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Wszyscy jesteśmy
Azjatami? - ,na tropach
mitów i legend
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jesteście?

- Poland, Pol.and ... ? zaslc..naw\ala się dziewczyna
z
NO\\·ej Zelandii. - A gdzie. to
jest?
Inaczej zareagował chłopak
z Izraela, gdy dowiedział się,
że jesteśmy z Polski. Zapytał,
czy znamy l..ódź, bo on wi.ele.
o niej słyszał od ojca, który
się tam urodził. Gd:y dowiedział
się, że jesteśmy z Lodzi,
powiedział:
- Było

u was getto w czasie wojny, l.t wy nawet
nie
postawiliście żadnego
pomnika.
Z t ·mi lud<Łmi spotykaliś~ny
się w kolejce w Central Immi-

gration Office w .Katmandu
na Ram Shah Path, gdzie ubiegaliśmy się
o pozwolenie
na wyruszenie w góry. Pozwolenie takie jest rodzajem wizy
dającej prawo przebywania w
Himalajach, ale tylko w ściśle
określonej części gór i w okretlonym czasie. Wiza turysty-

czna, jaką musi mieć
przekraczający granicę

w
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ZOFIA KĘDZIORA
Rozmowa na

„Zaginąl

Pete-r Step1ienson lat 24, oby-

'}

s ę od pytania:

trekkerami. I tych właśn~e
jest w Central Imm1gratlon Office .
Oczekując
na swoją kole~
czytam ogłoszenie.
najwięcej

każdy

Nepalu
daje prawo jedynie do przebywania w Katmandu, PoJ<Marze,
Chitwan, czyli w miejscowościach leżących przy głównych
szosach.
W Himalaje
wybierają 11ię
ludzie ze wszystkich
niemal
krajów świata, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że
najwięcej jest
wśród nich Japończyków. Ostatnio
stalo się
też bardzo
popularne wśród
mlody~h Japończyków zawieranie ślubów w górach i to
najlepiej,
aby nowy związek
został uświęcony w
obliczu
śnieżnobiałej Królowej
l\Iatki
czy inaczej
Bogini
Białych
Sniegów - jak nazywany bywa Mount Everest.
Odbywa
się
to '"" Hotelu
Everest View, zbudowanym na
wysokości 3 904 metrów.
Jest
to najwyżej położony hotel na
świecie, Ceremonia ślubu jest
prosta. Tylko . wymiana obrą
czek. Odbywa się to w pokojLt
hotelowym, specjalnie przy-

gotowanym na takie uroczysWnętrze
udekorowane
jest
tYbetańskimi
kilimami.
Przez okno od czasu oo czasL:
spośród
chmur wylania się
Mount Everest. Goście weselni popijają chang (sfermentowane wino ryżowe), a Szerpowie grają swoje melodie.
Większość
ludzi
oczekują
cych w Central Immigration
Office marzy · o pójściu w góry· Nepal od 1950 roku stał
się rajem dla alpinistów.
tośći·

Co to jest trekking?
Wspinaczka
wysokogórska
wymaga specjalnych predyspozycji . zarówno psychicznych,
jak i fizycznych. Jest to sport
dla wybranych. Himalaje dają
szansę ludziom lubiącym chodzić po górach. Anglicy, którzy
byli pierwszymi turystami !
podróżnikami
w Nepalu ochrzcili tę bardżo specyficzną
turystykę górską mianem trekkingu, a ludzi uprawiających

timeryka1iskl,
ostatnio
wtdzitmo go na trasie do JomJon. Na 1cikąkolwie~ wfodomos oczekuj!! amba da
ntń.e1'11kańskc w
Nepalu i ·ojciec" tu następował adres
w USA.
Ktoś opowiada,
iż slyszal
niedawno o zaginięciu na trasie wokół Annapurny mło
dego
Japończyka.
Dość powszechna jest opinia, że lepiej
nie wyruszać w góry samotnie,
można pa~ć o!iarą napadu. Powiało grozą.

Zbliż:vliśmy się do okienka,
przy którym urzędnik przyjmował dokumenty. Wypełnio
ny dokładnie formularz,
podobny do tego, jaki składaliś
my ubiegając się o wizę turystyczną, paszport, dwa zdjęcia,
opłatę 60 rupii nepalskich
za
ka;żdy tydzień trekkingu
oraz
poświadczenie z banku o wymianie 5 dolar-Ow USA za kaidy dzień pobytu w górach·

Tego samego dnia, po godzi:
nie 16 można . było odebrac
paszport
z wstemplowanyiji
pozwoleniem na pobyt w Himalajach oraz książeczkę trekkingową, która na trasie speł
niała rolę
paszportu. Każdy
zobowiązaniy jest
do
okazania go na posterunkach policji, które
wzdłuż trasy rozmieszczone są bardzo eęsto.
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gen. T. Rozwadowski; po prll!We;I: gen. M. Weygand

1920 roku

Jak to bylo
z „Cudem nad Wislą"
ZENON JANUSZ MICHALSKI
ojna polsko-radziecka 1920
roku budzi· ciekawość
już choćby tylko dlatego, że po 194'& roku nic na
ten temat w Polsce nie publikowa.no. Dopiero w
1984 r. wydano książkę Zbigniewa Zasłuskiego „Drogi do pewności". W książce tej znajduje bię obt<zerny rozdział: „Pożoga" - publikowany najpierw w
„Tu i Tera;i;" - poświęcony wojnie 1920 roku.
V popneclnim numerze opublikowaliśmy obszerne fragmenty
szkicu Gieorgija Jssersona „Dlaczego l\lichaił Tuchaczewski
przegrał pod Warszawą" radzieckiego historyka wojskowości.
Teraz publikujemy szkic Zenona· J. Michalskiego „Jak to było
z „Cudem nad Wisłą". W następnym numerze „Odgłosów" zamierzamy opublikować fragmenty wykładów 1\łichaiła Tuchaczewskiego wygłoszonych w dniach 7-10 lutego 1923 roku w
Akademii Wojskowej Armii Czerwonej. Zbiór tych .wykładów
ukazał si~ pod tytułem „Pochód za Wi~łę". Pod wpływem ich
lektury Jozef Piłsudski napisał polemikę „Rok 1920". Fragmenty
tej polemiki też zamierzamy opublikować.
!'łie był~ cudu. Starły się na przedpolach Warszawy dwie arCzerwo:io:um1.s~1 szli głę?oko ·przekonani, że jest to marsi na spotkanie polsk1~J, ~ ?aleJ .- ..europejskie~, jeżeli nic
Ś\\ iat.JWeJ rnwolU~Ji .
Szli p1zeKonan1, 1z spotkać się mogą tylko z wdzięcznością na.ro.du U\~al~11anego 9d ~wyc~ pa~.ów. Szli od Kijowa ku Warsza- ,
wie ze sw1adomośc1ą, ze me om rozpoczę.li tę wojnę że wystawiają polskiej burżuazji rachunek za kijowską awanture.
.Po .drugiej. stronie s.tała armia, w przeważającej mierze robofmcy 1 c~ł~p1, ze swoich klasowo obcych rządów niezadowoleni,
a!e prze~1ez zaµroc~eni tą dopiero co wybuchłą i tak ciężko oku-.
p10ną niepodległością. U wrót zagrożonej stolicy ożyły tradycje
zrywów powstańczych i naród zjednoczył się jak nigdy dotąd.
Chwytali za broń wsz.yscy, także ci,
którzy niedawno temu
uczestniczyli w demonstracjach przeciwko kijowskiej wyprawie. '
„Armii Czerwonej, któr-a szla na Warszawę .- pisał Zbigniew
Załuski pod hasle-m wyzwolenia społecznego, która wyciągała
mi_~, . z k.torych każda miała swoje moralne r,1\:je

rękę do klasowych braci robotników polskich, nie pou:ilaly,
na warszawskich rogatkach bramy triumfalne·'.
Pisał wprawdzie w swej pracy
„Pochód za • Wisłę" Michaił
Tuchaczewski, że „to co się mówi o rozbudowaniu· uczuć narowych wśród klasy robotniczej poLskiej w związku z naszą ofensywą jest po prostu wynikiem
przegrania
przez nas ka:mpanii".

Ale rację miał

niewątpliwie Józef Stalin, twierdząc iż nie do-

cen~ano potęgi q.ynnika narodowego w Polsce.

' .
. Bitwa .warszawska. Jej sta\vka była przeogromna i nie ograniczała_ się tylko do prz.yszłych losów· Drugiej Rzeczypospolitej.
Wyraził takic i:inekoname
Michaił
Tuch<>czews:d pi<;ząc. że

,.gdybyśmy byli wyrwali z rąk burżua.2ji
p.rlsldej je; lmr.=uazy;nq. armię szlacheckq, wówczas rewolucja klasy noot11icze3 w
Polsce Stf!laby się faktem dokcmanym. .4 p·1:.ar ten nie dalby
s'.ę ograniczyć ścianami polskimi. Ja.k wzburzony potok rozlalby
się po całej E.wopie Zachodniej. Tego doświu.<iczenia rawolucji z
zewnątrz amia czerwona nie zapomni l. jeżeli
kiedykolwiek
burżuazja europejska wyzwie nas d-0 nowej
waUd, to armia
czerwona potrafi ją pogromić, za.ś rewolucję w Europie wesprzeć

i

rozprzestrzenić".

Słowa te okazały się prorocze; ale z ich potwierdzeniem trze-

ba było czekać ćwierć wieku. W sierpniowych dniach 1920 roku
nie .zdarzył się cud. Była determinacja broniących się, ale prze-
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ona sama nie
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mogła przynieść zwycięstwa.
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WCZESNIEJ'?

Przy-czyn i k-O!!lSekwencji bitwy warsza1wskie1 trzeba
znacznie wcześniej,
w całej polityce wschodniej Józefa Piłsud~kiego, w
dzia.ł~iach
wojennych
aa w.schodnich r.ubieżach BzeczY!pO.spoutej.
ll'lUkać
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Prasa-Książka-Ruch",

opłacaJą

towych i u doręczycieh. 2. Dla
prenume1:aitof,n dywldualnycli
rów - osoby fizyczne zam1eszltale na wsi i w miejs,eow<>ści<ach,
gdzie nie ma oddziałów RS':\'
Prasa-Książka-Ruch"

opłacaJą

prenumeratę w urzęd~c~

pocztowych i u doręczycieli, . osoby
fizyczne zamieszkałe w miastach
- siedzibach Oddziałów RSW
Prasa-Książka-Ruch"

opłacają

J,renumeratę wyłącznie w urzę
dach pocztowych nadawczo~od
dawczych wŁaściWych dla miejsca
prenumeratora.
zamieszkania
dokonuje się używając
WR_łaty
blankietu „wpłaty" na rachu?ek
bankowy miejscowego Oddziału
Prasa-Książka-Ruch". 3.
RSW
Prenun{~ratę ze zleceniem wyprzyjmu je
granicę
za
syłki
,.Prasa-Książka-Ruch''.
RSW
Prasy 1
Kolportażu
Centrala
Wydawnictw, ul. Towarowa 23,
00-958 Warszawa, konto PKO BP
KV Oddrział w · Wa,rszaiwie rir
1658-201045-139-11. Prenumerata.
ze zleceniem wysyłki za granicę
od
pocztą z\\rykłą j~st ~roższa
prenumeraty kraJ?WeJ. o 50. proc.
dla zleceniodawcow indywidualnych i o 100 proc. dla •zlecają
cych instytucji i . zakład?w pra~
cy. Terminy przyJmowama p:enumeraty na krąj i za gramcę
- od dnia 10 listopada na I
kwartał i półrocze roku następ
nego oraz cały rok następny do dnia 1 każdego miesiąca -prenumepoprzedzającego okres
raty roku bieżącego.
Z-am. 2503. S-10.

