poza miastem niż na ulicach Manhattanu. Herbert Marcuse był zwolennikiem cywilizacji panerociało
. tycznej, w której całe
człowieka byłoby źródłem przyjemności. Droga. do tej .c ywilizacji wiodłaby poprzez renesans „polimOTficzne; aktywności
oraz zanik
przedgenita.lnej"

akłem, nłbtł smarem zmieszanym z apilkamł żelaza.
Mial zamiar prow·adzłd tę grę
przez dwie gof)rzynaJmnłeJ
dziny. W końcu kobieta zaczęna ból
la słę uskaTżad
szczękając

zębami

osunęla.

się

bezwladnie na ziemię .. Wszedl
na nią od tylu, kuląc się · niby
zając, i zakońezyl wszystko w
ciągu kilku sekund".

W tym przypadku kopulacja
(eo za okropne słowo!) byJa ukoronowaniem długiej gry mlło.snej. Mężczyzna i kobieta odczuwali zmęczenie, I pragnęli
już tylko końcowego spełnienia.·
„supTemacji aktywności plcioW pierwszym moim artykule wej genitalnej". Najpierw nana łamach „Odgłosów" (nr' 32 i
leżałoby jednak znieść ustroje
1987 r.), który nieoczekiwan'e · społeczne oparte na
zasadzie
zaintereso- wydajności, nieludzkiej konkuwzbudził ogromne
wanie, przedstawiłam . taoisfy- rencji I manipulacji, w których
czną sztukę kochania. W edlug
nawet seks stał się wartością
tej koncepcji stosunek seksual.
rynkową.
ny powinien trwad bardzo płu
W podobnym duchu pisała
go. Mężczyzna musi mieć Jed- KM"en Hoirney. W sytuacji sponak 1llnlł wolę I powstrzymy„
przyczyn
upatrywała
łecznej
lęków,
niepewności,
nerwic,
braku solidarności, uczuciowej
izolacji .jednostki. Z ·pasją októrych stosunki.
. akarżala społeczeństwa zachodnie:
„Wapólzawodntctwo dominuje
nie tylko w naszym środowisku
iawodowym, lecz wdziera się
także w nasze stosunki spoleczne, w nasze , pTzyjaźnie, sto~odzinne,
sunki seksualne i

Erotyzmi 'seksualiz

zalążek

wnosząc

destTukeyjnej
rywalizacji, pogardy, podej-rzliwości, zazdrości".

Kp.ren Horney urodziła troje
dzieci. Nie poświęcała Im póź
niej dostatecznie dużo uwagi,
ale odkryła wartość miłoŚ'Ci macier.zyńskiej. i dlatego nie mosię z pogl,dem
gla zg-0dzić
Zygmunta Freuda, o czym szerzej piszę w następnym odcinku, że poród jest dla kobiebraku
- ty jedynie namiastki\
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członka.

Jl\

dziewc-r.ęta i kobiety. A. oine obu;rzają się, kiryją. zasłaniają, J~z ~ na.praw-

/

pod1glądać

przesytu. Podobny charakter
mają tzw. , seks-trupy

wać ejakulację. Nie
lekkomyślą.ie tracić

wolno mu
nasienia.
Po wytryi;ku Jest ,bowiem wyczerpany i nfe zawsze zdolny
do dalaze3 aktywności seksualne).

Nadmierny liberalizm
dę jest im przyJe'Illrue,. że ~erotycmy, oswajanie •
krety ich ciała kogoś me~ok<>ll\
\ tasc)l'!l!u}ą. Poopatrywanie by- · nagością i p<)tUOgtafią
lo ~ymś zdrowym i pozytywl\'listrwwie Jaoizmu radzili,
proiwadzą do zaniku
nym, choć rodzice j księża użeby stosunki odbywać jak
wrażliwości, zmysłowej, do
ważali inaczej.
zobojętnienia na bodź.ce
najc~~iej i jak najdłużej,
Pi~\my opis p;odglądania majsex appelll'u..
Tadeusza
dujemy w pow;eści
lecz j)g<t~nkzac-przy tym
Konwickiego „Kmnika wypadejakuł8icję.
ków miłosnych". Wicio zakradł
·Z tego względu nie przyjęłam
slę pótnym wieczorem do ogz entuzjazmem pierwszego polIm starszy mężczyzna, tym
rodu Aliny, wsadził psu do pyskiego wydawnictwa pornogra- · większa musi być różnica mię
ska podręczndk chemii, wspiął
ficznego, które przygotowi:tl zesdzy liczbą kontaktów seksualsię po kratownicy· .wi•nogradu i
pół redakcyjny „Reportera". Z
nych a liczbą ejakulacji. Je~ll
na
oikno
w
, ostrożnie zajrzał
natomiast oboje tego pragną, to mogą się
zainteresowaniem
poddaszu. Prze-z muślinową tiprzeczytałam · artykuł Karola
kochać nawet kilka razy dzienrankę obserwował nieświadomą
Jackowskiego pt. „Seks po pol- nie, nie !iopuszczając do wczestego dziewczynę. Rozbierała się
sku". Na podstawie badań doc. n)"Ch i zbyt częstych wytrysków
przy małej lampje na · nocnym
Zbigniewa Lwa-Starowicza ausienia. Szczególnie należy ustoliku. Wicio pragnął. żeby to · tor tiodaje, że czas
trwania
nikać ·ejakulacji podczas mroź
jak
misterium odbywało s ię
stosunku seksualnego u 10 proc. , nych zim. Natomiast w okresie
naj.wolniej.
wynosi
polskich
małżeństw
wiosny mo:ilna mleć wytrysk raz
„Dziewczyna. rozpiela sukienmniej niż 3 minuty, u 55 proc.
na kilka dni.
ją
kę na plecach. i ściągn~la
10
małżeństw .nie przekracza
Obustronne korzyści z tak ugłowę.
sennym -ruchem przęz
minut, a tylko u 35 proc. wr,prawianej miłości są oczywiste.
A w tym ściąganiu przez gło
nosi powyżej 10 minut.
Przede wszyst!Pm mężczyzna
wę, w tych miękkich, ·leniwych
Na głębokie wspólczucle, mo- jest bardzo sprawny fizycznie i
nie
znanych
gestach, jakby
im zdaniem, zasługują te pary wciąż gotowy do
odbywania
w
wiadomo skąd od zawsze,
stosunki
małżeńskie, których
kiolejuych stosunków. Kobieta z
tych o~rąglych manipulacjach
seksualne trwają zaledwie po kolei ma gwarancję peląego zabylo tyle przejmującego piękna,
kilka minut. Jeśli aż dwie trzespokojenia i - co dalej najże świadomie zapamiętywał ;e
cie małżeństw w Polsce ma ważniejsze - czuje się kochana
wlaściwie
na .cale życie, a
poniżej 10
stosunki trwające
na i bezpieczna. Wiadomo przewsz·ystkie noce życia. Późnie;
minut, jest to fakt tragi omicenią
cież, że kobiety wyżej
odeszły w mrok biale ramiona
czny: Tak krótkie stosunki mamiłość i macierzyństwo niż zreplecy,
stanika. Zobaczyl· jej
ją sens tylko wtedy, gdy podukowany do biologii seks.
zdziwU się na moment, że nie
prze~zają je długie pieszczoty.
Zaletll stosuaków bez ejakusą ..tak szczuple, jak mogly się
Erotyczne pieszczoty są zresztą
lacji jest również to, że oqbyzdawać skryte ub-raniem. Spomożliwe nawet w najtrudniej.wają się w sposób naturalny: ·
glośnej
delikatszych warunkach. W
strzegł ich miękkość,
bez środków antykoncepcyjnych. ·
niegdyś powieści Abe ·. Kobo
ność, wstrząsającą opływowość.
Najlepsze nawet prezerwatywy
od
zlotawą
„Kobieta z wydm" Nikli Jumpei,
Zauważyl skórę
satysfakcii
pełnej
nie dają
uwięziony w jamie w.śród nadlampy albo od zeszlorocznej oTylko
mężczyźnie i kobiecie.
o
dość
palenizny. Skórę blagającą
morskich wydm, myje
nagi fZłonek w pochwie jest
trzypo~abną kobietę około
silne, czule ręce. Przez ulamek
rozkoszy.
źródłem absolutnej
dziestki. Nie jest to jego żona.
sekundy zdumial się spadzistoś
Prezerwatywy są dobre i ko„Zacząl od uszu, potem przecią jej ramion i zdążyl pomynieczne dla poszukiwaczy przysunąl dlonie pod ~Todę; myjąc
bezśleć, że takie spadziste,
gód erotycznych, bywalców doplecy objąl je jedhq Tękq dobronne Tamiona będzie kochal
mów publicznych I prostytutek,
tykając jednocześttie piersi.. Koona
do końca życia. Wtedy
czyli dla tych, którzy nie. bez
bieta krzyknęla i opierając 1ię
odwróciła się ·niespiesznie. Wiracji obawiają się chorób wezalalo o jego piersi i b'Tzuch osunęla
ciowi coś czerwonego
nerycznych, bądź śmiertelnego
się na kolana. Byla. to nfewąt
oczy, może. k-rew, może lzy lub
wirusa AIDS. Natomiast in.ne
oczekiwania.
pozycja,
pliwie
deszcz, a najpew nie3 przyplyw
sztuczne środki antykoncepcyjLecz · mężczyzna wcale się nie
dzikiej emocji. Chcial to zobane nierzadko wywołują różne
spieszyl. Z rozmyslem, powoli
czyć i zapamiętać. pragnąl to
powikłania w organizmie ko~
przesuwal palce z miejsca na
jak najdluże3 mieć w ticzach,
bi ety.
miejsce, masując ·dokladnie.
ale widział w jakichś strzępach
W cywilizacji wapólczesnej
Podniecenie kobiety udzielłlo
nie
śród C?eTwonych plam i
jest moda na posiadanie wlęc;ej
inasię ł jemu. Lecz teraz wi.edziql, czy to bylo. czy nie
niż jednego partnera (partnerodczuwal
bylo. Mi9nely mu d-µ;ie pora- , cze; niż zwykle
ki) seksualnego. W 4'm dąże
dziwne stężenie smutku. l{obieżające ohlości obdarzone włas
partnerów
niu do mnożenia
ta plonęla, jakby otoczyla jq
nym ruchem. zupelnie trójwytpartnerekl oraz w· rosnącej tochmu-ra świetlików. Zawidd ją
miarowe. rozżarzone do bialości,
to tak jakby nagle lerancji wobec życia seksualnete-raz slodko bez1bstydne, Jakby niedgo I dewiacji seksualnych upauwolnionego
stTzeli~ w plecy
bale, trochę senne, ale groźne
truję przyczyn zaniku autentyskazańca. Mężczyzna zachowydzi wnym .przeczuciem, tajemnicznej miłości. Nadmierna tolewal 'się więc · jak szalony, bicze i znane od zawsze nie wiarancja oraz swoista poligynia l
czując swoje budzące aic zmvdomo skąd. A obie mialy usta
poliandria prowadzą - jak to
sly.
okrągle
do krzyku,
otwarte
do
określił Emest Fischer ..,..
Lecz perweTsyJne namiętności
wrzosow oróżowe wargi. I nie otwarte do kTzyku. lecz jakby
stutone do poccilunku. l nie bylu to .1 ednak wa-rgt, lecz zlote
slunki śnieżnego kwiatu, a moł:e tyil o dwie ivyniosle k-rople
miodu. Zaszamota.la się jeszcze

mają także swoją granicę. Kobieta, która początkowo nalega-

la, tero.z zaczęla P,zeJawiad nieu kTywany lęk przed jego szaleństwem. Mężczyzna także czul
ałę calkowicfe wyczerpany, jn.k

seksualności

samotnoścl,

b'ądt

gry towarzyskiej.
seksualności
wypiera
miłość
Prawdziwą
seksualizm
oziębły
chłodny,
(cool sex) - zachowanie sekimalne 4 est zdecydowanie wat-

,

„Ja, jako kobieta, zapytuję ze
zdumieniem - a co 'z macielwiadorzyństwem? Z blogą
sobie
mością, że nosi aię ie
nowe życie? Z niewyslowłonym
azczęściem oczekiwania. na po;awienie się te; nowej istoty?
Z radością, gdy WTeszcie Ilię
ona pojawł i po raz pierwszy
trzyma się ją w ramionach? Z
ui;zv.ciem rozkoszy ł zadowolegdy się ;ą karmi,
nia.,
;akie się odczuwa
szczęściem,
li:iedy
w calym tym okresie,
niemowlę potrzebuje matcŻynej
opieki?".
Karen ' Ho.rney (1885-1952)

z•

miała

sporo romansów. Przez
pewien czas była blisko zwią
zaina z. Erichem Frommem. Ten
wybit?iy psycholog (być może
najwybitniejszy w XX wieku)
teorię mistworzył wspaindalą
łości. Ale nie będę o tym pisała, ponieważ książka „O sztuce
miłości" :r:os·tała wydana w Polsce w 1971 roku, w po,pulamej
serH „Biblioteka Myśli Wsp6ł-'
czesnej", i powinna być dobrze
znana. W każdym razie błyska
wicZJ11ie zniknęła z p(lłek księ
garskich. Na giełdzie kosW\lja
dz.iś

1300

zł.

WTacam jeszcze do rozró:!niee'!o~yzimu.
nia seksua.li1Lmu i
Seksualimi uważam ~ cywili. zacyjne wyinatur.zenie, sprowadzenie stosunków opartych na

pny111oszą
odprężenie,
rozładowanie na.pięcia.

miłości

zachowań
ulgę,

cych jedynie

Seksualizm nie daje
poczucia trwałej więzi s
partnerem (partnerką).
W pewnym sensie stanowi
·
degradację
c7lowieczeńs~wa.

w

btoą s~su.alimlu wyraża .
literaituirze Henry Miller. Kiedy w 1987 roku zacytowałam
dwa
w „Odgło·sach" (nr 47)
wielu
fragmenty jego prozy,
czytelników było oburzonych.
Pomstowali również na Daniela
Passenta i jego gości z redakcji „Litera•tury, na Swiecie",
którzy w telewizji pochwalili
wydanie fra,gmentów powieści
Henry'ego Millera. Pewien czytelnik poinformował redaikto!ra.
był
naczelnego, :te zrnus<ZOny
OdgŁo
schować pmed dziećmi
sy" .z modiln artykułem '.:Nie <>brzydzać seksu". Było ml z tego
powodu pra;ykro, lecz cieszę się,
że ludzie zachQ<Wall wraUiwo.ść.
W przeciwieństwie do Daniela
Passenta i jego gości nie pochwalam wulgarnego języka w
· llitera,t urze erotycznej.
1

- Gdy obejmował pan drużynę ŁKS, to zapowiadał pam '"'7•
sokie wyniki. Ale to się nie ,bardzo sprawdziło; Dlaczego?
- Za.powiadałem. to trochę na wyrost. Ale myślę, że nie by·
.
ły one takie· znów ~dległ~ i nieosiągalne.
- Mistrzostwo Polski było jednak ir:byt odległe. Ale Juź drugie miejsce - osiągalne.
- Tak. Był jednak taki moment, który przeoczyliśmy w ŁKS.
Zbyt zaufaliśmy zawodnikom i to się odbiło na wynikach.
- Ma pan może na myśli ucieczkę Grzegorza Więzika?
- Nie. To się stało wcześniej. Nie wszyscy dorośli do roli,
jaki( ich obdarzyliśmy. Ale to nie jeden powód . . P<> prostu ka, dra; · jaką dyspon()wałem w ŁKS jest niebywale wą.ska. Na
dodatek ·stanisław Terlecki przen!ósł się do Podkowy Leśnej
i nie uczestniczył w treningach, co się natyc'hmiast odbiło .na
poziomie gry drużyny .
- Nie podejrzewa pa111 Dlikiogo, ie sobie pohandlował punk·
.
ta.mi?
- Czy to .zawsze mo·t na być pewnym! Zresztą tłumaczyliś·
my zaw()dnikom, że jak by ty1k<> -ko.goś przyłapali, to kara
dla
będz!.e surowa. PZPN zbytnio nas nie oszczędza. Kary
ŁKS są surowe.
pan . p.r zyszedl do
- Czy to przypadkiem nie . przez to,

t,

Łl{S?

- Chyba nie. Przed moim przyjściem też klubu nie oszczę·
dzan-0. Sądzi , pani, że wpływ na to ma fakt, że jestem niewygodny, bo mówię, co myślę? , Myślę raczej, że ŁKS ma po
prostu mniejszą · siłę przebicia niż inne kluby w Polsce.
- Jak pan ocenia grę drużyny ŁKS w lntertoto? Powodów
do zadowolenia nie ma.
- Moglo być jeszcze gorzej. Ale widzi ,pani, do Intert~b,
:z:głaszałem drużynę. ŁKS zimą, w zupehlie innej sytuacji. Mierzyliśmy co najmniej w trzecie miejsce, premiowane rozgrywkami w europejsldch -pu,charach, wtedy dru.żynie byłoby niezbędne obycie na zagranlcmych boiskach. A to wlaśnie dawała gra w Intertoto. No, a na grę .teraz wpłynęło i to, źe
kilku naszych zawodnikow pojechało z Wojciechem Łaz,arkiem
do USA. O braku kadry rezerwowej · już mówiłem.
- Czyli można . powiedzieć, że to dobrze, iż nie gracie w
kompromitacja.
europejskich pucharach? Bo mogła być
- Nie oceniałbym tak sytua.c ji. Zaraz powiem pa·ni dlaczego. Otóż, gdyby ŁKS grał w pucharach europejskich, to drużyna musiałaby być solidnie wzmocniona, i musiałyby się na
to 7ma1eżć pieniąd"?:e. A poniewat nie gra, to nie ·ma pieniędzy
na<jal.
- Wygląda to trol'lhę na błędne koło. Jak pan zatem teru
widzi przyszłość ŁKS w lig9wy.ch rozgrywkach?
- Mógłbym odpowiedzieć -po prostu: jest, jak było. Ale t-0
nie wyczer>puje pytarua. Widzę jedno wyjście. , Drużyna musi
zdobyć takie mi.ejsce, aby mogła grać w pucharach europejskich. Zmien;ia się wtedy stosunek: do niej. Każdy zawodnik
chętnie przyjdzie d.o. klµ bu,, którego .d.r4żyna ,gra w europ~j, ·· . ,
.
skich pucharach.
- Bo się może pokaza6 na zagranlcl'lnych stadlomach. .Taki
jest JJana stosunek do :iagr~nicznych wyjazdów naszych pił
karzy?
- Zawsze ich nama•w !am, aby działali legalnie. Ale COS zagraniczne wojaże sportowców uważa za makomity. sposób ' na
zdobycie pienlędzy. żąda ich tyle, że 'z agraniczni kontTahenci
szybko się wycofują. Tak , :załatwiono" Darka Dziekanowskiego,
O żenującej sprawie Le§niaka, l~piej inie wspominać.
- ZaW\fze miał pan krytyczny stosunek do władz ąorto·
.
'WYCh,
- - Sądziłem, te teraz - ,przy re()rgll.nizacji centrum - gdy
sport objął Aleksander Kwa§niews'ki, coś się radykalnie =ieni, że stare sposoby działania zostaną przecięte: Ale nic gię
nie 'jmien.ia. Mamy taką· sytuację, że musimy po 2-3 latach
kupować własnego zawodnika za ogromną sume.
- Jest PMl •konsekwentnie przeciwny kontraktowemu pilkar.
st wu?
- W takim wydaniu, jak teraz, tak. Nadal uwafam, te
zawodnlkowi ·trzeba pładć za wyniki, za wysiłek, ale nie :1
góry obdarowywał g-0 dużymi pieniędzmi. Proszę wziąć LKS.
Mówiła pani, że nie speŁniliśmy oczekiwań. Sądzę, że 4 miej•
sce w I lidze, to nie taki znów zły wyntk. Ale dla klubu
z · tego nie ma nic. Za•w odnicy natomfast nie mogą narzekać. Im to się opłaciło.
- Jest pan pewny, że nikt nie sprzedał meczu?
- Z tymi sprawami do trenera nikt nie przychodzi. Trener
może tylko na meczu ze zdziwieniem przecierać oczy. Ale, czy
kto kogo złapał za rękę?
- Zdarzyło się painu przecleraó oczy ze zdzlwienlaT
- Albo to jeden raz? Nie mówię, że akurat podc~s €IBtatnich meczów ŁKS, ale po<;! koniec ligowych rozgrywek, nie tylko pierwszej ligi, o'wszem.
- Może pan powiedzieć, jakle to były meoze?
- Nie, gdyż nikogo nie złapałem za rękę, a władze PZPN
też nie znalazły pOW()dów · do ukarania. Mogę ppwiedzieć . tylko
tyle, że czasem łatwo ,jest a;wansować do wyższej ligi, gorz;ej
się w niej utrzymać. Wiele jest klubów, których działacze mają wygór-0wane ambicje.
- Skąd się biorą na to pieniądze?
- Też się dziwię. I to tym bardziej, że tryl:Juny są pu1Ste,
·
a pieniędzy nie ubywa, przeciwnie - przybywa.
- Dokąd zmierza reorganłzafcja gry w lidze?
- ;t\ifam zastrzeżenia i nie kryję się z nimi. Boję slę tego sezonu, bo uwaZa.m, że będzie on tragicz.ny dla wielu klubów słabych · finansowo, bez należytej siły przebkia·. A tragedia polegać będzie na tym, że to nie poziom 1ooritowy będzie
·
,
decydował o miej~cu w lidze. ·
- Jeśli mówimy o poziomie sportowym, to· Jaka Jesł w tynt
wina trenerów?
- Poziom obni:!a się we wszystkich niemal dyscyplinach.
Sport· po·l ski znika .z mapy .Europy i •wiata. Pewnie, te tre·
nerzy jakąś część winy poll'loszą. Tym bardziej :te usiłujemy
nieudoLnłe naśladować Zachód, oo nle przy.nosi żadnych rezultatów. Ja trwam przy swoim· programie treningu, opieram
go na naukowych ustalenlach i własnym doświadczeniu.' Myślę
że <> meczach ŁKS można powiedzieć, że kilka było bardz.~
dotJrych, kilka dobrych, k<ilka beznadziejnych. Gdyby udał()
Blę wzmocnić drużynę, to mielibyśmy szansę na - niezły wynlk.
- Jak pa.n widzi preyszłość reprezentacji?
- Jeśli Wojcie.ch Łazarek 01prze ją na tych 1taw0<1niJt.aeh,
którzy pojechaU d<> USA, choć bY'li tam równid plłkaru s
ŁKS, to czarno widzę. Reprezentację trzeba tworzyć w cza- ·
1ie jesiennych rozgrywek: I l!gl. Anglia wydaje ei~ hyć w
zasięgu naszych mo:!liwcści, kłopoty mogą jut by6 · z Albanf4
,
.
i ze Szwecją.
- Czy nie ma pan cloł6 piłki notnej?
- Nie. Wierzę, te jeszcze będą pełne trybuny, ])Ukarze będą mieli pieniądze i n~kt kh nie będzie musiał piQ:nowd. •
Romiawiała: BOGDA MADEJ
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Ostatni konsulowie
Bote Te wilcze kły były wcześniej mlecznymi
zębami

•
pisa6
1'3arbarzy:6.&twem
poezji. To tak, jakbym chciał obkwi1>taka,
jaśniać azybowanie
tnienie traw czy pogp!eszne dą·
zenie . rz"kl ku morzu. Poezjll naWów·
sob~.
leży cpłoną~ całym
czas dopiero odkrywamy jej prawdę, c!E'l)ło 6w.!ittło I barwę. Odkrywamy I ol.~nienl j"J booctwem
1tajemy aię poetami bodaj nt kilka ulotnych chwil.
oto otwlionm tomik kogo~. kogo
znam od dawna, a tak naprawdę
to nie znam wrale. Fionomen Wasyla Kor:imowa je!'t rzymś nil'z-

ostanie ambuadorem naszej
1
1iteu.tury w ZSRR tłumacząc polskie~ autorów, umotllwiając drUk
ich \ttwor6w w tamtejszej Jtrasle,
w a olodach„.
Dz1 pcinownit - jak niegdyJ okolejny polski tomik •;<:ipr.
twier
BZY . yla Kocznowa z;;.tytułowa.
czyznacznie „Losy". I
ny
tam, I l!łębiam się w precyzje
za~ka
sformuł ań, po<ld11i11 się
kującym

y~\owym ł!Snc:iaeiom

Byłem mętem
byłem ojcem

I

byłem uczonym I poeta tu jest11m wszystkim I niczym

I

WPrtujs,c artki ponownfP wrac~m
do atr~f. 1ż ru cz.vt11n yc h. Nie,
nie d:nw1 nie w polskich wi„r-

Aby nie zatrzeć śladu ~ mie jscu kaźni
Nie dajmy im opu.kić naszego świata
Ani tym co do nich należą
Kiedy ostrzejszym! niż widły palcami
WyszupywaU roZkosz 1 bezbronnych ciał

stry, ale przeeieł I budze l'1d>
kl portret. „Jestem brzegiem", „jegtem przeraż.enlem I ocze.kiwaniem", „Obracam kołami I niebie·
@kle .tron:r śwista", „Je.!tem atar•
szv od wH I o Polak11 I 11 poezję",
by w końcu w bardzo wstrzą11ają·
rym wierszu „Itllka" napisat:

;'1.Yyłle jednak, Iż najdokładniejszcharakt?rystykę daje w jednym z
najl„pszych w ierszy zatytułowa
nych „W;;o•yl Blażenny". N~ plaru

Nic w tym noweg~ ani dziwnego, że ar·
tystom - tak jak i niektórym politykom CzPrwnnYm w l\:Im;kwie j„st cerlosy swlata, Każdy człowiek po•
leżą .na ser.cu
ki„w pnd wezwaniem Wasyl11 Błii·
po„ta,
i<>nnąg o. Do niej wchodzi
" tadaJący krzynę wyobraźni, nrns1 z mepokotakże Wasyl. I oto następuj„ fanjem patrzeć na to, co inni - a ez.ęsto 1 on
tast:vn:na meiamorfoza: nie wiadoplanetą;
wyrabiafą :i tą nieszczęsną
~am! Ten namiot 1 krwi i dymu rozpięli tylko dla
mo kto je~t kto - WMyl TUa~n
iak ją dumnie, romantycznie
Planetą Ludzi ny jPst ViTasylem Kocznowem czy
siebie
i z optymizmem nazywał autor „Małego Księ
który
też n11.gle Wasyl 'Kocznow,
wykłvił nawet w naszych, . tak szach Wasyla Kocznowa jego ta.
Ogromny drąmat śmierci I miasta świata
cia'', Saint·Exupery. Jak się na niej zachowujest to fascyna- wr6rił tu „ po stuleciach" jest oRosjanin scynacja Rusią
czasach,
niezwyl:!ych,
ją, co jej szykują w przyi;złości ·i to wcale nie
wvm ~wię1ym męŻem rozmawiaukształto.wany prze; dwie kuHu- cja Słowiań~zczY\ne,.
klo"Wnów tylko was których popis
Ma
takiej odległe.i. Arty~ci' najróżniej~zego autowyzna- jąc y m z carem Iwanem Groźnym.
W wi1rn:zach j i także
wyniku
rosyiską i po~ską, , ~V
:
ry
pospolituje siE:
ramentu wyobraźni mają dużo - ~ląd ostatpow yr.szego . tworczo;;c . Wasyla nie wiary: poeta 1inaje dwie od- To hard 'l'. O przejmujący i ms,dry
I przemienia w tresurę kabotyńskich szat
Kocznowa niemal zatr.ac1ła kontu- wiecznr. boginie - , Przes z ł ość i wie rsz. .Jednocześn i e jest on ~rm
nimi czasy tak częste ich uc?.es!nichvo w akry narodowe, a stala Sll'l w pełnym Przyszłość. Ale - :tdaje s i ę mó- bolirzn:vm pomos(„m pomi~z .'· ocjach na rzecz ochrony środo\\:iska, r07-broieO wspólny kawałek znaku zgrozy
tego słowa z11aczenit! sl.owialiska. wić-- poszukuję, P awdy, tej trze- " :•mi hoS(iniami nos7.;icymi imiona
nia atomowego i nieatomowego i tym podob·
·
Dla nich proszEl
A tym samy~ stała się umwersalna. ciej hogini, choć z J ę sohie sprA- Prze\;zło ś ć I Przyszłość.
·
nych 5praw„.
Mam ws z11ki e jednn 1~.trz<> i etii"'
Pro me~onam pod~Ję; debmto:vał wę, że nigdy nie d ę do tej dnNie więcej miejsca
Chciałbym tu -0dnotow;ić dwie rzeczy. Jedna,
ton:em .w!;,rszy rosyJsk1ch „P1er- skonalo~ci. jak nie o b iję do swo- do te.i ks i11i.ki: vc;vdawra nie- 7.ildda tv
Nit powierzchnia zmieścić d'la:rniiska
tn bardzo interesująca wystawa malarstwa pod
wiem wszy. hał. h y ti-n ci„kawy, 11 n.o. n~s:n m
w 1060 r. , Potem, JUŻ jej Itaki.•Te<JtP.śmy
w~ ,1 d11zd:r.
·zdoła
h'l1>łem „SWIAT" w Domu Pl<1sl;,·ka w Wars3apo scy ska1.ani na pięć ._ t6w dn1ma- r.vnku lit„rackirn, 11ietypo":r tomik
wydał
mieszkając w Polsce,
I!'•
polsku ,,Li.; cle I ptaki", „Mu- tu I musimy go od~~ ać gorzej "· ~·rl„ć 1rn~hP. ~1aranniej I n
wie. Zebrało się na niej sporo znanyrh n11zI pytanie ofiary z bezimi~nnych grobów
końcR, p .~ zy m pApiP.rzt>.,
pt. czy )Ąpiej, ale ndegra do
azlę" ·or<1z zbiót; " est>~styczny
• wi•k pol~kich artystów i w efl"kcle jest co
Po co d w tylu mnie zabijaliście
pra- do oparlnięcia kurtyny. A tn „rza~
„':Jłracona lnl)ma • Kiedy oe:ląd·ać. Subiektywne wizie ś\\'i::1\1'1, któn' na·s
wie po dwudziestu latach pobytu nagli wszystko na ziemi pędzi za
otacza - od troźnych, apoka!iipt>·cmych do
EUGENIUSZ
w Polsce - powrócił do swojej Czasem"„.
Mnie nieodmiennie jednego.
optymistycznych przedst::i>vień - zmusrnją do
omawiał
Gdyby tomik „Losy"
ojczyzny, znów pojawiły gię wierj!'dnnc?.eśnil" dużą
zasta·nowienii., sprawiając
sze .rosyj~kle. które ukazały się w zawodowy krytyk, napi by za- IWANICKI
dziś
saty~fakcję estetyczną. Dość rz::1dko ~ię
czyni
„U rodnych lstokow". pewne, że W;1syl Koczn
tom1ku.
zdarza, ;aby wzniosłe treści i artystyczna for·
w w nim nie tvlko swoje poetyc.k:e
że
I tak .1uz chyba zost<1nie,
poety<'kil'j duszy Wasyla Kocino- I tilo1:0fic7.n4'! ·wyznanie wiaty. W
ma szły ze sobą zJ(odnie, w jednej parze. A na
V:'B bi:dą _na pi·zemian odi:ywały wielu wiers7.ach. mi mochoĄem. pow~·stawie SWIAT spotkałem kilka takich obraliry daje tak?.„ wl„sną rha r aktervstyWasyl Kocmow: Losy. Wyd. t.ó•
s1ę mP.lodt'." n;ic1woł7:ańskie i
zów. T-0 dużo.
mazow1eck1(>, Zapewne dlatego jest ki:. Wyłania s:„ z tego bardzo o- dzkie 1987. Str. 88. Cena lll9 zł.
Druga spraw11, to inicjatywl'l ~inisterstwa
Ochrony Srodowiska i Za~obów Naturalnyrh i
Muze11m Łowiectw11. i JeździPctwa w Warsia·
\\'ie, które -0rganizują cyklicmą l\Tanifestację
rocznica odzyskania
blł:ta si• 70
m i eć te orlnie;;ien ia trz.eba najpierw przeczytać
mow1 prof. Ga·r lickl - są
,.Obie le książki
Artystyczną na' rzecz ochrony środo'>'-'i&k:i naprzez Polskę niepodległości. Wiedza
» strzępy lllPldunków«„."
wznowieniami, gdyż były wydane przerl wojturalne~o pod tytułem „Piękno ginącf>j przyroI
jaką zarówno na ten temat jak
Na pyhnie, cz.v proe:r~m >(ryd;n..,nkzv prz.v·
ną, przywracamy do obiegu i:potecznPgo pewne
- 11d11ka \V obr11nle 4ro<lowlska".
dy
dwudziestolecie międzywojenne, powszy.ilikwiduita
70-Jeciu
o
my,\\lą
t
gotowany
charakróżny
ma.lą
dokumenty epoki . Ks iążki
W m:mifeście tej imprezy czytam~·: „Problem
siada przeciętny Polak jest żenuGarlicki odpow1ad11:
st k i i> bi ale plamy, prof.
ter. „Moje pierwsz~ boje" to ~pisane podcza<
sz:kó! obraz
jąca; wyniesiony ze
~7.kód .-kol~gic:inych i ~vynikającP.i stąd de'\'a·
.
„'!ii>. Nie Jest on ta1k szeroki jak by Jię mointernowania w Magdeburgu wspomnienia twór~tac.ii naturalnego środowiska c~lnwiek::i , ~t..ał
zdeformowany, zaś ·ludzie wyłaniający się '11
gło wydawać i chJ-ba nie taki jest jego c<>l.
cy legionów, dowódcy I Brygady wspani;ile na~iP. w ostatnich latach pierwsznpla;inwą kwetamtych lat - karykaturalni I nieprawdziwi.
nie
Owszem, zlikwiduje on pewne Juki, ale
pisane od strony litrrackiej. Je!lt Io oozyc1a,
i .itroźną.
~tą egzystencji, palącą, oczywistą
Na szczęście tę niezdrową pod każdym wzglę
w szyst,kie. Zniszczenia w ząsobach biblioteczktóra powinna b~·ć obecna w n::.szych bibliote,l!"sl to dzL~ zagrożenie zarówno ogólnospołeczne, .
dem sytuację starają się naprawić hi~torycy i
nych spowodowane . wojną i ~innymi późniejszy
kach tak. by każdy czytelnik interesujacy ~ię
01J1iec:z,i?k i ogólnoświalo\ye. W tej sytuacji
wydawcy, przygotowując wiele znaczących dziel
mi przyczynami są ogromne. Moim zdaniem by
Piłsudskim móg! dotrzeć do niej be.z trudności.
n::i jest mobilizacja wszelkich środków i możli
odzy.
związanych z siedemdziesiątą rocznicą
lo wyrównać należałoby wznowić kilkaset tyJej wydanie uważać można za solacenil" swo.
\\'ości przeciwdziałających tym negatywnym
skanla niepodległości I międzywojennym d'\.\'Utułów dotyczących tego oktresu. Tego nie zała
lstego długu kulturowego. Ta książka nie ma
iieść isz.ia\\·iskom. Sztuka powinna i może
twi żaden program jubileuszowy. Trzeba, ~by
totny wkład w dzieło samoochrony człowieka,
nasze wydawnict1va · systematyczn1e, każdego ropoprzez budzenie społeczne.i akty\vności. Sztuka
pozycji.
.ku, wznawiały po kilka potrzebnych
.iu7. niejednokrotnie w historii odeE!rała taką
Tak s i ę już po części dzieje. Np. Ludowa SpólrolE:. Problem .iest publicimie prezentow:iny głó
dzielnll\ Wydaw:iilcza. wznawia pisma Ra,laja,
WQie werbalnie, brak .it'st natomicist przedsta~
Witosa. Ale braki są jeszcze ogromne.
wienia J!O środkami \\'izualnymi, artystycz.ny7e
mówi dalej pro!. Garlicki Uważam .
.
mi. którymi dysponują jedynie ~ztuki plastycz:powinny być wydane w całości pisma Dmow,
_.._..
- --. .
- -·
'
tiE"".
skiego, Pihud!llkiego, publicystyka Korfante10.
Akcja ma cbaral{ter ogólnopolski i będzie
inny1"h · ;:iutorów.
książki i wybory art)11kułów
rinwtarzana co d\\·a l<lta. Celem jej jest stwoChodzi o to - po\tl'tarzam -. by każdy \ntererz:enie publicznego forum artyst:vcznego m te·
•t1iacy sie tymi , problemami mógł bez przl"·
panowie
mat~· l"kologiczn~. Zatem do robotY,
•zkód dotrzeć w iwykłej, publicznej bibliotl"CI"
11rt' śc:i.„
do po„zukiwanych te)~tów. Ten okres iPst s!;obo 1.nany '!)'.:.7.ez spolea.eństwo. 7.Wlaszc7.a młod
pr7l"7. dlugj
s1ą jego c~ść. M.in. dlatego, 7.e
ANDRZEJ GRUN
dziestoleciem. Wś·ród zapowiatlanych pozycji
większego mac:z.enia politycznei;o, &ą to bowiem
cza• nie bylo o<lpowif!dniego podręcznika hi~lo
.znajduje się biografia „Józef Piłsudski", prof.
wspomnienia woJ!"nne, pomaga natomiMt odrii. brak te?: byto otoczki artystycznej, ;::i.ką d::iAndrzej" Garllcklego, przygotowana przez Wytworzyć psychiczny portret PiłsudskieJito.
pokazy·
Czę.~to
film.
l
lllf'r;itun.
je
dawnictwo „Czytelnik".
Skł;idkowi;k1 ego
Inna ZUipelnie je~t ksiąiJka
wano 1.deformow;iny obraz. A vrzecif.t. ~d •bv
Oto eo powiedział autor biogram Adamowi
bardzo z:resztą częl!!o wykorzystywaM przez hini" 20-l<lCie nie prowadzilibyśmy dz i~ tej roz.P'ryoowi z PAP, który zapytał autora w jakim
storyków. Była. ona kilkakrotn1e wznawiana
mo\\-y. Je. li w okre~ie I wo.in)' ~wiatowej, do
jego
kon· tynuacją
stopniu biografiia ta jest
przed wojną i wydrina na erpigrac.1i. I ona róON J[~T JUŻ l'O ~
końca, do listopada 1911! r. nie było ja!lne. ~zy
wczęśnieiszych zainteresowl!ń i prac.
Okaz11ło
wnież ma wielkie walory liiterackie.
~T~f>ll U.lJ'OO.Mlf !
pov:iotanie niepodlrE!ła P o lska, to od poczatku
,.Jest ona po prostu p<>wrotem do punktu
~ię. że Sławoj Składkowski nie miał wprawzy wiste, ż„ Po kl~II \\'ojny świat<iwE>i bYlo
kilkuwyjścia. Podobną . na.pisałem iuż przed
dzie wielkiego tcilentu POlitycznego i premierem
pal'islwo · nolskie
•cP hi'lleroVl~kkh NiemiPc
nastoma Jaty, nie znalazłem Jednak wówczas
b ·l takim sobie, od;maCTl'll się jedn1ik niezwymap i11> Eu ropy. Nikt nie
mu~i !Je :i:nalelt' M
dla niej wydawcy. Odłożyłem Ją więc, a zebraNieprZ)'Padkowo
talent<"m pi.~ar;;kim .
kłym
miał co do t„I!„ najmniejsz ·eh watpHwo$cl I
ne materiały wykorzystałem w książkach zwią
przyrównywano go do Paska.
w tym sie miezcz~ l!lasługl I ważnośd II Rzezanych z działaln-0ścią Pllsutlskiego: „U źródeł
Ta książka jest ciekawa z dwu powodów. Po
~nolitej".
,.Przewrót m11.1o·w.v",
obozu belwederskiego",
życia
plerwsJ.e dostSJrcza wielu szczegółów z
„Od maja do Brześcia" I „Od Brześcia do ma-. • Piłsud,;Jtiego, zwła.szcza. z oklre~u po przewroja". Teraz zaś uczyniłem odWTotnie i w oparcie m11jowyan I oczywiści•e różnych Informacji
ciu o tamte k'si~ki ! uzupełniające materiały
o życiu pollitycznym tamtych czMÓW. Dostairna'Pisalem bi<1gra·fię".
cza tet interesujących materiałów d<ll;yc.zacycll
M. B.
Pirof. Ga·rlicki przygotował również do druku
relacji wódz - podkomendny. ·Stosunek Skład
„Mo.ie pierwsże boje" Piłsudskiego I ,,Strzępy
kowskiego do Piłsudskie~o. pełen nie~łychanej
meldunków Sławoja Składkowskiego" . które ufascvnacii postacią Marsz.alka przechodził• nieWydawnictwa Lódzklego.
każą się nak!adtm'l
kiedy w 1woi11t:r masochizm. Ale t~b:v zrozu·

z•
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•

•
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Dokumenty epoki,
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czyli rozjaśilian1e obrazu
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NASI ZA GRANICĄ
polskich
Coraz więcej
współczesnych wysta,wfaj~

1ztuk
teatry
radzieckie. W Moskwie motna oJanusza
„Kopciucha"
bejrzeć
J:\nusza.
Głowa-0kiego, „C:i.:apę"
Kraslńsklero oru „Tllnro" Sła
womir" Mrożka w reżyserii l\fa·
cleja Englerta. Teatr Im. Jermołowej przygotowuje „Zerna.J Judaszu" Iredyńskiego w reżyserii
teatr
Bogdana Hussakowsklego,
im. Majakowskiego - „PułBpkę"
Tadeusza Różewicza w reżyserii
Zygmunta Hubnera, Il dwie kolejne sceny - Teatr Armil R11.dzieckiej i im. Wachtangowa sztuki Mroźk11. „Kontakt" I ,.Am·
Kazł·
ban.dorów" w reżyserl4
mle rza Dejmka.

„SMAK KONIA"

Rys. Slawomfr

8 ODGLOSY

Łuczyński

Podziwiany za elokwencj•
„barokowy" język prerzenter „Pe·
gaza" Bo.gusław Sobczuk Cf!lebt"()wał (ku ucies.ze uc.zemlków) ce·
l.'emonię otwarcia I zamknięcia
tllmów.
krakowskich festiwali
krótkometrażowych. Gdy na scenie. pojawili się w komplecie jurorzy I - jak to zwykle bywa
na takich lmprezech - tłum fotoreporterów nasz elegs.ncki preniesforność
tłumacząc
renter,
mistrzów aparatu fotograficznego,

•

i

Z_kraju i ze świata • zkraju 1ze miała · ·. _~:

zwr6dł tlę do pn:ewod.nlczącego
jury: Panie przew<>d·nl.czący, ja
czekam na 1ytMć kamer„. Nast~pnego dnia widownia na Bło~
nla.ch pokładała się u śmieehu,
kiedy n~z znajomy z „Pe~aza",
prowadząc konferansjerkę imprepowiedział
zy „DziPń konia",
m.in.: Ileż smaków, lleż niu11nsów osobowości ma to zwierzę„.
Jednak nie śmiech, Je~ prawzbudził
'''dziwą kons-ternacl•
tymże few kinie „Kijów" na
Królikiewicz
stiwalu Grzegorz
(jeden z laureatów n&J:!rody proufundował
fesjonalnej), który
w!uną nagrodę: ugotowane na
twardo.„ jajko (j11jko Kolumba.,
jak powiedŻia!) I przyznał je Andrzejowi Szczygłowi. Pod nieosi~
becność n::igrodzonee:o przez
bie reżysera fundator nagrody
umieścił jajko na scenie kina z
't';yrażnym życzeniem. by przetrwałG tani dG pr:zyaz!ego roku.

WOJNA NA„.
HOROSKOPY
konwencja
Latem 1941 roku
astrologów USA, Momlnowan11
przez grup„ pronlem!l"ck-. ogło·
siła horoskop, z którego wynik11.lo, :ie Hitler wygra wojn~. Miał
to być 11rgument na rzecz neutral·
noścl Stanów Zjednoczonych. Kiedy wladomoe~ • tym dotttła do

-łysl1tl
Chu·rch\lla, natychmiMt
utróloga
do Ameeyki „.nme110
Louisa de Wohl, który na podsta'\\i • t.j ·aamej l«lnstielacjl gwiAZd
przewidział klęskę hitlerowskich
„wojn11. na
Niemiec. JednakżP
horoskopy" nie wpłynęła w ~po116b zdecydowany na opo\\'iectzenie ię USA po stroniP. aliantów,
z.a to miał duże mac.zen,i e propagandowe.

w

Związku

Radzieckim podkrenie tylko wypełniła Intele·
ktualną luk~. ·ale i wzbogaciła
literaoką skarbnicę rosyjską i rad:>.iecką. Zawiązały się i działa
zebr!.nie. opracowanie I wydanie
ją komitety, których celem jest
pisarzv dotąd nie publikowanych
w ZSRR.

śl'a,

DUNAJEWSKI, CZYLI

Te I inne aiczegóły ogłosił nie·
dawno profuor historii Uniwer- SYNO OJCU
Martic'l
Olafordzkiego,
sytetu
Gilbert, 11.uwr biorrafil 'WiMW·
"W lata trzydzieste oj ci ee 'llV'krona Churchilla.
ezyl z wlelkiim entuzjazmem, c:-z'ego odbiciem była jego muzyka.
Wtedy stworzył prawie wszystkie
swoje kompozycje: muzykę fil.
DAWNIEJ IE DO
ut<.vory in·
mo,,·ą, operetkową,
POMYSLENIA
!trume11talne i piosenki, Tworzył
t&k dużo, że zdomi·nował swoją
Przebudowa., demokratyzacja I osobowością artystyczną innych
edywr- kompozytorów i tak był zaj~ty
jawność w działalności
wydawnictw twórczością, ŻI' zapomniał o rze.skiej radzieckich
zdecydowały o ty111, iż na pół· czywistości. Zdał
sobie :z niej
kach ~i.ranki.eh w ZSRR uka- ~pr11.wę w lat11ch 40., ale bytrzeba
i błyskawicznie :zmi- 111. wojna, wiele spraw
zały
k:ai~ autorów wcze- było odłożyć na później. Wierzył,
kinęły śniej ni• publikowanych lub dzie- że po woj,nie nastąpi
llMkwlt,
ła, · których wydanie przed kilku nadejdą lepsze cza11y.
laty było nie do pomyślenia. Wy~
Ale stało slę wręcz odwrotn1e.
mownym przykładem - aymbo- I ·łlo z11lamalo ojca, Tworzył już
Iem nowej J)Olitykl wydawnicil"j niewiele i jego muzyka ni~ była
s~ m.in.: „Dzieci Arbatu", utwo- radosna. Zmarł 'w 19515 r., dwa
ry Bułhakowa, ·Achmatowej, Zo· lata po śmierci Stalina nie mając
!~ł. Erenburga ł innych au- Md%.iei na le:MU jutro. Z<>.stawlł
114 llstr, w kltórycli OJ>i!ywał swoje
torów, którTell ciublika.eja,

•i• -
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Bez tytułu
Dzieła plastyczne tak właśnie naz.,.. ane nikoiio
nie dziwią, autor takim
nazwaniem daje zna.k.
i.e n·ie chce narzucać odbiorcy
jakiegokolwiek
wątku interpr 0 tacyjnego, albo, iż dzieło iest tak
jedno.znaczne, tak oczywiste, li ż.adnych ~łownych
komentarzy nie wyma~a.
Chętn:e laki zRb1E>g 7,as•osowałabym woh"'C obraZÓ\I.
Danut:; ~lu.uynskiej-7,a.morakiej pokazy"·~
nyc.l w Salon.ie Sztuki Wsp1Hn<>snei P.l'ZY ulicY
P1otrkowskiej na Dr<:e!orą,le czerwca i lipi:a. D:ti„la
te znane chyba
powszechnie z reprodukcji
na
p?cztowkach pre2entują się w lej formie
d~yc
n1eciekaw1e, I to bynajmniej nie z powodów n.a.ib"lrrl7.iej typowych, i.e kolor niezupełnie ten sam
co na oryginale, ż.e faktura, c okolwiek uubiona,
ie. ślad ręki malarza nie daje się odczytać. OczywiScie arz.eszą tym wszystkim owe pocztówki, ale
nie to odgrywa pieTwszorzędną rolę. Na W&.!.ystk ich reprodukcjach, nawet ty.eh lep;zych
technicznie. ginie jedna cecha obrazów 1nalowanych
przez Danutę Muszyńską,
cecha bo<iaj czy n:e
naj:ważnieisza. która w ogóle te obrazy „robi''.
Najczęstszym
tematem w ;>racach tej artystki
jest d:i:iecko, to truizm, i na. to nie
potrzeba
poznawać oryginałów, are już tylko lam
może
my d·ostrzec, że niezależnie od sytuacji jaki\ malarka u!Hada na. oJ.raz,ie, czy są to, dzieci· w obozi„ z.agłady, portret
dziewczynki '& gołębiem,
czy maluch wtulony w ramiona matki, wszystkie
te dzieci mają takie same oczy, oczy tak
samo
patrzące. Jest w nich jakby tę&•knota, •mutek, oczekiwanie - uczucie trudne do opisania. kilkoma słowami. I te właśnie dziecięce oc;i;y tw.orzl\
wartość obrazów Danuty Muszyi1skiej-Zamorskiei.
one usprawied1iwiai l\ ładność koloru, kompozycie.
aż banalną, tę całą ła~wość dziś Jui archAiczrn~
łacznie z; tytułami, które nie mów.i• nic '!>On.ad to,
co dostrzegamy pierwszym spojrzeniem.
Wszy•tko .iakby po to, aby W·idz - odbiorc.a bez prze·
azkód mógł się spotkać z obsesyjnie, niezmienni•
amutnymi oczami. Tak naprawdę nie maj11 te obruy tytułów, albo maj11 Jeden wspólny, .zawsz~
baw.iem mów.il\ o tym .sa;yym.
0

Mal11rstwo Mieczysława Wiiniew1klt1t• % Tornnia,
aby ni• było wątpli_wości: i~
nic chodzi o ~odruanlna o tym umym imiemu i
nazwisku, lecz o związanego z In,tytu~m .si:tuk
Pięknych Uniwersytetu im. M. ~pern.1ka 1. J~.!!o
malarstwo. Również na przełomie czerwca 1 l!pra mogliśmy je ogle,dać w Gal~rii Sztuki przy
ulicy Wólczańskiej.
Duża _wyJtawa prac z lat
osiemrtzieS'iątych. szkoda, że nie padbudowana kon_ipozycjami z lat wcześniejszych. Luke _tę na ~zcZfl~
cie wypełnia katalog % rzetelni\ a;iallza tworczo-5ci artysty, pióra Bożeny Kowalskie]. Pozwolę ;;ob;e skorzystać z klilku zdań tego te_kstu: „.T~or
czos~ Wiśniewskiego jest (.„). szuka-niem .wc1ąz na
nowo zw\az'ku idealnego dwoch wartośc.1 z a.n~y
podów: ociężałej materialno.ści z efemeryczną z1a-.
w1skowością, wyliczonego· matematycznie porzą~
ku z. przypadkowością, nieuchwytnel!? cz:l'.nnik·a
zakładane.1 statystyk! z dynamik~
_nie da.i~ce_I!'?
się 'nigdy do końca zaprogramowa~ .i przewid~1e~
ruchu. I na koniec: tworu
ludzk1e1 koncepcJI 1
pracy z czystym zjawiskiem natury. („.) Wspon_iuienie, jak.ie zostawiają te obrazy - to. odczuc;•
geomet.rycznie uporządkowane). J)r_zestr:r.ei:i.. w kitorei .poru~zają się w miarę zbhzama d'? n.1_e1 1 '!>~1.e
ch.odzenia obok, ni.emoihwe do okte_s\en1a, 1.m.„_nne kształty ślizgających ~ię odblaskow wystepuJacych niekiedy jako punkty, albo cale płaszczyzny,
a czasem przybifra.Jt,cych postać
tr6.1ka tów czy
Lorm kolistych Jub owaln.vcll".
.
.
Czysta materia plastyczna, chc.iał<>by 1;.ie ~o"-'ie
dz'l.Pc, a zarazem coś nu przed taki\ klasyf1kiacl•
po1ntrz:vmu.Je. Wszak J)Os~ukiwanie. ~~Y racze] u\.awnianie równov:af(i· pomiędzy stałosc1t, l pm1.11dk1Pm '()udowy 11atu.n, a
2:mienn<>Śc·it. p~strz~f(a·
nycp przez nas jej pnejawów n.le jeat d2aaian1em
wł11ściwvm tylko malarstwu czy szer7.el plastyce.
Szk-0d11 'tylko: że Bożena Kowal ka w o~niesieniu
do kompozycji
.Mieczysława
Wi>\niewskie_l!o z
osbłtnich mniej wi('tcei dziesieciu
Jat
nap1.sała:
,J„st •o już
wszakże
n:ezmienny w oj(Óln.1•m
~ztałde, jeJ?o indywidualny i całkowicie :własn;v
aposób wypowiedzi. Nim to potrafi wyrazić naJpełn;„J zwoJa retleksie i swoją prawdę ~..ar6w~o
o świeci„. iak o ~ztuce". Szkoda, aloow1em n·i•
aadi; .... i.i>by tak dMkonale jak u Wifiniewski~o uformowany ]<;7.yk wypowiedzi, miał sie. za.tn.em
okazać o~tateczny i tamować poi<zu\tiwan1e innycn
form ujawniania teio eameio pNblf"mu. Seri• l
numery układów to tylko metr~?Jki •~yw11Jace
treści tak rozlegle, że mon
być
hn.adectwf"m
niew·iary w nt.ysti! 11twierd'zenia. ił. Już
wyr11ż.JI.
(W}'Taził)
„n aj ]) eł n ie j .-wojt, reflPk~le i •woją prawdę zarów·no o ~wiecie, jl!.k o 1ztuce". choć
by się nawet, nam odbiorcom. tak zd11walo.
podkre~lam Toruń,

KRYSTYNA NAMYSLOWSKA

•

- Linia rozwojowa pańskich zah1teresowań t działań zawodowych
wydaje się biec od
humanistyki
do praktyki w!rtuo2owskiej i :kompoz::vtorski„j.
T11k
przynajmnirj
można sądzić, hiorąc pod
uwagę
już choćby ukończone przez
pana
studia: najpierw psycholog iczne na
UL, nastepnie pedagogiczne w Akademii Muzycznej, potem organoWP 1 wreszcie kompozytorskie. Czy
rzeczyw1scie potrzeba
twórczości

wy zapisu. Wa.!ne te! było,
aby
pisać nie do szuflady,
lecz
dla
konkretnego odtwórcy. mając niejako gwarancji;: wykonania. To r6wnieł.

Wspomnę,

że

.

- .Tak. po ukończeniu w sloliry, \\',V~ląda pana wewrn;trzne po~
czu:ie przyhRlf'zni:i~ci sroctnwiskc>~
wej. Czy C'7.\J.ll! ~Ję pan
hardz1PJ
związa;iy zP środn.wiskiem łódzkim,
czy le'!: wars1.aw~k1m?
- .lako kompozytorowi, silą n.eczy, bliższe mi
jest
środowisko
warszawskie tam mam gros przyjaciól.
Niemniej,
na•leżę
do
Łódzkiego Oddziału ZKP i tu
z
kolei czuję s_ię najmocnie.i. z_wiąza
ny z Bronisławem Kazmnerzcm
Przyhyl•kim i Sławomirem Ka<·zo1·owskim. Wspólnie tworzymy zespół
podejmująry
problematykę
współczesnej twórczości muz)'<'znej
w ramach o'clhy~>Jajacyc~ się 2 ra.

zy w roku scsi1 „l'lius1<'a Modnna". W Lodzi także pracuję eta·

FRANCUSKIE
ZABl."TKI W RUINIE
„Nigdy jeszcze dziedzictwo kulturalne Francji nie było tak bll·
skie· ruiny" oświadczył ostatnio 1\Iichel Parent, generalny Inspektor obiektów historycznych.
Przewodnik po pałacyku Józefiny
Bonaparte w Malmaison jest bardziei dosadnv. e:dv mówi o „idio-

W

łem

krytyczny •tosunek do poezyna1\. a wan gardy
muzycznej.
Nie
pociągał runie panujący szał eksperymentatorstwa nie odpowiadało nowinkarstwo liczące się
bardziej, aniżeli autentyczn e wartości.
Sytuacja zmieniła się jednak
na
początku lat osiemdziesiąiych. Na
arenę muzyczną weszło nowe pokolenie kompozytorów.
Konwencje twórcze uległy pewnemu przeobrażeniu, ewoluował i dojrzał ję·
zyk muzyczny. Dojrzała także moja decyzja.
- Właśnie,
lecz w przeciwieństwie do większości łódzkich kompozytorów twórcze ostrogi zdobywał pan nie w Lodzi, lecz w Warszawie, w klasie kompozycj i Wło
dzimieru Kotońskiego. Co było powodem takiego wyboru?
Na egzaminie wstępnym do
warszawskiej Akademii Muzycznej
spytano mnie - dlaczego nie podejmuję studiów kompozytorskich
w Łodzi? Odpowiedzi.ałem całkiem
szczerze, że ponieważ ukończyłem
tu podstawową, średniii i wyższą
szkołę muzyczną i %nam gruntownie l-0kalne środowisko,
pragnął
bym zetknąć się ze środowiskiem
nowym, z innymi osobowościami, z
odmienną świadomością artystyczną i poglądami. W Lodzi
studiowa.łem .zresztą jeszcze u l\L PietJdewicz3 organy. Pro!, Przyhy!ski,
do kt6rej!o chodziłem na zajęcia z
współczesnych
technik kompozytorskich, poparł mój zan1iar.
Pamiętam
jak etwierdzil: „Studia w
Warsza.wie będl\ pana. 1zaleni• mobilizowały".
- I tak •ię 1tało 7

- Owszem. Prot. Kotoński je5t
wybitn, osobowoścl11 ni• tylko ja.ko kompozytor, lecz t.akże jako pedał-Of oraz człowiek. Mawia,
it
kompozycji nauczyć •i• właśc;iwie
nie można: „albo 1ię dar posiada,
albo nie''.
Je&o zdaniem
można
jedynie ro-xw6j twórczy
stymulować. Jeśli chodzi o sposób muzycznego wypowiadania alę, Kotoń
•'Ki jest liberalny, potT&fi
jednak
nin1pirować, zachęcić do'
napra.wdę wytężonej pracy.
Pr:r:e.trr.eaa
tl't dość rytorystycznie pnechod.zen!a przez kolejne •tapy opanowywania rzemiosła, tzn. przet: okrełlone formy ! •kłady wyikona wcz•.
- Na czym, zaś polegały prot•IOt"lfkie ingerencje?
- Dotyczyły głównie za(adn!eń
formy, tdyż do niej Koto.ńsk! prsykłada najwiękn~ wagf:, Na
drufi~ miejflcu :r.najdowały Il~ apra-

w Akade1nii ~Iuzycz.nej, upropedeutyki
muzyki XX
wieku, psychologii muzyki, czytania partytur. Wspomnę, że z myślą o wzajemnym zhlii.enilj wspomnianych dwóch środowisk dwukrotnie już udało mi się 1.organizować koncert młodych kompozy.
torów z Lodzi i Warszawy.
Ta
kon!ronlacja okazała się
bardzo
cząc

pożyteczna.

POPULAR:'\' A AKTORKA, ALEKS,\, 'DRA RlPLEY,
pisze dalszy Ci!\g slynnego b~stselleru ,,Przemlnęlo
w.atrem" (pióra l\largaret l\Iitchcll:.
Książka ukaże
amer~·J-:ariskiego

da?

nratuluję!

.\ jaka jest

- Wvjazrl na

n~o:·n

stypendium
do'
kraju zacho·

"·~·branego

clnwnlnie
dniP!(O.

wit:i• potwler-

o&tatnlo parytkl
tno«fnl-k
„.I.'Expru1" donosząc o poufnym
raporcie na temat ltanu „zdrowotnego" frm1cuakich sabytików
pt'7.ygotowa~y dla byłego ministra kultury Francol1 I..atarda.
J1k przyznali to nleHaEni wytsl
urz"dnlcy .maj ący dostęp do raportu, j"go szczetóly SI\ zbyt bulwersujące, by padawać je do publicznej wi11.domo&el.
Zd1mi•m
utor6w raportu kredyty pri~na
cnne na remonty tabytk6w nle
wy&tarczają nawet na powstrzymanie poet\:>Ują,ee10 miuezeia.
Ka7d<"e:o roku należałoby prZ97'.D1iczyć 1,88 mld franków na dordne prace remont.o-we U tya. oblekt6w 1kla11yfikowanych w kataJogu zabytków, nie m6wią,c jtd
o dalszych 36 tys. ob11>kt6w zapi~anych jedynlE na Ustach oblektów historycznych.

„Noc•

miłości

J

S. Radziwlll „Pamiętnik" (3 t.)
- 3600 zł; „Canaletto" (album)
- 3500 zł; Katanyna Po~ple·
11yóska „Cymes, czyli kuchnia
tv<low..,,ka" 5!!0 (cena nomlnRlna 300 zł); J6ul Plbud~kl l
J"fo lerenda" ('pod red. Antoniego Czubiń'Skie&o) 600 tł

(c~na nominalna 320 il); Marla:n Brandy• „Genuał Arbu:r;"
- 1200 zł (c-@na nomłnaln.a 7011
sł); „Bosch" (m11łe wyd nie albumowe) - 100011 zł.

obrazC:n\ z tzn. li.ina pui.:-ranicza

pt. „Pawilon inałych drapieżcow''.
Ata orka pokazuje do czego pro\\ nd»~ puwll,lanla
w zyciu erotycznym. Tc1nat zawsze na l'zasle.

jak nalezalo si<: "podZ!ewac, ll!Jska1\ icznle
z lad ksi~garskich.