2 ODGLOSY
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Władzo~

do~ano do ,,eltttt, razem czter-

pod,feznnym

dzieści

Najpewniej 21 lipca 1944 roku w ścisłym gronie dowódców
podjęto deArmii Krajowej
cyzję o wywołaniu w Warszawie powstania. A dziesięć dni
rozkaz rozpopóźniej wydano
militarnych 1
działa1i
częcia
sierpnia o godzinie siedemnas38 tys.
tej. Naprzeciw około
niemieckich s tnnęło
żołnierzy
około 50 tys. bojowników polskich. Straszliwe 1Skutki powstania warszawskiego przedsta„PRZEwia w· miesięczniku
GLĄD POWSZECHNY" (nr 7-8) Eugeniusz C. K;ól.
„W
zmagań

wyniiku
zginęło
około

63-dniowych
zostało

cięż-

22 tys. pow20 tys.
zaś dalsze
stańców,
dostało się do niewoli. Straty
niemieckie w zabitych i cięż
ko ranmych wyniosły 15-20 tys.
procentoosób. Ta1k wysokie
trzeba
stron
wo straty obu
w
tiumaczyć 1pecyfiką walki
071az determinacją omieście
broficów stolicy. Według danych
szacunkowych liczba rozstrzelanych, zabitych i pogrzebanych
w ruinach mieszkańców Warszawy wyniosła okolo 150-200
tys. ludzi. Ponad 50 tys. męż
czyzn i kobiet trajiio po powstakmicentracyjniu do o·bozów
wywie150 tys.
nych, oikolo
zion°' na roboty przymuso·we w
całą
Niemal
Niemiec.
głąb
życiu
przy
resztę pozostalej
wysiedlon:J z miasta
ludności
i roz~roszono po kraju. W trakcie powstania uleglo zniszczenm około 25 proc. przedwojennej za.budowy miasta. Od dnia
kapituiacji 2 października 1944
r. do . początków stycznia 1945 r.
specjalne oddziały hitlerowskie
wysadziŁy w powietrze lub spaliły ponad drugie tyle, niszcząc
ze szczególną zaciekło'ścią doib ra
narodowe.
kultury i pamiątki
W styczniu 1945 r. liczba mieszwynosiła ok.
kańców miasta
160 tys., i tego, w niemal kompletnie zrujnowanej lewobrzeż
w
koczowały
nej Warszawie
prymitywnych warunkach około
22 tys. ludzi".

ko rannych

Zanim pociąg ruszył, minęła
doba. Ponad tysiąc meżczyzn i
okolo siedmiuset kobiet (razem
1760 osób) wieziono w niezna. nym kierunku od 4 do 11 lutePociąg minął Dni~propie
go.
Charków KijÓ\\'.
trowsk,
jak się
zmierzał na poludnie.
potem okazało, do Zagłębia Donieckiego.

były
winowa~cą
Niemcy hitlerowskie, okupujące
I terroryzujące
nasze ziemie
mieszkańców.

Autor omawianego artykułu
dwa doświad<:zenia
wskazuje
z powstaniem warzwiązane
szawskim. Po pierwsze - trzei w życiu
ba odrzucić iluzje
.publicznym kierować się wymogami realizmu politycznego,
choć kłóci się to z tradycją I'Onamantyczną. I po drugie leży pamięta~, że są jednak racje, dla których obrony warto
wbrew
wszystko
poświęcić
chłodnym kalkulacjom.

tysięcy Polaków straciły
i zdrowie p-0większająa i
tak już ogromny rachunek ofiar
II wojny światowej. Konsekwencje powstania odcruwa się
dzisiejszy,
w Polsce po' dzień
wi.d·oczne jeświadczą o tym
szcze na murach ślady zmagań,
stołecznej pazdeformowanie
nora.my, uszczuplenie majątku,
a zwłaszcza. nieobecność w żyWarszawy i
publicznym
ciu
młodzieży
wspanialej
kraju
A jedna\ mimo
powstaiiczej.
surowego wyroku historii spory
jednogasną, zaś próby
nie
znacznego po,tępienia architeksię
spotyka.ją
tów powstania
ze sceptycznym pytaniem: N o
dobrze, ale czy było inne wyjś
cie, czy w niezwykle złożone~
sytuacji 1944 r. istniały widoki
na lepsze pokierowanie polski' mi interesami? I dyskusja toczy się dalej dochodząc często
do parodoksalnej, ale na. swój
sposób przekonującej konkluzji:
bylo
warszawskie
powstanie
po!itycznym i militarblędem
szaleństwem, ale jedf!-onym
konieczno·ść,
cześnie stanow'ilo
pewnego
do
przypominającą
n·ieublagany bieg wystopnia
dramadarzeii w antycznych
•
tach".

se.t ki

życie

Z!i wyOdpowiedzialnością
buch i klęskę powstania obarcza się różne siły: wewnętrzne
i zewnętrzne. Rząd RP ponosi
za przekazanie decyzji
winę
krajowemu podziemiu bez wyjaśnienia stanowiska i zapewnienia pomocy aliant6w :r:achod-

„Nie u:iem i nigdy nie zrozujaT~ moglam wytrzymać
i siedem nocy tej
siedem dni
w ciemnoś
piekielnej jazdy,
który
ciach, glodzie, mrozie,
wzra~tal, im dalej byliśmy na
W.!Chód od Lu:ou:a. 1dr6d ldótobcych
i b6,ie1.:
ni. a1L·antur
więfoiarek z 7Jroletariat11. ( ... )

miem,

Pod koniec tygodnia podróży
zaczęly dokucz ać kiszki z pou:odu wzdęć i obstrukcji, a orGASUDARSTWIENganizm tal~ już byl u:ysuszony,
NAJA PI®RIE\VIERKA że z moczem chodzilo się najwyżej raz na dobę w kqt wagonu,
nieslychanie zaniemalej,
do
Na ziemiach radzieckich, któczyszczonej i obmarzniętej 1·yre były pod okupacją hitlerowską, dokonywano później tz\\·.
gryzły nas
Ponadto
nienki.
pieriewierk1 , u:szy, a rue mozna było nic na
gasudarstwiennoj
- przeglądu stosunku obywato poradzi ć, bo bylo ciemno,
teli ZSRR do okupanta. Przede
było rozebrać się z
niemożliwe
wszystkim wyszukiwano reichspou;odu zim na. ( .„)
deuts,chów, v-olksdeUJtschów i

innych wspólników Niemców.
Ale badano też i represjonowano ludzi uczciwych, w tym
Polaków należących do AK i
związanych z Delegaturą Rzą
du w Londynie.

Wres.zcie o szarym, brudnym
kolejno otwierać
drzwi wagonów i wyladowywać
nas. Najpie-rw kobiety, potem
mężczyzn. („.> Gdy prz.yszla na
mnie kolej wyjścia. stala ;uz
ustau:io11a g-romada.
piątkami
jakże nie znanych . żóltobladych
lub sinycll, brudnych ; posęp
ll?,tch kobie t z tobolk(lmi. JClka
obok toni.
leżalo na śniegu
Żołnierze NKWD dou:c.pl;ou:ali:: chcesz się że nić - u·ybierz
sobie la.dną żonkę. Na tu:arzy
wysokiego i bardzo przystojnego oficera zauważyłam wyraz
troski:
zdziwi.enia i glębokic.i
transporru. Tudzi do
oczekiwal
1·ob6t w 1•opalni. a w1dzial u.·1F
lażace na zdret1ria 11jc/1 nngach
kobietu. od m1odych n;;ie1r n"t
nieledu;ie dzieci, dn nicdo leżnycli. chnr1•cli i apatvcznpch
starus:eTc B11l to nac::„lnik 1njaT,'. s;„ p6źniei oka-::-"' o.
aru.
taJ..·że ZC'slaniec pol!tuczny. dobni i ludzki. n laon4num usrioslosobie~ll! i f1ięp1·..,edętn~j
'ldaii.~k~eJ · it rodzie Ro~janf'ria.
podohno dawniej oficer marynarki".
świcie zaczęto

W najnowszym mie.>ięczniku
„ODRA" (nr 7-8) opublikowano wstrząsającą relację Marii
Kulczyńskiej, żony prof. Stanislawa Kulczyi'tskiego - byłego
rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwo\\ie, pierwRP na
szego Delegata Rządu
okręg lwowski, pierwszego rektora Uniwersytetu i Politechnilti we Wroclawiu, wybitnego
botanika. Autorka wspomnień
Relację
zmarła w 1982 roku.
jej (spisaną w 1947 r.) udostęp
niła córka Izabela Kulczyńska
-Fałda.

W nocy z drugiego na trzeciego stycznia 1945 r. przystądo masopiono v,·e Lwowie
Od 3 do 8
wych aresztowań.
styczn~

OCENA POIJTYCZNA.
.~
'1 MORALNA

kilka kobiet z tobolka-

mt".

stawowym

Wyda.wca: Lódikie WydawnicRSW „PrasaPrasowe
two
uzbroJeni. i
Skąpo na ogół
Lódt, \vyposażeni powstai1cy walczy91-103
-Książka-Ruch"
ul. Sienkiewicza 3/5.
li tak ofiarnie, że Niemcy uDRUK: Prasowe Zakłady Gra- znali te zmagania z:i jedną z
„Prasa-Książka
RSW
ficzne
najtrudniejszych operacji wojs-Ruch", Łódź, ul. Armii Czerwo- kowych w drugiej wojnie świa
nej 28.
towej. Himmler porównywał
Redakcja nie zwraca nie za- działania w Warszawie z walmówionych ękopisów i zastrze- kami na ulicach Stalingradu. W
ga sobie prawo do skrótów. Za połowie grudnia 1944 roku Hittreść ogłoszeń redakcja nie odpoler ustanowił specjalne odznawiada.
czenie „Warschau..,Schild". Ale
Warunki prenumeraty: 1 Dla co z tego wynika? Eugeniusz
instytucji i zakładów pracy
C. Król konkluduje:
zlokalizowane w miastach wo je„Opinie przeciwnika nie zmiewód2lkikh i pozostałych miastach,
w których znajdują się siedziby
wymowy
podstawowej
niają
Oddziałów RSW „Prasa-Książka
warszawpowstanie
faktów:
-Ruch" zamawiają prenumeratę · skie zakMiczylo się straszliwą
in- . klęską, nie zostat osiągnięty
tych oddziałach
w
stytucje j zakłady pracy zlo- żaden z głównych celów polimiejscowościach
kalizowane w
tycznych i wojskowych, w ruigdzie nie ma Oddziałów RS':\' nach legło milionowe miasto,

prenumeratę . w urzęd~ch pocz.:

nich;

zarzuca się, .że błędnie rozpooraz zamiary nieznały sily
Za błąd
mieckie i radzieckie.
uważa się fakt, że w podejmowaniu tak ważnej decyzji wię
kszą rolę odegrali wojskowi niż
politycy podziemia. Oskarżenia
kieruje się również pod adresem Wielkiej Trójki. Ale pod-

w

mieście i najbliższej

okolicy uwięziono okolo 17 tys.
osób. Aresztowano m.in. kilkunastu profesorów UJK i Politechniki Lwowskiej, wielu leinżynierów ł artystów.
karzy,
w
Marię Kulczyńską zabrano
nocy z 8 na 9 stycznia.
„Ponie·u:aż

oficer

Ciąg <lalszv \\ spomnie1i Mrirli
Kulczvi1skiej na~tapi ". koleinym numerzf' mie5ieczm!rn . .J;:i
7.P
tvlkn noc1<im i Pl7VDnnrne.
Stani<l1w• Kulnvń«ld Imaż c:utorki\ bvl w latach P0'.:ki LuPredowej przewnci 1iczącym
Dezydium CK Stronnictwa
mokratycznego (1956-69). wicemarszalkiem Sejmu (1952-36) i
zastępcą prze\ odniczącego Rady Państwa PĘL (1957-69).