Książka,
zniknęła

OD 27 Blll. N \LEŻY Sill Sl'OJJZllm".\C
zmasO\\ an<'~O stlttrn1u na '\;.trsz,\Wli>h.ą Hal~ G wardil.
Otworzy w nwj llow1t•m s\', oj~ podwo.;c ,.•\rsenal ~os,,
- rzylj og»lnupolsk;t '' y"rnwa Mlttdt'.I f'la<tyki.
Pon~d 400 ,,gniewnych" Mty&low z c"łeg".l kraju,
newolucJouizownc
podblc >\wiat, podobnie jnl<

pra>:nąl·ych

1

pa:1niellle,Go

„Arsi:-nalu"

bedzie lo„„ na co

.spł'łnią

\\ ielkle

w

plast)·k~

1953

oh•rne

siać

icl\

r.,

pnprz„dniĆy
prezentować

'-

pokot~·tte.

Czv
~iE: oczPkiw~nia zr strony ori:RHi7atorów na
artystyczne wydarzenie~ U'\ ldzlm;· t

UKAZ.\l, SIF, NO\\''\' 'l'Y(;OD:"IK TllE WARSAW
YOllt (W jcz)·lrn ani:irl,kim) - przeznaczony dla
tun~tów zagranicznych, prz:;b)'\\'3jilC;, en do naszego
kraju.

·

SZCZECIN JAKO Dflt. Gl ro
WARSZAWIE
odbierać będ?.le rei;:ularme p1er1nzy projl'ram
Lelewi>:.li rarlzleckle.I.
ALfRf;D MIODOWICZ został prze\\ odniczącym,
nowo ut\\ orzone.1 Kady d•. Hóz" o.lu Zeglarstwa.
L0DZK1 „Z"SPOL l'!ESNI l T Nf'A ANILANA"
na f~\\'iatow>·n1 Fe~Hwalu J~olkloru ,,.

wy~tąpi

Portui;alii. W te.I renomowane.i 1111prer,ie
Ud7,if\l ze~poly z J:> pnli."tw.
•

wezmą

'Podczas. sierpniuwe;:o, inirslf.\'Zllt.'~.r z.a;:!ranicz.nego
tournee, łodzianie lladt.?. ro\vnież ltoncPrty
we
FrClnc.ii. na Wi".'ll,·lch f(l~l:vnnch hHlP' -~eh.
·
życzymy wielu sukccs»w i liczn~ eh 11rażeń.

PROFESOR
doroczna
k~lążkę

DRZE.J

olrzymal

A;
Z.\llOlłSKI
nagrocl~. „Jlfjesięcznifut L1tPrlł-Ck1eg!J"

„Spor o St„nislawa Augusta"

z.a

IPI\\'),

UT\\ ORZONY NlED,\ WNO
Z.\ 1\1 \D HISTORII I
Kl-LTURY ŻYDO\\'
IV l'OLSn; Pr•y { niwersytecie
Jai;iellol1sl>im, kierowany prz<'7 prot. Józrfa
Gierowsl<lrg11, rozpoc1.;\I <11.ialalnosc 7!lr;i;anlzowaniem
m!r,1lz~ naro!lnwci:o .s~·1npor,.lum, poswięcpnego
blllilogratli polskich ,jndail<Ow.

1'rzydniowe

Stanów

obrady,

Zjednoczonycll,

z

url1.b1lcm

Izraela J

naul1.owców

ze

l'olsk i, po7.wolily
\\'1't ~pnie
olueślić
zasohy zróńPI do badań
•
judaistycznych, zna,idują\'e
slę w pol•kich zbiorach
archiwalnych i bibliotecznych.

PIOTR SIF:~KlEWlCZ (I, 42), pulko\' n.k. profesor
r1r hab„ pracownik nauko\\Y Ak><lemli Sztabu
GPnernlnego WP, siwcjall•ta w dzlP!lzinle
l'YbE'rnetyl<i i rnrorm11tyki, zo<tRI wyhrany prezesem
ZRrzadu Glńwnt'go l'ol•kie110 '1'011 arzystwa
c,,·hernl~tycznego.

,J„i;o hobhy - to kinn 1 mu;..v"a (lubt ru.ln.
u•wor:v
l\lozai·ta, Wagnera, Rollmi: Stonsów. Jest
autol'Pm klllrn k•iążek 1. rlzled1lny ranl~styki
n•nkowc.i) ostatnio opubllkO\l'RI „Poszukiwanie
Golema". Relaksuje się na.llep\ej .ppdczas wypadów
w Tatry,
NAKLADEM „Iskier" ukate s1e, wielce Intrygująca,
lulatka Zbigniewa Swh:~ba pt, „Klątwy, mikroby,
U<'zeni".

•

TPmatem je.i SI\ tajemnir1e zi:ony badaczy
1rohowra Kailmlerza Jaglcllończ1·ka. I Jego żony
Ei:i;hi<'ty, zna.jdujl\CC się w
Kat•dne WaW!!ISk!ej.
(Otwarcie grobowca nastąpiło w 1973 r.).
W przeciągu 10 lat prowadzonych tam
bo.daf!.,
imar!o nagle 15 uczonych.
Najprawdopodobniej przyczyni\ irh ~m1erci
byl
tok~yr~ny mikrob, o nazwie R•perglllus fraYus.
R6':ne, tajemnicze r!eczy dz,eją się w świecie.
llTANISLAW NICJoiJ/\, zloż~·! do druku \V
monografię <'•neutar111 Lyczako,•·slj:!ego
wa Lwowie. Pochow•nl •ą na nim m.łn, wyl:Jltni
luminarze lf,.ultur:v polskte.I - Artur Grottger,
Se~eryn Goszczyński, Marla Konopnicka. Na
tym
cmentarzu znajduje •ifl równiet domniemany grób
Tadeusz"" Boya-ZPl<'ńsl<iego I innych, rozstrzelanych
profesorów Uiłiweuytetu im. Jana
Kulmlerzl!..
f'!poczywa tutaj tei Iwan Franko - ukraiński
poetlł, historyk, etnograf, twórca ruchu ludowego w
Galicji.

„os~olineum"

PIOTR FRO CZt;WSKl w ·stąpl w roli tytułow eJ,
w skierowanym do produkcji filmie „Konsul"

14oże

i\U ,leg.tern kluykiem:

Piszę

na wodzie patykiem.

I scen. J111ro•I• wa Rorka).
Zrealizuje go ze~pM filmowy „Fadr".
Film ten <!party zo~tanir na . antentycznycb
wydarzenlaf'h z ~lązanyrh 7 dzłalalnośclą · słynnego
ouush Sllw)' vel Silberst•lń" (opls11nego
w k•lażre Aleksandra Rowińskiego „w lepszym
tow:o.ny1twle").
(re~.

PROPOZYCJA
Wa~t.awic! pomnfilt osłu
Za to, :k ma moony kruosłup .

DLA UCZCZENIA '7n ROCZNICY ODZYSKANIA
NIEPODLEGł,OSCJ POLSKI Muzeum Narodowe wraz
z MU'1enm Hhtocycznym m. Krakowa organizuj'
wielką wysta.wę pt. „Do Ciebie Polsko"
(w dn\.llch 30X-s1xn br.).
•

REWIZJA
Zrewidowa6 re'Wid«'!ta!
eała jest puenta.

NAJPR WDOl'ODO~NIEJ Jc;SZf:ZE w-TYM ROKt:
beclą mogli odhlera.ć I program
Telewizji moskl•w~klej.
Stanie się to uioiliwe rlz\Pk\ przekazaniu prze~
Mlehaifa Gorbaczowa, podczas pobytu w Polsce,
cen!lego d•ru dla naszego miasta - odbiornika
teJe„·lzji watel1tarneJ.

I w trm

łodzianie

W DAWNEJ SZKOLE
R!~ta była
ChłMt.a.

prOflta:

W POBLIŻU TALLINA (!tollcy Estonii) powstała
pierwsza w Związku 'Radzieckim oficjalna piata dla
nudyst6w,

BYŁBY

Byłb1 lbhłbM~

CJd1by miał •._ prant~~ e:zystą.
JACTł Z lłmt!UAUI

A eni

•

głośnych

Oshima), „Ostatnia lrnbicta" (reż. aiarco Ferrari) ..
Trzymajmy nerwy na wodzy, pa1iowie ! 11 A póki
co, zaciskajmy kc1uk1. Tylko to nam pozcst~ło L

M01iR

Tyłem

•

TR\\'i\,J,\ , 'EGOC.J,\f',JE Z ZAGR.\. 'lCZl\'YAII
D\':Sl'ltYBUTORAMI w „pra\\ie 1.akupu dla na.szych

rei.~ S•"'ra), „Pierwsze pożądanie'' (rcz. navi<ł
Harnilton), „Owoce natniętnoscl" (rc7 . Shuji
Tflray1na), „ln1veriun1 zn1y:,lów" (reż. ~<łqisa

FELIKS RAJCZAK

700 zł (cena nominalna 370 l'l);
11161 Mural „Colbert" - 2500 tł
(cena nominalna 1100); Albryeht

(oficyna
pr,:et;irgu).

(„mocne, erotyczne L1dcrzcn1e"). \\ przypadku
pom,1·s111cgo ich slluaiizowania, zoiJH<'z)·m;· na
ekra11Hel1 takie fJimy, jale: „F.mnwnurlle' (t'eż. Just
Jaeehht), „Kochan~!' Lady Cltaltrrh'y" (I cgoż

- Jest pan także
koncertującym organ istą. Cieka \\·e, czy św1a
domosć
Re11towskiego-k9mpozylora pohudz.ana jest w jakiś sposob doswiadczeniem Renlowskiego-wykonawcy'I
- Dziąki praktyce instrunwnlalisty osiągnąłem na pewno
lepszp
zruwmienie
psychiki
odtwórcy
podczas interpretowania mu1,yki w
ogóle. Nie chodzi mi w tym wypadku o „repertuar ruchów" lecz
'o uświadomienie sobie
proce&ów
psychicznych, jakim podlega wykonawca noclczas uczenia się ut\\'O·
ru oraz występu. Komponując si.aram się brać to pod uwagę. Tak
samo interesują mnie procesy percepcyjne i szukanie optymalnej, z
lego punkt11 widzenia, formy,
- Czy często występuje pan jako organ ista 'I
- Często. Od kilku lat
współpracuję systematycznie z
Krajowym Biurem Koncertowym i gram
m.in. na festiwalach muzyki
organowej. Opracowując • repertuar
szczególny nacisk kiadę na muzykę współczesną, ostatl\io
l!'lówn ie
polską. W najbliższym cza~e et.eka mnie np. kilka nowych prawykonai1. Naturalnie włączam tez do
występów własne utwory.
Komponowanie,
dzialalno1'ć
\\'irluozowska, dydaktyczna: pozodzenie tych dziedzin wymaga zapewne
znakomitej
organizacji
pracy'/
.
~ Odpowiednia organizacja l"' t
o tyle ważna, że pracuję cOKlzi"nnie przynajnmil'j 10 godzin: Przf'd
silnym zmęczeniem cnroni
mnie
niewątpliwie zmienność zajęć. Wzajemnie się one wspomagają,
Hle
mogę też. powiedzieć, że np. ćwi
czenie na organach przynosi jakiś
odpoczynek po· wysiłku twórczym
i
odwrotnie.
Szczególnie. dużo
mam zarazem do
zawdzięczen;11
żonie Magdalenie. Oaje mi silne wsparcie psychiczne, mohiliz11Je
i inspirnje do podPjmowani11 działań
twórczych
(nie waham s ę
stwierdzić, iż jest moją mU7;ą),
a
popnez w~pólne dysku•.i~
I j<>j
iwiązany 7.
profe•ją
filozofa
- kryh•cyzm,
posz„rzam
swój
świ11topol{ląd
og6lnohumanistyczny
1 twórczy.

Fraszki

•ml~hu"

się

\\. 19!tO r., n~ltlac11?n1
wydawnit't''·a '\'\'arner Books
ta nabyta pia\\ u druku, pu \\ygramu

kin

•

Lonrtn Palłutiłak „Pr zyden·
ef" (3 t.)
5000 zł (er
n.a nominalna 2200 ił); J6Hf Pllsud111d „Moje
pierwne bo}•"
2200 zł Ce.na nomiinalrl a 1100 zł); Hani
Htilmuł Kłnł „Fabryka <>!ie.rów" - 2800-3000 zł (cena n<>·
minalna 1100 zł); Henry Mlller

stopnia otn;1 mal

1

~

- Ma pan już niemały dorobe>k.
Niektóre pana kompozycje są wykonywane i nagrywane na płyty
także za granicą. Jak
określiłby
pan główny. kierunek
własnych
penetracji twórczych 'I
Od początku systemalycrnPj
działalności
kompozytorskiej
podejmuję stale
poszukiwania
w
dziedzinie nowych brzmień. Robię
to zresztą na ogól na innej zasadzie, niż robiono to do tej
pory.
Kompozytorzy
uwzględniali
bowiem najczęściej zespoły standardowe, w odmienny sposób traktując poszczególne instrumenty.
U
mnie traktowanie instrumentów w
sensie artykulacji, skali, możli w ości wykonawczych jest naturalne i
polega na sięganiu głęboko w sferę techniczną.
Natomiast nietypowe są skład,v.
- Tuż po ukończeniu
studiów
kompoz~·lorskich (1986) panski „Anagram" na fortepian solo
pre.:entowany był z powodzeniem na
„\Yaruav;skif'~ Jesieni''. Od
teg.o
czasu zdl)byl van szereg nagród i
wyróżnień.
Wynotowałem
tegoroczne: II nagroda i srebrny medal za Koncert na trąb-kę Es i orkiestrę ~ym!oniczną na konkursie
z okazji 30-lecia Katedry Instrumentów Dętych AM w Warszawie.
III nagroda i brązowy medal
za
Kwartet sakso!o11owy na tym samym konkursie. III nagroda (! i
II nie przyznano) za „Ab ovo" na
uk.oton altowy i organy na l<onkunie uświetniającym 10-lecie FestlwA!! Muzyki Organowej w Inowrocławiu.
Nagroda Kanadyjski!'j
Akademii Sztuk Pięknych
„The
Banft Center"
za dotychczasową
działalność w postaci pobytu 1typendialne.go w Kanadzie„.
- Otrzymałem też właśni• wiadomość o zdobyciu I miPjeca
na
XXX og6lnopobkim konkur1ie or- Rozmawiał:
ganizowanym przez ZKP dla mło
dych kompozytorów. Wys!d~m na JANUSZ JANYST
ten konkur! niipisany w maju hr.
utwór „Vayang" na soprall ! ulłpÓl kameralny.

KSIĄZKOWYCB

n:11Focl~

Kantor

Za caląl<sr.lalt" tw<'•rci:o;cl malarskleJ nagrodą
II
stopnia wyróżniony zo,tal Stanisław Fijałkowski, zas
za twórczości muzycz'ną prof, Ka1.1mlerz Wllko·
mirski,

WYDAWi'IC'J'WO „CZYTEL1"1K" OBD.\RO\YAl.O
!'\AS 1a lo l"iążkową, todzilll<\ Emmanuelle.
Jest
nią
nowa, bulwersujaca powie~ć
Kry•tl ny Kof~

to\vo

NOTOWANIA
NAGIELDACH

na 1<.amiPuln'')

nziedzinie sztuki

Tad~u.~z

Rozmowa z WIESLAW!E,M RE:N'IIOWSKIM

Tę katastrofalnlł

NR 31 (1583), 30 LIPCA 1988 R.

pn\;1P~C „1·amień

;,Szukam nowych brzmień..."

· tycznych, 1Icantycm:yoh
pomyslaeh" - 111P· bu·d<YWY !rurodl11;n.ylandu Pod Pary-iem M projeiktu
ceitrum bu1'y1tye111e1<1 w Wer1alu - i o }(')9ie tytltq z&bytków
popad&Jl\<:Yeh w ooru wiem!\
rulin• ..,, e.ł!j J'ra.ne}ł.

dzlł

Z OKAZJI SWIĘTA 22 LIPCA
przyznane zostały
dororzne nagrod.v pań•twowe,
W 1lzled7.111Je llt•ratury u•grod~ I stopnia otrzymał
Andrzej Kośnie\\ !cz 1u IJOI\ ie.;,cl „Mieszaniny
oby•·tajowe" 1 „, awróceme") ;
nagrc!ly li stopnia
otrl\ mall Jerz" liar,,ymo\\ in lZa całokształt
ll'fll'<'wlici J1ter'1c!,'f1) oraz l\ie~law l\Iyśli1nki lZa

ją.

·Zkraju i ze świata • Zkraju i ze świata • Zkraju i ze świata •
przeżycia, że nie m<Y!e I niit ehce
tworzyć ta.k, jak
przedtem, bo
:!:ycie wokół jMt tragiczne. P!u.ł,
że ginie, bo nie motna jut komponować. a skoro umiera twórczość, umiera też artysta.
Niektóre z tych listów przedostały
się do publicznej wiadomości i
rozniosła się pogłoska, że Izaak
Dunajewski 11ię zutrzem. Ale to
nieprawda, ojciec zmarł śmiercią
naturalną. Gdyby żył, bytby ba.rdzo starym człowiekiem, ale myślę, że cieszyłby się, !ż wreszcie
jego muzyka pasuje do codzil!llnÓści.„"
(Maksym Dunajevvski,
syn Izaaka, cieszący się wzięciem
kompozytor w rozmowie
z K.
Sanetrą z PAP.\

a

mobilizację.

niejednokrotnie moje studenckie utwory wykonywali
wybitni odtwórcy. W klasie Kotoi'1skiego istnieje notabene rluża
rywalizacja między
studiującymi.
Lekcje - co nie spotykane gdzie
indziej - S'I zbiorowe i wszystkie
prace wszyscy wzajemnie ocenia-

w;1•stąpila najpóźniej?
- NiPzupełnie. Pojawiła 'się

juz
"·tedy, gdy miałem 12 czy 1:3 lat i
ohjinvila rlwojakn. Pn
pierwszP,
poprzPZ komponowanH!
prostych
miniatur fort!'pianowych, zap·ami'itywanych .w trakcie improwizowania a wykonywanych
polem na
rodzinnych
uroc7.ysl.ościach.
Po
drugie
polegała na czę~tym
zmienianiu. ,poprawianiu"
zadawanych mi utworów fortepianowych.
Dokonywalem rozmaitych
przekształceń: rytmicznych, harmonicznych, dopisywałem cody itp.
Nie ukrywam, że było to
wówczas pasjonujące.
- A jednak jakcr pierwsze studia wybrał pan dyscyplinę dość
od kompozycji odle~lą.
- Może dlatego, ze kiedy wchodziłem w życie studenckie,
mia-

1tanowiło

„,.,.,..

Opracował:

prr.Met
.prad llUflld.em.

•

JAK

„

się urządzę. Rozstawaliśmy się więc nie na dłu
go. Nle byliśmy jednak w najlepszym nastroju;
jak gdyby przeczuwając, że znów rozstajemy się
na lata.
Zapoznałem się z dywizjami. Miały one peł
ne etaty, ale prawdziwego zgrania wewnętrzne
go nie qostrzegłem, tote! ogólny stan dywizji
wywarl na mnie nie najlepsze wrażenie. Im głę
tym bardziej
biej wnikałem w różne sprawy,
się przekonywałem o słuszności moich początko
wych obaw. Brak było niezbędnego ładu, zorganizowania i właściwej dyscypliny wojskowej.
Najgorsze było to, że dowódcy na ogół nie widzieli tych braków. Powróciwszy do dowództwa
korpusu zameldowałem dowódcy jasno i krótko
Dowódca zgodził się ze
swoje spostrzeżenia.
mną we wszystkim. 'Ale na usunięcie tych braków nie mieliśmy już czasu - wojna wisiała w

ZNOWU W ARMII
Proszę wszystko przygotować, będę u wu
za dwadzieścia minut.
Istotnie, wkrótce przyjechał młody mężczyzna,
przedstawił się, wziął przygotowane rzeczy l po
półtorej godzinie wrócił razem ze mną.
Przy herbacie prowadziliśmy nie kończące się
rozmowy. żałowaliśmy tylko, że nie ma z nami
. mojej żony. Była w Moskwie przed dwoma ty- .
godnian;i.i. Poszła do NKWD i przyleciała stamże ją
tąd jakby na skrzydłach: opowiedziała,
bardzo dobrze przyjęto, rozmawiano z nią grzecznie, interesowano się, jak sobie radzi, czy nie
potrzebuje pomocy pieniężnej. Na pytanie: „Czy
prędko zobaczę męża?" - otrzymała odpowiedź:
„W tej chwili trudno Powiedzieć". Ale dodano
jeszcze, że śledztwo zbliża się ku końcowi, za
dwa, trzy tygódnie wszystko się wyjaśni.
Po H\kugod1innym odpoczynku zjadłem śnia
danie I poszedłt!m na pocztę, aby nadać depeszę do żony. Zawiadomiłem ją, że już oowrócldo
łem i prosiłem o jak najszybszy przyjazd
Moskwy.
, W swoim czasie, siedząc jeszcze w więzieniu
że
obiecałem towarzyszowi B„
lefertowskim,
gdy tylko znajdę się na wolności, odwiedzę jego żonę I opowiem jej, jak Wyglądają sprawy
Jej męża. Przekonany, że dotychczas siedzi· w
na
jakimś obozie, prosto z poczty udałem się
właściwe
znalazłem
Szybko
poszukiwania.
i;nieszkanie. Zadzwoniłem, drzwi otworzyły się„.
ujrzałem swego
i z najwyższym zdumieniem
Było
towarzysza B. w mundurze generalskim.
że w pierwszej chwili
to tak niespodziewane,
nie mogłem z siebie wydusić słowa.
Byliśmy naturalnie bardzo radzi, że obydwaj
jesteśmy na wolności. W taden sposób jednak·
nie mogłem zrozumieć, jak towarzysz B. wyszedł
ri więzienia. Opowiedział mi, te Po tym, jak mnie
jego trzymano
wywołano z rzeczami z celt.
jeszcze przez pewien czas w Więzieniu lefertowskim, a następnie wvi>uszczono.
Później długo nie moglem doprowadzić swych
myśli do jakiej takiej równowagi. Ze oskarże
nie, wysunięte przeciwko niemu, było fałszywe
- co do tego nigdy nie miałem wątpliwości, nie
moglem sobie jednak wyjaśnić okoliczności, ~v
jakich został zwolniony. Człowiek służył kiedyś
zupełnie niepojako oficer w armii carskiej,
trzebnie oskarżał siebie i innych - i wkrótce
zwoln).ony został z więzienia bez sądu. A mnie
pochodzącego z najbiedniejszych warstw, którego ukształtowała i podniosła tak wysoko władza
radziecka, mnie, który nie podpisał :!:adnych fał
szywych zeznań, skazano 1 1 zesłano nad Koły.
mę,..
Tegoż dnia wstąpiłem do Ludowego Komisariatu Obrony.
Marszałek ·Zwi~zku Radzieckiego S. K. Timoszenko przyjął mnie bardzo serdecznie. Zameldowałem mu o swoim powrocie z „długotrwałe~
l niebezpiecznej podróży słutbowej ...
- Cle$zę się, teście przetrzymali to wszystko.
To najważniejsze! A siły wrócą! Odpoczywajcie,

powietr~u.

poprawiajcie się, a potem do roboty. Dałem już
polecenie, aby ponownie włączono was do kadr
armii oraz wypłacono żołd zgodnie z zajmowanym stanowiskiem za cały trzydziestomiesi ęcz
ny okres.
I wyszePodziękowałem bardzo serdecznie
dłem z gabinetu. Chciałem się z kimś podzielić
Ale okazało
swą radością, swoim szczęściem„.
się, że żona jest chora i czeka na mnie w sa:
jej
Przyszła wiadomość , że ojciec
ratowi~.
umarł. Brat Jurij został również aresztowany.
Później dowiedzieliśmy się, że rozstrzelano go
w 1938 roku.
Otrzymaliśmy skierowanie do sanatorium podmoskiewskiego · „Archangielskoje''. Po miesiącu,
już znacznie silniejsi, pojechaliśmy na dalsze leczenie I odpoczynek do Kisłowodska.
Powróciliśmy do Moskwy w dobrym nastroju, pełni energii I radości. Kiedy przyszedłem
ponownie do komisarza ludowego, byłem już
zupełnie Innym człowiekiem.
- No, jak tam, jeszcze na odpoczynek?
zapytał komisarz.

.

IJódi: historia, wspomnienia, relacje

- Nie, wystarczy.
- Znowu do konnicy, czy do innego rodzaju
wojsk?
- Nie, do konnicy nie chcę już więcej. Pójdę
z przyjemnością do piechąty.
- Obejmiecie na razie stanowjsko zastępcy
dowódcy korpusu piechoty, żeby się rozejrzeć 1
A potem
zaznajomić z różnymi Innowacjami.
zobaczymy.
poinformował
Następnie komisarz ludowy
mnie, że sytuacja międzynarodowa jest bardzo
skomplikowana. ,
- Znajdujemy się ch.yba w przededniu wojny, trzeba będzie pracować na catego - rzekł
na pożegnanie i życzył mi powodzenia w pracy.
Tego samego dn!a otrzymalem rozkaz wyjazdu do 25 korpusu piechoty na Ukrainę.
Wstąpiłem do Saratowa po rzeczy i pojechaOtrzymawszy od
liśmy razem do Charkowa.
dowódcy okręgu ·vojskowego potrzebne Informacje dotyczące mojego korpusu, pospleszylem
d'J dowódcy korpusu Czystochwałowa. Z żoną
umówiłem sf~, że przyjedzie do mnie, jak tylko

(1)

ARNOLD MOSTOWICZ

Rozpoczynamy druk obszernych fragmentów nowej książki Arnolda
Mostowicza „Żółta Gwiazda i Czerwony Krzyż.", która niebawem ukaże się
nakładem PIW. Są to zbeletryzowane wspomnienia z czasów, kiedy autor
był więziony w łódzkim getcie i o~ozach koncentracyjnych Trzeciej Rzeszy.
Kiedy &taram się uporządkowspomnienia z getta, szukam zawsze jakiegoś punktu w
czasie, punktu, który by mi pozwolił do tych wspomnień wprowadzić pewien porządek, us.tawydalić właściwą kolejność
rzeń. Łatwiej mi powiedzieć, ie
coś działo się, na przykład, tuż
przed likwidacją getta czy po
wielkiej szperze, niż konlłreLnie
określić rok czy miesiąc, w którym to wydarzenie nastąpiło.
Chociaż z drugiej strony zastana wiam · się, cz.y ta kolejność
wydaneń ma jakiekolwiek z.naczenie? D2liś, po tylu laitach?
Najwyżej może niektóre fakty
uwiarygodnić, ale czy i to jest
. koniecznie.„?
Pracowałem wówcw.s w szpitalu dla zakaźnie chorych. Szpital mieścił się, rzecz jasna, w
getcie· Przy u.Licy Drewnowskiej.
Nie jest to z całą pewnością
dla wydarzeń tych istotne, ale
chciałbym wyjaśnić (skO!l'o już
postanowiłem pisać i o sobie),
w jaki sposób znala?Jłem się w
tym właśnie szpitalu. Zaraz po
bMdzo to
zamknięciu getta ważny odnośnik w czasie!
mialem .,już za sobą krótki sta.ż
w oogotowiu i zgłosiłem się jaw
ko wolontarius.Z do pracy
oddziiale chorób
szp italu na
we'-'tTlętrznych. Nie muszę chyba oodkreślać, że moja wiedza
praktvczna nie . była tak szeroka , bym mó_gł sobie rościć prawo do pracy samodzielnej. Stu/ dia ukończyłem tuż przed wy- ·
buchem wojny, w marzeniach
dotvczących przyszłości widzialem aię raczej prz'y stole labon·i i przy łóżku
ratn.rv jnvm,
chorego. Jeśli jednak, mimo
pewnych oporów czy może niechęci, rozpocząłem praktykę lekarską, to po prostu dlate-go, że
tylko owe studia stainowiły jaką~ oodstawę, na której mogłem hudowae moją najbliższą
prżyszłość . Natychmiast po tym,
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jak utworzony został przy Gmiraczej
nie. Żydowskiej (albo
przy Przełożonym Starszeństwa
używając terminoloŻydów gi.ii hitlerowskiej) Wydział Zdrowia, zgłosiłem się do pracy w
Pogotowiu Ra~unkowym. („.)
Byłem mŁody i wienyłem w
siebie. Liczyłem· też trochę na
pomoc staTszych lekarzy, ale
jak się szybko przekonałem, nad~eja ta była zupełnie nierealna. Nie tu miejsce, aby się nad
tym zjawiskiem szerzej rozwodzić. W ka.żdym razie trudno
było wielu s;ta.rszym właśnie i
doświadczonym lekarzom uwolod
nić się u progu okupacji
obyczajów czy nawyków wykształconych w czasach normalnych. Jakże· wielu z nich nie
zrozumiało, że przed przekroczeniem bramy getta przewietrzyć przynajmniej trzeba owe
obyczaje.„ Przecież na skutek
tej właśnie sytuacji za.szła na
konieczność
samym początku
sprowadzenia z getta WaTSUllWskiego do łódzlciego ~Y tamtej-szych lekarzy. Icb przybycie
miało złamać monopol ł6dzkich
kolegów w wielu specjalnoś
ciach, mooopol, kitórym szantażowali władze getta.„
W każdym razie jut podczu
pierwsi.ego mego nocnego wyokazało
jazdu z pogotowiem
się, jak bardzo jest mi potrzebten
na pomoc. bez niej już
pierwszy samodzielny k·rok zakończyłby

się

zupełną

klęską.

Na szczęście pomoc ta pnyszła
ze .strony starego, zasłużonego
·
pielęgniarza.
Była grudniowa, m.ro1ma noc,
jeszcze przed utworzeniem getta. Pogotowie zostaŁo wezwane
do przypad~ „utraty przytonYn(>Ści'', jak to zostało przez osobę przyjmującą zgłoszenia zanotowane. Stanąłem przed dlorym w starszym wieku, nieprzytomnym. Nie zastanawiałem siio:,
choć nie było to zupełnie bez

mi.aczenia, kim on je.st. Rac:i:ej
próbowałem dociec, co mu jest,
boć przyczyn takiej utraty przytomności mogło być z. pięćdzie
prósiąt. Gdy po pierwszych

bezbach ustalenia diagnO'Zy
radnie w;patrywałem się w leżącego, ,itary pielęgniarz, który
mi tołvarzyszył, przysunął się
do mnie. i cicho szepnął, tak, b,Y
nikt nie słyszał: - Pali fajkę,
pa1I1ie doktorze„.
Usta chorego podczaa oddycha,nia rzeczywiście układały się
w grymas przypominający wypuszcza.n.ie dymu przez kogo~,
kito pali fajkę. Na·wet młody lekarz, o ile coś niecoś pamięta
z patologii, powinien wiedzieć,
że „palenie fajki" to typowy
objaw towaiNyszący wylewowi
k:Twi. do mózgu. Felczer Gutentag - takie, U!aje się, było jego nazwisko, musiał mieć duże
doświadczenie z podpowiadaniem
w szkole. Niikt jego uwag·i nie
dosłyszał•. Gutentag przepracoczterdzieści
wał w pogotowiu
pięć lat i chyba trzy pokolenia
lekany stawiały przy nim swoję pierwsze pogotowiane kroki.
Zmarł pótniej w getcie z gfodu„.
ra:bniej.
Resaita pa.llł.a już
Pusu:zenie krwi (ta:k, tak), odpowiedni zastrzyk - byłem już
w domu. Wiek chorego nie rokował zresztą wielkich nadziei.
Dziwnym zr,ządzeniem losu
tym moim piel"'\WZym cho.rym
był człowiek, ktÓTego widziałem
wprawdzie pierwszy raz w ży
ciu, ale o ktÓTym wiedziałem
chyba wszystko. Nazyv.:ał się
ZachaTia.sz: Warszawski, .był
przed · laty właścicielem sklepu
huI1towego z manufakturą i u
niego, z początkiem tego stulecia, rozpoczął, jako chłopiec na
posyłki, pracę mój ojciec. Mój
ojciec, człowiek o zadęciu festale
lietonisty (pisał zresztą
do prasy ukazującej się w ję
zyku tydowsklm) l o 7.dolnoś-

zwy<łięstwa.

Tłumaczył:

STEF AN KLONOWSKI

KONIIE'C

ciach aktoc:skich niemałych (był · niec dawał wyratr. ich emocjom.
.M., ktory
Otóż ów doktor
warszawaktorem w getcie
skim), mógł godiinanń opowia- mnie lubił i często -0kazywał
mi
Warszacw- .tyczliwość, zapro.ponowal
dać a Zachariaszu
skim, o jego sposobie mówienia, pracę asystenta - pła·tnąl s·posobie bycia, o jego zwyczaw szpitalu dla zakaźnie chorych.
jach i naukach życiowych, o · (M„ ldóry odegrał póź~ej raz
jego stosunku do pracowników
jeszcze dużą rolę w mmm ży
czy klientów. I traf zdarzył, te ciu, zginął w dziwnych . oko.likiedy wra;z z. końcem dawnego ' cmiościach. Po likwidacji · getta
świata rozpoczynalem, rzucony
Niemcy poui.stawili go wraz z
wody samodzielna szerokie
„do
Żydów
grupą ośmiuset
pierwności, pracę lekarską,
sprzątania" opuszczonych mie:;zszym, któremu wypisałem kair-· kań i warsztatów.
Pewnego
tę zgonu (nazajutrz po mojej
dnia wyjechał z. kilkudziesię
nocnej wizycie), był człowiek, u
cioma robotnikami za miasto i
którego życie samodzielne, po
Całą
jui więcej nie wrócił.
przyjetdzie z dalekich Krośnie
gru.pę zgładzono w Chełmie). W
wic, rozpoczynał czterdzieści lat
każdym razie miałem dość uwcześniej mój ojciec„. ·
mierających bei leczenia titarców i obmacywanych zamiast
Ale widzę, że zagubiłem zaBo le.czenia kobiet. Zgodziłem się
sadruczy tok tej relaeji.
do „zakaźnego",
na przejśde
miałem jeszc:&e wyjaśnić, skąd
chorobach choć było to ryzykowne, a pota specja1izacja w
nadto wszystkiego musiałem -się
zakaźnych„. Otóż, jak już wspo-

llaport w sprawie Cyganów

wać

Spodziewali jej się wszyscy, a wśród wojskowych nikt prawie nie miał jui złudzeń, że wojny można bedzie uniknąć. Mimo to, wiadomość
o niespodziewanym ataku lotnictwa nieprzy1Ą
Sewastopol,
Kijów,
cielskiego na Żytomierz,
Kowno · i Mińsk, na węzły kolejowe i lotniska
oraz o przekroczeniu przez dywizje nieprzyjaciela naszych granic . - wiadomość ta wstrząs
nęła wszystkimi. Dlaczego? Wiele było po temu
przyczyn. Ale chyba się nie omylę, jeśli powiem, że główne nasze nieszczęście polegało na
któremu WÓ\vczas
fatalnym błędzie Stalina,
ślepo wierzyliśmy i ufaliśmy, gdy tymczasem ·
okazało się, że on nic nie widział i zdezorientował wszystkich osławiońym komunikatem TASS
z 14 czerwca 1941 roku„.•
(W „Komunikacie TASS", na który powołuje
że „zdaniem kół
się autor, powiedziane było,
radzieckich pogłoski o zamiarach Niemiec zerwania paktu I uderzenia na Związek Radziecki
pozbawione są wszelkich• podstaw; odbywające
się zaś ostatnio przerzucanie wojsk niemieckich.
do
które zakończyły działania na Bałkanach,
rejonów
I północno-wschodnich
wschodnich
Niemiec, spowodowane zostalo najpewniej innymi motywami i nie ma związku ze stosunkami
.radziecko-niemieckimi". - Przyp red. ros.),
o wybuchu wojny,
Kiedy dowiedziałem się
przede wszystkim pomyślałem: jak to dobrze,
i zdążyłem jut nabrać
że jestem na wolności
sił. Ale zaraz potem pomyślałem o tonie: jaki
to będzie dla niej cios I czy ją jeszcze zobaczę?
słyszałem jej
Mówiłem z nlą przez telefon,
się
głos. Sama pogrążona w rozpaczy, starała
-dodać ml otuchy; mówiła, że najgorsze mamy
już poza sot.ą, te · była szczęśliwa przez te trzy
miesiące I że starczy jej sil, aby doczekać dnia

i.t
s:z.częscie świadomi !aktu,
wyrok zal~żał od wyglądu owej
pierwszej kropli, ktora spadła
do ptQUOWki„.

Jeszcze tylko kilka słów o
to
moich przełożonych, bo i
jest w tym wypa<lku dość istotne. Naczelnym lekarzem szpitala był dr Sz., przyzwoity safanduła. Ordynatorem zaś, któremu bezpośrednio podlegałem dr W. niemłody już lekarz, douważał,
bry fachowiec, który
być może nie bez słuszności. że
to on właśnie powinien kierować szpitalem. Na szczęście ambicja ta nie Wpływała na tok
pracy szpitalnej.
Jesień tego roku była pogodna, ostra 1 chłodna. N ie bo, l,)1·awie stale bezchmurne, ;ak gdy.
by starało się przez swój .~ie
trochę
skazitelny błęk.lt wlać
nadziei czy może rad.ości w ponury nurt toczących się między
gętta spraw. Nie było
drutami
początku.
od
uczyć
p\}Cl-ątkowo
byłem
mniałem,
jednak takiej P.ory roku, · ani
Na szczęście w bibliotece si.,piwol0111tariuszem na oddziale in-.
tak1eJ pogody, które pyJyby w
podstawowy
ternistycmym. Notabene był to talnej znalazłem
stanie zneutralizować porcJę .gomedycyny
dla tej dziedziny
oddział internistyczny. niezwyryczy, nieszczęść czy klęsk, któczajny. Część męską tego od- po<lręcz.nik Karwackiego. Intenra przypadała z niemieckie; ła
sywnie wkuwałem więc tireść
działu za.}mowałi sami starzy,
każdego miesZJkai1ca
ski na
prakbogatą
mając
podręcmika,
których podrzucano s:z;pitalowi,
getta. Nawet meliczne w getcie
z domu. tykę na salach szpitalnych, i
chcąc się ich pozbyć
Na części żeńskiej naitomiast le- powoli zaczynałem odczuwać . drzewa przystosowały się do tutejszych warunków: zieleniły się
komfortu psyml-ode i pr.zystojne coś w rodzaju
żały .same
dt;)piero gdzieś pod koniec wioschicznego. Polegał on na tym,
kobiety. O i·le fa.kt pierwszy
ny, a traciły liście już w sierpw wa:runkach że znacznie częściej niż na inbył aż nadto
zaka~nym
niu. Za szpitalem
ternie wi\iziałem chorych, któgettowych mozumiały, to drugi
rozciągał się szeroki płat brudwybył efektem erotycznych
rzy wTacali do zdrowia. Było
pola, z którego
nobrumrtnego
oddziału,
czynów ordynatoc:a
to oczywiście 7lWiąza111e z nieten i ów usiłował wydobyć jadoktora M. Doktor M. był skąd normalnymi warunkami życia
ziemia
kiś nędzny plon, ale
w getcie, ale niemniej wzbouroczym i
inąd człowiekiem
pariasom.
także nie sprzyjała
o
kulturalnym. Słabością jego by- gacało praktykę
lekMską
do
Tędy wiodła zresztą droga
Typowy
szczyptę optymizmu.
ły kobiety, na oddziale swoim
nie uwawał pacjentek' powyżej , wykres gorączki chorego
na • szpitala, gdyż byf on tak dzi·wprzy
nie usytuowany, że tuż
mimo
trzydziestki. Jego obchody wzbu- dur brzuszny napawał,
fronto•wej bramie rozciągały się
Zlaty- drutów getta, mimo gŁodu
dzały zawsze sensację.
i
druty stanowiące granicę getta
wały się na nie pielęg<nia?tki z
beznadziejności, wiarą w niei stał tu zawsze uzbrojony żan
wzruszony porządek świata. Nie
całego szpitala. Pod~as badażandarmowi
darm niemiecki.
się
nia operował• jeśli wo1no
dfa
było właściwie w szpitalu
zaś zawsze mogła przyjść ochotak wyrazić, kilkoma chwytami, zakaźnie r chorych
wypad1ków
ta, by dla wprawy strzelić soktóre stosował w zia:le:łlności od bem.adziejnych.
'Ptrzepraszam,
bie do· Żyda. Sprawozdania popotrzeb, albo od walorów ~ poza gruźliczym zapaleniem ogotowia wiele mogłyby na ten
na pon mózgowych. Ale gruilka
nętrmych chorej. A więc
temat powiedzieć. Czasem zrebadał
przykład bTzuch chorej
rozpadowa zlo'kali7;0wana była
mieszika·niec get.ta
ja~ś
sztą
wyłąc:z:n.le pod kocem, jak gdyw innym szpi·ta.lu - tutaj traJl\ fiały właśnie wypadld r.apale- sam podchodził do SS-ma.na
by nie chciał, Olbnażając
pros~ąc o zbawienną kulę, choprzed innymi, narażać jej na nia opon mózgowych, którego
ciat przyznać trzeba, że jak na
wstyd. Lubił tet chore kłaść na charakter należało dopiero rozwa!funki ży.cia za drutami, pobrzuchu I coś tam poniżej pęp
od
poznać. Wszystko zależało
dobnych wypadków było stoOsluch\wa•nie
ka wyszukiwał.
miał .płyn
tego, jaki wygląd
sunkowo mało. .
czy- opukiwani.~ pleców odby- mózgowo-rdzeniowy otrzymywaie
sposób,
ten
wało sitr w
lędtwiowym:
ny po nakłuciu
M. mętny czy pl'!Zettoozysty. Ukawsze jedna ręka ·dokto.ra
sipoczywała na piersi paojentki.
zanie się plYlllu czystego oznaPielęg111iarki obserwując te maczało wyr<J1k nieodwracalny. DoC.D.N.
typu
newry skręcały się 1.e śmiechu, wodziło zapalenia opon
leka:rze asystujący ordynatorowi gruiliczego, na co wćwer.as (nie
przyglądali się jego wyczynom
nie
z.resztą w getcie)
tylko
zazdrością i ze :i:rozumieniem,
się
Zdatt.ało
było ratunku.
a chore? Chore na ogół nie
zresztą tych wypadków ba.rdtZo
protestowały, najwyżej rum ieduto, a sami chorzy nie byli IUL

za-

1
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:„Azyl polityczny" - nowa k iążka An4rze]a Brychta
odległość

eorgia ribliczyla na mapie
Monachium do La Spezii.

G

1

Zaklada3qc, że telegram doszedł do
fllCh dzisiaj, W dwie godziny po W'l/Slaniu, to jeIZCZIJ przed
krofonami.

północą

powinni

się

tu

zjawić

z

mi-

Miała na myśli przedstawicieli „Wolnej Europy". Duch oceniał sytuację bardziej sceptycznie, Opublikował kiedyś satyryczny wierszyk o
tej rozgłośni, co spotkało się z atakiem z ich
1trony.
- Wlaśnie dlatego - twierdziła uparcie

bardziej warto!ciową zdobyczą,
inny. Zobaczysz, że najpóźniej
Jutro w poludnie zjawią 1ię tutaj i zaproponują
współpracę. Może nawet dostaniesz pelny etat,.
ł b'ldziemy sobie mieszkali w tym fantastycznvm Monachium, najlepiej na Schwabingu„.

Jesteś dla nich
ntż ktolcolwiek

Jan Duch

zwierzył

ml

się.

kilka lat

później,

już w Kanadzie, że chociaż nie wierzył w możliwość nawiązania bliższych związków z „Wol-

to przecież .n ie odrzuciłby okazji
do Intymnego zapoznaftia się ze strukturą roz-_
głośni, z metodami jej pracy, z ludźmi. Zakieł
czemu nie? kowała mu bowiem myśl, że można by pójść w moje ślady 1 po powrocie do
„Raport z English er Garten".
Polski rąbnąć
Precedens, jeśli chodzi o tytuł, już był, ktoś
1ara2 po „Raporcie z Monachium" napisał „Raport z Hamburga". Samo podpieprzenie tytułu
nie gwarantuje powodzenia, Jan Duch jednajuż
kże był pewien·, że publiczność, nawykła
do kolejnych raportów, z rozpędu i jego raport
Europą",

ną

się do
mie w

powiada GieW11s11lam panu pieniądze - Już dzwonilem do Zahorskiego w
Rzymie, on do pana zadzwoni. Niech się pan z
nim umówł, będziem11 w kontakcie. Powodzenia.
droyć.

nabędzie.

moją własną

Najważniejsze, że

-

wreszcte

wo Georgia. -

zjeść

-

jutro będziem11

o Ich pobycie w Rzyteraz jednak czas na

„story",

zado Maisons-Laffitte, żeby
„Kulturze" opowiadanie pt. „żywi'', które w 1965 roku miało być drukowane w „Twórczośći". Kiedy już numer byl złożony I posłany
do drukarni, w ostatniej chwili cenzura wstrzymała- moją prozę. Numer opóźnił się o trzy tygodnie, Jarosław Iwaszkiewicz dal na miejsc!!
rozmia„Żywych" swoją prozę o podobnych
rach. Interweniowałem, szumiałem, aż wreszcie Jerzy Putrament wziął mnie pod ramię I
macając mój biceps (zawsze lubił macać mój
biceps, nie był pedałem, wręcz przeciwnie, ale
imponowała mu siła i zdrowie) podprowadził
do balkoniku w korytarzu pierwszego piQtra
Domu Literatury.
Pojechałem

wieźć

GieJerzego
Rzeczowość I spokojny głos
droycia wpływają na Ducha znakomicie. Wbiega do pokoju, relacjonuje Georgii r9zmowę z
legendą uchodźczej opozycji.
co.ł

Paryża, i opowiem
miarę szczegółowo,

(3)

mogli

podsumowuje f!,.o rzeczo-

Mam nadzieję, że przesyłka jest

telegraficzna.

Niestety, następnego dnia było święto pań
stwowe, poczta zamknięta. Nie jedli nic, dosło
wnie nic, tylko pili ''l•' dę. Paluszki ,,Grissini"
po~ły rozrzutnie poprzedniego wieczoru.

- Nie denerwujcie się - powiedział - to
bardzo piękne opowiodanie, ale ja po przeczy taniu nie moglem spać całą noc. Jeż eli ja nie
szokujqce
jakie
moglem spać. to pomyslcte,
na • pro wrażenie wuworloby to opowiadanie
stym czyteiniku/ Nie martwcie się, ono pójdzie.
·tylko nie teraz.

Trzeci dzień, to była niedziela. Ani kruszyny
do jedzenia. Opanowało ich jakieś zaćmil'!nie
mózgu, mogli przecież jakoś wytłumaczyć wła
ścicielce hotelu sytuację, pożyczyć trochę lirów,
czy po prostu poprosić ją . e posiłek. Ale nie
pomyśleli o tym.

-

A kiedy?

Jak 1poleczeństwo dojrzeje. Może i:a pól
roku.

tym czasie były telefony od Zahorskiego
Gustawo Herlinga-Gruz . Rzymu l od
dzińskiego z N~apolu Zahorski to pracownik k-0mitetu pomocy dla uchodźców, dziś j\.lż

W

-

.

Za pól roku

-

\

~

.._

spo,cczeństwo

-

·· ~

dojrzeje?

~- -·

' ~-·

Telefon z Maisons-Laffitte dawał nadzieję
dojrzeje,
- No, to może H rok. Ale
wted11 opowiadanie wam
martwcie się,

nte

do Paryża. I znów znalazł się w Maisons-Laffitte, bo gdzież mógł zatrzymać się bez forsy?
Sonia wytrzymała kilka tygodni bez męża, I oto taka scena: obiad, tym razem kurczak pietzon:v, więc już nie tak żylasty. Marek w czypo
stej koszuli, pod krawatem, marynarka obiedzie ma spotkanie w Paryżu z wydawcą,
chce wyglądać jak cywilizowany Europejczyk,
Nagle pisk opon na dziedzińcu, chmura kurzu,
Porsche. Soni stRje dęba przed wejściem. Wpada Sonia, ale zanim przeszła przez pomieszczenia, Marek już wiedział, że ona nadciąga. Zrywa z •siebię marynarkę,. krawat, ·rozrywa na
piersi koszulę, aż pryskają guziki, w obie łapy
bierze kurczaka, wgryza się w niego jak dzikus, smaruje sobie twarz tłuszc:rem, !~ością drapie się po głowie, czochra sil: pod pachami, .iepiersiowej
źdz~ tą otłuszczoną łapą po klatce
- Sonia już od kilku chwil stoi w drzwiach
'jadalni. widzi to wszystko, ·ogarnia ją przeraŻf'nie, wybiega. Marek wstaje, znika na dziesieć
minut. Wraca po prysznicu, w nowej koszuli,
w now):m krawacie. nowy garnitur, wlos:v uc;r,<'s.ane. uśmie>cha się miło I f!,rzet-znie prosi o
dei;er. Ta metamorfoza 7.ałatwiła Sonię lepie i,
niż długi pinl(-pon11: wymówek, zarzutów i usprawiedli"\Ą"ie>r'r, I Marek rnów mlał spokój na parti:
tn,:odni.

.

Nie wiem, cŻy to takle dowcipne, ja tam
bym się po głowie kurczakiem nie smarował,
a Sonia prawdopodobnie jadłaby mi z ręki, bo
akurat w te klocki to Marek mocny nie b ył,
wola l ~orzalkę. Trzecia anegdot.a przydała mi
„Wolna
się do noweli „Zmienna ogniskowa".
Europa" · urz ąd zi ła bankiet, na który zaproszono Marka Hłaskę . Byl,o kilkadziesiąt szalenie
godnych (cze>go ?) osób, i w pewnej eh v•i li, odpowiP.dnio wyczekane>j, Marek wszedł na stół,
Obojętnie .
wyjął ptaka i wszystkich oszczał.
Chodził po 1ym stole, naczynia st.rącał nogą, i
lal pa wsie>ch. Ale to już, 7-daje się, nie pani
Hertz ml opowied:i:iał::t, tylko syn jednego z
dHektorów „Free Europe", przy kolacji w hotelu „Graf Berthold·', w mle.l\cie Fribonrg w
. Sz"·ajcarii. o wielf' pó?.nie>i . Zdaje się, że nazw a
hotelu brzmi inac7.f'j, nie p::tmię1am.

wy-

drukują.

Czekatem na to nie sprecyzowane b1iżej dojrzewanie społeczeństwa od roku 1965 do roku
1971, i oto jestem u Jerzego Giedroycia z „ZYwymi", ale okazato się, że czytelnicy „Kultury"
też nie są zbytnio dojrzali, Giedroyć miał opory, a po wydrukowaniu przyszła masa ,listów
protestujących przeciw takim „śwlnstwom", lu,dziska zrywali prenumeratę.
Jerz,v Andrzejewski zwykł opowiadać o swoich wizytach w Maisons-Laffitte z grymasem
bólu na twarzy. Powodem były obiady\ serwowane prZRz Zofie Hert.z, żonę Zygmunta H"rtza, dyrektora administracyjnego ,,Kultun'" I
Pa wla
brata poety, mieszkającego w PQlsce,
Hertza.
to
- Jak. ona ci zasl!rwujr. 1ztuk1 mięsa,
w11skaku; przez okno - powiedział. - Można
1obi1 połamać zęb11, a żolądek to lepie3 sobie
poż11cz11ć od 1trusia.

.

. .. . ~-,·":-.r....,„~

Ale o tym dowiedziałem · 11• duie pó.tnfej. Na
razie Jan Duch stoi przed wejlefem do „Alber10 Corallo", na słonecznej ullc11 l wypatruje
samochodów z RFN-owaką rejestracją, szczególnle
poluje na tablice z litP.rą M. Nikt jednak 1
popołu
Monachium nie przyjeżdża, Jest już
dnie, Jan Duch jest głodny, Georgia leży · na
w 'POdu1zk,.
łóiku w pokoju, głowa wtulona
Nie mają ani grosza.
Duch wraca do pokoju, pije dwie 1zklankl
wody. Znajduje na nocnym italiku napoczętą
paluszków „Grissini".
paczkę długich, !lonych
Zjada kilka paluszków. Chrupanie denerwuje
Georgię, pobudza ją do .wygłoszenia komentarza na temat sposobu jedzenia, któremu Duch
od lat hołduje, z tak zwanym glamaniem. Duch
byłej
pomija milczeniem uszczypliwe uwagi
żony, byłej najbliższej. Istoty w jego byłym ży
ciu.
Prz11Jadq - mówi ona z przekonaniem.
Nie przyjadą - powiada Duch ..,- ponieglupcami. Ale nie są aż takimł glupcagl11pi, że mnie nie wykorz11stają, da.jąc
mi przy okazji zarobić, ale są mądrzy na dluż„
Im
bym
szą metę, pont.ewaz za jakiś czas
Niepotrzebnit
przypierdoli!, aż by dym szedl.
nie
tego
do wa16w telegrafowalem, gd11bym
na
zrobit sami by przyszli. Tak, to wygląda
prowokację, - Poeta prowokator - . wzrusza ramionami
waż są
Są.

mi.

. • Georgia.

- Skąd moge wiedzieć, co za bndnie tm stę
na mó3 temat lęgnq w zjelczalrch mózgach. -

powiada obojętnie Jan ·Duch· i w tym momencie t•ozlega slę pukanie do drzwi.
Sirrnore Duk. telefono, pref]o - ciy jako.ś
tam po\'vlada kon~jerżka ! Duch skacze do
drzwi.
-

A nie m6wilam! -

słyszy iia

1obą

głos

Georgi!.
Telefon jest na dole, Duch o mało nie łamie
nóg biegnąc. Ale opanowuje się, biorąc słucha
wkę:

W odpowiedzi na swoje „hallo"
kojny, dystyngowany głos:
Czy to pan Jan Duch7
-

aly1zy spo-

Tale, słucham.
Tu JL rzv Giedroyć.
Wsp:zntale, łe pan dzwoni

powiada
Duch z trudną do ukrycia radością. Całe napięcie ostatniej doby opada teraz z niego, czuje sie tak, .l akb:v w ciemności jakiejś p<:erii destrzegl światła domu.
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pewnie ed dawna emerytowany, a mote "2*
nie żyje - Grudziński zu to felietonista „Kultury", człowiek niesłychanie oczytany, plsz'cy
klinicznie pięknym stylem, obdarzony jednakte
cechą, która według jednych może być zalet-.
jf!st on mianowicie
według Innych wadą
najbardziej zagorzałym antykomunistą, jakiego
znam. Obaj panowie umówili się z Duchem w
Rzymie, ale to nie zmieniło sytuacji kalorycznej Ducha i Georgii, byli &lodni jak wilki, bliscy wycieńczenia. Czekali poniedziałku, jak wybawienia.
ed
Przyezedł poniedziałek i wtedy widnie,
rana, pracownicy poczty zaczęli strajk. I ten
strajk trwał, na 1zczęścle, bardzo krótko, tylko
trzy dni. Nie jedli nic, solidaryzuj~ 1111 zt
1trajkującym1,· ale cl na pikiecie przed amachem poczty wcinali kawały ociekającej olejem pizzy, pomidory I bułki, pomarańcze, banany I lody.

W czwartek około południa J11111 Dudl odtbral z poczty przesyłkę. Slaniając się na .nogach, podtrzymując oszołomioną Georgię, poszli ulicą i pierwszy sklep, który Im się rzuCl.ł
w oczy, to była taka kafejlca uliczna, ludzi•
przy stolikach wcinali cusate spumonl. Siedli,
tych wspaniałych,
zamówili potrójne porcje
te
krojonych szerokim nożem lodów. Pożarli
w miin!eniu oka. N8$tępny sklep: winogrona,
pomarańcze, iabłka. Kupili, żarli ldl\C ulic" dt
hotelu.

•
w
Pół godziny potem zaczęła się rewolucja,
wyniku której dwie łazienki na korytarzu były okupowane przez długie godziny. Następnie
Duch I Georgia spędzili dwa dni w łóżku z powodu osłabienia. Mieli już forsę, więc signora
przynosiła Im z miasta leki ! delikatne potrawy.
!zkoda, te mikrofony „Wolnej Europy" nie
wt.edy w pokoju Ducha I Georgii.
Wierni słuchacze w Polsce mieliby czego posłu

znalazły się
chać,

.
J

a sam w tym ezamle przebywałem jut w
Paryżu, więc historię Jana Ducha I Georgii znam z Ich relacji. Minęły je!zczt
dwa miesij\ce, zanim Duch 1 Georgii\ .dostali

Kiedy słuchałem tych akarg Jerzego Andrze-.
jewskiego, wydawał<> mi alę, że ~lucham anegdot o czymś, oo dzieje się na ~siężycu, 11il!;dv
bym nie przypuszczał, że będę właśnie w ma)e>j jadalni, w Maisons-Laffitte, miał prze>d sobą dok1adnie taką samą sztukę mięsa, jak opi·..ana przez Andrzejewskiego! Deżawu, jak mówią Francuzi, coś jakby realizacja niedobrego
snu. Jadłem tę sztukę mięsa, żylastą jak Bruce Lee, i patrzyłem kątem oka na Giedroycia,
który wyprostowany, z łokciami sztywno przy
1obie, 1 1erwetl\ pad brodl\, z miną lekko wyniosł" I nieobecni\, łykał kawałki tych ścięgien
. 1 taki\ łatwo~cll\, jakby od cf'zieciństwa niczym
Innym nie był karmiony, Po prostu cztery do
pięciu ruchów azczęk I dyskretne przełknięcie.
I nowy kawał opony wędruje do ust księcia.
Cół to jednak znaczy być arystokratą l
Hertz, jeżeli juzcH tyje, niech będą
wybaczone te 92ltuki mięsa, te kiulinarne a1J1ty-sztukl. W pociągu powrotnym do Paryża opowiedziała ml trzy anegdoty o Marku Hłasce,
które tu powtórz11 - a opowiadała je w· taki
1po~ób, w jaki może mówić o zmarłym kobieta,
darząca 10 macłenyi\sk" miłości-.
f;of!ł

Jtiedy Mar.li: mieaznł w Maisons-Laf!itte po
twoim wyjetdzie 1 Polski, zwykł wracać pótno z Paryża, mniej lub więcej podgazowany
(raczej to drugie), I wtedy właził bez pytania
do sypialni Hertzów, siadał na łóżku, w którym
-Już zwykle Zygmunt Hertz szykował się do snu,
I opowiadał wrażenia z dnia. Hertz miał kło
poty :ie spaniem, musiał co wieczór brać mocne
proszkt Kiedy ·wziął proszek, Marek W,Ychodzll,
bo wiedział, że Hertz, którego zwał wujciem,
i:anz uśnie. Kt6re1oi wieazo.ru preyszedł· trynogach łóżka I
siadł w
knięty n.ieoo mocniej,
tak nudził, że w końcu Hertz zasnął twardo.
szarpie
Hłasko patrzy, zllStanawia się, poczem
Hertza, z trudem 10 budzi I powiada:

- Wujcłu, t1bt1i fłłl m11.łlal, I• jeatem pijan11. Zauważ11lem, t• sapomntald wziąć proszkł

że się zbędny?

Na początku ka7.dy jest przydatny . Każd.v do
c1.egoś lam może być użyty Leszek Szymański,
naczelny
redaktoe
piet·wsz~·
i
zalożyciel
„Wspólcze>snosci" napisal 1111 do Bruk:,eli ·z Ka-

iif. rni;: .,111e bęcl7ie.~z cll11w1 ciPscµl szi;o /cr.;hzmi
pana Giedroycia, wykorzysta 1'1/ka. twoich mafPrialów 11J celach propaganclowych. ho on robi
pi.~mo politycznE', a nie /il1;:raclde, Późnie1 ur!w11ie cie tnk s11mo, .ia!c odwwol w.~zystkic·h. którz11 nie pasowali do jego /,·rę!JV., którzy t11e byli
pr::ez niego w11chowani. Nie licz nf!. to. że dzię
ki współpracy z „Kulturą" zopewniasz sobie
ja ki taki byt".

Le>szek miał rację, nie wiedział t.r lko jednego: zawsz.e sam dawałem sobie radę w 'życiu,
zawsze bratem to, na cz.) m mi naprawdę 7.ależalo. Na wspólprary z Jerzym :;iedroyciem mi
nie zal eżalo, tak samo. jak n;:i współpracy z
kimkolwiek. Bylem młorły i zdrowy, moglem
utrzym;ić się z pracy rąk, przynajmniej w cią
gu kilku pierwszych lat - a potem zobaczym,-. Od polityki zawi;ze trzymale>m się z daleka.
Je;;t.Pm zbyt silny, by łącz~'Ć się z jakąkolwiek
t. m
grupą ..Jań Duch zgadza się ze mną pod
wzgłędf!m.

W momentach krytycznych człowiek jednak
garnie się do ludzi, ma do tego prawo, jeżeli
ma coś tym ludziom do zaoferowania w zamian
za pomoc.
Duchowi,
Jerzy Giedroyć przysłał Janowi
młodemu poecie µolskiemu pienie,dze, ponieważ
fakt, że Jan Duch „wybrał wolność" był w całokształcie działań ·grupy .,Kultury'' elementem
pozytywnym, potrzebnym. Jan Dnch napisze
expose, wydrukuje kilka wierszy piętnujących
komunizm, czy po prostu pracowników Urzę
du Bezpieczeństwa, i to wystarczy. Jan Du1:h
spełni swoją rolę, która warta jest te sto czy
Popięćset tysięcy lirów, a choćby i więcej.
. tern już ta gorąca bułka ostygnie, a potem zacznie schnąć. Duch wiedzial, że tak będzie. Ale
wcale się t.ym nie p1·zejmował. Miał swoje plany. Chciał mianowicie zostać, zupełnie serio,
poetą kanadyjskim, piszącym i publikującym . w
języku angielskim.
-

nił
Wiersz zawiera o wiele mniej slów,
- tłumaczył mi po latach, kiedy jego

powieść

pierwszy tom poezji w języku angielskim ukaw Toronto. - Rzecz najważni.ejsza. to
wizja, to na.pięcie wewnęf..,.zne, n do tego trzeba

zał się

czy
pojąć r .• czej duszę języka, n.iż aramatykę,
jakąś ogromną ilość slów. Kiedy poznam dwadzieścia tysjęcy slów anpielskfch, będę już myślal po angielsku. A wtedy ttJiersze same zaczną

ze mnie

wyłazić.