ośu;iadczyl

mi, że wrócę za 2-3 dni, wzię
lam ze sobą tylko koc, jasiek,
ręcznik, mydło, szlafrok, Ubra~
lam się cieplo w futro, czapkę
fut-rzaną. rękawice i poiiczochy
podwójne. Wzięłam też t-rochę
i zapas papierosów.
jedzenia
Bielizny na zmianę nie mialam - a.ż do powrotu!".

warunkach
W koszmarnych
Maria Ku!czyńska
przebywała wraz z kobietami z
różnych środowisk do 3 lutego.
Podczas przesłuchań żadna z jej
wspóltowaryyszek nie była bita.
Trzeciego 1utego kazano wszystkim wyjść z rzeczami.

więziennych

KOMUNIRAT GUS
W końcu czerwca 1988 roku
Polska liczyła 37,9 mln oby\\ aPełny tekst komunikatu
teli.
GUS o sytuacji społeczno-gos
podarczej kraju w pierwszym
pólroczu 1988 roku opublikował
dziennik „RZECZPOSPOLITA"
(nr 174).

„Po poludniu,

po
grupami
sprowadzano nas
i leu
schodami na podwórze
graninaszemu przerażeniu,
lą_doczącemu z oslupientem,
wano brutalnię, przy akompaudeniamencie. przekleństw,
-rzefi ręlc4 i kolbą, w nieslychanie szybkim tempie, na cięża- ·
rowe a'!lto z silnym uzbrojony~
bagnety na bron:
konwo3em,
Doz71:alam U?te_dy, po r~z trzeci
uto c~gu mie~iąc~, t~kiego
czycza p~zerazenia, 3akby serce
mzalo mi pęknąć od gwaltow~
nego, bolesnego skurczu.:. A~ta, zaladowa.ne tak, te nie mo~na bylo drgnąć ani poruszyć.się,
wyjechaly z podwórza w ulicę
Sapiehy - ku dworcowi Czar- ·
nowieckiemu. (.„)
kilkanaście,

Wyladowanie odbylo się równie jak zaladowanie, szybko i
brutalnie. Trzeba było zbierać
P1'Zez szyny,
nogi do' p6lbiegu
kaluże i rozdeptany śliski śnieg.
Nogi zdrętwiale i odwykle od
ale
ruchu nie chciały nieść,
jeszcze bardziej tadna z nas nie
uderzenia w
chciala dostać
plecy. Chr(Lpliwe „bystro, by.!tro„ wydobywało z nas maksimum wysilku. My§lalam wówczas tylko o tym, by nłe zwilub nie updć
chnąć nogł
śnieq. Na szynach, na którym§
to-rze, .!tal ogromnie dlugi pociąg, zlożony z wagonów bydlę
eych. Pi·zed kaidynii drzwiami
weBlyskawfcznie
pomost.
pchnięto nasztt grupę ł zatrzal-

wynagrodzenie
Przeciętne
miesięczne wyniosło 43,5 tys. zl

J

i bylo o 57,5 proc. wyższe w
porównan1u ze styczniem tego
Najw,yższe zaro!Jki były
roku.
w przemyśle wydobywczym a w ca!ym prze77,0 tys. zł,
myśle wyniosły 49,8 tys. zło
Przeciętna emerytura i
tych.
renta bieżąca (23,2 tys. zl) stanowHa !i3,2 proc. przeciętnego .
wynagrodzenia miesięcznego.
W

porównańiu

z pierwszym
roku cen.v

półroczem ubiegłego

usług
i
detaliczne towarów
o
wzrosły
konsumpcyjnych
o
49,4 proc. z tego żywności
napojów alkoholo46.1 proc.,
artykułów
wych o 57,2 proc.,
nieżywnościo"}ych o 48,5 proc.,
usług o 52,'T procent. Wskaźniki
kosztów utrzymania rodzin pracowniczych wzrosły o okolo 50
rencistów
proc., a emerytów
o 51 procent.

t"

nięto drzt"ł.

Za

łttkil

mu

cłeł4-

E. L.

•

PYTAMY:

Jaki był miniony tydzień?
LECH

MALĄG

-

wicedyrektor Izby Skarbowej w

Łodzi

równie da .się ukryć, WPłYW na po.~»tęp prac
orzygowwawczych do stworzenia nowego systemu podatkowego:
\\'szystkie one idą jakby wolniej, jest za gorąco. Ale żarty na
bok: nie sądzę, obserwując zaawansowanie tych prac w ostatnim i poprzednich tygodniach, by zmLany weszły w życie w stystycznia
od
czni u przyszłego roku. Jest to nierealne; może
U nn.; \\'akacji nie ma 'i letnich ulg podatkowych -

-

nież.

Kanikuła

miała,

1990 '??'?

Wciąż występuje wielość koncepc!ji, pomysłów i antypomyslów,

najpierw
długo nie ma zgody co do szczegółów. Zresztą
trz:ba
we.iść w życie ustawa o przed.siębior~ości, którą sektorow,
popierają wszyscy „święci". Zrównanie
przyznać mówiąc · lapidarnie ma służyć zasadniczej poprawie demokratyzac.i i · życia gospodarczego w kraju. A sprawy podatkowe - to

zbyt
musi

oroblem.v wtórne. to jakby przepisy wykonawcze dQ nowej ustawy. Tak więc ia widzę o<l nowego roku na pewno i - tyllrn
- nowe stawki, w formach uproszczonych. a'le i poddane zabiegom antydewaluacyjnym, czyli - wyższe„.
L.martwiłem się też bardzo, gdy kilka dni ·temu w_+czytałem
w prasie o napadzie na poznal'lskiego właściciela szklarni, czyli
- .iak: u nas mówią - badylarza, któremu tylko w mieniu ruchomym zginęło ponad 160 milionów złotych. Li-cząc po cenach
wolnorynkowych, straty powinno się 5zacować w granicach m!liarda. A krytykuje się powszechnie nasz system podatkowy, ktoiT ponoć ni$ pozwala się dorobić.„

K01rRAD TUROWSKI -

dziennikarz:

wyrok Sądu Wojewódzkiego w Lodzi, rozpainstancji głośną w kraju sprawę z powództwa
magister biologii molekularnej, która odmówiła pobrania próbek
krwi do badania na .obecność wirusa HIV, wywołującego AIDS.
Już bowiem przed obliczem Sąd.u Rejonowego dowodnie, jak się
wydawać by mogło, wyszło na jaw, że pracodawca nie zapewnił
elementarnego zabezpieczenia niezbędnego przy wykonywaniu
zleceń. Dość powiedzieć, że brak było gumowych rękawiczek„.
Rozpatrywanie więc przy takiej okazji jakichkolwiek aspektów
z zawodem
etycznych. zwłaszcza kwestii ryzyka związanego
pracownika stużb.v zdrowia jest• chvba zupełnym nieporozumien iem. AIDS. okre.ślana całkiem zasłużenie mianem jednei z najwięks ych współczesnych plag zagrażających ludzkości. nie można
nieodpowirdzialnie nazywać .,tą modną chorobą". Demonstracyjne
zmniejszy.
lekceważenie niebezpieczeństwa na pewno go nie
Moim zdaniem, każdy z nas, również pracownik ~łużby zdrowia,
ma.Prawo do strachu„.
- Zdziwił mnie
trujący w drugiej

KRZYSZTOF JĘDRYCH - rzemieślnik,
wator, twórca nowej generacji zegarów.

konser-

- Wszystkie siedem dni,. tak, siedem slęczałem nad realizacją
mojego konkursu. którego głównym celem iest zaprojektowan ie
nowoczesnej obudowy zegarowe). w kilku grupach - od budzików i malvch. naręcznych do monumentalnych zegarów miej'kich. Konkurs. przeznaczony przede wszystkim dla projektantów przemysłowych. już przyciąga (choć termin nadsyłania prac
do listooada) \\'ielu chętnych. również wysokością nag"ród Pierwi
sza - 252 _tysięc.'\ złotyc~. ~ą dw)e d1:ugie - po 1~5 tysięcy
po 70 tysięcy; wszystkie pqeze mnie -ufJ.mdowatl:z;1· .tr..:ec1e :
n . Na l"łv.fo ginę w korespondenCJi, ale jestem w staly= kontakc e z v.;ieloma renomowanymi f.irmamr zegarmistrzowskimi na
świecie i efekty mojego konkursu mam nadzieję znajdą się na
w
Międzyn(ij'odowvch Targach Poznariskich oraz na Targach
PI.vmouth.
A iednym z zegarkó\V będzie specjalny budzik dla 05Ób n !e- •
oelno,prawnych. modyfikowany w zale;i.:no~~ od schorzenia . .Jako twórca rodziny zegarów z tak zw:rną korektą radiową. które
moga się spóźniać jedną sekundę na 150 tysięcv lat - niE' ~;:idzi
nan bvm nie clał radv ~ z wdrożeniem nowych pomysłów . Tak.
bn 'a iuż iestem zaprawionv w boiach. ale w l~·m tygodn iu
znąlazlem także nieco czasu by zapoznać s!ę z przebiegiem ogólnokraio·,·ej dyskusji dotyczącej ' podejmowania działalności gosoodarcz.ej. To co na razie iest proponowane - niewielu zachęci
faktycznie do jej rozpoczęcia„.

Pytał:

DARIUSZ

DOROŻYŃSKI

W najbliższych
numerach „Odgłosów"

•

W pierwszy poniedziałek lipca 1941 r. nie przyna od-prawę szef sztabu ZWZ pułkownik Janusz
Albrecht „ Wojciech", niedawny dowódca 1 pułku szwo•
leżer9w· Józefa Piłsudskiego, legionista, człowiek znany z punktualności i dokładności. Mijają minuty,
kwadranse. Przechodzi cała godzina„. - o tajemniczym
zniknięciu oficera polskiego podziemia pisze CEZARY
-

był

LEŻEŃSKI.