.

MU~

Podczaa kręcenia filmu według noweli Marka.
„ósmy dzień tygodnia", Hłasko pozna.I odtwórSonię
czynię głównej roll, niemiecką aktorkę
Ziemann. Pobrali 1lę i było to dość burzliwe
Sonia
małżeństwo, jak łatwo sobie wyobrazić,
willę w Szwajcarii, umeblowała ją ła
kupił;
dnie i Włtawiła w n~ej Marka w celach twbrczych, a sama wyjechała do Stanów kręcić
film. Marek był krótki w sztony akurat, więc
zadzwoni! po meblarzy, którzy zajmowali si•
skupem używanych gratów, I całe WYPOsażenie
willi opyl!l. Po jakimś czasie funduszy zabraldo. Wezwał więc pośi.-ednlka handlu nieruchomościami I zaczl\ł negocjować cenę za dom. Jako małżonek był prawnym współwlaśclcli:>lem
willi, miał wi11c prawo wszcząć pertraktAcjtt. W
każdym ra2le nacll\gną_l agenta na pożyezk11. W
tej włamie thwilt wróclta Sonia.

Godmnt 11ómlet Marek bJ1 Jut

róćmy do biednego Jana Ducha. Sporo
czasu upłynie, zanim sla~ie on, skromny
wielkiego
poeta, przed obliczem księcia
litewskiego, Jerzego Giedroycia, który wszytaksuje
okiem
stkich klientów ci'llodnym
pod kątem: przyda mi się ten stv.ór, czy oka-

W

'9'

samolocie

J{iedy ma się takie marzenia, takie zamiary,
kiedy człowiek pragnie stać się kimś Innym,
kimś nowym, kiedy Stara się zadziwić sam siebie - cóż mu po jakiejkolwiek grze politycznej? To JRn Duch wykorzystał redaktora Jerzego Giedroyci11., ponieważ dzięki niemu la' twie,l przeżył początki emigracji, ,t korzyści,
chwilow~ i nikłe, jakie Jerzy Gll"droyć odni6 ł
Zachód,
1 powodu przybycll\ .Jan11 Ducha na
dav.>n1' ju~ poszły w zapomnienie.

C.D.N.

•
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Wideonotes
Wiadomość, lt telewizja zamieprzedstawić sztukę pt. „Niech
1zezeznl\ artyści", zelektryzowała

rza

z

mnie.

wypiekami na twarzy I
że się
intelektualnie
objem. zasiacUem pned odbiornikiem i oddałem się na pastwę
wyobratni autora.
Onegdaj Tadeusz Kantor po. wiedział, że jego teatr to t.eatr
onalarslri i tak jest chyba w Istocie, ponieważ obrazy przesłania
ją treść. Akcja jest bardzo Sikompadzleją,

FILM, TV. WIDEO

Kantor przedstawia
tli nłiukll
siebie w różnych okresach iwojego tycia, przy czym ~
kłębl się jecblOcześnle. I łak na
przy'k.ład dzieckiem będąc I dopjero 06Wajając się s NeCZyw!stością, słyszy pleśń ,,My, Pierwsza Brygada", a te obdarzony
jest ' niepospolitą
wyobratnią,
przedstawia siebie na k.asztance,
której grzbiet jakby wilcy zjedli,
co może- również stl!lllowl metatorę. Obok sceny egzekucji, więc

TV
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Prze knąle
plikowa.na, to znaczy ·właściwie
nie ma akcji. Scena opanowana
jest przez postaci o skłonnościach
epileptycznych. które · z rzadka
wypowiadają kwestię I odnosi się
wrażenie, że słowo
to również
tylko fragment malarskiej kompozycji.
,
Mniej więcej od polowy spektaklu powieki zaczęły mi się kleić niebezpiecznie, lecz wytrzymałem i to mi slę opłaciło,
.gdyż
dzięki napisom końcowym, a następnie dyskusji gości w
telewizyjnym studiu, z których ~ażdy
napisał książkę na temat Ka~to• ra, dojrzałem niedostrzegalne gołym okiem pokłady
wyobraźni
krakowskiego twórcy.
Tak wię~ z-orientowałem się, że

Marian Załuski dziękował nieFenicjanom,
że wynaleźli
pieniądze, szkoda tylko, że tak
mało. Mimo tego dotkliwego de. fekt'u. pieniąd1e · należą do tych
wynalazków
cywilizacyjnych,
które zrobiły wielką karier~. Kto
w'ie nawet czy n·ie największą! Za
pieniądze ksiądz · się modli, za pieniądze lud się pOdll trafnie
ujmuje trwający od wieków Stan
rzeczy stare porzekadło.
W dziejach p.ieniądza - oprócz
historii namiętności, które zawsze
wzniecał być może szczególnie
interesujące jest jego sukcesywne
i · kons~kwentne odchodzenie od
rzeczywistości.
Najpierw
piegdyś

domyślilem się, że chodd o okupację, zaś obecność
autora tuż
p.rzy scenie I nabożna gestykula-

cja w , kierunku aktorów zdają
się ukazywać stan bieżący.
Z relacji naszych publikatorów
wynika, żę popyt na Kantora na
Zachodzie nie słabnie, a w kręgach. U).t.elektualnych
eHt jest
nawet czczony. Być może bierze
się t.o częśoiowo ze znużenia zra-

cjonaili.zowaną

rzeczywistością

I

potrzeby przewietrzenia umysłu
poprzez zanurzenie się w takie
par excellence wariactwo. Ale
może Kantor tak zgłębia
Istotę
bytu, że wywołuje w subtelnym
i roobudzonym lnt.elektualnie odbiorcy egzystencjalny szloch.
Ciekaw natomiast jestem, czy

ją

się bez •ladu
l doZlllajemy
przykrego u~cia, te tycie naaze
nagle zubożało. Nie bez powodu
niektórzy uważają, że pieniądze
zwracają młodość i nie chodzi
tu tylko o banalny fakt sprowadzania sobie przez
zamożnych
staruszków młodych
panienek,
ale miłe przypomn!enie stanu dojrzewania, kiedy człowiek
był
wprawdzie nikim, ale mógł być
wszystkim.
Myśli takle, chcąc nie chcąc, opadają widza najnowszego filmu
Olivera Stone'a
pod wszystko
właściwie wyjaśniającym tytułem

niądz był, mającą realną warf:ollć,
częścią tego świata, potem zmienił się w odpowiednio zadrukowane prostokąty papieru. których

Money!

siła /. dnia na dzień mogła spaść
do zera. wreszcie stał się s~ere
giem abstrakcyjnych cyfr, wypisywanych
w różne_go rodzaju
książeczkach,- bądź wykrzykiwanych przez kapłanów-maklerów
w trakcie niepojętego dla profa- „Wall Street". Z przyjemnym
nów misteri urn giełdy.
dreszczykiem oglądamy
świat
W tym punkcie pedanci mogą wielkiej finansjery ·1 dzieje mlowtrącić, żę cala rzecz nie doty- d.ego m1:klera, któ:y. wysługując
czy w istocie pieniędzy, ale tego, się pot~ne~u rekino~, pnie ~lę
co można za nie kupić. Otóż nie bły.skaw1czme po stopmach kar1ejest to takie pewne. Idąc po uli- · ry, zdob~ają po drodze. pewcy i mając w kieszeni 20 tyslę- ność steb1e, luksusowe m1eszkacy złotych, które zostały .nam po nie, samochód I na dodat.ek mioplacenlu świadczeń- z uczciwej łość pięknej dziewczyny.. Rozupensjl, możemy sobie kupić 25 mierny namiętność t;>ohaterów do
paczek „Marlboro", nabyć Po ce- zdobywania coraz więcej I wlę
nie komercyjnej benzynę wystar- cej dolarów i gotowi
jesteśmy
czającą n~ przebycie „męJuchem" nawet wybaczyć im bezwzględ
aż 1300 kilometrów, skonsumować ność i cynizm, tym bardziej że
50 torcików w .,Grandce", sko- główne role odtwarzają l\lichael
rzystać z usług 3 panienek spa- Dougi.as i Charlie Sheen
(syn
cerujących w pobliżu, bądź pod- Martina Sheena, którego pamię
jąć heroiczną decyzje orzeżycia tamy z „Apokalipsy"
Coppoli).
do końca miesiąca. We wspom- Nic, tylko patrzeć, nucąc sobie
ni'lmych 20 tysiącach zawierają pod no.sem cytowany w filmie
się potencjalnie wszystkie te mo- 'stary, świetny przebój „Fly me
żliwości, możemy się nimi cle- bo the .Moon". .
szyć równocześnie jeśli
zaś już
Sprawy komplikują. się nleprzyjedną realizujemy; Inne · ulatnia~ jemnle dopiero, gdy na ekranie
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ltać !Can.tora na sztukę tea.tralnll

według klas~ych reguł. Jako
szermierz awangardy i elmperymentator ma.te na takit sugestię
nie zwrócić uwagi, ale przecie:i:
Picasso, od którego się wszystko
zaczęło, potra!ił namalować taki
akt, że moZn.a się było ewent]Jalnie podniecić. Czyli wyobraźnia
prekursorów awangardy ro.zwijała się chyba w ten
sposób, że
znużeni tradycyjnymi
środkami
wyrazu ·wymykali się ustalonym
szablonom I wędrowali psychiką
w nowe rejony, ale formę cały
czas trzymali na wodzy i to oni
kontrolowali twórczość, nic nie
powierzając przypadkowi. Każdy
o~, kierunek
w sztuce rozkwita, by potem poprzez naśla
dowców wyrodnieć I w końcu zatracić pierwotne zalety. Gdy na
przykład widzę rze:fbę pt. „Ką
piąca się", która przypomina ml
raczej klucz francuski albo oglą
dam „Kobietę" skonstruowaną s
;iogiiętych I poskręcanych blach.
gdzie ja się nawet cycka nie mogę domyślić, to już sam
nie
wiem, oo o nas pomyślą dalecy
_potomni.
_
Kantor
eksperymentuje, na
S?JCZęście przy znacznym wysiłku
można j~e złapać sens, choć,
jak sądzę, dar przekraczania wyobraŹllll nie został mu oflarowany, zaś różne kruczki artystyczne wynikają po części z mody ł
snobizmu. Ale mogę się mylić.

•
O ODI&
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GR1EGORZ GUASINSKl

TOMASZ KUBIK

- niczym duch ze starego filmu
- pojawia się Sheen - ojciec.
Swoim śmiesznym bagażem trą
cą.cym myszką zasad moralnych t
wiary w niezależność wart.ości
człowieka od sumy
pieniędzy,
którą dysponuje,
otumania on
własnego syna (także filmowego)
i przyczynia się· do jego kompletnego upadku; świetnie zapowiadający się młody finansista ni•
dość, że bierze po gębie od swojego pryncypała i tracl kochajllcą (autentycznie, przy rozstaniu
ma lzy w oczach I) dzlewezynę,
to jeszcze tra!la do w!ęzlenlL
Idea przyświecająca temu nieoczekiwanemu
I
denerwującemu
zwrotowi wypadków jest
ba
wa,t-plenia słUS'lJna i budująca, 1
poza tym abSQlutnie
czytelna.
Tylko czy przekona 11lę do niej>
obywatel,
którego miesięczne
pobory wystarozają na zakup 25
paczek „Marlboro", czyli niecałej paczki dziennie, nawet jeże
li solennie obiecał sobie
rwcic!
palenie? Każdy marzy o wzbogaceniu swojej osobowości koszt.em
rezygnacji z fury pieniędzy, tyle
tylko, że jakoś· ciągle mu się tej
możliwości nie daje. Póki co musimy się zadowolić podziwianiem
kapitalnego, nerwowego montażu
scen „finansowych" w obrll!lach
typu „Wall Street" l pogwizdywaniem przez zęby
,,Zabierz
mnie na księżyc"„.

RYSZARD.
NAKONIECZNY

WALL STREET, scen. . Słanley
Welser I Ollver St.one, ret. Ollver
Stone, ·zdj. Robert
Richardson,
muz. Steward Copeland, aktorzys
Michael Douglu, Charlie Sheen,
Martin Sheen.
Daryl Hannah.
Terence Stamp.

Reklamowany przez chińskie
go dystrybutora jako „szerok~e
kranowy film Kung-fu"
pt.
..Zdrada I zemsta" w retyseril
Zhou Kanuu s pewnością zdobędzie .u na1 ogromną widowni11.
Posiada dynamiczną, ciekawą fabułę osadzoną w realiach
powitania Tajpingów z 1864 r. l wie. le efektownych walk kung-fu w
prawdziwie mistrzowskim wydaniu. Po stłumieniu powstania
Tajpingów, w wyniku zdrady, ginie męczeńską.
śmierclĄ
jego
wódz. Dziesięć lat pótniej jego .
syn, znakomity wojownik, pragnie pomścić śmierć ojca.

NR 31(1583).30LIPCA1988 n.;

Na kolumnie „Polemiki. lł!ty, oJ)łnłe" Dublłktdemy tytb nstJ pdpfs&tte tmłenłem ł 1tu:wfskłem. • '"daniem atłns1l. Alłret ł 1tazwł!lko na łf~ente ntnteresowanego zatrzymujemy c1o wladomo§cl redakc.ff. Zastrzeiramy 1obłe motlłwoś6 1kr6t6w.

ODPOWIEDŹ MPK

„JAK PISAC SKARGI?"

WSPOMNIENIE Z WOJNY

„TeM'ilów" otrzymałem nastę
Z~ Spółdzielni Mie11Zka.DloweJ
pujące pismo.
W załączeniu przesyłamy na ręce Obywatela Redaktora kopię pisma skierowanego do ob. A. Jeziornej I stanowiącą odpo-

Przeczytałem swego czasu w „Odglos:.ch", że Ado!! Hiper dopiero w roku 1944 ze.zwolił na werbowanie Pola~ów do Wehrmachtu. Chciałbym więc przytoczyć fakt z kw1et1n1a 1945 r.
Byłem wówczas żołnierzem 1 Dywizji Pancernej i wraz z ko·
Kanadyj~zy~ów. gru!)ę
legą przejąłem przekazaną nam przez
żo~nierzy Wehrmachtu. Ponieważ znalem Język mem1eck1 przeJrzałem ich dokumenty wojskowe. Utkwiło mi w pamit:ci nazwisko Feliksa Skórzewskiego (wpisane w tzw. Wehrpassie, książ
ce wojskowej, według pisowni polskiej, z kreską nad o, obergefreitra pułku grenadierów pancernych, urodzonego w Hl23 r.
w Sochaczewie narodowość „Pole" oraz „freiwillige" (ochotnik'.)
z datą wstąpi~nia do Wehrmachtu 1943 rok. Feliks . Skórzew·
ski w rozmowi·e przyimał. że jest Polakiem, ochotnikiem, słabo
mówił po niemiecku. i robił wrażenie bardzo pr.ymilywn<'go osobnika.
Nie wiem, co się z nim dalej działo - został przekazany do
dys.pozycji oficera lI Oddziału Sztabu Generalne~o. Person;1ha
jego podaję na podstawie notatek, Jakie sporządz1łei:n nR i(orąco
w czasie wojny. Dziwiło mnie, że jako Polak me przeszedł
pRncerwcześniej na naszą· sfronę, mimo iż pułk grenadierów
nych miał kontakt bojowy z 1 Dywizją Pancern~ już od wa.lk
w Belgii, a więc od wrześmia 1944. W tym czasie przec~odziło
Polakow ze
na naszą stron~ wielu żołnierzy Wehrmachtu
. „
.
Sląska, wcielonych z przymusowego pobor~. .
Po wojnie, w miejscowości Meppen, w 1dz1alem oddział Polic JI
Granatowej, umundurowanej w przedwojenne. mundur~. EwakuO\\·ani prawdopodobnie z Generalnej Gubern~. Jak m1 opo.w1a;
dali koledzy, usiłmv<lli nni n<lwct rcgulowac ruch na uhcacn
mia~teczka. ale przepędziła ich nasza żandarmeria. ~ie wiem.
zost<1.lem bowiem prz.cen ~ię dalej działo z t)'m oddzi;tlem ,\ngl1kow
niP~iou~· do P;:iry 7.;i. J'r7.ypu .<zcwm. v.<> zostali p17.P7.
int erno1\·;ini, kti\rz)· ro\\·nie7. internowali żołnil'rz.y hył)·ch .J"dnnstek ro•"i~kirh kolabor::inł6w. tzw. własowców. .Jak wit>m,
waruńki .:{ntemowania" były o wiele lżejsze od n!Pwo\i.

wiedź na J~j pismo, które wpłynęło do n. Spółdzielni po uk:a zanlu się artykułu „Jale pisać skarg;i?", a także odpis pisma do
PZPR Komitet Łódzki - Wydział Ekonomiczny z 1988.06.20 z
prośbą o zapoznanie się z ich treścią i wyciągnięcie stosownych
wniosków.
JANUSZ BANDEL
I za~tęp<'a preiesa do spraw
techniczno-eksploatac~•jnych

na skutek tego, ie
Otrzymałem je wraz 1 kilkoma. odpisami
Aurelia Jeziorna, po moim koment:..rTu „.Jak pisać skar1ti?"
akierowała do Spółdziernl Mieszkaniowej „Teofilów" pismo · na'
1tępującej ł'.'eścl:
W nr 25 Odgło&ów z 18.06.88 r. z:amies1A:zony został artykuł
napisany pr:t.e:i: redaktora naczelnego Lucjusza Wlodkowl'llkiego.
W artYJtule tym m.in. jest napisane, że mam prawo do spokoju
i ciepła w swoim mieszkaniu i gpół<lzielniłl. rprawie natychmlaRt
musi mi to 7:agwarantować. Czekam już ł lata. Czekam jeszcze
nawet 1,5 miesiąca od u·qzania się artykułu w „Odgłosach" i
nic. Proszę odpowiedzieć czy i kiedy będę miała spokój i ciepło
we własnym mieszkaniu?
Na krótką odpowiedź czekam tydzień.
A. JEZIORNA
Cytując JJowyżsle pismo, opuścilem Jedno zdanie, b~dącf' drugim pytaa1lem, gdyż Jest ono obraźliwe wobec dwu htdr.I wymie'Jlionyl'h z nazwiska I :r:awlera be7'podstawną groźb~.
Do pisma Spółdzielni .l\fleszk11nloweJ „Teofilów" dołączone
były te łny odpisy pism, której poinlhj publikuję.
Odpowiadając ina kolejny U!llt Obyw11.tel1d s 1.07.1!11!8 r. nawi!lzu.jący do tre8<:1 artykułu autorstwa red. Lucjusz& Wło<lkow~kie
go pt. „Jak pisać skargi?" :r,amieszczonego w tygodniku „Odgło•

ay" z lS czerwca br. uprzejmie wyjaśniamy, że:
1. Nie roi.umiemy intencji Obywatelki :tawartych w tu~ci k~
lejnego listu skierowanego do riaazej Spółdzielni. W cląi(u wymienionych przez Obywatelkę ł lgt Spółdtieln.i• zajmow:>.l>l ~iii
wielokrotnie sprawami zgłaszanymi prz~z Nią załatwiając mit:dr.y
innymi:
a) zamontowano dodatkowe elementy grujne w mie-~zk::1niu,
mimo :l:e temperatura pomieszczeń wynosiła zawsze plu1 18 stopni C„
b) izolację rur wodociągowych i ich o'hudowanie, niezależnie
od faktu, że we wszystkich budynk;i.ch średniowysokich pn;Pka~ywanych w Łodzi do eksploatacji do końca 1978 roku był &totowainy taki system konstrukcyjny sieci wodociągowej.
Obywatelkę
2. Zgłaszane w minionym okresie czasu przez
•prawy, były b.ada'!le i realizowane przez pracowników Spół
d?.ielni, a także przez Społeczll'ly Zespół działający przy Komis.il
Ekonomicznej Komitetu ŁódZikiego PZPR, Inspektorat Lustn1cii
CZSBM w Warszawie, organa r.amon;i,dowe S?(>ldzielni, a więc
R<idę Nadzorc1.ą SM „Teofilów" oraz Jej komisje.
3. Ze 11wej strony uważamy za słu~znll! zwrócić uwaiti:. t.~
przekazane redakcji „Od:iłosów" do wyk-0rzy~tanla „dokurn~nty"
nie za\"\·iera!y bieżącej aktualizacji •t1tnu warunków xamiesiikiwania, choćbJ· o irprawy wymienione tn:1.n. nas w punkcie l.
' Inż. JANUSZ BANDJ:L
Drugi odpis pisma. poohodzlł z Centra.lnego Związku Spółdziel
ni Budo...,m\ctwa l\1ieszkaniowel{o.
Stosownie do postanowień art. 93 § 3 Ustawy „Praw<'.l Spół
dzielcze" z 16 września 1982 r. (Dz. U nr 30/82 poz. 210), prt!!odstawiamy ocenę działalności Spółdzielni na podstllwit lu5tracJi
sp"cialnej przeprowadzonej w kwietniu 1988 roku.
Przedmiotem lustracji było zbadanie zuaaaołci urzutów zawartych w skargach <>b. Aurelii Jeziornej dotyczących tospodarki zasobami miesi..k.aniowymi. W toku przeprowadzonych lustracji tutejszy Inspektorat nie dopatrzył aię ·niewłaściwego Jtosunku organów samorządowych apółdzieJni do r..głananych -przu
ob~·\vatelkę Aurelię Jeziorną skarg i interwencji.
W związku z powyższą oceną oraz biorąc pod uwagę treść
protokołu Inspektorat Lustracji CZSB?vt w Lodzi od t~puje od
''ydania zaleceń w tym przedmiocie.
Zgodnie z art. 93 I 4 Ustawy „Prawo Spółdzielcze" pro&imy 1
treścią ninir.i"zej oceny zapoznać uczestników nl\jbliższ~go zebrania przedstawicieli ciłonków apółdzielni.
MIT TADEUSZ JlAJPOLD.
(Klerow111lk Inspektoratu Lu1tr~cJl)
Trzeci odpis - to pismo Suóldzielni Mieszkaniow~J „Teofiló\•;"
adresowane do KŁ PZPR.
W związku z ustawicznymi skargami i u.ta.leniami kierowan ymi przez członka naszej spółdzielni ob. Aurelię Jeziorną Zllmieszkałą w lO'kalu nr 42 (V piętro) bloku nr 208 przy ul. Traktorowej 94 do różnych instytucji oraz organizacji apoł~zno-po
litycznych (w tym dg: Komitetu Centralnego I Komitetu Łódz
kiego PZPR, Komitetu ds. Radia i Telewizji (Ośrodek w L<>dzi), prezesów Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa
Mieszkaniowego i Wojewódzkiej Spółdzielni Mies:tJkaniowej w
Lodzi, Ministra Budownictwa. Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, uprzejmie informujemy, że celem (}statecznego usuwskazywanych
nięcia wszelkich niedogodności w zamieszkaniu
przez ob. Jeziorną w swych wystąpieniach. w roku 1988 objęto
następujące działania:

- docieplono mieszkanie zainteresowanej .popr~u u..in~h11o
wan!e dodatkowo trzech elementów grzejnych ,(żeberek) - dwa
w dużym pokoju, jeden w małym. Wykonano 1988,02.11.
- wyciszono pracę instalacji wodnej poprzez wykonanie (}(!·
n&
po,~iedniej obudowy (ze sklejki) wypełnionej wat~ az'klaną
odcinku przebiegającym przez przedpokój cb. Jeziornej, Wyko•
nano 1988.01.15.
- zabudowano od strony bloku perj?olę na pojerruniiki u •mleciami wolno stojącą ścianką z elementów betonowych. Wykooano
w dniu 1988.01.11.
uypów na Im!~!
- dokon;mo dezy·nfekcji oraz dezyn~~kcil
\vrnz z, jednoczesnym o.cz.yszczeniem rur ! t!uflad. Wykon&no
.
1988.02.26. .
\·ymienionn fr:>:::ment (nk. 3 mh.) poziomej inst11ll\cJi wodnei biegnącej n11 odcinku korytarza n.ii. V piętrze popnez \.,.„~.
wienie nowego odcinka rury ocynkowanej o przekroju 32. Wykonano l!J88.0l 22.
Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że zasadnolić akarl! oh.
Aureiil ,Jpziornej jak również sposób I terml•nowość reaii;owania
na nie pr7.ez SM .. Teofilów" były przedmiotem k&troli dokon1nej w l'!rudniu 1987 r. przez Społeczny Zes•pół działający przy
Komisji Ekonomiczne j KL PZPR oraz lustracji specjalnej przeLustracji CZSBM w kwietniu
prowadrnnej przez !inspektorat
o
H1R8 r. Zalecenia Społecznego Zespołu wykonano w pełni,
czym Z;.ir.ząd Spółdzielni pqinformował KŁ PZPR pi~mem z
l~BR .01 22. n;i.tomiast Inspektorat Lustracji uznając za właściwy
stosunek orgiuiów spółdzielni do zl\:łaszanych przez ob. JeziorT'ą
sk:org i interwencji, od wydania zt=1lecenla odstąpił,.
U7Upelnia.iar mó.i komentan „Jak nlsl\ć skargi?" mn1re t;vl1to
Wprowadzadod~ć" ŻP przPde wsz:v"tldm tneba pl~a6 prawdę.
nie ko1rokoh, lek w błąd nie opłaci\ się, Jrdył: pnwd& I t&k wYJdzle na wierzch.
LUCJUSZ WŁODKOWSl{T

LESZEK ZADUlUlKl
Sandomll'r:i:
Opisa.ny przypadek nie zmienia hktu, te ofic.111.lnir Adolf Hitler z:ezwolil łla werbowanie Polaków dopirr" w l!łH. roku.
Wr7f'Ś!1iej mogl~·

j~tli;i.

się zdarzać

l'óżne

priypEidki po.led)' ll!'H' 1 1~·:v

Wehrmacht niP zaw<re clokłlHinie przrql r:r.egll.I ,,.,zf'll(Jcb

:i:aleceń.

WITOLD BOROWY

HARCE'RZE W WO.TN'l'E
15 EZ

a.. „ =z

..ca .s a

Navdązując do felietonu Andrzet<i Karola „Stalinizm w tramwaju", „Odgłosy" nr 26 z Z5.06.rn88 r. informujemy, że cena
przeiazdu jednorazowego w śro<lkach komunikacji miejskie.i zoi Min.
stała określona na szczeblu resortów (Min. Finansów
Transportu) natomiast zasady opłat w komunikacji łódzkiej (o·
płaty za bilety okresowe, opłaty za przejazdy na liniach podmiejskich itp.) u~ta·l.i ł organ założycielski, szczegóły taryfy zawiera Zarządzenie nr 3/88 Prezydenta Miasta Lodz.i. Wysokość
Zaopłaty Zia jazdę bez ważnego biletu wynosi 2.000 zł (§. 13
rządzenia).
Korzystając

z okazji informujemy, że jest to najniższa tego
rodzaju oplata w skali wszystkich woje„,·&<lz' '" Poprzerin10
\\·ynosi!a 1.200 zł.
• mgr D,•u TT. SALA. IAC'H \
(rzec„nik praso\\"y)

•

RJ<JDAKC.JA- CZYTELNICY
Mgr Jan W. Lódź-Baluty. Sąd Wojewódzki, w którym sed:zia
Jerzy Frątczak pełni o])owiązld rzecznika prasowf'!!O, mieści się
przy placu Henryka Dąbrowskiego 5. Korespondencję adreso1\·aReną do sę-Oziego Jerzego Frątczaka prosimy tam kihować.
dakcja nie zajmuje sit: przesyłaniem donosów.
.JANINA LUKASIEWICZ, Lódź. Jeste śmy przeciwni otwieraniu
wszelkiego rodzaju „kącików", „okienek" itp. Z chc;cią natomi8st
publikujemy listy Czytelników, jeśli mają coś istotnego do zako•
munikowania innym.
.JERZY ROROWSKI, członek zanądu IUulrn S1.achonrgo „Semafor" w Lodzi. Popieramy waszą prośbc; 11 rcmrml stołikilw
ich ilości.
~z:arhowych w Parku Staromiejskim i zwir,ki;7enie
C'zyniniy to \\'szakże nie bez pewnej obawy, gdyż dochodzą nas
słuchy, że nie najlepiej dzieje się przy tych stolikach. Ale tei
nie uznajemy metody, ie jak z czymś jest żle. to mij!Ppiei zliStaromiejskim więcej
kwidować. Niech więc będzie w Parku
stolików, niech pr:zy nich będzie porządek i rozwijR się piękna
gra w szachy. Powodzenia!
JAN KABAT, Łódź. Redakcja zastrzega sobie prawo 'cto skrótu listów, gdyż nie zawsze to, co ich autorzy U\\·;iż;i l"l za •\·:=1ż
ne, jest ważne ze społecznego punktu 1viclzeni;i. Tak pn:o ąpili.L
111.'' z pana Ji,tem i tak będziemy postr,powali nadal.
Mimo mijanych lat, jakie dzielą n<1s od 7.;ikoi·1czPnici drue:i"i
\\·n.1n.1· '.wiatowej, wirłe spraw nie ~ostalo do ko1ic;i omo\\··innvch.
Mamy nadziPJę, że ukaże ;:ię .więcej pr::ic po~więrnn, · ch ,,.~ >1e·
dlaniu łodzi:ir:i przez Niemców. ,fak do [l'j pon· najnbszerni 0 j
traktuje o tym ki:iążka .Ji;dź w cieniu sw:i;:l ki".
REDAKTOR

W związku z listem Symioriana Warteckie!!o (nr 27. .. Odgło
sów") pragnę wyjaśnić, że należy roz~raniczać PW. (Przyspm<obiPn\e Wojskowe) jako organizację paramilitarną i har~ersh,·o
(ZRP) jako· organizację wychowawczo-patriotyczną .młodziezy.
Od wielu lat zbieram materiały dotyczące udziału har ceri.y
w kampanii 1939 r„ a w szczególności p~ac pomocnic~ych .np.
kl'paniu rowów plot„ zaopatrywaniu wo3ska w napoJe (s1er1)iei'1 1939 r.), zbieranie medykamentów . środk~w opatrunkowych i toaletowych oraz ubrań cywilnych itp. ~ikt przez 4!l J;:it
mi tych danych nie kwestionował. Czy Symfonan 'Vartecki .u.
waża:'""ie są to ·sprawy w~·ssane z palca?
J~~nlały powołania imienne do PW, zali..':-'PH . dz1alalo rnr1.ej
ochotniczo i spont1miczn'e i tak bardzo sc~sle .me rozg.ramcz.Rlo
wieku swoich członków. J w jednym, tak Jak 1 w druii;1m dz1ałRli harcerze (relacje nie żyjącego już komendanta WPH w Ło
dzi ówczes.nego phm. Romana Fiszera). W pracach WPH brało
udi.iał wielu harcerzy. Nie ograniczały się one i nie skończyły
z chwilą wkroczenia Nien;ców do Łodzi. C7:y. Sym:orian.owi Warteckiemu jest wiadome o pomocy harcerskie] udz1elaneJ dla ran·
nych to1nierzy polskich - jeńców np. w szpitalu polowym przy
ui. Narutowicza 150, albo wyprof"'adzaniu tych jeńców ze szpihlla na wolno~ć? Czy to też jest nieprawda?
Nie wiem jaką druźynę repret.entował w WPH S. W11rteckl,
11. przecież to właśnie byłoby miarodajne i ciekawe. By~em wte~\·
dy chłopcem. członkiem ZHP i niektóre !a~ty przypomi~am sobie z perspektywy 49 lat. Może są one. niezupełnie. ścisłe 7.e
wdzięczny aby
"''zględu na luz;y w pamięci. Byłbym Jednak
Sym!orian Wartecki podzielił się wspomnienia.ml sprzed 4!l ~at:
przem•ść do Komi~]!
Pr0<ponu~. l!by dalsr.y ciąi( dyskusji
aiRtorycznej K.Ch. h.1b frodowlska b. człon'k6w „Szarych S7.eregów" w l.<>dzi.
MIECZYSŁAW KOZAK

LUDZIE III MIĘDZYN AROOOWJ{'I
Paw.i l!lamuł pint o działaczach III międzynarO<ió'?'ki. Wymienia sporo nazwisk. Część z nich jest zupełnie zapomnia~a,
inrHt dopiero ostatnio przypomina aię. Ale jest też parę nazwisk
. ludzi, którzy działali po drugiej wojnie światowej.
I tak Matyas Rakod atał na czele partii na Węgrzech i faktycznie"'kraju do 1956 roiku, odgrywając mało chwalebną rolę.
Wasyl Kolarow był pierwszym p.o. głowy państwa po proklam-0waniu Bułgarii republiką, potem kró.tko premierem do 1950.
Otto Kuuslnen był przewodniczącym Prezydium Rady Najwyż1940-19515, a w latach
szej Karelo-Fińs>kiej SRR w latach
1P~7-64 członkiem Prezydium i sek·retarzem KC PZPR.
Elena Stasowa czynna była juzcze w n.anch Nl>kity Chruszuowa.
Umberto Terraolnl był do koń~• tycia 1enatorem wt Włosl';~h
I czołow, ~taiei' tycia polityem~~

CZESŁAW żYLI~SKJ

CZY ZĄ.WSZE 'VYKORZYSTYWAC
UPRAWINDENIA?
Ma prawo mid Piotr Sik.orski odmienny pogląd na opisywan<t
„kombata.nta". Niepotrzebnie
pru:r..e mnie a.praw~ 1,5-letniego
tylko rozwodzi aię nad tym, że nie było nadużycia prawa. Oczywiście że nie. Czego dow<>dem wyrok Naczelnego Sądu Admini5tracyjnego. Przyznaję jednocześnie, że sformułowanie mojego 01tatnieg-0 z.dania s korespondencji było niezbyt nczęśliwe,
z czego skwapliwie skorzystał móJ adwersarz.
Ale nie cnrujmy się: nie o to chodzi. W pełni świadomy, te
rozrńaite przepisy dają nam szereg upra".""nień, bę<l~ nAdal.twierdził uparcie, że oprócz strony formalnei (a tak to się miało w
sprawie Jerzego K.) należy jeszcze mieć dodatkowo przeświad
czenie o moralnym prawie do korzystania z nich. To jest ro.in.•
sprawa ,pazerności".
Czy ~am rozumieć, że gdyby Piotr Sikorski był w identycznej sytuacji ja'k Jerzy K.~ - to natychmiast i .be~ waha_nia ~
WmszuJę
stawiłby się w koleje~ po ulgi, r.nlżki, i przyw,ileJe?
dobrego samopoczucia!
fa nie! Nie ośmieliłbym .~ię ~tanąć w jf'dnym ~zerf'g:u z rzeczywistymi kombaJant11mi i bojownikami. CokolwiP.k by mówić o
co
nadużyciach w „uikwalifikowaniu" do szeregów ZBoWiD,
nieraz iest przedmiotem artykułów prasowych i innych wystą
pień. I 'tylko na tvm, a moźe d na tym polega, różnica w polmowa-niu przeze mni1 1 Piotra Sikor~kiege tych sriraw.
w.~.
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Klub Sludenlów W~ brzei.a „Zak" o!!lasza XXlX Ogólnopolski
Konkun Poezji Społecznie· Zaangazowanej o n;:igrndę „Czen ·onej
·
Róży". Konkurs ma charakter otwarty.
ZP~law 3 wicrHy lub pocm<1t (ilość zc";\;iwów .1 clnego auto1a godłem
dowołn::1), w 4 egzemplRrzach maszynopisu opritrzonego
autora,
"-raz z zapiecz1'towaną kopertą ząwierającą person::ili<1
n;tleży n;i.dsyłat w nieprzekraczaln~·m trr1111me d<J 31 października.
1988 r, pod R<lresem: Klub Studentów Wyhrzl'ża „1'ak'", 80:--827
Gdań~k. ul. Wały Jagiellońskie 1.
Utwory zgłoszone na konkurs nie moi.:ą być wc1.P:<1ucj publi·
kowane.
Jury konkursu przyzna nagrody: glówną - 30.000 zł orn st;i,2;i.OOO· zl: TI w~ tuetkę „Czerwonej Róży '88"; I w~'l'óżnil'niP różnienie - 20.000 zł. Przyznane zo~taną l akże N<111rody Traclyc~-1nP. „Czerwonej Róży": „Pierścienia" - za c;iłoh;7.t ;:i!t twórczn5ci
poetyckiej - 50.000 zł: „Peleryny" - za najlepszy cl"hiut poetycki
roku - 30.000 zł; „Pióra" - za twórr7.o~ć kryt~·cznoliterarką 30.000 zł; „Pegaza" - 7.a twórczość przekładową -· 30 O!JO zł.
podczas „_Spotkań JeWyniki konkursu zostaną ogłoszone
siennych" w KSW „Żak", w listopadzie Hl88 r.

KONKURSY DLA AMATORÓW
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury \V· Lo9zi o~łasza
ogólnopolski konkurs literacki im. Anny J omagały-Jakuc. ·w
konkursie mogą wziąć udział twórcy amatorzy, nie zrzesz"ni w
Związku Literatów Polskich, którzy... nadeślą prnce konkursowe
w trzech egzemplarzach m~s~'"""'•"' 1 'lh 0 z1·tclncr~n rękopisu w
termilnie do 5 września 1988 roku pod adresem Rohotniczc Stowarzyszenie Twórców Kultury w LodT.i, ul. Kilińskiego 95, skr.
poczt. 159.
Tematyka konkursu dowolna w dziale opowiaclal1, reportażu.
Wiersze w zestawie minimum do 7. Proz;i. - ponad trzy strony maszynopisu lub czytelnego rt:ko.pisu. Prnce winny być oznaczone godłem, w oddzielnej kopercie podane naZ\\"isko i adres
autora, uczestnika konkursu.
Organizatorzy konkursu na nagrody, wyrói.nienia i dyplomy
przewidują ogólną' sumę 80 tys. z;ł1 do dyspozycji jury konkursu,
z czego 20 proc. od nag.r ód p:::zemacza się na książeczkę PKO
dla syna patronki konkursu.
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultur.'" Klub .. Pasja"
przy Ozorkowskiej Spółdzielni Mie~z.kaniowej w Ozorkou·ie ogła
kalendarza pt.
szają konkurs plastyczny na plakat i winiet-:
„Ochrona rzeki Bzury".
· Prace konkursowe twór<:ów amatorów oznako1\ ane godłem. t
prosimy
oddzielną ko.pertą 7:8.Wierającą dane personalne <1utnra
nadsyłać w terminie do 5 v1:rześnia 19118 r. pod :=1dresem: Robotnicze Stowanys:r:enie Twórcói.v Kultury w Łocfal, ul. Ki1iń1kiego 95, skr. poczt. 159.
Organizatorzy przewidują szereg nagród i ,wyrcżn1en, k\6re
zostaną wręczone laureatom konkursu na rnkończenie pleneru w
Wiśniowej Górze 11 września 1988 r.
Klub Młodych „Exodus" w Mnichu, Wojewódzki Dom K,ultury
w Bielsku-Białej ! Srodowiskowe Centrum Kultury w Ch,vbiu
\nzystkich
ol'!la~zają konkurs literacki, do którego 7.aprn~za.ią·
twórców nie zrzeszonych w Związku LiternU1w Polskir:h.
Prace poetyckie (zestaw trzech wierszy) oraz pr01.atorskie (no·
wela, -Opowiadanie it.p. o objętosci do 30 stron znormalizowanei(O maszynopisu wydav,-.niczego) winny hyć pr7,:go owRne w c-zto:'rech eii;zemplarzach maszynopisu. Prace o frn1'ah·ce do"l'·olnej,
dotychczas nie publikowane i . nic· nagradz;i.ne w konkursflch literackich, opatrzone i(odłem autora, oq!anizatorzy proszą n::irJ-,-pod (ldrC'sem: Klub
lać w terminie do 30 września 198R roku
Młodych „Exodus", Mni<-'h 375, 43-422 Chybie, wo.i. blelsko-bi~l
skie - z dopiskiem na kopercie: „VI Konkur~ Literacki". Do
każdej pracy należy dołączyć kopertę, opatrzoną tRkfm ~amvm
jak prac& godłem, zawierającą imię I nazwisko, wiek ora<: dokladny adres autora.
Organizatorzy przewidują przywanie nagród i wyróżnień na
łączną kwotę 65 tysięcy iłotych w dziale poezji i również 65 tysięc~· złotych w dziale prozy.
Uror.zystość roz~trzyimięcia konkursu i ·wręczenie n gród la·
ureatom nastąpi w listopadzie 1988 roku w Srodo\\·isko·•-ym
Cł'l'ltrum Kultury w Chybiu.
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stanowisku D Oddziału PKS (siedzłba przy. ulicy Smutnej), gdzie
w ostatnich dniach czerwca por.ostawiła pismo opisujące jej i

Bruce Kent idzie z Warszawy do Brukseli

przygody w autobusie, którym wracali z Kudo-wy do Lodzi. Kierowca walczył ja•k lew, by nie w.puścić ich do wozu 1
plecakami (dziwnym trafem tylko Im kazał wykupić bllety baga:towe„.). We Wrocławiu zaś wezwał kontrolerów, kt6r:r.y krną
brnym pasaterom wymier;zyli stosowną karę.„ Widać szefowie
PKS wolą nie komentować stylu pracy s~olch podwładnych.
męża

Na Twój

te~efon czekają

redaktorzy:

28 lipca - JlE'RZY KWIECIN'SKI
godzina 10-15. .
4 sierpnia - PAWEŁ TOMASZEWSKI - godzina 10-15.
RELACJA Z DYŻU!RU W DNIU 21 IJPCA 1988 R.
Bardzo dużo telefonów, sporo ~praw wcale niebłahych,
to sezon urlopowy, czyli dziennikarskie „ogórki". Okazuje
że wyłącznie teoretycznie, a życie nie ·zna wakacji.„

ch-0ć
się,

Pani Alicja Urbańska, mieszkająca w osiedlu
niki :!:ali się, iż nikt nie zamierza otynkować
lician bloków ocieplonych warstwą azbestu.
spółdzielni „l'olesie" też niewiele dała, wręcz
pan prezes bagatelizując sprawę, obarczył winą

Retkinia-Zagrodlub pomal<i-wać
Wizyta u prezesa
nic, bowiem
tak zwaną sZikodliwą propagandę, podpiel'8jąc się przykładem margaryny,
„o
której teł kiedytl plsaoo; :l:e zdrowiu nie służy"-·

Pani Zofia Turska (iam. ul. Deotymy 3) od wielu lat nie mosię doprosić usunięcia „usterki", w postad zalanej wodą suszarni. Mies:i!kanie naszej Czytelniczki usytu<l'Wane tut nad nią
jest w zwią~ z tym 7'imne, wilgotne. I mroczne; nadmiernie
wybujałe, od lat nie. przycinane drzewa unlemo±liwiają nawet w
słoineczne dni „ogrzanie" pokoi.
Efektem licznych interwenc i,
między innymi w Przedsiębiorstwie Gospod&rkl . Mieszkaniowej
przy ulicy Lubelskiej były co prawda wizyty jakichś komisji i
- na tym się skończyło... •
·

te

Pan Janusz Kowalski (Widzew-Wschód, ul . .Elsnera) w długim
monologu o gospodarności i ekonomice naszego życia kl'.ytykowal pomysł dodatkowego ocieplania ścian budynków w swoim
osiedlu. Pomijając fu:!: stronę ekonomiczną całego przedsię.wzię
cia, szybkość i jalrość wykonania, ztyma ·się nasz Czytelnik Jiad
l>O'ZOrnym drobia~lem: niesamowicie zachlapanymi oknami u
tych lokatorów, którzy w poo-ę nie zasłonili szyb papierami. Czy tak trudno wykonać szablon pasujący do typowych przec!et okien? Kto w ogóle PQWinien zadbać o zaoezpieczenie szyb;
czy nie wyko-nawca?I
·
Pani Irena Z. (nazwisko i adres do wiado~ości redakcji) zajaka jest recepta ·na zlikwidowanie „staczy" przed sklepem „Teofilowa" przy ulicy Piotrkowskiej. Sklep
wciąż oblężony, „stacze" siedzą na ladach,
często
rozrabiają„.
Wizyty milicji niewiele pomagają. Recepta jest prosta (tylko,
niestety, pozornie„.): taka ilość materiałów w skleipach, by „stacz-0m" nHcl nie dał zarobić.„
stanawiała się głośno,

.

.

Dla pracowników ROM nr 10 przy ulicy Drewnowskiej e;pranie do ,,przeskoczenia" jest prośba 72-letniego Tadeusza Nowackiego, by w domu przy ulicy Barnama 9 wymienić żarówkę
na klatce schodowejr Bez komentarza„.

wą

Pani Lucyna Gałkiewicz, któn dojeżdża do pracy ze Smardzewic, pyta dlaczego akurat w godzinach największego szczytu komunikacyjnego tak zwane „jednostki" PKP jeżdżą pojedynczo.
Nie wiemy. Nie wiemy nawet czy Szanowne PKP odpowiedzą na
to pytanie.„
·
Pani Joanna Borówiec ostrzega natomiast wszystkich pasaże
rów PKS, aby w razie jakiejkolwiek scysji w autobusie nie próbowali interweniówać, odwoływać się czy wykoinywać tym podobne manewry. Są one boWiem z góry skazane na nie.powodzenie, czyli :- ciszę. Nasza Czytelniczka przekonała się o takim

Sylwester K. (nazwisko do wiadomości redakcji) złości się, iż
milicjanci z „drogówki" nie zawsze znajdują się tam, gdzie kierowcy najbardziej ich potrzebują. Zmieniono dla przykładu podporządkowanie ulic w tak newralgicznym miej-scu jak skrzyżo
wanie ulicy Kilińskiego i Pnybyszewskeigo, patrolu MO ani
~ladu, a niemal przez cały dzień panuje tam ś.clsk, bałagan
„korki". To akurat prawda, sam tamtędy często podróżuję. Natomiast na ulicy Rzgowskiej, w okolicach Sz-pftala-Pomnika na
radiowćz z radarem może pan liczyć przez cały dzień„.
B<>dajże jeszcze w styczniu
pisaliśmy w ,. Odgłosach" o
czym 'Przypomina nam pani Irena Augustyniak - o przychodni
stomatologic2mej przy ulicy Myśliwskiej 9. w której brakuje lekarzy. a obecnie terminy przyięć ·wyznaczane są na wrzesień.
Jak widać - nic się nie zmieniło.„

Pan Grzegorz Biernacki (zam. W. Pola 46 /48) szczegóło\\~ opoo makabrycznej przygodzie, która dla jego dwuletniego
syna omal nie zakończyła się hagicznie. Wezwana do chorego
chłopca (bóle brzucha, temperatura, ogólne osłabienie) w dniu
2?" grudnia 1987 roku lekarka z przychodni t>rzy ulicy Wielkopolskiej stwierdziła„. za:palenie jamy ust•ńej i zaordynowała smarowanie pyokta:niną. Po godzinie dziecko :r.aczęło tradć przytomność, wezwany prywatnie inny lekarz kazał natychmiast wie:!ć
dziecko do szpitala. Malec, już ,.na sygnale" przetransportowany
zostaje na ostry dyżur do szpitala w Pabianicach i natychmiast
operowany. Rozpoznanie - zapalenie otrzewnej. gangrena jelit.
Chłopca uratowano. jeszcze przez miesiąc pozostawał w smitalu.
Nasz Czyteh1ik złożył S'kargę w ZOZ-Bałuty w stycmiu 1988 r.
W odpowiedzi dowiedział się, że. nie dopatrzono się najmnieiszvch uchybień w pracy lekarki. Odwołanie do Wydziału Urzędu
Miasta ugrzęzło tam na dłuższy czas, bo od marca do tej pory
- państwo Biernaccy nie otrzymali żadnej odpowiedzi. Tylko z
roi.mowy telefonicznej zorie'l1towali się, że sorawa z pewnością
będzie umorzona, bo nie ma żadnych podstaw, nic się nie stało
i tak dalej.„
·
wiedział

:..... Prosi.ę, niech pan napisze - zakończył rozmowę pan Grzegorz Biernacki - niech pan ostrzeże Innych rodziców by domagali się od lekarza, który przychodzi d<i dziecka ddkładnvch
badań, precyzyjnej diagnozy, by nie pozwalali na 'krćtkctn•.:ałe
pobieżne oględziny „.
'
.
I . Jeszcze
„d':"a sło~va, Sprawa, w którą ,.wdepnął" ' tuż przed
dyzurem mze1 podpisany. Przez ponad .go dzinę zapoznawałem się
z opiniami w Rejonowym OBOP. Rozszyfrować? ReJongwy Oś
rodek Badania Opinii Publlcznej. Gdzie się mieści? Przed każ
dymi dniami wolnymi od pracy w każdej kolejce. Tym razem
stałem ...za chlebem".
Niestety, opinie
o
kil'ku osobach,
gospo<larce, naszej ekonomii
nie nadają sie do ipo<Wtórzen..ia. A te kolej1d polecam wszystkim
specj~listom
r.-J
badania naszych opin!i„.

DARIUSZ

DOROŻWSKI

wizyjnej
w
krajach EWG.
Podczas przerwy przedstawiciel
policji poinformował dziennikarzy,
te co
roku ·na czas
trwania festiwalu
do Cannes
przyjeżdża około 3 tysięcy zawodowych złodziei i średnio 300
osób chorych umysłowo. Nie
stanowią oni większego
nie-

'

an

bezpieczeństwa.
starają się zwrócić

Najczęściej

ny poza konkursem, gdyż na
pewno nie dostalby nagrody i
t1'zeba. by bylo szukać sposobu,
aby Amerykante się na. Cannes
nfe obrazilł" - napisał fran-

na siebie
czy to strojem, czy zachowaniem. Za to jeśli chodzi o złodziei, to policja jest
bezradna. Biorą wszystko
od torebek po sprzęt telewizyjno-filmowy.

cuski dziennikarz.
Klaus Kinsky

6.

uwagę

1.
Pierwszy dzień festiwalu nie
organizacyjnie od r"dobnych imprez organizowanych w Polsce.
Bałagan byl
chyba jeszcze większy. Setki
osób poszukiwało swoich katt
akredytacyfnych, gdyż dla wygody orgf-;ri.1zator6w 7llllieini:ooo
miejsca, w których od lat je
wydawano. Pociąg Paryż Cannes przywiózł co bardziej
znane gwiazdy kina francuskiego. Nieoficjalnie
festiwal
rozpoczął się o 15 na dworcu
w Cannes. Potem zaczął padać
deszcz i wszystko poszło do_brze. Festiwal rozpoczął film
francuski o morzu, delfinach,
miłości,
który
trwał ponad
dwie
godziny
i był bardzo
,złym filmem.
odbiegał

- Pdwitanie
na
dworcu,
deszcz i zly film na otwarcie,
to nie wróży nic dobrego. Co
będzie dalej? m6wiU różni

lowego
przyjechała
Patty
Hearst, bohaterka głośnej niegdyś sprawy porwania, czloJ.kinl grupy terrorystycznej w
latach siedemdziesiątych.
Ale
film ,Patty Hearst" P. Schrader'a wszystkich rozczarował.

3.

Dziennikarze

W Canne!I pokazała się Ciciolina. Najpierw chÓdzlła ubrana. Wieczorem była
uroczyście przewiązana trzema paskami, przyciskała
do siebie
ulubioną maskotkę misia.
Paski były pechowo
założo
ne, krzyżowałr, się na piersi,
a dolny się trochę przesunął i
Ciciolina
prezentowała
się
wszystkim tak, jakby pasków
nie miała.
- Skandal - mówiły panie
po pięćdziesiątce paradujące w
mini - jak można tak sfę 1'0zeb1'ać?

ludzie.

To oburzające, to demoralizacja, to 11ra.k dobTego
smaku.

2.

P.rasa festlwa'Lowa Incydent
ten potraktowała jako niebyły.

Nie ma to jak plotki. Jedna
z nich głosi, że na schody Pałacu Festiwalowego
przygotowano nowy dywan.
Są też plotki wokół
!ilmu
Andrzeja
Zula wskiego „N a
Srebrnym Globie". Jedni mówią, że to dQb;ze, że Andrzej
żuławski nakręcił ten film w
Polsce, a nie we Francji, gdyż
we Francji wystarczająco duto
się kręci złych film6w·
Drudzy natomiast
mówili o „zapomnianym arcydziele".

W ciągu trzech dni rozdano
7 ton prospektów i reklamówek.
Krytyków
zaproszono
na
wielki „cocktail", na który dostali się tylko cl, którzy przyszli punktualnie.
Spóźnialscy
mieli
niespodziankę. Do Pałacu
Fe~lwa-
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zorganizował
konferencję prasową poświę
coną
filmowi
„Paganini".

i fotoreporterzy
od degustacji potraw I trunków zapominając o czekającym
na
pyta.nia aktorze· Klaus Kinsky
rozpoczęli

konferencję

zaczął więc opowiadać o róż
nych sprawach związanych z

filmem, lecz nikt go nie !!luchał.
Zaczął

więc

prowokować

dziennikarzy, krzyczał, zwymyślał
organizatorów,
wszystkich obecnych. rzucił mikrofon i przewracając _stolik opuścił salę, powtarzając, że wszyscy obecni w Cannes to „analfabecł,

kretvnt, imbecyle,
a
cala ta. impreza to wielkie..-''.
- W1'eszcie powiało wielkim śwtatem - ucieszyli się

dziennikarze.

tet

Miał
konferencję prasową Kr~ysztof Kieślowski. Py-

tam go:

4.

Dla.czego
nakręcil
ten
Czy to tD1Jnik „pf.ertestrojki"? Czy móglby ten film
-

tam?

Pobito dziennikarza z USA,
ponieważ chciał wejść na konferencję prasową Roberta Redforda wejściem z lewej, a me
wejściem z
prawej. „Bramkarze" słabo znali angielski,
dziennikarz słabo mał
kl. Ponowił próbę wejścia na
salę właściwym wejście i po-

kam.eus-

bito go ponownie. Dziennikarz
złożył skargę I protest.
Konferencja
z
Robertem
Redfordem p'rzebiegała spokhjnie, choć na<l·gorlhv.i .,bramkarze" brutalnie strofowali fotoreporterów,
:!e nie wolno
chodzić
im po
sali I robić

nak1'ęc!ć

dziesięć
lat wcześ
chrześcijaninem?
Krzysztof
Kleślowskl
nie
tracił spokoju.
- Ba.rdzo dzh.oit rię łdcie
nam państwo nłe prZ1Jlotylł powiedział. Zrobiliśmy
tak

niej? Czy jest

ok1'opny film,
okrutny t nudny, nłe!u_dzkł. A w ogóle telcie nas nie 1'ozstrzela.lł.
DlllcHgo? Po co my§my się tyle
narobili? Wszyatko na marne.
Ma.m nadztejq.
Dziękuję bardzo.

następuje

krzepnięcie

podziału

tematycznego oraz stylistyczne~
go między twórczością
telewizyj.ną, wi<leo i k.inową. Zahamowany
został
gwałtowny
spadek. widzów w kinie I kl. no powoli zaczyna odzyskiwać
swoją publiczność
oraz znaczenia
jakle miało w latach
sześćdziesiątych. Lecz
jest to
dopiero początek tego procesu.

MARIA

.

którYm spadła bomba na Nagasa"ki.
Bruce_ Kent idzie. Nie ma nic 'Przeciwko temu. aby k.toś przyłączył suę do niego, Chętnie opowiada o s.woim przedsięwzięciu.
Rozmowa ta odbyła sie właśnie w takich okolicznościach.
- Podobno radio „Wolna Europa podawało informa.cję. że na
początku pana pobytu w Polsce
nie obyło się bez niemilei;o
zgrzytu - musiał Pan odwołać, motywując to WZględami politycznymi, oficjalną konferencję prasową i zwołać swoją włas

ną.

.....: Rzeczywiście spotkanie z prasą, na którym przedstawiłem
cele marszu zostało rprzeniesione powiedzmy do innego lakalu,
ale SP?Wodowane było to względami technicznymi, a nie natury ·POlt tycznej.
.
- A więc jest nawet nie jeden cel, a kilka, my w Palsce mówimy w takie.I sytuacji, że ktoś chce upiec dwie pieczenie przy
Jednym ogniu...
.
·
- A dlączego nie, jeżeli może się udać. Przede wszystktm
chciaJ:bym, abyśmy uświadomili so.bie, że istmie.ie pilna potrzeba
dzialania nas wszystkich na rzooz stwor.renia EurQ'py wolnej od
bl<ików militarnych I z~ożenia atomowego, Nie przez pnypadek wybrałem właśnie Warszawe jako miej~. w którym rozrpooząler;n marsz. !o właśnie w tym mieście podipiSany
został
Układ Warszawski, Kończę marsz w Brukseli, ~dzie był sygnowany Pakt PóŁnoonoatlantyck.i NATO, drugi pakt militarny.
Musimy przestać żyć w ich cieniu. Tu~eba dążyć do stworzenia św,~ta. w którym sprawną Organizacja Narodów Zjednoczonych stanie sie środkiem rozwtązywania konfliktów w sprawiedliwy i pokojowy sposób.
- To jeden cel. a drugi?
- Stworzenie powiązania Północ-Południe. Mam na
myśl,
głodnego Południa i żyjącej dostatnio Północy.
W dzisiej.s.zym
świecie WY'daje się na zbrojenia praiwie tyle. ile na stużbę zdrow,a i edukację łą.oznie. Wstrząsające, że Jeden na trzy zgony, to
zgon dziecka w wieku poniżej s.ześciiu lat, który nastl.!IPił z powodu głodu lub braku lekarstw.
- Marszowi towarzyszy duża akcja propagandowa, kilka raz7
w tygodniu udziela pan wywiadu angielskiej stacji radiowej.
- Zależy nam, aby Ludzie dowiedzieli się o tei inicjatywie,
zbieramy pieniądze na pomoc dzieciom w Afryce, szczególnie
ma,lym ofiarom wojen w Mozambiku i Nikaragui. Już w
tej
eh wili wiele tysięcy ludzi Jakby . sponsorowało"
marsz płacąc
ustaloną PN.ez siebie staJWkę za każ,cia przebyta przeze mnie mih;. Te do-brówolne składkii w~omogą również prac:e brytyjskiej
org:mizacji Ca.mi:>aign for Nuclear Disarmament (Kam.pan 1 a na
Rzecz RozbroJema Atomowego), w Polsce chyba bardziej od
tei nazwy znany- iest iei skrót: CND.
- A jeszcze bardziej jej znak graficzny, Liczy pan ró\vniei
na zain(eresowanłe ludzi w krajach, prze-z które przebiega trasa
marszu, ·Niemców, Belgów, nas. Jak Polacy mogą wesprzeć cel
całego przedsięwzięcia.

- Mogą zwrócić się do Polskiego Towarzystwa Przyja.ciół Organizacji. Narodów ~jednoczor'l)'."cJ:i. którego siedmba mieści się w
Warszawie przy ulicy WarecloeJ 1 A. Tam uzyskają potrzebne
informacje.
- Działalność tego towa.nystwa. uropagującego zasady karty
ONZ nie jest u nas powszechnie znana. Jego dzia.la.lność skupia się na środowisku studenckim. Dlaczego wybór padl właś
nie na to towarzystwo?
- Zależalo nam na znalezieniu 1ak naj~utentycznJejszei organizac.ii Sa naszymi opiekWUJ.mi w Polsce.
- Pana przybycie do Lodzi wiąże się z pewnym nieporozumieniem. ł..ódzka prasa codzienna pod;ila informację, że do naneao miasta 'PrŁYidzie ksi1'dz pacyfista.
- Nie ok.reślilbym aie'oie \ako pacytisitę. Wytla1e mi s\ę, że nie
jestem nim przynajmniei w angielskim znaczeniu te,go słowa. W
Anglii pacyfista. to ktoś kto nie weźmie broni do ręlci. nie ch<:e
walczyć nawet o wolilość swojei ojcz~y. Tymczasem dla mnie
problem ten nabrał .iakl:iy innego wymiaru. To iuż nie chodzi o
to, aby uwolnić po,edynazą jednostkę od konieczności zabijan:R,
czy udziału w zabijaniu, ale rozbroić cały świat. Nie jestem również księdzem. Pra~uję w CND.
- Chyba przez skromno§c! nie mówi pa.n, te kieruje tą organiz&clll będąc Je.i prezesem. Jak zna.lazł pan czas .leszcze na taką akcje?
- W Wielkiej Brytanii też częato wyjężdżam poza Londyn,
na wieś czy do małych ferm, gdzie organizowane są spotkania.
ROZJmawiamy o prawie do życia w pokoju, o zagrożeniu nukle·
arny,-m i możliwościach poro:ziumienia narodów. Ludzie muszą
ohaieć ro.zbrojenia i muszą zidać sobie' sprawę, że wiele zależy
od ich aktywności.
- Czy równie:!: ·w l'olsce rozmawia pan na te tematy z mijanymi po drodze ludźmi?
- Nie tyle ile chciatbym, Założyłem, że w. ciągu ośmiu tygodni przejdę 1000 mil (1600 lmn), co wymaga zachowania sztywne.go retimu ilości mil przebytych w ciągu jednego dnia. Oprócz
niedziel. które praeznaczone są n.a odpoczynek i regeneracie sił
muszę codziennie przejść 22 mile. Nie zawsze
znajduję
więc
czas, aby się zatrzymać i porozmawiać z mijanymi ludźmi,
tym bardziej, gdy często od początku trzeba tłumaczyć kim jestem, skad. ·oo oo i doką,d idę.
- Co najbardziej zaskoczyło pana w rozmowach z Polakami?
- Od paru osób usłyszałem, że Margaret Thatcher jest znakomitym przywódcą, gdy tymczasem· my uważamy, że lei rządy
powoduia zubo:!enie znaczne; części społeczeństwa.
- Sądzę. że pana rozmówcy mieli na myśli fakt, źe funt bardzo dobrze stoi, państwo Jest silne ~konomicznie i ma wysoki\
pozycję }V świecie.