-

Jest takie gruzińskie przysłowie: Żyd pr;iechytrzy

Armeńczyka, Żyda przechytrzy Grek, ale Gruzin kupi

ich wszystkich i sprzeda im samym, tylko dwa razy
drożej. I oto Jan Duch miał okazję sprawdzić w praktyce umiejętności swojej Gruzinki - kolejny odcinek
nowej książki ANDRZEJA BRYCHTA.
- Poranek na granicy rumuńskiej ma wygląd kilkuIeiniego, obdartego malca,· który stuka w szybę, poCigareta! Bombona! Cigareta!
krzykując wytrwale: Dostaje kilka cukierków i w tym momeneie przeraźli
wie gwiżdże na palcach, a z rowu wyskakuje spMa
reportai
grupa wyraźnie starszych wyrostków'.„
DARIUSZA DOROŻYŃSKIEGO.
- Prof. dr Georg Giinther ma niez\vykły życiorys.
W jego żyłach nie płynie nawet kropla krwi polskiej,
ale mówi i pisze po polsku. A jego żoonl Jutta nie zna
polskiego, natomiast pochodzi z polskiej rodziny - rozmowa z okulistą, poetą i tłumaczem, k1tórą przeprowadził na wyspie Usedom JERZY WILMANSKI.
- W życiu człowieka seks nie służy tylko rozmnażaniu, lecz w rów11ej mierze wzmacnia oh?J>ólną więź.
Nie ma prawdziwej miłości tam, gdzie życie seksualne
jest nieudane. Religijnym i obyczajowym przesądem
jest wiązanie seksu wyłącznie z prokreacją. Wszystkie
racje pozbawiające człowieka największej przyjemnoś
ci, jaką daje seks, są w moim przekonaniu wątpliwe twie-rdzi MIROSŁA WAi SARJBIŃSKA•.
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1.
Opóźniony pociąg z Raciborza
do Ełku jest zatłoczony do granic możliwości. W przedziałach
gniecie się po 10-12 .osób. Korytarze wypełnione są plecakami, workami, namiotami. Dotarcie do toalety wymaga iście
zdolności.
ekwilibrystycznych
Taka wyprawa trwa kilkanaście minut. W Warszawie oczekujący na ten pociąg ma ją poważne problemy z dostaniem s i ę
do środka. Wśród pasażerów
sporo harcerzy, na Mazurach
odbywa się zlot ZHP - Grun'Wald'SB.

budkę harcerzy. Tylko wartownicy uważnie abserwuj- mnie
ze swoich• stanowisk.
drogi rozstawione
Wzdłuż
łiarcer~
śmietnic:i;ki wykonane
skimi metodami. Co kilkanaście
ta:bliczki z napisem:
metrów
NIE SMIEC. Wreszcie zza drzew
wyłaniają się budynki ośrodka.
Wartownia,. obok tablica Harcerstwa Starszego
Szkoła
Perkoz.
Niewielki, świetnie wkomponowany w otoczenie budynek
stwarza kameralną atmosferę,
pomimo że wokół peł.no harcerskiej starszyzny, Jest także
Naczelnik - Ryszard Wosiński.

Harcerskiej l następuje moja
kolej. Przez chwilQ rozmawiamy na antenie - kilka słów
o sobie, o drużynie, o Zlocie.
Kończymy. Jeszcze pozdrowienia dla znajomych, przypomnienie nr telefonu i rozlega się
muzyka. Tak przez 24 godziny
na dobę. Załoga Radia Perkoz
to około 40 osób, w tym 11
osób prowadzących program. 30
metro\Va antena zapewnia sły
szalność stacji w promieniu ok.
150 km. Muzyka, zlotowe wieści, gawędy, rozmowy z goścmi.
idzie na żywo,
Cały program
11tąd słychać czasem na antenie prywatne rozmowy„ pomyl-

skowe. Bez ich pomocy nie u·
dałoby się uporać z zabezpieczeniem podstawowych wymagań sanitarnych, Wojsko wzięło
na siebie część ogromnej pracy, · jaiką jest transport. Wśród
kolorowego tłumu raz, po raz
przemyka motocykl z harcerzem
w białym hełmie. To Drużyna
Sztabowa. Kiedy nawala łącz
ność radiowa na trasy ruszają
łącznicy. Mają w swoim gronie
nawet jedną dziewczynę.

6.
trawia"te tereny
Rozległe,
grunwaldzkich pól za,pełniają

Harcerze '88

2.
Pojęcie zlotu istniało już od
momentu' powstania harcerstwa.
Zloty organizowano z potrzeby
porównania dorobku poszczególnych środowisk i regionów,
ipokazania sprawności organizacyjnej i prezentacji osiągnięć
1połeczeńsnvu. Zloty organizowały hufce, chorągwie, druży
ay o wspólnym bohaterze, albo
zainteresowaniach. W historli
ZHP odbyło się także kilka zlotów ogólnopolskich. Pierwszym
taikim zlotem był I Zlot Naro:.
dowy, który odbył się w Wa rszawie w 1924 roku. Niistępny
- Il Zlot Narodowy Harcerzy
gościł w Poznaniu, a najwięk
szy z dotychczasowych Tpzbił
namioty w Spale w 1935 roku.
Po wojnie odbyły się dwa
wielkie zloty ha,r cersk:ie: Grunwald'60 (z okazji 550 rocznicy
bitwy) i Kraków'81 (II Jubileuszowy Zlot Harcerstwa). Tegoroczny Zlot Grunwaldzki jest
Clrug:im pod względem licz.by uczettników.

3.
Olntynek. Jest godzina 4.00.
Na mokry per<>n stacji wysypuje si~ kilkudziesięciu hareeTzy.
Mimo zimna wszyscy ubrani w
krótkie gpod~nki. Plecaki ukryte pod pelerynami sprawiają
wrażenie, jakby była t~ wycieczka wielbłądów. Chwila lektury r<>Z'kladu na tablicy PKS
i wszyscy znikają w drzwiach
poczekalni. Najbliższy autobw
odjężdża za 3 godziny.
Nie czekam z nimL Ten C71!łl!
wykorzystam na dotarcie do
Ped~.OT.a, gdzie mieści !!ię Centrum Prasowe i Rdzglośhia Zlotowa. Niestety - o tej porze
można liczyć tylko na własne
~ogi. Ruseam więc w kierunku
<Jśrodka harcerskiego nad je-

ziorem Pluszne. Po 6 kilometrach mijam drogowskaz i tablicę informacyjną: SHS Perkoz; Zgrupowanie Obozów Chorągwi Gdańskiej, Słupskiej, Koszalińskiej i Szczecińskiej.
Ostatnie 2 km to wąska 8$faltowa droga wzdłuż jeziora.
W pięknym sosnowym lesie, obok drogi rozłożone są obozy.
Nie ma jeszcze szóstej. Nic nie
mąci ciszy oczekujących na po-

Wyprawa na Grunwaldzkie Pola
MIAREK JUŚKTEW!ICZ

Foto: G.
Mila, funkcjonalna: stołówka,
przeszklone, pełne słońca korytarze. Przy głównym wejściu
On wskazuje
stoi wartown~k.
mi drogę do Biura Prasowego.
Tu obsługa rzeczowa, szybka i
mila. Otrzymuję wszystkie materiały, jakimi dysponuje Biuro.

ki, przerwy. żegnam s i ę 1 razem z obnzem ze Słupska jadę
na Grunwald.

4.

„Stan zlotowych szeregów
jest zmienny. Wg danych Sztabu wyniósł ostatnio 1'1626 osób.
Znalazło się także śniadan ie.
Zwracamy uwagę, że nasze
Zbliża ·się 9.00. Czas przenieść
zgromadzenie przekroczyło już
sią do stacji nadawczej Radia
Perkoz. Kilka wojskowych Sta- liczbowa\ granicę wielkości marów l;lrzyczai.lo się między drze- newrów, od k.tórej obowil\Zuje
wymiana obserwatorów między
wami i tuż za ośrodkiem.
Warszawskim, · a
Atmosfera tutaj niewiele ma Układem
wspólnego z moimi wyobraże NATO (.„)" - Merkuriusz. Zloniami o radiu. · Miniaturowe towy.
samochodu
studio w kabinie
jest stale otwarte. Z zewnątrz 5.
docierają na antenę różne odPrzed dziesiątą jestem na
oprowadza
głosy. Po tere-nie
mnie jeden !?: redaktorów. Kie- Polach Grunwaldzkich. Jest gopodchodzimy do studia rąco. Na wzgórzu wi{iać pomdy
nik. Wokół parkingu tłum harzwraca uwagę: teraz cicho cerzy. Służbowi w zielonych bejesteśmy na antenie ogólnopolskiej. Zaglądam do wnętrza. retach kierują ruchem. PodziPrzed mikrofonem Danuta Ur- wiam ich sprawność - to wielba.nik i szef Pionu Propaganoy ka sztuka upchnąć na tak maZlotu - dh. Ja.cek Piechota. lej przestrzeni kilkaset autokarów, ciężarówek, furgonów i saWłaśnie nadawany jest serwis
informacyjny dla audycji „Ha- mochodów osobowych. Po terelo wa•k acje". Po dziewiątej w nie Miasteczka Zlazowego przeeter płynie sygnał Rozgłośni mykają wozy strażackie i woj-

Galasiński

się namiotami. Trafiam do sektora 14, przeznaczonego dla
Chorągwi Łódzkiej i Skierniewickiej. Tutaj spotykam moją
macierzystą drużynę - 53 LDH.
Powitanie przerywa łącznik ze
sztabu - drużyny mają zameldować się na placu apelowym.
Szybka zbiórka. Wymarsz. Czym
bliżej pomnika, tym tłoczniej.
Każda

chorągiew

wyposażona

jest w krótkofalówkę. Dzięki
temu nie ma bałaganu. Każda
grupa trafia na swoje, ściśle oznaczone miejsce na placu.
Rozpoczyna się apel. Komen'dy, meldunki, przemarsz drużyny sztandarowej ZHP. Przed
sztandarem Związku, niczym fal e pocbylają .się sztandary i
proporce drużyn. Wspólnie śpie
wany hymn państwowy , Flaga
Naczelnik
wędruje na maszt.
przystępuje do wręczenia tytuGrunwalozkich.
Drużyn
łów
Dekoracja sztandarów drużyn
Odznaką Grunwaldzką

kończy

apel. Wszyscy oglądają jeszcze
widowisko słowno- muzyczne.
Nad Grunwaldzkim Wzgórzem unoszą się kolorowe dymy. Jest godzina siedemnasta.
Drużyny wracają do swoich se-

ktor6w. Czę§ć :& nich zostall'li•
ognisku. My
na wieczornym
wracamy. Do obozu jest kilkadziesiąt Jdlometrów. Tam ,czeka
namioty.
kolacja i wygodne
Schodząc na parking mijamy oTu od
bóz archeologiczny.
1985 r. harcerze· prowadzą wykopaliska. Sporo już odkopali,
ale ziemia kryje wciąż nowe
zagadki.

ciaki harują Cld rana do. nocy
i nie mają cza$11 listu napisać
- myślą wtedy. A tymczasem
harcerze bawią się doskonale,
nowe sprawności,
zdobywają
stopnie i jestem pewien, że już
zaczynają żałować, że wkrótce
trzeba wracać do doinu.

8.
„Coś się nam ten zlot rozła•
przecież być integracją
drużyn, prezentacją harcerstwa
różnych regionów. A tu odległojak dla pociągów daleści kobieżnych. Oprócz Sztabu nie-

zi.„ Ma

7.

Zgrupowanie Obozów Lódzkiej i Skierniewickiej Chorągwi .
ZHP w Dębowku koło Szczytna.
Daleko ~d centrum zlotu. Są wiele kto wie, gdzie znajdUjl\
;Merkuriusz
się inne obozy" trudności z dotarciem do innych obozów, które rozmiesz- Zlotowy.
czone są b1iżej Grunwaldu. Dę
bowko to teren niebezipieczny 9.
- ty1ko kilka kilometrów do
Jest późny wieczór. W obozie
Szczytna, gdzie niegdyś urzędo
100 LDH spotkanie z Komenwał bezwzględny Kontur znany
z „Krzyżaków" H. Sienkiewi- , dantką Chorągwi Łódzki ej dit
cza. A zgrupowanie nosi nazwę Teresą Pruska. W spotkaniu
Gród Juranda. Chorągiew Skier- biene udział także 53 ŁDH im.
. niewicką reprezentują drużyny Frandszka żwirki i Stanisława
z Żyrardowa, a także ze Skier- Wigury. Jest okazja, aby twaporozmawiać, &
niewic, Mszczonowa, Rawy Ma.- rzą w twarz
zowieckiej, l.owicza, Sochacze• Komendantką, zapytać, podywa, Jeżowa, Brzezin i Wiskitek. skutować o Zlocie, o Związku,
Podczas dwudniowego pobytu o planach, kłopotach, marze•
w tym zgrupowaniu uwagę mo- niach.
- Jak wygląda .ChQrągie\'I
ją zwróciły dziewczęta z druży
ny z Żyrardowa, które zasko- Lódzka na tle innych?
- Jest specyficzna. Ma ły obczyły mnie prawie profesjonalnym brzmieniem w czasie fe- szar, a bardzo duże zahidnienie - mówi dh Teresa Pruska.
stiwalu piosenki.
Bardzo ciekawy zestaw ma - Mamy 35.000 zuchów, harcereprezentacja Chorągwi Lódz- rzy i instruktorów i kadrowo
kiej. Lódź na Zlocie reprezen- n ie stać !l'las, aby powiększyć
tuje 7 drużyn _,_ 1 - z Głow ten stan.
- A inne chorągwie?
na. (3 śDM i Niedzwiedzia La- Inne chOT:igw1e mają po
pa), 1 z Bałut (100 LDM), 1 z
Górnej (53 LDM) i 4 drużyny · 180.000 ·harcerzy (Katowice) Są
z Polesia (46, 59, 62 i 28 LDM). w Polsce tak liczne hufce.
ma swój Ale jesteśmy jedną z najlepKażda z drużYn
wlasny styl pracy, a że są to szych chorągwi. Przynajmniej
maczne w Lodzi i tak uważamy. Porównujemy się
drużyny
sprawnie działające świadczy z najlepszymi: War.szawą, Gdań- ,
Również
Krakowem.
to, że np. 100 LDl\I brała u- skiem.
akcję letnią mamy przygotowadział w świa'towym Festiwalu
tak ilościowo jalt
ną dobrze Młodzieży i Studentów w Moskwie w 1985 r. 3 śDM z Gło i jakościowo. Nasze obozy nie
wna brała udział w wyciecz- są najlepiej wyposażone i ukach Po ZSRR w nagrodę za rządzone, ale wszystkie są na
dobrym poziomie propagandowspółzawodnictwa
wygranie
wym„.
Przyjaźni. 28 LDM bi·ała udział
Pytań było wiele. Spotkanie
w realizacji filmu „Czarne Stopezy świecach i gitarze trwalo
py".
Nazwa obozu „Dzika Afryka" długo. Kiedy nadszedł kTes tej
mimo że nie związana tema- · wieczornej rozmowy wszyscy
.
tycznie ze zlotem doskonale od- związali krąg.
,,Ogniska juz dogasa blask
daje charakter i temperament
braterski splećmy krąg
Każda z
członków drużyny.
w ,wieczornej ciszy w świetle
tych drużyn ma własne zwyczagwiazd
je, obrzędy nawet · własne ~pe
ostatni uścisk ;qk,
cyficzne poczucie humoru. ·Dlal<to raz przyjaźni poznal moe
tego często zdarzyć się może,
nie będzte 'ltrwonil sMw
że ognisko jednej drużyny nie
Przy innym ogni'u w inną noe
musi stanowić dobrej zabawy
Do zobaczenia zn6w.„"
dla innych. Ale tutaj nie ma
takich problemów. Apetyty doW obozie zapadła cisza. Tylko
warta obchodziła s~voje rewiry
pisują, po.goda nie jest najgorsza, a komary, których ta,k się za~niając spokojny sen łódz
bali łódzcy harcerze przed wy- kim harcerzom.
jazdem, okazały się niezbyt nachalne.
Rodzice dziwią się, kiedy dostają kartki w stylu: „Kochani
rodzice, jest dobrze, wasz synek - Piotruś". Pewnie dzie-

-····
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czoś~, samorządności

Z tej ziemi

i apolecznej kontroli, umacniania praw obyi samodzielności poszczególnych środowisk
w niejedr1ym ogniwie władzy asekuranctwem

watelskich, autonomii

a

utrzvmującvm się

i foTmalizmem, biurokratycznym administrowaniem i ślamazar
nością. Z . drugiej zaś stTony występującą w części społeczeństwa

m yz1sem?

S

po<tkal mnie znajomy i

obwieścił

nie bea; pewnej złoś

liwości:

- Wiesz, minister Je·r zu Urban ogłosił na konferencji prasow€j, ze kryzys już aię skończył.
Sięgnąłe:m

-

do stenogramu.

Pojęcie paktu antykryzysowego zakłada -

na rzecz.onej konferencji Jerzy Urban -

że

mówił

w Polsce trwa kr11-

zys ·gospodarczy. Uważamy, że wyszliśmy z fazy kryzysu gospodarczego. I chocia..i sytuacja gospodarcza jest niekorzystna, chociaż mamy duże trudności, to trudno jest używać tego samego
pojęcia na oznaczenie bardzo Tóżnych stanów gospodarki. Na
pewno w końcu 1981 czy r.a początku 1982 r. to byl kryz11s i 'ia
•
·
pewno dzisiaj to nie je:;t kryzys.
Dlaitego zdaniem Jerz.~go UL'bana na~wa: koo.licja J)l"Ot!efor matorska „lepiej oddaje istotę rzeczy",

W wywiadzie uozielonym ,,Konfrontacjom" Klemens Szaniawlki powiada:
OkTeśl<i się na przykład stan, w jaklm zr"1-jcluje aię ?tasz
-

kraj, mianem kryzysu. Kiedy to słyszę, czuję pewne zgoTSzenie.
Należę do pokolenia, które z lat dziecięcych pamięta kryzys łat
tTzydziestych. Dla mnie zat.em 1cryzys, to kataklizm, załamanie
aię światowego systemu gospodaTki, na kt6Te Polacy mają dokladnie taki sam wplyw, jak na to, czy lato będzie suche w tym
roku. Słowo „kTyzys". sugeruje więc beZTadnaść wobec tego zjawiska. A ponadto likwiduje problem odpowieclzialri:iści. Myślę, że
t11lko „Tezultat".
T'ację ma Kisiel: n i e tTzeba mówić . „kTyzys",
Jest to wielkie językowe odkr ie Kisiela ..•

klinanie rzeczywistości slOl\Vami,
Nadbardzie.1 po.doba ml się
jeśli zamiast „kryzys" będziemy mówili „rezultat", to niby zmieni się rzeczywistość. A kryzys to nie je-st przypaclkdem rezultat
rozwiązania
blędinej polityki gospodarczej, braku umiejętności
we właściwy sposób sprzeczn.ości pomiędzy stanem sil wytwór-

czych i stosunków produkcji a nadbudową. Jeśli dla kogoś jest to
zbyt wieLk:ie uogólnienie, to mogę powiedzieć, że jest to ~
ność między rządzonymi, którzy tak dalej niie chcą być rządzeni,
bo chcą mieć większy wpływ n,a to rządzenie, a rząd~ymi. kótrzy nie potrafią imac.zej, choćby nawet chcieli bardz.o. Czasem
właśnie nie chcą chcieć.
To zresztą. nic nowego. W referacie na VI Plenum KC PZPR
powiedziano między innymi:
dla paTtii stojącej na czele
dostTzegar!a i rozwiązywania
11rzeeiwieństw między zwolennikami poglębienia socjalistvcznych
na T'acjonalne,
reform a ich przeciwnikami; między OT!entacją
~watorskie Tozwiązania a trwariem pTzy staTych 1chemata.ch;
międz17 potrzebą zwiększenia, pola dla inicjatvwv i przed&iębioT„Szczególnie
przemian jest

wa ż nym wymogiem
dziś umiejętność
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biernośGią, lekceważeniem obywatelskich obowiązków i
I co? Może to już straciło mvą ak.tualność? Może już
ciężyliśmy te przeciwieństwa? Nie sądzę. Ale szukajmy

norm".

przezwydalej od-

powiedzi na pytanie: co z .tym kryzysem?
na ankietę „Rzeczypospolitej"',
Józef Pajestka, odpowiadając
napisał:

„Na początku lat osiemdziesiątych nastąpil spadek dochodu naTodowego o około jedną czwaTtą i to jest kryzys na miarę kTyz11su z lat trz11dziestych w Stanach Zjednoczonych".
Nie sądzę, abyśmy już ten stan cabkowicie przezwyciężyli. Wisi .