- Silne i uzbrojone, ale 1a jestem zwolennikiem rozbrojenia.
- Czy Już wcześniej podejmował pan podobne przedsięwzięcia jak ten marsz'/
.
- Dwa lata temu przeszedłem ze S2lkocj!, z bazy gdzie są ło
dzie podwodne o nukilearnym na;pędzie do podobne1 bazy pod
Londynem. Przeszedłem tę samą drogę, jaką przebywają głowi
ce uklearne przewo:tone z bazy w Szkocji do tej pod Londynem. Podlegają tam jakimś zabiegom technicznrrm i znów
tą
samą drogą wracają do Szkocji.
Przebyłem
wtedy
odległość
500 mil.
- Sądzę, te lubi pan wędrówkę t udało Ślę połączyć w ten
sposób przyjemne z ożytecznym.
- Lubię tet chodzić p0 górach. Wędró~ka jest dla mnie rzeczywiście przyjemnością. Staram się w życiu nie robić niczego

wbrew sobie.

Rozmawiała tdąc:
7JOFIA KĘDZIORA

WLODARSKA

5.

zdjęć.

„Cale szczę§eie, te fł?m .Roberta Redf01'd4 bvl pokazvwa-

Sensacyjna wiadomość. Serge Silberman, . wielki producent tllmO\\'Y podpisał umowę
z reżyserem Davidem Lean
,,Most na rzece Kwai", „Spotkania", „Doktor Ziwago", „broga do Indii"· Mają zrealizować
adaptację
powieści
Josepha
Conrada „Nostromo".
Serge
Silberman urodził się w 1917
roku w Lodzi.
Film M· de Oliveira „Kanibale" zadowolił tylko wyrafinowaną odporną część ,publiczności. Około 70 proc. widzów
WYSZłO w cz.asie projekcji.
Krytycy nazwali 41 Festiwal
w Cannes Festiwalem „Przejściowym", gdyż według
nich
jeszcze trwa proces, tworzenia
nowej formuły
kina. Powoli

Bruce Kent idzie. Idzie z WarsŻawy do· BruJkseli. Idzie od U

liipc~ 1988 roku codziennie po 22 mile (35 kilometrów). Drogę
sk~nczy po ośmiu tygodniach 31 sier:pnia. a w rocznicę dn:a, w

Odbyła

systemowi

sill sesja po8więcona
komunikacji tele-

1
NR 31 (1583), 30 LIPCA 1988 R.

N{edaWM zdarzyło md mę wyst'PiÓ ~ ~ ~~
nych ludzi (rzec1 1ię wydarzyła na wyżazej uczelni) 1 odczytem
ezy uc.zel ipo&awędklł na ter;n.11t 1unkc,:lon<YWani& ,~rasr w P?lsce

r.nitont\

współczesnej. Orzym11łem kilka pytan, na
ktore odpowiadałem jak umiałem. Jedno wsi.akie pytanie łllll1'tuje mnie do dziś
i 1am nie bairdz.o umiem robi• na nie o<ip?w1edz1eć .. Za~yta>no
więce-J w te•n 1p01So~: dzn.enrukar~e
mają więcej niż kiedyk()lwiek awobód i mozliwoścl wy•powiadania się. Uprawiają r.atem dość .odwa:żiną krytykę, :formułu.ją taikże swoje wnios~i, koncepcie l pomysły na
usprawnianie, ulepszanie n~szego życia czy to gospodarc.zeg~ c1.y
~połecznego, czy W!I'ęcz polLtycznego. Ale. co i tt;go wynika. Kto
tych głosów wysłuchuje? Kito tra1k,tuie. ie pow'.illme w . formuło

mnie mianowicie mniej

w osta-lnich latach

v;aniu n,p. paTty:)nych programów czy tez w proiektowairnu ustaw,
uchwal I innych decyzji I dokumentów kształtujących rzeczywl1tość? Krótko mówiąc: czy władza bierze pod uwagę gło~y
1y? Czy to tylko pisanina sobie a murzom i tzw. groch c ścianę?
.
..
. J
Odl)()wiledziałem mniej więcej tak, że obaw!albym 114' talkie
1ytuacji, w kitórej moje k.ry.tycme uwa.gi czy postulaty. byłyby
nat.ychmiast wcielane w życie, Bałbym się posiada~ia tak1eJ ~la
dzy i taJtiej o<l.powiedzialiniości. Iniennikan, chocby me wiem
jak wy'ki.5zfałcony i oczytany w określonej tematyce, pozosta je
tvlko mniej lub ba!l·d.z iej wszechstronnym, ale zawsze dyletantem,
którego wiedza i pole obserwacji a zwłaszc;za -kcmkretne d?ś 
w iadczPnie zawodowe zawsze będzi e mniejsze o<I zakresu §wiadomości profesjonalisty. Moż,na by zaryzykować sbwierdzenie, że
dziennikairze tak na,prawdę mają się tylko na„. drziennikarst wi e.
Prawdę powiedziawszy często się zdarza, że . ktoś
obr!li:ony na
kn· tykę prasową reaguje w ten właśnie sposób: przec.ież :_edaktor, który mnie (nas) skrytykował nie zna się na r:naten1 naH.ei działalności, jako taki w ogóle nie ma prawa do oceniania
naszej pracy!
Dalej mówiłem jeszcze, że za zadanLe dziennikarza uważam
,urabianie", kształtowanie opinii społecznej, opinii t~w. mas czytelnkzych, któn to ma.~y ~ą przy oka:z.ii, ~lkże masami obywatelsk imi. One moe;ą przyjąć lub nie przyją~ przedsfawione w pr~s'e
pogląd>-, mogą się z nimi zgodzić lub nie, Il jeśli się zgodzą,
moe;ą dawać im \\'yr::iz w róimyC'h .pl~szc zy znach spG\ecz.ine e;r) dz,ałania w publiczn~·ch dyskusjach, w spotkaniach z po s łami ć1.y
radnymi itip.

P:a·

Są

pytania!

Groe~

o ścianę
czyli eo fohi
rzecznik?.
Nie muszę "chyba dodawać, że ostatnie zdanie zost.k> przez
m) eh sluchaczy potratkto111ane z uśm1es.2'k1em„. A ja - tak n~
p l' a·"'· dę r.ie wiem, ?ZY tak Jak ;est, ;est dobrze, czy moze
me za bai·dz.o? W koncu pu;zemy dla wszyshlcich. G<lybysmy
p isali dla decydentów nie byłyby potnebne gazety, wystaT<:Z~
łyby b1ulet) ny w kilkuset egzemplarzach doc1era3ąc!! na . wlascrn e b1u<rka. Skoro więc za.b1e~·amy głos publicz.rue, me;edno• krotn[P. „b<1rdzo publicznie'' - nasi koledzy z TV przemaw1a;ą,
bez przP.sady, do kilkunastomilionowych audytoriów, to czy poli1.1-k, decydent, no, dajmy na to minister, ma prawo nasz &loa
ignorować; A }esh nię ignoruje, to jak ten głos wykorzystuje? .
. Wiadomo, że są sprawy wywolu;ące daleko idącą polaryzacJę
opinii społecznej. Dziennikarze także mają Qpinie spala.ryzowane,
>in& W<~tawne i d.ając im wy<raz. przyczy;nlają si.ę do dalszej polaryzaci1 stanowisk w społeczenst~1e. Zeby me być goloslownJ m: o.;;t.;:iima decyzja o komercy}nych cenach benzyn y.· Jedni
są ZHchwyceni, inni plują. Albo sprawa cen samochodów, żeby
pozost;ic w branży motoryzacyjnej; Czy ceny równowagi, likwidujące n;~o podejrzafly handel giel<iowy, a także przywileJe
tych, k t :'lrz) do. t::iną prezenty w pos~ci asye:nat. Prezenty o w::i~
to:;c1 S"'t ek ty ięcy zloty<:h„. <:1.y \.ei zostawić w zystko po staremu z;:i~l;:1niaiąc się argumentem, że s::imochód jest jednak dos t ępny dla pr1.yzwoicie i uczciwie zarabiającego pracownika gosp odarki us polecznionej?
I co ma zrobić odnośny minister czy q<lnoiina komisja sejmowa? Przyjąć argumentację redaktora X, który aromkim gło
sem opowiada się za maksymą „żeby rynek był rynkiem" czy td
redaktora Y, który głosi: „samochód dla świata pracy"'!
A przecież takich kontrowersji jest mnóstwo. I chyba niikit
nie \\'yobraża sobie, że będziemy co kwaTt.!1ł robić narcx:lowy plebiscy t, czy wręc7. referendum, na temait cen masła i mebli albo,
czy zapalić zi E>lone światło dla prywa:tnych szkół, czy też w im ifl
pr ·ncypiów u~trojowych nie zapalać?
Z us t 11„vsnko posta wi·o nych i miarodajnych osób słyszel i śmy
ni" e<lnokrotnie 1.apewnienia, że wład1.e wsłuchują si~ uważnie
i głęlx>ko w ,;losy opinii publicz.nej, w tym. 21właszcza w głosy
PH>Y- Tyl·kr) że pomiędzy tym twierdzeniem a twierdz1mlem Pitagora~a iest ta różnica, że tylko to drugie daje 1ię precyzyjnie
udowodnić„.

Plozoslaje je,zr_:ie taka kwestia techinic"ZJna: w jaki 11posó'b o'ktreślona osnba, czy olueślony urząd, ma za11yg.nalizować ~ł('()r.Pń·
sh1·u (w naszym przypadku prasie), że gtosu wysłuchał, :!:e
bier ze go ,Pod U\\·a~ę przy formułowaniu decyzji? Prze<:ież nit
sposób snhie wyobrazić, żeby każdy minister, każdy szef ur~du
c"ntr::ilnPgr) bądź wo5ewóc,lzkie;zo wypi~ywał setki, ba! - tysiące
liścików: „Zapoznałem się z artykulem ob. redaktora, weimę
pod. un-a!fę rn.warte w nim sugestie. Kreślę się z szacunkiem„."
Pr;;i w n prasowe wyraźnie i obligatoryjnie wymaga całkiem
~ł11szniP ! odpowiedzi na artykuły krytyczne, których tek.st został odno ś nej jPdnoRtce prze s i'a ny przez redakcję. A artykuł
problemo w y. nie krytyczny a tylko postulatywny? Jak się dowied7.if'<\ czy znalazł się na właściw.ym biurku, zwłasz.cza kiedy
został opublikowany up. w prowincjonalnych „Odgłosach" a nie
stołec zn y ch lamach ,Trybuny Ludu" czy „Polityki"?
Orl myślenia J.?:lowa mi trzeszczy i wciąż nie wiem, c:zy ma.ro
d1 rz,•niE'nia 7. „a!rogancją władzy" czy tylko ! problemem nied··0żnn~ci infn1·macji? C1.y jak·o autor artykułu o, na przyikł:!.d,
ol!·aniczPniu . ś wiadczeń socjalnych w PRL powinienem być C?:yt0n~· t~·lko prr.ez zv.·~·klych czytelników, inka,sujących renty i -u~iłki. <'7~' tl."7. przede wszystkim przez prezesa ZUS i ministra
fr1~n•ów? A it>ś li tak, to jak się do•wiedzieć, czy. prezes i minister prr.ecz.1•tRli co napis11lem i czy się ze mną z;zadzają czy nie!
Roi.plenili n::im się ponad istofoe pofrzeby rzecznicy prasowi.
l\T~ rz.l"cmikl'I PtatowE>e;o! - MPK w Lodi;i, mają &p6łdzlelll'li~
p-ac'" m::i podobno nawet mi<~ Polonia. Sceptycz.nie patr7A: ni:1 r~
botP. tHh d:'-Pntelmenów. Na rnhotę pań rzeczniczek t~ż... Wyd; J!' mi ~iP. . 7.~ noz;i biu-rem rr.ecznika rz:\dU, nfl mo:7.e jesr.cze
rzecznikJt KG MO. T"rnkur~tury GPnl!l'11lin11j , mlnl~tr11 ~p-r11.wifld
lh·ośd i rr.eczniki:1 MSZ, w~znc~-. no~Zl\<'Y t() nł:Ybllitu.iąc11 mł'l.no,
i;w~·ci.a;ni!! r.hl.i::i.ią bą•ki. A tiTU-Cil"ł t(), o czym mówli,, wiMlo
być ich cndziennym ohowiąz'ki!!rh. Czy nil"?
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łwiadomoś4

l'Woich

czynów.

Osądźmy

sami•
Do psychotroników, ra<l ies t etów, r-Ożdżkarz;1 mam gtosunek
otwarty, ciepły, wprost czuły,
acz nie pozbawiony odrobiny
respektu dla ich taiemnej wiedi:y, która już chyba nie Jest
czarami, ale również n ie Jest
nauką. Moja ~sympatia bierze
się

stąd,

iż

Tak wi~ .,.,'l!zystko w tej
@mutnei sprawi!! jest jasne.
prost„, czytelne l jednoznaczne,
ale wcale nie oczywiste.
W
świetle ustawy ~ zawodzie lekarza prawo wyrokowania o
Judzkim zdrowiu, posiadają na
terenie PRL wyłącznie lekarze.
Radiesteci mimo swych najlepszych intencji (i być może· nawPt kwalifikacji) występują tu
ji:1ko uzurpatorzy.
Wiedza o
Judzkich T.achowaniach nie jest
jeszcze zapewne doskonała, ale
Vl.'iedza radiestetów w obecnej
sytuacji prawnej nie może być
brana pod uwae:ę. Możliwe. że
w przyszłości psychotronicy bę
dą występować · w sądzie
obok
psychiatrów
i
psychologów,
d zi~ jest te diialanie bezprawne. Cz~· jest to słuszne, czy nie
osądźmy sami.
Oczywiśc i e
cały czas zakładając, że mam y
do czynienia z ludźmi ucz;ciwymi, choć b~-ć mnżP błądzą
cymi, a n ie r. szar111t11n<>mi.

KAROL BADZIAK

•

środo-

wisko to

przede
wszystkim
składa się z osób niebanalnych,
.poszukujących, dociekliwych •. e
naturach poetyc:z,nych, a merzadko i infantylnych. Po prostu wolę ludl:'-i nawiedzonych,
niż wyrachowanych, choć wcale nie wykluczam, że wyrachowani też się wśród nawiedzonych mogą trafiać.
Jednakże od czasu, kiedy niektqrzy mędrcy z tego . gro1:1a
zaczęli odważnia twierdzić,
ze
nauka jest bardzo prymitywną
:lorrną wiedzy, moja sympatia
do tego towarzystwa
nieco
zmalała i
pogłębił
się
mój
sceptycyzm do ich praktyk.
Być może do naµki mam stosunek przesadnie unii-Ony, lecz
ktor s i ę o niej wyraża zbyt lekcew;:iżąco, niech nie liczy zanadto na moją życzliwość. Jestem pełen rezerwy wobec <Ji;Obników 1 którzy są pełni rezerwy wo bec osiągnięć nauki i
chyba jest to postawa oparta
na sprawiedliwych zasadach.
Każdy kto profesjonalnie drą
ż~· Judzką psychikę, od kap~a
nów poczynając, a na psychiatrach kończąc, przyzna, że zachowania ludzikie są rzeczywiś
cie czasem d-ość irracjonalne ,
ale to wcale n ie
oznacza, iż
nie da się ich w y tłumaczyć w
sposób naukowy.
Niedawno pewna niewia~la
prowadząc forda, spowodow<1ła
na luku drogowym w pobliżu
Bełchatowa czołowe
zderzen ie
z małym fiatem. Przewae;a ford;i n~d maluchem okazała ~ię
cjruzgocąca, w wypadku zginęło
małżeństwo, a ich dwie córki
zostały kalekami.
Sprawczyni
tragedii na szosie okaz.ała ~ię
o~obą o nieposzlakowanej ppinii, przyzwoitą, odpowiedzialną,
przytomną ,
a jako kierowca
spra. wną i doświi:1dcwną, p<>na dto wiozła tak ż e
dwóikę
wlasnych dzieci, co nl!!iakn
automatycznie motywowało ją.
do ostrożnej jazdy.
Sąd Rejon<>WY w
Bełchato
wie nie będzie miał łatwf'Ji:O
zadani!!. Broni pechowej kobiety znany 1 telew1T.yjnego programu
„OSĄDŻMY
SAMI''
mecenas
Jacek
Kondracki.
Prokurator podkreślił nadmierną prędkość. z jaką oskarżom
prowadziła pojazd (90 km/go~z.)

Rzeczoznawca
motory za cy iny
po skomplikowllnych badaniach
eneritokinematycznych
ocenia
szybK:ość tę na 78,3 km/godz.
Rzecz' interesująca, ii łuk szosy, ozy li miejsce wypadku, cr.yni wrażenie bardzo łagodne~.
choć w istocie wcale taki n!11
jpst.
Mogł-0 to
osłabić nieco
c21Ujność kier owcy.
Skład sędziowski w Bełcha
towie ~zie musiał od.powiedzieć nil pytanie,
jllk dalec•
mogą sięgać okoliczności łago
d1.ące.
Sprawczyni
wypadku
nie uciekła z miejsca zdarzenia
I całkowicie przyznaje się . do
winy. Jedyny cień, jaki na nią
pada, to ten, że absolutnie o-

•.

Dlaczego
nie.chcę więcej
zarabiać?
Rozmawiałem

' n iedawno

właścicielem prywatnego
kładu stolarskiego, Młody

z

zainte-

lif.(e·ntiny człowiek
wykształceniem,

z wyższym
a przy
tym
sympatyc.zey i obwaTtY. Bazując głównie na umowach z oań
stwowymi firmami i i•nstytuciami, z których wiele wciąż ie&icze nie ma najmniejs?-ee;o poiecia. co to iest oszcr.ednoRĆ i
racjon::ilna J.?:ospodarkR. obrara
on milie>nami złotych. Kilka z
tvch milionów trafia ro·cznie do
jego kieszeni - iBk to ,c;ie mr)wi - na czysto. Żyje wiec sobie całkiem dobrze, nic7el!O ni"'
załuje„. Ale nie o to
C'hod~i.
Rl,ecz w tym, że roboLnicy pra.cuiacy u niee;o w zakładzie zarab i a.1a miesięcznie tylko po oknło osiemdr.iesiat tys~ec.Y. Tylko - w oorównaniu ii nim. A1e
i tylko - z możliwokiami , bow iem - 1ak twierdzi i<"h nracndawca - mogliby z~rab j ;ić PłJ
stn, po 11 t o dwadził'Ścia tys iec,-.
l'!d1•by oracowali dłuif"i ni~ fi
2odzin dziennie, wiecel nit. 1!
dni w tygodniu i nie „od.oos:i:czali" 1obie t>O
kilka dn iówek w mi~iaou z oowodu kaca. R01bot:v. iak nil razie,
nie
brakuje, materiał też mo~na k•.1oić w taki, ozy inny St>O~. a
~.ef sam staira 1ie nakłonić ludzi do wieksze(o WV>Sił~u . obiecujac na.wet eoklstrll 'P!'emie oczywiście z ractki do
rac?Jlcl.
poza Usta płac. Ale robotnicy
- mówi - nie chca w.iecei
lJI'acować I zarabillć. Biora te
swoje 0-'lie>mdz:lł!l'Jiat „kaiwllłków"
w lties~ń i ida "Oić. a do domu
orz:vnoazll t)9Wnie tyle ile dos'tlllib:r na l)aństwowei oond:zie.
Dzl'WlI'le. ?trll°Wd•? Mo.gli'by, a
nie ehea. T:vm bardzle1 d'Liwne,
r!e nie •ootk1J.lem 0111tlltnic nilltoIJO, kto ?>OWied.ziAbby, ie zarabia aklwrat tyle, ile mu 'P01'rzeba
na do!ltatnie tycie, albo - nie
daj Boie! - za dużo. W zMadzie każ.dy mniej lub bardziej
narzekll. te na co~ tam to nie
stać A tu oro.sze.
Co orawda., z.aw11ze
byitem
t>rzeci'WlflY próbom up<YWszechnianill sa&11.dy - co niektóuy
czynią z .iod•n:Y'm
współczucia
uwdobM!Jiem - ie w Po-lsce
;penJ1ie 'P<JIW'inny być ta.kie, 11JbY
nie dało 1ie z nloh wyżyć ! dlatero tr~bll byłe doralbiać
oo
it<>dzirnllch albo t.et f!ie.dzieć na
dwóch atołk.1.ch.
Uwmm, te
ie.piej dll jednvm etacie macoWllć naiprawde
WYda lnie i za
.:o~iwe oieniądze, nit M tvle
samo na dwóch . c.:zv
oóltora,
ale - 'PO łebkach. td:Vż w •umie WSZY'Stkim nam hllrdzlei 11ie

bojętny jej jest
los osieroconych dziewcząt, które jut nigdy nie będą mogły poruszać
1ię o własnych siłach.
Os'kużonll Z4l wysolkim por~
ezeniem :1'.inansowym odpowiada z wolnej stopy. I co najciekawsze, do obrony jej, obo~
wytrawnego adwokata, przy1tąpiło
trzech radiestetów 1
pewnej warszawskiej spółdziel
ni. Sobie tylko właściwym! metodami przebadali jej stCJ'!)ień
wrażliwości na bioprądy i biopola, Il miejsce wypadku nu:wali .,szczegól'ną strefą geopato ot>laci. Zr~zta oi~a!em Jut.
tyczni\". Ich zdaniem na tym
na ten temat nie ru. Trudno
fatalnym łuku znajdują 1!ę
waz111lde uwierzyć, llbY robotnipodziemne żyły wod.ne, mog11ce
mieć wyraźny wpływ na sprecy z owej 1tolarni nie chcieli
wi~e1 zarobić tylko dlatego, t.ę
noś~ oeoby
kieruJl\c•l pojutak bardzo trllf!ły im do pr:zedam.
żeby nie uchybić literze an!
koolania mole felietony, Wlilpi•
duchowi Je-0deksu karneg<> Mnaw•t <YLY jf! czytali.
kartonll rb11dan zmitała t.11ldt
Czym wi~ wytlumaczyd !~
rirze:i: ri11ychiatr6w. Nie stwier"'°8tll'We? Wrodzrmym
lenidzili en~ . by ..,, mom nci
y1twem? Zlvml n11w:'l"k&mi li lat
,)ad'ku ich l'!CJ«itka miała · ubi~? A mo+.e ·mn, t.e iwi.-

ee1 or8ieul2'.C. !!ie m.iell'by

M

ezasu na ipicie w6d!ki?
Szczerze . mówiac. :!:adna z
tych htf)otez nie w:vdaie mi $ię
do końca pt'zekon~ .iaca. Pro,ponuie przeto. aby siprawe ln'U·n townie przebadać.
powołuiac
rlo tego celu iakaś
specjalna
komisie. bo bez komisii - jak
uczy doświ;{dczenie - w doisieiszych czasach ani rusz. P.ropÓn ui e też. aby komisia ta w
p ierwszym rzędzie
zaiela sie
proble91em. co moż,na w Poksce
zrobić z zarobionymi oieniedzmi. Problem t>Ozom.ie tylko oaradoksalny w nas1.e.i 11ytuaci i.
albowiem wys01kie, w t>Orównan iu .z innymi kraiami. kos~ty
. utrzyman ia. a głównie' żywno
ści. i ieszcze wyższe ceny tak
. zwanych dóbr Julrnusowvch n ie
skłaniaia wcale aż tak bardzo
do wzmożonee;o wYSiłku za. trochę tylko w i ększe
oieniadze.
Wiem to .sam oo sobie.
Gdybym móii:l. wie<'ei oracuiac. na przykład w ciai?u dwóch
· 1<=-t odłożyć z oensii tyle. abv
kup i ć samochód . a me obniży
łoby to 1.bytnio mo ieJ.?:o stand:irdu życ i a. pewno wykrzesalbvm z siebie iesr.cze tyle sit
żeby więcei zarobić i spoikoin1e
kuoić to aulo. Ale
przecież
moi:!e sie ze„.starzeć w najgorszy imosób. a nawet zeiść z wys i łku . al tak nie uzbieram choćby
na nowego. pełnee:o
usterek
malucha. bo musiel i bvśmy chyba z żona ora.w ie nic n ie ieść
orzez te dwa Jata. Podobn,e na dzialke z domkiem letniskowym, wczasy w
Grecii bez
handlowania (.prawdziwe wcz"'lsy, a n ie ma1·ny campim(). czy
też niechby na ii;luoi magnetowid. Po co mi zatem te dz.iesieć czy dwadzieścia
tvsiecv
wiecei na miesiąc, skoro ani
sie dzieki nim n.ie w:zJbogacę,
ani bez nich zbytnio nie .7'b1ednieję? Czv warta
skórka •T.a
wvprawkę?
•
Dlatee;o 7.v.ie. iak 7.\'IE>m. oracuie. iak oraC'owalęm i trudno
mnie bedzi~ namówić na dodatkowa robote. T 'm trudniei. że
nie lubie wódki.

.TOZ EF
RETMAN

•

Szukajmy
mieszczucha
Termin

„drobnomieszczań-

stwo", który oznacza!· oierw<>tnie tylko drobni\
buriuaz;ę,
sklleoikarzy, r:zemieśliników ito.
.zrobił w ool.szczyźnie większą
.chy1ba niż w innych iez:vikach
kariere - iuż w dwudziestoleciu międzywojennym, a może nawet wcześniej,
oznaczał
nie tYlk<> warstwe społeczna ale
także określoną formacie obv-

11'w'e lrinle:1e nadal, t• iel ~
!l,1)0łeem• 1est ·orv·watna. inicjatywa. a jej wzorce mentalne l
kultiu.rnwe ogarnia.il - nit!!Stetyl
t11kże oześt inteliO?Pncii Il n&wet
- horrible dictu! - kla.sy robotniczej. zorientowanej kons·umocvjnie.
Jakoś

wi:.pólcr.eśnie

2iniknąl

nam ten termin z publicystyki,
czego osobiście żałuję, bowiem uważam. że ;est na:dal
nośny,
No, może nie w polityczno-ekonomic.znym znaczeniu. Dzisiejszy prywaciarz to, oo oierwsze
iednosbka pozytywna. ieden 1
motorów reformy i wzór społe
cznych cnót. takich jak inicjatywność. innowacv.iność i co tam
ieszcze na ..in". Ponadto
n .e
.iest to kulturalny kołtun: ma
wyższe studia
nierzadko doktorat. po oracy chadza do filharmonii i cr.ytuje
literatur11
iberoame.rykań.~ka.

nadwyżki

forsy Pt'zeznacza na szlachetne,
oa.triotyczne cele a także na resta.ur;i~.ie zabytkowych dworków albo zakuo dziel sztuki.
Natomiast drobnomieszczani-n
iako tv'P wsleczni·ka, konformisty. orzvziemne.io
E!t'oszoroba
i.apat.rzonego na caJv dwudz1estowiecznv blichtr komputerowo-samochodowo-magnetowi doWY. nastawionego wylacznie na
„mieć" Z całkowita pOJ.?:arrl.ą rlla
„być" funkcionuie
w
naszej
r7.eC7.YWistości. ho. ho. ie;;zczf!
iak runkcjon·uie!
Nie iestem rilozclIE>m ani socioloe:iem. m;ałh\•m duże trudnofoi 1.e sformułowaniem rlef,nic.ii współczesnego
onlskie~o
drobnom ieszczanina zr zlokali7owaniem ;ego b~zy społeczn~j.
ale spróbuie to z1·obić on amatorsku. r.::istepujac publicystę-sociologa
.
Drobnomie.s71czań.~two.
iak
wskazuje histriria Eur.opv rtwudziestego wieku. była - PtZYnaj mniei w krajach demokracii
burżuv.yinei w::irstwa naibardJ:iei oodatna nl'I wszelk ifl
onlitY<'zne ekstremizmy: ort fa11>,v1.n111 do ultralewicy. Przvczvna tei oodatno~ci. iąk i h i.!lterYC'ZnE'gO uwielbienia
dla
wszelkich demaE(oJ.?:ów i dvktatnrów był w tei w::irstwie snolerr.nei strach.
·
Strach orzed utrata skromne~o stanu l)osiadania.
oozvcii
soołecznej,

'!>rz~d

dominacią

Wielkich. m~rn:vch klas soolecznn·h: bur7•.uazii ł oroletariatu.
TPn strach uz~wnetn:nial sie
raz · iakn konformizm. innym
ra2em iako histe1·vcznv wrzask.
a!!Tesia. teoe "'kah<iowanie "'kstremistvcznvch h:iseł i ne!ne
óridoorzadkowanie s1e kabo•tvń
skim wndznm !11h tvlko kand''rlatom na worlzów.
·
Po tvm h1storv~nym w.stęp i e
wr::1r11m do na.o;zei wsoółczes
no§ci i pytam nil'śmiało: klo . \V
PRL. w końcu lat nsiemdz1es-1atvch odcr.uw::i strach nrzen tvm.
r<'l sie wnkól n:1i: d7ieie? K+o
boi ~ i e 11tratv no?.V<'ii i !!tanu
1'0Sia<l.ania kto
reastuif'
na
'\\Szelki@ „nowi11ki" nolttvczne.
ekonomie.zn„. .•noleczne i obvezaiow()-kulturnw„
hi~tervcz
n.,..m '"ołan1em o ..zachowan ie
orvncypiów''. f' lnt1>resv kl~v
robotnicrei. o · w~rność wobec
klasvk6w ł rlvstans wobec zgniłeE(O kwitalizm~ą No kt<>?

JAN JANECZEK

czajowo-kulturową.' był niem~l

te synonimem takich

obra.źl!