nad nami ciągle nie malejące zadłużenie. Gorzej jest z eksportem niż moma było sądzić, nie ma równowagi na rynku krajowym, brakuje lekarstw i środików opatruruiowych, rośnie inflacja.
Wskazują na to wyniki I półrocza 1988 roku. Upadające przedsię
biorstwa nie bankrutują, rząd ma specjalne pe!nomocnicbwa, ale
nie pc>kad'.i z nich skorzysta,ć. Zresztą sbruktura cen i płac powinna kształtować się na .rynku, a nie w zaciszu gabinetów. Nie
może dalej być ta:k, że przedsiębiorstwa będą nieustaJ!'lnie kształ
towały swój zysk tylko przy pomocy rosnących cen, a· nie ilości
i jakości produkcji.
Przykład mi najbliżs.zy. Na początku roku znacznie, bo o. 100
procent i więcej wzrosła cena prasy. Dz.ięki temu „Odgłosy" stały się dochodowe. Ale oto doszła mnie wiadomość, że przemysł ·
papierniczy padn-0si cenę pai91eru o 30-35 pr,ocent. Dochód, jaki
wreszcie uzyskaliśmy, zostanie zniwelowany. Puwstanie konieczność podniesienia ceny. Jak dlugo moilna tak postępować, nie licząc SU.ę z prawem popytu, ,kltóry musi być 111a ryink±u. W pewnym
:rp.omencie przekroczona zostanie bariera, której przekroczyć nie
wolno. Ale monoi;>olista papiemic:zy 111a to nie z.waża. On dyil{Jtuje
ceny. Nikt inny papieru RSW „Prasa-Ksiąilka-Ruch" . nie sprzeda.
Kryzys w socjalizmie oharakteryz.uje się bowiem brakiem towarów, malejącą produkcją, trudnośoiarnl w zaopatrzeniu ludzi w
produkty gospodarki. W kapitalizmie wygląda to zupełnie inaczej.
„Kryzys w przem11śle powstaje wted11 - pisal ~v 1929 roku
gdy w pewnym momencie zostaje ujawWładysław Grabski -
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czasy - „gierkowskie" zresztą. Teraz mamy tego skuiki, ale to
mniej przemawia do wyobrazni.
Mimo tego, nie boję się słowa: „kryzys", bo ozinacza to clla.
mnie załamanie filę jakiegoś procesu, niekoniecznie tyl!ko rozwoju
gospodarczego, to w &porze o to, czy miałby powstać „pakt antykryzysawy", czy „koalicja proreformatorska" opowiadałbylm s i ę
za tą drugą, chocia2 ani po „pakcie", ani po ,,koalicji" nie spod~iewam się gwałtownej zmiany sytuacji gospodarczej. Zresztą
podejrze-wam głęboko, że wielu ludziom, którym jest coraz trud1.
niej związać koniec z końcem w obliczu nieubłaganie rosnącej
spirali cen, obojętne jest czy część opozycji dogada się z władzą
i na jakich zasadach. Oni oczekują zupełnie czegoś innego. Ęo
zumiem natomiast, że w .wyniku czy to „paktu", czy „k.oaJicj i''
zmienić ma się sytuacja polityczna polskiego społeczeństwa. Ma
do cz.ego zresztą
się ono stać podmi<item żylcia politycznego,
zmier~aly propozycje VI Plenum KC PZPR.
Ponieważ w tekście tym szczodrze cytowałem, proszę mi wybaczyć jeszcze jeden cytat.
„Tlem kTyzysu, któr·y uzewnętrznil się w 1980 T. i objąl wszystkie dziedziny naszego żye'ia publicznego, byly odstęptwa od zajuż

sad socjaLizmu w praktyce politycznej. Odstępstwa te zaczęly się
zWTotem dokonanym w polityce PPR w roku 1948, a poglębionym
w rok.u 1949. Po;awiły się wtedy defwmacje systemu, które nigdy
do kotka nie zostaly pTzezwyci.ężor,,e, a które polegaly 'na ograniczaniu demokracji' wewnątrzpartyjnej i ogólnospolecznaj, na
przerostach biurokratycznego centTalizmu w partii, państwie, gospoę,arce i polityce kulturalnej, na pozbawieniu partii uprawr.J:eń
ko1ttTolnych nad jej kieTOWnictwam, 4 spoleczeństwa nad wladzą".
I choć
uchwały

sporo B•ię w Polsce Zllllieniło, to przecież ten fra•gmenit
IX Zja'lldu PZPR nie stracił swej aktualności. Oto dlaczego bardziej mi odpowiada „koalicja proreformatorska", bo dla
·
reform :nie ma a!lternatywy.

Luć.Tusz WŁODKOWSKI

r.f.one, że za.ofiarowanie przekracza znacznie zdoiność nabywczą
spC1leczeństwa. Dochiodzi do takiego stanu wtedy, gdy pTzez pewien okres ogóineoo ożywienia pTOdukcja pnemysłowa s.taie · roś
nie. Z początku odpowiada to wzrostowi stly nabywczej, później
przekTacza, ale na ra:rie to nie jest widoczne, gdyż kTedyt odsuwa moment, gdtl braik równóWagi zostaje uwidaczniorily. Dopiero w pewnym momencie ujawnia aię ten bTaik Tównowagi i . wted11 nastęP'ctje kTflzys, którąJo wynikiem jest dopTowadzenie do
niej z pawrotmn. Kryzysy w przemyśle sq regulatorami tempa
wzrostu wytw6Tczośct".

Mimo zasadniczej różnicy w charakterystyce zjawiska nie bał
bym eię słowa: „kryzys", jeśli pod pojęciem tym rozumieć powaime załamanie procf!Su wzrostu gosgodarki. Nasza gOBpodarka
w 1ttosunku do pomomu z 1980 roku Źnacznie się zmieniła i nastąpił pewaen jej ro~ój, ale gd:zie nam j~cze do tego, co ju;I;
było, a oo nlekJtórą. l\Wlpomina1ją 11 iwyirdnym t.adem. Ot, byty to

Foto: W. Kalcizalc
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ze str. t
kieco, w dzi ałaniach wojennych na wschodnich rubieżach Rze<:zy·pospolitej.
W atyczniu 1919 roku na paryskiej konferencji pokojowej delegat Polski Roman Dmowski domagał się
granicy wschodniej
obejmującej znaczną część Litwy, Białorusi oraz Podole. Alianci
Uipa·rcie wracali do '!il!lii Curzona liczą'!: na przejściowość wła
dzy radzieckiej i po'>)'.rÓ't „białej'', a więc przyjaznej i potrzebnej
s.obie
Rosji.
W
tej sytuacji Józef Piłsud8ki
za·clął s.zukać zbrojnych romtrzygnięć.
W lutym 1919 roku
rozpoczęła się
Polska ofensywa - marsz na Litwę, Białoruś,
Polesie i Wołyń„ 19 kwietnia Edward Rydz-Śmigly
na
czele polskich oddziałów wkroczył do Wilna. Rozpoczął się fatalny dla Polski okres, kiedy to na skutek działalności władz, zaczęła narastać niechęć miejscowej ludności d·o Polski i Polaków,
co przekreślało nadzieje Józefa Piłsudskiego na urzeczywistnienie
jego federalistycznej koncepcji.
.
Pozosfała Uk'faoiir1a. Jej
częścią
naddnieprzańską
kier01Wała
U~raińska Republika Rad, a część zachodnia była w rękach pollfkich. Ukraińscy nacjonaliści byli bez szans i te szanse po.stanowił im dać Józef Piłsudski.
Ataman Semen Petlura ofiarowaną pomoc skwapliwie przyjął I zrobił wszystko, aby usposobić
do siebie przychylnie nowych sojuszników i protektorów, obiecując, iż polską ofensywę wesprze
ukraińskie powstanie. Józef
Piłsuds ki, choć miał niemałe doświ.adczenie obiecywał przecież wybuch pJwstania Japończykom w roku 1904 i Austriakom
N 1914 reku -- dal się tym razem podejść Semenowi Petlurze.
P.owstanie, jak wiadomo, nie wybuchło, a złożyły się na to
i
wpływy rewolucji, i głęboko za1korzeniona
nieufność do polskich panów".
"
25 kwietnia 1920 roku rotz.poczę'la się ofensywa na Ukrainie
a 7 maja wojska polskie nie napoty'kając na większy opór zd o~
były Kijów. Określenie ,,zdobyty" jest tu chyba trochę. na WYrost, jako że pieszy polski patrol wjechał
p:moć d6 Kijowa
miejscowym t1'amwajem.
„Wojska Rzeczypospolitej Polskiej 1ia rozkaz mój ruszyly n.aJlll'#ód wstępując glęboko na ziemie Ukrainy - pisał w odezwie
„do wazystkich mieszkańców Ukrainy" Jó-.i:ef Piłsud ski. - Woj-

&ka połskie pozostaną na Ukrainie przez czas potrzebny po to,
a,by władzę na ziemiach tych mógł objąć prawy rząd ukraiński.
Z chwilą, gdy rząd nairodowy Rzeczypospolitej Vkraiiiskiej po.wok do \ ~cia władze państwowe, gdy na rubieży
staną ~tępy
•brojne ludu ukraińskiego, zdolne uchronić kraj ten przed nowym Mjqzdem, a wolny nairód sam o losach swoich sta'110wić
ł>fd2'ie".

lbeczywistość okazała się inna, a euforia z odniesionego zwytlęstwa nie trwała zbyt długo. 10 czerwca 1920 roku, w obliczu'

przeważających sił przeciwni.ka główoodowodzący wojskami polakimi na Ukrainie - Edward Rydz-śmigły
zarząd.ził odwrót.
Przeprowadzono go wzorowo zważywszy, że dokonywał się on
aa 600-kilometrowym ob.szarze między Kijowem a Warszawą.

W OiBLI'CZU

.

WYKORJZYSTUJ.ĄC SUKCES

18 sierpnia 1920 r. Naczelny W6d:z
cele operacyjne:

,.Idzte ku nami Armia Czerwona z ]1.Mlerm za naazq i Wa.szą
VX>lność! Nie po to wkraczają do Potski 1Ul1Si bracia rosyjscy,
ją %04.VJCłJow<ić! Wojnę obecną narzucił im rzqd polski. Walczą
oni przede wszystki'T!l o pokój dla siebie, gdyż tylko pokój da
im możność powrqcenia do domów, możność
podjęci.o. dzieta
tworzimia nowego ładu".

•11

Józef Piłsudski przeżywał najtragiczniejsze chwile w swoim
tyciu. Jego samopoczucie oraz poz~ję w 1połeczeństwie Am'baaador Amery)cański Gibson w raporcie do Departamentu Stanu
.tcharakteryzował w sposób następujący:
„Morale a.irmii podupadlo, a s tym ł mo'l'aile 1amego Piłsud.
•kiego. Ci którzy widzieli go w tlfTl'I< czasi1 mówią, że zwykł
•iedzieć i po·wtarzać obojętnie, że przegral wierząc
swoje oddzialy ł nie pO<?osta.je mu nic innego jak czeJoo.ć, spodziewajqc
1ię, że coś się zmieini noa lepsze„. PoczątkO<Wo ludzi1 porwstrzym11wali się od krytycyzmu, ale po trochu,
kiedy
oczekiwane
wiatry przeciume Z(LCZęły się materializować, krytycyzm s-tał się
atomy i rósł szybko i intensyumie. Ci, którzy byli najgwśniejsi
w ehwaJ.eniu Piisudskiego zaczęli go tera.z najgloś1lliej przeklinać.
Pra&a opuściła go i . stracił kQ11,trol.ę nad sejmem. Ra.da Ocheromy
Narodo-wej dala mu mo.żtiwość zrzucenia części ciężaru niieipouiodzeń, który dotąd sam dźwigał. Nie.zadowolenie ND-ecji byio
halaJZiwe i niektórzy zaczęli wzywać Dowb01Ta i innych wirogich.
oeneralów na jego miejsce. Gdyby tu byl ktoś zdoln11 do wzię
cia na iiebie lwn.troli, bylby niewątpliwie zmiótł go ci urzędu".

w

W połowie sierpnia 1920 roku sytuacja była wręcz dramatyczna. Front radziecki na północy dowodzony przez Michaiła Tuchaczewskiego zbliżał się ku Warszawie
powstrzymywany w
ciężkich bojach przez 5 a1'mię generała Władysława Sikorskiego.
Na ob.narze środkowym zbliżała się do Warszawy grupa wojsk
Armii C;z;erwonej. Jednakże dowództwo sowieckie popełniło szereg błędów w jaktmś sensie · kopiując błędy polskiego szta-bu z
okresu ofensywy na Kijów. Rozciągnięto linie łączności i zaopa~
trzenia, rozluźniono współdziałanie w rezultacie długiego, szybkiego marszu pościgowego za armią po.lską, a
Siemion Budionny
miast wes.przeć wojska atakujące Wa.I'Szaiwę próbOJWa~ zdobyć
Lwów.
6 sierpnia 1920 roku Józef Piłsudski podjął decyzję o oderwaniu się polskicłi wojsk od nieprzyjaciela i przyjęciu bitwy na
linii rzeki Wisły. Front północny otrzymał zadanie odpierania
1taków na przyczółek warszawski, natomiast utworzona armia
manewrowa pod dowództwem Naczelnego Wodza miała uderzyć
inad Wieprza na flankę i tyły atalkujących woj\slk radzieckkh.
Kto był autorem tego - jak się później okazało doskonałego
- plaou? Spekul'llljąc wymieniano trizy nazwiska: Maxime Wey•anda, Tadeusż ,: Rozwadowskiego i Józefa Piłs~dskiego. G~nerał
Maxime Weygaind sam zdemellltawaił te sugesitie. JÓ1..ef Piłsud
&ki w swoim „Roku 1920" twierdz!, iż generał Tadeusz Rozwadowski miał odmienną koncepcję i pisze:
„?Tzed e wszystkim SPNJ>Sbowat chcę
dziwacz.ne .twierdzenie,
tą datą związana byro jakaś „a.oda wojenna, gdyż wszy1tkie zasadnicze decyzje w cią.gu wojny
pobierailem sann, nie
•wolując nigdy żadnej rady".
.
.

falc.oby z

Mijał się nieco Józef Pił sudski z
prawdą, bo jut 8 s1erpma
1920 rokiu w wyniku looinferencj.i odby1tej z ~·eralami Maxłme
Weygandem i Tadeuszem
Rozwadowskim
dokonał pewnych
zmian, między innymi zgadzają<: się na
utworzenie si1niejszej
g'rupy manewrowej w rejonie Modlina I Pułtuska.

BITW A W ARJSZA WSKA
· Bitwa warszawska rozpoczęła się po
p jluon,u 13 sierpnia
1920 r. na odcinku 1 armii polskiej, uderzeniem wojsk sowieckich na Radzymin i zajęciem go w godzinach wieczornych. ~ie
powiodły się próby odbicia mia~ta przez 1 dywizję litewsko-białoruską, a Rosjanie kontynuując natarcie do.tarli 14 sierpnia do
Kątów Węgierskich, na 7 kilometrów od WJ.Sły pod
Jalblonną,
cdzie planowano przeprawę. 14 sierpnia - to rozwijanie ofensywnych operacji Armii Czerwonej. 16 aormia atakowała na odcinku radzymińskim, 3 armia atakowała
Zegrze, a jej część
i:ieMwała. 1ię na Modl1·1. 15 armia walczyła nad W'kr1t, a 4 ar-

40~Y

ok·reślający

rozkaz

„3-cicz a.rmia - prnstam.i~nie Lubelszcz11zn11 i Chehnszczyzn.11,
obaadzenie Bugu, w'JIWi,ad na Zabużu ora1Z poll'IU>C lewemu skrz11dlu frontu Pol.ud.nioweoo przez dziaronie od pómoc11 na oddzial11
12 armii bolszewickiej, nie krępując się
granicą poludniowq.
owego odcinka.
.
2-ga armia W11tęż01i11 po$cig w kierunku północnym
d.J.a
zajęcia Białegostoku i za.atakowania cofających się kolumn nieprzyjaciela od wschodu, jednocześnie zaś zabezpieczenie się od
wscnodu przez obsadzenie Brześcia Litewskiego (3 dywizja Legio-nów, kierowam,e do 2-e; a-rmii 19 dywizja piechoty i 41 pułk
piechoty przeznaczone ią do działania w rejonie Augustów-Woł
n<>Wysk).
4-iu armia w11tężony po.ścig w kieru-nku północnym celem
szybkiego sfMSOIWCiiJ'l,ia Bugu. na odcinku Brok (włącznie) Grwnne
(wylącznie) zajęcie Mazowiecka i przypiera.nie nieprzyjaciela ku
granicy niemieckiej razem z tendencją dzialamia szybciej prawym skrzydłem dla oskrzydlenia.
1-sza armia - pościg frontowy, a więc w k.ierumku północno
-wschodnim, o$ pościgu: Warszawa-Wyszków-Ostrów-Łomża.
Kawalerię skierować na lewe skrzudlo d!a zamknięcia luku mię
ci zy piechotą annii a granicą.
5-ta armia likwid-Owa;nie całkowite III
konmego ko.rpiuu.
4 armii i tych części 15 armii - bol szewickiej, które przez ruch
5-ej armii ku północy na Przas,ny·sz - Mła,.wę zosta.ną od.cii;.gnię
te'.

W -OCEN l·E Ml'CHAI1ŁA TUCHACZEWSKJ.EGO
Michaił Tuchac~ew»ki

General Tadeusz

RozwądoiW&kj

Jak to było
z,,Cudem nad Wisłą"

KLĘSKI

~4 lipca 1920 r·oku utwol'7Jony został Rząd Obrony Nar.odowej
• W!ru:enitym W.i.t<>sem l I~acym Dasizyńsktm na cz.ele.
30 lipca 1920 roku w zajętym przez Armię Czerwoną Białym1toku powstał Tymczasowy Komitet
Rewolucyjny Polski, w
lkładzie: Felik5 D.7Jierż.yńsik!, Julian Ma·r chlewski i Feliks Kon.
Wydano Manifest, w którym pisano:

wydał

następujllce

mia zbHżała się ku Wiśle, atrając 1ię przeprawić pod Włocław
kiem i Nieszawą· Cięż.kie boje obronne toczyła także 5 armia
polska, a szczególną groźbę .&tanowiła ut'fata dwóch fortów Modlina.
Sytuacja przedstawiała s,ię tak, że na kierunku warszawskim
z?stały przerwane wszystkie linie obronne i przeciwnik znalazł
się w odlegiości 14 kilometTów od Warszawy.
.
Nadchodziła chwila deeydująca, ale Józef PiłSudski nie stawiał wszystkiego na jedną kartę. Jak pisał: ,,z 20 d'lfWizji, które
miały wziąć u.dzial w decudu;qcych
Woil.kach o naszą stoticę
Warszawę, 1/4 cz11•l i pięć i pół dywizji, prawi• 15, a więc 3/4 ma
rolę pa3ywnq i zaledwie z któr!łch j.edm.a je~ opó;hni<ma w „uchu

ma rolę aktywną".
„Przypµszczam - kontynuował, a mówił te słowa 12 sierpnia
w Warszawie - że w mteresie całości jest, a.by nieprzyjaciel
pomiósł wielkie atraty prz11 ataku i 2'!1luszoiny bl(ł
silnie się
związać bojowo z obsadą wrurszawaką, tak, a.bił nie b11ł w stanie
przeciwstawtać nadchodzącvm wojsk.om d()Wodzonym przeze mnie
tzn. piędu dywizjom większej sUy. Po drugie, wskazałem, że
wojsko, skomcentrowane do kontrataku tzn. S i pói dvwizji, muszą
mieć pewien czas dla odpoczynku i należyte.go ugrupowania się
ara.z wykonystania uzupełnień, które tam iwstal11 z.adl/'T11gowane.
Muszę mieć cza.a także sam do obejrnnia wojsk, gdyż obawiam
się, że ich stan moralny nie jes.t tak w11soki, jalk.b11 to był.o pożąda.ne dla tak trudnej i ryz11kownej operacji, DLotego też nie są
dzę, abym mógł wcześnie3 rozpocząć oq:>erację niż 15 aierpnia".

Tak więc J&ref Piłsudski decydował się na ostateczne rozstrzyale w podobny sposób rozumował Michaił Tuchaczewski.
W „Pochodzie za Wisłę" pisał:

gnięcie,

„Już od pięciu tygodni tirtvata nasza ofensywa. Przez pięć tygodni dążyliśmy do tego, abJI o.d'IU!leźć Ż'lfWe silli wroga i w rozstrzygającym uderzeniu ostatec2mie je unicestwić. Przez pięć tygodni „białe" połskie airmie niezmiennie uchyl<ll11 się od rozstrzygającego uderzenia ze względu n.a rozprzężenie swoich oddziałów i dopiero nad Wisłą, wzmocniieni fJT'Zez nowi formacje, Polacy tdecydo"wali się na bój. Nie wiedzieliśmy zarwc%41u, gdzie
spotkamy główny opór. przeciwniika na.d Wisłą cz11 za Wisłą.
Ale wiedzieliśmy jedno: że gdzid zina.jdtziem11 jeoo gl6uJ.n,e siły
i · rozbijemy je w decydującym spotkooiu".

14 sierpnia 1920 r. d·owódca 1rontu północnego generał Józef
Haller polecił generalowi Lucjanowi
Żeligowskiemu dokonać
przeciwnatarcia pod Wólką Radzymińs'k- i Iza'be1inem. Natarcie
miało się rozpocząć o świcie 15 sierpnia, ale przypadek sprawił,
iż rozpoczęło się o kilka godzin wcześniej. Jeden z d·owócków
batalionów nie otrzymał rozkazu prze.sunięcia terminu natarcia,
zaatakował nocą zasikalkując przeciWIIli'1ca i powodując panikę
w
kilku radzieckich pułkach. O godzinie 10 rc>iJpoczął .się aitak
10 dywizji piechoty ·na Mo'kre, a dywizji litewsko-białoruskiej w
kierunku Radzymina. O godzinie 16 &dobyto Mo!kre, armi'a rosyjska przeszła d·o obrony.
„
Także 14 .sierpnia 8 brygada
kawalerii s 5
arma generała
Władysława Sikorskiego .zaata'k:.owała Ciechanów, Cdzie znajdował
się .sztab 4 armii radzieckiej, Zido·b yto radiostację, co przerwało
łączność dowództwa radzieckiego 1 4 armią i w niemałym stopniu ~aważyfo na ostatecznym wyniku bitwy wuszawskiej.
16 sierpnia 1920 roku ruszyła armia manewrowa Józefa Pił
suds·kiego. Okazało ·się jedna'k, :ile atak •kierowany był na. prawie 100-kilometl"ową przestrzeń międ·zy 15 a 12 armią !"ad'Z!ecką.
Był t-0 w praktyce, nie llcząc walki pod Kockiem, racz.ej ma:newr wyjścia na głębokie tyły nieprzy)adela. Józef Piłsudski
opisał to w sposób następujący:
.
.
„Dnia 16-go rozpocząłem a-tak, o tle w ogól• a.tlłktem ~~t
to można. Lekki i bardzo laitw11 bó;
prowadził.a prz11 ~111ściu
tylk@ 21 d'lfWizja., która nie wiadomo po co
parę dni temu,
u.azkodrony mwt, cofnęła się 1 Kocka:;. • ter" mu.sial~ .111 bród
foraować Wieprz, b11 Kock znoiWU. odbierać. Inne d11Wiz1e
srd11
prawie bez kontaktu z nieprZ11;acielem„. Nie mogę nie powiedzieć, je tego dnia wiec.wrem, rtd'll wtz~ie juj d:vwizje prHbiegl11 po dobrych trtzyd:zieśct kiLka 1dtometr6w ku póbTwell'., aló_w114 zagadką, którą chciałem 1obie r~.u~•VCJ.Tlqć b11la ta3ern.-n~CG
ta;k zwanej mozyrskiej gn.t.pl/„. Przeciu btJll.4 to jakaj a.Poka.l~
tyczna beostia, przed którą cofal11
przez mie.siqa lica!M dvwt·
zje„. Dzień 17 sierpnia ni11 pr.zunióaZ mi 6adn.roo w11;Mni1rnia
tych zagadek".