WYC'h" wręcz słów

jak „koftun.1two". „dul.'-Zczy.zna'' i innych,
zawsze k011111etkwentnie oznaczan:rch makiem ,.mimi-s". W latach ozteirdziestych i 'tliećdzie
fliatyc:h
drobnomia.zouńat'W'o
.bylo i groźne 1... ·ilmi~me
drbnomie&.rezllnll\ to by1 wróg
„na uslugllrh"
imperializmu.
relikt klM oosiadaiaeych. Drobnomiesza.anin to byt llkaz11nv
na wYmarcie ,JPrywacillI'z" .. ,badylarż" i .,kirantiika.r.z" mały
11.le ~oźny l dokuC2li-wy krwio;0Ue1., be."ZJCZelni•
noanu.lacv
swoimi oienled.zml, 1tnobizmem.
nowoboga.cki.m stylem
życia.
Kirakow.,iki ,,Przekrój", b!lrdzo
konsekwentnie
ośmiesH1acy
drobnronieszczanina az.'r to l)!órem K. I. Gałczyńllkiego ez:r te
kreską Ferstera
(kte pamiet.ll
Augusta B~-Walskiego?) 1111m
sie w końcu na.raial na enitety
„drobnomieszczańl!!kiei tl'Y'buny''·
ML!trzowi Ildeforu<>wi t~ sill
dostało, na21Wany i:ostlll „dTobnomieszczańsklim kanarkiem'.
• Ostabni rl!l na serio drobnomie.!2C.Zaństwem zajął sie iedM
ze · sto!ecmT<:h
tygodnikaw w
llltach siedemdziesiąitych. 'Eł.oz
T>OCzał dyskusje publicystyc7.111\,
która iakoś prędko
zdeohł11..
Pa.rnietam tylko 11:los ;edn~~o z
myśliciel! reprezentujących
erlent!lĆJe nazywaną „p11leom.a.rk81zm.". Przvpomin11t ~ myśli
ciel, że form21eJ1upoleezno-ek.o- •
nomiczna 1't. drobno-mi~ań-

•
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Zbladł Olt Powała, gdy! miał
dopiero ate.rnaścle lat. Wyjął
jednak miecz s pochwy i na
oczach wszystkich truma uden:en:iami miecza odrąbał głowę
Dunina Brodatego. Wówezu to
Dago Piastun w kahdy krwt
Dunina umazał awoją rękawi-:.
cę i krwią namaczył
twarze
Herima i Ludki i całej swoje]
czeladzi. Powiedział:
- Teraz wszyscy jesteśmy
,pomaz..an4
krwią
Duninów 1
nikt tu nie będzie się nikogo
brzydził. Za.grajcie P<>nownie roz...ltazał muzykantom.
Zagrali a Ludka zatańayła
okręcając się w koło, przeginając wiotkd tułów.
Tymczasem
mordercza walka wytoczyła s4ę
z dworu i rozpętała się rzet na
podwórcu warowni. Zaskoczeni
napaścią wojownicy
w błękit
nych kaftanach porzucali na
ziemię swoje miecze, lci1lku 1
nich usiłowało bronić się w
stajniach. Zamknięto
jednak
wierzeje warowni, nikt nie
mógł uciec i kto nie porzucił
miecza, padał martwy.
Ludka wyginała się w tańcu,
drobiła. kroki w takt uderzeń
bębenków, jej· drobne stopy w
skórzanych sandałach rozmaty_
wały

krwawą plamę

na

podło

dze. Dago patrzył na nią cięt
kim wzrokiem, Her!m' poi!ądli
wie oblizywał jęz.ylciem wargi.
Obydwaj wyobra~li sobie to
samo: nagie smukłe uda poruszające się • pod ciemnozieloną
suknią haftowaną
srebmą nicią, dzie\vczęce małe piersi w
białym
jedwabnym kaftanie,
na którym dzwoniły trzy złote
łańcuchy. Kiedy.
w tańcu jej
ręce unosiły się do· góry 1 poruszały jak dwie tywe istoty,
wówczas sz.erolcie rękawy ka!ta·na zesuwały &ię w dół i widzieli jej·białe ramiona.
~ Przyprowad:t ją do mojej
k-oma.nt:v - powiedział
Dago
do Herima.
Znał mowę oczu, dlatego wpił
swój wzrok: w oczy Herima.
Ujrzał w nich nienawdść i lęk.
Lęku było jednak więcej i dlatego Dago nie wyciągnął z pochwy swojego Tyrfinga.
Ruszył przez sień, oświetloną
ruchliwym płomieilliem. pochodni. Wszędz,ie walały' silę zwłoki
ludzkie, kobiet i mękzym; z
każdego kąta dochodziło. rzęże
nie konających.·
Wszedł
do swej komnaty
ciągle strzeżonej
przez dwóch
ludzi Spicimira. PorzuoLł na
·podłogę
skrawiony
płaincz,
zdjął pozłacany. pancerz i rzemień t wiszącym na nim md.e-

czem. Ro11piął kaftan z koronkowym zakończeniem rękawów,
gdyż wydało
mu 1lę, że I na
nlim dostrzega ślady krWll. Popatrzył na swój
nagi tora był czysty i biały.
Otwarły się drzwi I we.!zła
Ludka. potem drzwi mowu sdę
zawarły. Je.i policzki
zdawały
~ię płonąć, usta były czerwone
jak gdyby napiła się krwi rozlanej w sieni, przez którą musiała przechodzić I widziała pomordowanych. Nozdrza miała
rozchylone. w oczach Ludki
ujrzał pożądan~e.

Powolnymi ruchami zrzuciła
czepiec małżonki i rozpuściła·
rwoje ciemnoblond włosy jak
panna. Wsunęła się między kolana Piastuna i delikatnie zaczęła głaskać jego białą głowę.
Wtedy on podciągnął jej suknię aż po pępek i w chŁodnej
komnacie ogarnął go omdlewający i nudzący żądzę ciepły zapach kobiety. Później odwróoiJ
ją i pochyliwszy ku dołowi jej
plecy, wszedł w nią od tyłu
jak ogier wchodzi w klacz.
Ona pierwsza doznała rozkoszy
i. aż wygięła plecy w pałą'k:,
dygocącą całym ciałem. On zaś
długo w nią wchodził i wychodził, gdyż dawno nie miał kobiety i żądza pozostawała w
n!im jak gdyby przyćmdona.
Przed świtem po drewnianym
pemoście
przeszedł
prosto z
dworu na wały obronne, gdzie
zaczął go chłostać zimny i kąś~
liwy wiatr przedwiosenny. Bezszele.<stnie pojawil
się
obok
niego Spicimir, a , po ch:wUli
także Jaszczolt i Herdm.
Dago polubił Jasoczołta, a teraz czuł, że kocha go jalk brata, którego nigdy nie miał. Ale
to nie znane mu dotąd ucrucie
miłowania ko,goś budziło w
nim nieufność. Zgodnie z nauką, którą po,bierał u Rhomajów,
należało niel.l'6tannie sprawdzać
wiernooć człowieka, któreg·o się
poluibił-0.

Podniósł ręce i pokazał
czołtowi puste dłonie.

Jasz-

- Znowu nie mam nic dla
ciebie, Jaszczok:ie, ohoć to ty
pomogłeś mi <>Panować Pomanię. Zdecydowałem jednak,
że
będzie nią zarządzał
Krzesomysł, gdyż zabijał mokh wrogów szybciej i sprawniej
od
innych.
Jaszczołt wzruszył ramiÓnami.
- Nie
chciałem
Poznani.
Lubię walczyć, a nie zarządzać
gospodarstwem. Nudaiłem się
w Gnievdzie 1 tylko, gdy jes-
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tem prz7

tobie, panie,

czuję,

.tonę kobietę po Gru'bym Duninie, pa.nieważ. była młoda i pię
- Będzif!l!Z za.wsze przy mhle kna, a takiej az.'koda zabijać.
- powiedział Piutun i pra'WJ'Dl
Pod koniec trzeciego
dnia
ram.leniem
Objął
Janczołta,
wesela, wezwał Dago do li$bie
lcis'kając 1-Q mocno.
Herima i talk mu powiedział:
Wtrącił ałę między ni.eh Sp!-·
- Weźmiesz dwudziestu Lesci mir:
;tlków 1 ruszysz natychmiast do
- Co zr01bić s łfupami, pa- Gniazda. Zy!i'ka wkrót-ce uronie. Trzeba je ChY'ba
uprząt
dzi mi dziecko, chcę od ciebie
nąć. A mocie wolisz pokazać l:uotrzymać wiadomość, czy będę
dO<wi, aby czuł strach przed to- miał następcę.
,
.bą?
- To moje wesele, panie. Nie
- Oo radzlsz, Herimle?
.pozwo1isz mi z Lud'ką 11pędzić
.1 drwiną w głosie zwrócił się
~hoćby jed'1J1.ej nocy? zduDago do swojego kanclerza.
miał si~ Herim.
Wczoraj ikaz.ał
SpkimirO<Wi,
- Co jes.t ważniejsze, Herlahy g-o zabił :za t-o, te był bli- m.le. Twoja n·oc .z kobietą, czy
żej Zyti.ld nit on sam. I za to.,
IS!Prawy państwa?
ż·e porwał Lud'kę, nie bacząc,
- Mogę wyjechać jutro. Poże może w.zbudzić gniew Duniziwól mi }ednak, panie,
choć
nów i narazić
Pia~tuna
na ·jedną noc spędzić s moją ż-oniebezpie<:zeństwo.
Ale tamten ną.
.
wło!Zył głowę pod jego płaszcz
- P01"Wałeś ją, Herimie, in!'
i Dago wspomniał chwilę, kie- bacząc, że na mnie
spadnie
dy Obydwaj wędrowali
przet .niesława i
gniew Duninów.
puszcze w drodze do uśpionych Potem :za twoją głowę zapła
olbrzymów. On, Herim, pierw- cił twój sługa Zydal. Na twe>szy uwierzyq w potęgę Dagona. lm miejscu ju~ w tej chwili
Nie tak łatwo roz.$tać. się
s azykowafuym się, do drogi, potakim czlowie'kiem tylko
dla niewat nie mogę zapomnieć, ie
jego słalbOOci do ko'biet.
to ·ty pomogłeś Zy!ice dowie-

.te naipra wdę

tyję.

fotyła ałę naga na ro!il polkryltym ts.zy'tymi skórami młodych
IO'Wiec. Ręce położyła pod głowę,
ro:zichyliła nogi, odrobinę
zginając je w kol~ach.
Nawelt
w sfabym świeUe jedynego ka-·
ganka musiał Dago widzieć jej
tbiałe

ciało

z

pełnymi okrągły
mi piersiami, ła<lnie zarysowallly brzuch, pełne uda i między
czarną kępką włosów
różowe
wejście do 1-ona. Na łoiu nie
iwydawała eią mała, jej rozwi!llięie ciało kobiety, jasne wloisy rozpuszczone na fwtrze i zę1by błyszczące w us·tach rozchylonY'ch pożądaniem, kazały
'rzapomnleć o przieszłości. To, co
1było kiedyś stawało się znowu
iyl'ko snem, a realrwśdą poizostawało nagie kobiece ciało,

!które od czasu dó czasu
dygoitało z pożądania.

d

Opadł na ziemią jego płaszcz.
Gwałtownym ruchem zdjął
z
isiebie bluzę
z koronkami I
ściągnął kalesony. Podszedł nag! do łóilka i klęknął między

jej roz·c hylonymi udami, a, wtedy ona chwyciła go rękami za
!kark i 1Przy'Warla us·tami · do

m.leszkaóców Pozna:nll, na C7Je1e
d'WU3itu Lest'ków 1 pięćdziesię
cl u ·czarnoplas:nczych .żołnierzy
Sp!cimira.
Dzikie Koole'ty rodziły nyibBco i
bez trudu. Zyfika oczekiwała męta w swojej komnacie ubrana znowu
w męski
strój sauromaokiel wojowniczki.
.
Dago wkroczył
do komnaty
nagle, bez żadnej zapowiedzi ze
stro12y służ;by. Czerwone buty
biały płaszcz miał zabłocone,
gdyż rozpoczęły się już wioseną:ie roztopy
i
w drodze do
Gniaz·da kopyta koni bryzgały
błotem. Twarz miał poszarzałą
o-cl zmęczenia podróżą, a mo:ile
iz gniewu.
Tylko na . głowie
niezwykle jasno bły-s.ziczał z.loty

i

kamień świętej

Andali.

Tm!: za Dagonem we.szli do
,Izby Herim i
Spicimir, jak
gdyiby chciał mieć
świadków
swego spotkania z toną i synem.
Stanął

przed

nią

na szeroko

(12)
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ztracił siły 1 chrapiąc u,padł na
przedinie
kolana w
grzą.ską od błota ziemię. Zeekoiezy ł z niego
Da&o i jedyną
istotą, do której poczuł miłoś~
.był ów koń. Zobaczył białe pła-

.dos

1ty piany na Jego ciele,
podniósł go na nogi i mokre od
potu boki
zaczął
wyciera6
gwałtownie białym
płaszczem.
Tuż obo'k był jakiś dom, stajnie i szopa kołodzieja, bowiem
iPod szopą siało kil'ka waz6w

i. kół, gotowych do

.założenia

Poprowadził ogiera
dO'wań, kopnięciem

do zabu-

.n.a ooie.

otworzył

.imbie drzwi do izby.
-

Hej, ludzie! P.omóżcle ml
.mojego konia i dajcie

wytrzeć

mu

ciepłą stajnię.

Kołodziej jui: spał.
Zanim
ubrał .11ię i zapalił
pochodnię,
Dago wciąż białym płaszczem

wy'Cieral spienione boki swego
ogiera. Prawie nie zwrócił uwagi na ogromnego mężczyznę
z długimi wąsami, który wszedł
.z pochodnią, a po·tem pomógł
mu
wprowadzić
ogiera do
stajni, gdzie go nakryto derkami, aby się nie prz·eziębił od
wio.sennego chłodu.
- .Z-le, panie, obszedłeś się
.ze .swoim koniem· - poWledział karcąe-0 ów mętc:zyzn.a. To piękny i d!l'ogi ogier. Nigdy
nie widziałem
piękniejszego.
Ale ty,. panie, też potrzebujesz
odpoczynku.„
Dago .zachwiał ·się na nogach.
J3ył zmęczony podróżą z Po2lllanl!. a potem resztę sil odebrała

Herim c:m1ł strach. Wiedz.iał, idi.l.eć .tę o mojej miłooci
do dego ust. Wszedł w jej rozpa- ·
.że Dago kazał go .zabić, ale poksiężnej Helgundy. Jedź
więc
Jane wnętrze i zdumiał się, że
tem odwołał swój rozkaz. Wie- ido Gniazda ostrożnie,
bacząc,
jest tak samo głęboka jak duże
dział· też, że zdradził
Dagona aby .nie napadł cię
'k'too po kobiety. Zapiszczała !l'adośnie od
,prza swe>ją miłość do Zyfiki.
drodze, albo nie rozgniewał na 11>ierws~go pchnięcia, jej pa- Co zrobić z trupami ciebie któryś s moich Lesitków. znokcie zaczęły mu' drll.pać plepoWtórzyl pytanie Spicimir.
Będzi~z mi wiernie służył
w cy.· Czul jak Miłka kurczy l!lię
To nie było ZWY'kłe pytanie, Gnieździe. wiedzą.c, :te to ja w środku i otwiera, ja'k: drgaale sprawdzian wierności i po- opiekuję się twoJą
urodziwą
ją mięśnie jej brztlcha, jak staaucfa winy. Tyrko jego biały żoną.
;ra
się podnieść coraz wyżej
plas~
nie był
.splamiony
nogi, aby wszedł N nią jeszkrwią. Czy nie oczekiwali
od
. W milczeniu skłonił mu 1łę . cze głębiej. Stękając roz'kosznie
niego czegoś, eo przerazi ich Hedm i natychmiiwt wyruszył :ruchami bioder poddawała mu
w drogę do Gniazda.
.swym dkrucień&twem?
•iebie 1 kaleczyła zębami jego
- Na,leży trupy pomordowawargi. Aż :zapadł się w uczuNastępnie,
ku
zdumieniu cie r-021koszy i hamowal swoje
nych rzucić mię<lzy k1'y 111a rzece. Wszystkich. Mi:źczyzri., ko- Spicimira, polecił mu, &!by na- 1pc>żądanie, a1by ich
złączenie
biet i dzieci. Niech je zmiaż ity·chmiast udał •ię do ~ego trwało ja'k
najdłutej. Aż · w
tajemną
dżą .zwały lodowe
ike>ńcu s·tała •ię bezwładna i lei poniosą Spicimier:i.a 1 odbył
imieniem gła li odrzuconymi na boki rę
tam, idzie jeszcze nie sięga irozmowę s karlicą
Miłka.
kami, on zaś wreszcie uderzył
twoja władza, Piastunie. Wład
- Okazałem
1labośd i ona
w riią swoim nasieniem.
ca musi budzić. lęk.
Tak ri.ekł Herim 1 Dago ski- mści się na mnie. Moja •labo.%
siała alę słabością państwa. DoLeżał na niej k:ró~o, gdy:!
nął gfow14.
- Mas.z rację. Obudź .tołni póki tyje Helgunda albo uro- oak .zwykle po chwili szcząścia
kobietą, stawał .się czujny 1
ny i zróbcie to ·do łwitu. Po- dzi o.na dzieclco, dopóty Karak
do tronu
t ~iny. Wstał z łóż'.ca i :narzuitem wezwij kobiety s podg:ro-- ibt:dzf• miał praw.a
nam cił na siebie płaa:r.cz,
każąc,
idzia i niecha} umyj' podłogt 1 tPopi<>łowłosych 1 gr07.ić
i11chody we dworze.
Zaczyna ?oędzie wojna. Jak~e mam .,;wró- t11by wyszła z komnaty. Ona. go
mnie mdlić od zapachu kt'IWi. cić aię s wojskami na :zachód, jednak nie słyszała; wydawało
krótko
straciła
A wieczorem przygotuj uczt• 'na wschód, albo też na północ, ii!ę, że na
Herimie, poniew~ oż.enisz się tdy od południa czają się Vl- 1Przytomność. Gdy się ocknęła
miecza.mit zobaczyła go stojącego w po.z liud'ką, która czeka :na ciebie sulanie i:e l'WIOimi
kar'liCfł Miłk;ę,
że
bli:z.u ()lkna i !Patrzącego na nią
w moJej komnacie. Porwale.9 tę Przekonaj
wielką ode mnie otrzyma
na- · iwrogo.
kobietę, więc chyba bardzo jej
grodę, jeśli uda .się do Helgun,pragniesz.
- Spełni~ pI'Zyrzeczen1e
dy, otruje jlł a ta'kże jej dziecSkłonił •ię Herim i po dNwJ1ianym pomoście
wrócił
do iko, skoro .się narodzi. Nie je«1 ,szepnęła.
dworu, a'.·by budzić :OOłnier.zy 1 bowiem ~ipr-aw1t obrzydliwą poUbierała alę bezładnie, 'ponie•ługiw.ać 1ię t'l"l.tcizzllł dla dobra
zrzucać tru;py do rzeki.
waż brakowało
jej sil. Na
Wiadomooć o śmierci
Punl- własnego parutwa.
wiotkich no.gach pe>des.zła
do
nów o·bY'Ciwa podgrodzia przydrrzwi, otworzyła je bez słowa
Slkinął głowił Spiclmir, gdyi
jęły z zadziwiającą
radością.
raz dla dolbra państwa po- i nie oglądając się za siebie,
Ulice i targowiska miejskie roz- ,już
służył się trucizną,
zniknęła w sieni. On zaś sięg
zabijając
- .brz.miewały przenikliwym gło Jdl'ku żołnierzy i sędziów
ludu nął po dzbanek z miodem i
~~m piszczałek i głuchymi
u- tP<>d Gniazdem. Ostrzegał Da- wysiorbał go do dna. Wargi go
derzeniami bębenków.
Bogaci gona przed okazywaniem litoś piekły, Jak przypalone węglem,
.kupcy wytoczyli z piwnic becz- ci wobec Helgundy i zrozumiał czuł, że powoli
opada z sił.
ki z piwem i częstowali nim wreszcie Piastun, że
słabość· .Dowlókł się do łoża i padł na
każdego, kio tyłko miał ochotę
nie tylko okryty
płaszczem.
władcy jest .słabością państwa.
pić. Spiewano głośno 1 tańczo
&pał mocno, bez anów.
Nie uczył aię sztuki rządzenia
no na ullcach, ucztowano po Spicimir, ale to wiedział, że w
domach.
Rankiem Spid.mir powiadomił
rękach władcy zło przekształca
TT.zy dni i tr~ noce trwało eię w dobro, a dobro w zło .io, źe Milka otrzymała miewesele Herima i
wdowy po !talk szyibko jalk w ciągu jednej
.ze zlotymi s~lidami, dobreDuninie Gruibym. · Pnyibyli na doby dzień przemienia się w azek
iO konia i czterech
czarno.nie do warowni i jego dworzy- noc, a noc pr:ze<ksZ'tałca się w
płaszczych wojowni.ków,
któ,sz.cza na.jwięksi ku,pcy
i rze- dzień. Wsiadł tedy na konla 1 rzy ją mieli doprowa<lzić bezmieślnicy, a nawet · wie'lu
s ;>()jechał do Spieymier.za.
.piecznie do granicy
państwa
itych, . co wczoraj jes:IJCH dowo$krz.ydlatych.
1dzi1i oddziałami wojsk
DuruDago auł do Mmd ityilko poinów. Do nich to i do arwoieh gardę. Był zmęczony ciągłą m1Nie chciał .Jię przed
„o.bą
Lestków rze'kł Piastun:
·
iłością .1 Ludką, s
którą za,J:>aprzyznać, te wspomnienie mi- oto do czego
prowadzi rwiał .się po odjeździe Herima. nionej nocy· znowu obudziło w
chęć wywy?Js.zańia aię nad iniA. poza tym ta karlica
przy- .n.im pożądanie,
Niepotrzebnie
111ych i przyjmowania tytułów pominała mu przeszłość: karło chyba i:
takim pośpiechem
Komesów i Książąt. Zaws'ze koń waty lud Zemlinów, strach i Spicimir wysłał Miłltę do Helczy się ooa łamanlem
sita1'<>- nędzę w :zimnej szopie li kro- gundy. Pomyślał, że może ojciec
dawnych o-byczajów. Czyż nie wami, poczucie poniżenia, kie. ,jego olbrzym
Boza nie bez
jest bowiem naszym obyiczajen, dy Wypędzono go s rodu, życie przyczyny polował na ·karłowa
iie gość przybyły w dom wasz jatk dzikiego zwierzęcia w Czar- te kobiety, gdyż
one dawały
iStaje się nietylkalnym? Czy nie nym Borze, \Wlzye·tkie lę'ki i:
większą rozkosz nit kobie:t1 du.karmi .się g-0, gdy jest głodny, dzieciństwa i ogromną samot- ,że i rosle.
nie poi .się go, gdy jest sprag- 1ność. Dlaczego . przeszłości nie
infony, nie oddaje mu się wła dał.o aię wymazać z pamięci?
W połumue
zapomniał
o
mej żony lub cór'ki, gdy poiią Czemu wdąt mu coś pr.zyipomi- Miłce. Przybył goniec z Gniaz...
da 7 Cóż ja, gość Duninów, ich nan-0, że ·urodziła go k-o'bieta da z wiadomością, że jego żo
10jciec i ich matka, otnymałem ~ rodu karłów? W strasznych na Zy!ika powiła dziecko płci
od swoich gospodarzy? Zdradę snach Wiacała przeszłość, lęk, męskiej.
li spiski. Dwa
razy mojemu iże jest karłem a nie olbrzy- A. co % nią? - zapytał s
rżyciu zagroziło
niebezpieczeń
mem; budził się s
bijącym
niepokojem.
S'two i tylko przenikliw<JSci mo- gwałtownie sercem. Sen jednak
jego ka.nclerza, Herima, .zaw- 1można było odgonić rnriatłem
- Zdrowa, panie.
Urodziła
dzięczam, że żyję. To on, uniednia, Milika zd stała przed nim dzleC'ko tak łatwo ~a'k kocica
siooy gniewem roz'kazał zabić iiywa - jak ją przepędzi6 od , Jęgnie koclę't.a.
Duninów i kh pomiot. Przysię siebie Co było watniejsze
gam wam, U- :nigdy nie stanę śm~erć Helgundy,
Zaciął u'Sta i jego twarz wyczy własne
iSię lromesem ani księciem, alle
po:nUenie? W jaki sposób prze- krzywił jakiś dziwny
grym.a1
po'2l0sianę dla was doibrym Piamóc ·w 1ooie wstręt do M!ł'ki, ni ·to mtrętu, gniewu czy postunem.
który był Z81l'azem
wstręt.em
gardy. Rozkazał
natychmiast
I cieiszy'li się ludzie, te ot<>
wobec przieszl·ości!
Co mogło szykować się do drogi i jeszkh n-owy pan nie bę·dzie •lę 1być gorazego nit parzyć się li cze ' przed wieczorem wyruszył
wywyższał. Podziwiali te! Heikarlicą i tym samym jak gdy·
do Gniazda na czele ogromnt:j
. ;r!ma, który uratował
tycie lby czynić się karłem T.„
karawany wozów
wypełriio-•
,pf.~t\lllO'Wi i du:sz:nie po·jął
lla
Zrzuciła s siebie odzie:t i po-ny-eh ckar!bami
Duninów
I

ro7.Stawiooych nogach i
.czył z pogaz:dą:

oświad

Widzę cię zdrową i żywą,
to znaczy, że nie urodziłas
n'li olbrzyma. Zwykła kobieta
umiera przy porodzie, jeśli jej
syn jest olbrzymem. Czy my;; l1s z, że to panstwo potrzebuje karłów? Tytko· olbrzym może budować dalej wielkie dzieło, które zac.ząłem.

-

,a

To powiedziaw.szy .splunął jej
pod nogi i wyszedł z komnaty, nawet nie .spojrzawszy w
s·trom: kołyski.

mu szaleńcza gonitwa
przez
pola i lasy.· Byłby upadł
na
ziemię, gdyby g9 kołodziej nie
chwycił wpół i niemal zaniósł
do ciepłej izby, gdzie płonęły ·
trzy steatytoswe
kaganki i ogromna kobieta, ubrana tylko
w lnianą koszulę
podsycała
ogień w palenisku pod piecem.

- Czy spotkała cię, panie, jakaś zła przygoda? zapytał

go

kołodziej .

Podn.iósł głowę,
odjął usta
i0d d:zJbana
i PO'Patrzył im w
oczy. Nie wyczytał
w nich
rz·~ra~y, ani chciwości na jego
.

rnlMl~

Zyfika zbladła i drętwo siedziała w fotelu, w lewej dłoni
trzymając łuk Alanów, a
w
prawej uebrną tarcz~.
Podsz.edł do niej
rzekł pocieszająco:

isyn.a

Herim

Mini• mu zniew

i uzna

1i~ ll

za<:z~

:za swego.„

'Lerwala

ła krzyczeć:

fotela l

- Precz!. .. Precz wszyscy ode
minie!... W;ynoście się!.„
Dago .zaś siedział w 1wojej
!komnacie
wysłanej
hunskimi
kobiercami i
opróżnił
kubek
,z miodem, ani przez
chwilę
,j ednak nie poczuł kojącego zarwr-Oiu głowy. Służ;Qa przynio·isła mu jedzenie,
lecz ón ją
wypędził. Ni.c jeść ,nie chciał.
Przed · zmierzchem przyszli
de> niego Herim i Spicimir.

Urodził

mi się karzeł a potem głowa
bezwładnie c>padla mu na stół.
-

wyznał,

Siedzieli obok

niego bardzo

dłu~o, podsycając .ogień na paJemsku. On zaś
Wkrótce si"

ockną/,

rozgiąda"jąc

'!>i~

w-0k.ołQ

wzrokiem tak pełnym
życia,
da'k gdyby spał całą dobę.
- Kim )estes'cie'I J~'lt się naz)rwade? - zapytał władczo.
Mężczyzna wyglądał
dzieści lat, kobieta -

na trzyrosła I
iz ogromnymi
pier iami, które
poruszały .się pod tuźną koszuJą. miała
chyba znacznie
mniej lat. Swoją ur-odą, jasnyanl włosami
I rosłą figurą,
a>rzypomin.ała Zely.
Ale była
od niej przynajmniej o dzieisięć lat młod~.

SpiclmiTa u
i raczą? nim

- Jestem, panie,
kołodziejem, który miesz~a ·przy głów
nej drodze. do Gniazda. Nazywają mnie Piast, ponieważ piasty do wozu dobr'le naprawiam
i ro·bię najlepsze w cał~j Qkolicy. A to moja żona.
Trzecia
•już, bo dwie mi zmarły.
Ma
dwadzieścia pięć lat i nazywają ją Rzepicha, gdyż jej ciało
jest' jędrne i twarde jak rzepa.
Dzieci nie mamy i ludzie si'ł
Bmieją ze mnie z tego powodu,
dlatego osiedliłem się na uboczu. A ty kim jesteś, panie?

. - Spicini.irze,
l'Jbrodniarzu
.nie syty krwi lud2lkiej.„

Dago uważnie p~trzył na
kobietę kołodzieja, na
pięlrną
cerę jej policz'ków, mocno za-

· - Piastunie
powiedział
Herim.
Zy!ika
nazwała
swego syna
imieniem Kir
prosi o pozwolenie WYjazdu na
lvlazowię.

~ Nie pozwól na to, panie:„
odezwał aię
Każ zabić i ją

-

Herim chwycił
płaszcz pod szyją
potrzą'5ać:

i

Spiclmir .
dziecko.

SpicimiT oderwał dłonie Herima od swego płaszcza. A potem położyt dłoń na rękojeści
miecza.
- Każ zabić ją i dzieclto. Dla
dobra państwa - p~órzył.

rysowane łu'ki czarnych brwi.,
jasne bujne włosy, szerokie ramiona i duże piersi tak wyraź
ne nawt!t pod luźną lnianą koezulą.

Odpiął od
łen złotych

pasa. mieszek pesolidów i położył

go na siole.
rzucił gliniany dtbane1t
o ścialllę aż rozprysnął się w
dziesiątki kawałków, Zerwał się
,od stołu, zgniótł . w dłoni po-

Dago

srebrzany kubek do miodu.
- Niech
jedzie
do'kąd ją
oczy poniosą. Nie chcę jej widzieć, dotykać, rozmawiać
z
nią. Niech
'zabierze .ze sobą
,także tego karła.
Rzucił aię
dąc z drogi
iPobiegł do

do drzwi odpyichaHerima i Spicimira.
stajni i sam osiodłał białego ogiera. Wskoczył na
niego i tuż pned zamklllięciem
bram warowni, \Vyjechał galoiPem na podgrodzia, a póź11!ej
hen, w pola i lasy.

- Dasz mi na noc tę kobietę, kołodzieju? zapytał . Może mnie się poszcześci i urodzi ci się syn albo córka Jeśli zaś urodziłby ci się
syn,
t'O gdy: będziesz CZY'Ilił
podstrzyżyny,

przyjedź do Gniazda i każ się · przyprowadzić
przed oblicze Piastuna. To cm,
władca tego kraju, przybedzie
tutaj, aby ~wojemu synowi nadać prawdziwe imię i podciąć .
mu włosy. Weź ten mieszek za
złotem i daj ml na noe tę ko-

bietę.

C.D.N

Pędził i pędził na" białym (>gierze ja!k, zjawa jalkaś s Kra.iny Zmarłych ar.i w końcu Vin-
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