tc:k

oceniał ówczesną sytuację:

„Byto oczvwiste, że straciwszy czas i możność zadania 'P• .:eciwmkowi klęski, sa.miśmy wpadli. w ciężkie położenie i zmuszeni jesteśmy do odwrotu. Znając charakter walk i działań prz11 ·
naszycf"b przer11wain11ch i rozrzedZ01nych frontach, dowództwo frontu nie łudzilo się, że się nie utrzymam11 i że odwrót
będzie
trwal prawdopodobnie do Linii Grodno - Brześć. Tam mieliśmy
możność wlać w szeregi tych 60000 ludzi uzupełnienia, którzy jui
byli w eszelonach i szli marsze m do batalionów
zapasowych.
naszych armii. 'l'a.m mogliśmy odpocząć, Z'.Jrganizować
się i
przejść z powrote-rn do ofensl/Wll·
Ale zasadniczym warunkiem tego bylo wyprowadzenie w dobrym stanie naszych armii z wynik.lego potoże.nia. Dl.aitego oderwanie się armii 4-ej stanowił-o źródlo pewnego niepo·koju, posta.wiano jej zatem ostateczny termin odwrotu.
Jednak nie na tym koniec naszych nieszczęść. Brok środków
ląc<.nJ~ci i błądzenia armii 4-tej po 11ULnowcach korytarza gdaii3k.ieao
widocznie przeszkodziły dowódcy tej armii w otrzymaniu wydane{}J rozkazu w swoim czasie. 11/a dobitkę nieszczęścia dowódca
.;;irmii 4-ej oderwany od sztabu frontu. i od armii sąsiednich i
wobec te.go nie mający Pf!jęcia o O{lólnym położeniu na fromcie,
uważal to ostatmie za zupełnie pomyślne, a odwrót za rzecz
tupelnie na czaisie. 19 1ierpnia, wypadkowo polączywszy się
ti
dowódcą frontu, w rozmowie hugnesowej wyraził mu caly swój
pogląd, lecz otrzvrnał potwierdzenie kategoiryczne wydanego rozkazu. Samo się przez się rO'Z'ILmie, że armia
4-ta tyle stra.cita
czasu, iż we wta$ciwym terminie nie mogtc. w żadnym razie WlJpełnić postawionego jej zadania.
Okoliczność ta w związku
z
rie%01'gani:ro.cją grupy moz11rskiej, która
do-8zla do szczytu i
z
tym, że ·przeciumik, któr11 ,~ię od nas nauczył smialości, nacierał
tu ze wściekłą s-zybkością, z gór·y skazvwata:• armię 4-tą prawie
na pewną zuubfl. Jedyna nadzieja mogła być jeszcze w tym, że
przeciwnik, dla organizacji swoich tylów, zatrzyma się choć na.
czas jakiś lub zwolni tempo SWO.Jej o.fensvwz;. AJ„
P'.r„&nunik nie zrobił. Dnia 20 sierpnta, odrzuca,jąc odd.zia.ł11 a.T-mii 16-te)
w 1iieta.dzie i bijqc po kolei we fLamk.ę oodzia.łów
armii 3-ej i
15-tej, przeciwnik :ro.jmu.ie linię Prza.sn11sz - Maików - Ostrów - Bielak - Brześć. T11mcza.sem armia 4-ta dopiero maszeruje ku Przasnyszowi i znajduje się w rejomie Ciechanowa.
22 sierpnta przeciwnilk wychodzi na linię Ostrołęka - Łomża - Białystok. Armia 4-ta dopiero
zbliżała się do
pierwszego
punktu. Od.działy a:rmii 15-tej i 3-ej wytężają wszystkie siły,
aby zatrzymać na.tarcie przeciwnika i pozwolić armii 4-tej przejść
wąskim kOTytarzem między Narwią a granicą wschodnia-pruską. Ale to zadanie okazuje się niewykonalnym. Armia 3-cia
i
15-ta w nierównlłch walkach, w jak najciężSzym dLa siebie położeniu, tracą znaczną część &ił, a armti 4-tej już uratować nie
mogą, Większą jej część przeciwnik przyciska do granicy Priu
Wschodnich i zmusza. do przejścia na ter11to<rium niemie·ckie.
Tak kończy się ta nasza świetna operacja,
wobec
której
irżeć musiał oaly kapitał europejs-k.i, któr11 odetchnął swo·bodnie
dopiero po jej ukończeniu.
Polacy wiożywszy w
swoją
kcmtrofensywę
tę ca.lą
resz.tę
energii, jaka im została, strad!i dech i nie mogli roziwinąć osiąg
riiętych powodzeń Nasze oddziały w najżałośniejszym stanie ścią
gały na linię Grodno W-0ł!korysk i stąd
wraca.ly do swoich
armii".

„_

Bi~·a

warszaw•ska

była zakończona.

Wojna

trwała.

N'LE BYW CUDU
16 1ierpnia 1920 l'Oku nie zdarzył 1ię cud. Nie moind 11dwet
powiedzieć, Iż 16 sierpnia stanowił początek przełomu w wojnie.
Już dnia poprzedniego·
.szereg
skutecznych polskich ataków
stwe>rzył nowtł jak·o6ciowo sytuację, podniósł moralę wojska. Dowództwo radzieckie było przek~nane, iż po tak długim i uciąż
liwym odwrocie armia polska jest zdolna najwyżej do. rozpaczliwej obrony. Początek bitwy warszawskiej wprowadził niemałe
zamiesza.nie, a ofensywa mad Wieprza dokonała reszty.
Józef Piłi.sudski wyniósł z warszawskich zmagań uczucia mieszane.

„Chocia.ż 1 przykro.ścią :t<l!Wsze wspominam caly '1W11:sens ~oże
nia bitwy - pisał - nonsen.3 którego ~rzełamać me
zdorom,
to chwile triumfu, gdy we wścieklym gailotpie bitewnym nieprzyjacielska a1'1nia za armią trZ<J>Sl«Ua zmykając w popłochu., gdy
tak niedawno ;eszcze tTiumfy suk»je święciiy, zostamie na zawsz1
zw11cięstwem sU11 dowodze-nia i pra,cy na.d dziełem zw11cięs.twa".
B"ył Naczelnym Wodzem, a więc i cała bitwa warszaws'ka
i
manewr 1nad Wie:p.rza - gdzie d-0wodził bezpośrednio - sziły
na jego konto. W świadomości narodµ jawił się jako ten, który
- jak pisał Konstanty Grzybowski - „pierwsze po Sobieskim

dal

Polsce

żw11cięstwo

·W

wojnie".

Wojna 1920 roiku nie przyniosła
ostatecznych rozstrzygnięć,
k.tóre by usatysfakcjonawały chociaż jedną i:e s•tron. Miał natomiast niewątpliwie rację Józef
Piłsudski,
który
rnzpoczął
przedmowę do swej pracy na ten temat stwierdzeniem, że „rok
1920 pozos-tanie w dziejach co na.
iej dwóch państw i narodów
rokiem n.a długo pamiętnym".
Pisał

w 1woich „Drogach do

pewności"

Zibigniew

Załuski,

że

„historia roku 1920 na.s u-cz11. Ucz11 czego ro·bić nie. woino, czego należy &ię w11.strze114ć.
Istotnie •tOC%11ła Polska tę wojnę i wygrał tę bitwę :ilol'nierz
r>olski. Le~ elita ba 't»Ofn« był.a w<>jnq, której mool.o nie ~ć ł
które; nie ~ blll.o być".

••t

Nie mógł Józef PiłsudiS'ki trafić na zorganlzQwany opór wojsk
towieckkh skoro - jak pisze Miehaił Tuehaez~l - ,,,p ofemvwie pols-kiej dowód.21~ ;frontu dow~ lit dopjero 11 łkrp
nia z t'O.zmowy hughesowe; z dowóde4 4Mft.ff 18. !'M Ntdtłł o
ofens11wie dowiedsial tit clopif1!0 l1-oo. ~ ~.-'!tie
dał.a znać o itym, eo •ił dało''.

ZENON J. MICHALSKI
(FracmM!ty

ksi~

„Siwy lineloa at:rój")
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Od najdawniejszych

Z Szamilem Anakiem, baszkirskim poetą i
deamaturgiem, odbywamy podróże przez epoki
i stepy nie ruszając się z Pieredicdkina. Pasją
Anaka jest historia jego narodu. Nie wszystko
wsiąka w piasek, nie wszystko w nlrn ginie,
ale też nie wszystko udaje się odnaleźć i przywrócić do życia. Ciekawość i pasja poszukiwawcza sięga jedynie po to, co zachowała pamięć.
żeby

Anak „zapalił się", trzeba mu zadać
prowokacyjne pytanie. Robię to z rozmysłem prawie coctziennie, Koledzy
krzywią
się na takie postępowanie, lecz po ich
tw~
rzach widać z jakim zadowoleniem słuchaJą
wywo~w Anaka.

Klucz za kluczem z przeciągłym krzykiem
wracają żurnwie z: południa.
Ich'
~!angor
· dźwięczy dla Baszkira radośnie - ptaki P.okonaly olbrzymie przestrzenie i }'V'l.'óciły w OJCZJ:'ste strony. Ja
zaś
przypomniałem
sobie
„Hymn" . Juliusza Słowackiego,
zacy~owalei:n
fragment Anakowl i obojgu nam zrobiło
~1ę
·smutno choć naprawdę wiosenny klangor zura'\vi brzmi ja).< fanfara· w wysokim, niebie.

- My, Baszki-rowie, · jesteśmy
potomkami
Hunnów, przed którymi drżal niegdyś R;zym

_.:. zaczyna Anak.
Mówiłeś, że jesteście Turańczykami...

pokrewnych

,sobie wyobrazić,

Baszkirię

od niewoli, gdy napadł na mą wrog
silny i dobrze uzbrojony. Bitwa byla żacię.ta.
• Baszkirowie tracili już siły i grnzito im wyc:i.ę
cie w pie1'1, gdy nagle zastępy wroga rzuciły
się do ucieczki. Tumany kurzu unosiły się nad
stepem, mogło się zdawać, że na pomoc Basz-,
kirom pędzą oddziały konnicy. A to by~y ;. o.gromne,. zakcywające pól nieba,. klucze zuraw1,
wracające na Ural. Tych świętych ptaków ni~
wolho zabijać!

nam Obrów. Czy
mozesz
jak wyglądali Hunnowie?

- Niewysocy, mieli krzywe nogi, skośne oczy i krótkie plasl~e nosy, jak zające - recytuje po uczniowsku, niedwuznacznie przyglą\iając się Ana,kowi. - Ciągnęli na Europę,
jak szarańcza na . żer.
- Nic glupszego nie '/l10gleś .wymyślić?
Anak dźgnął mnie malutkimi wąskimi ocz:kami. Hunnowie byli wysocy,
postawni,
mieli blękitne oczy i orle nosy.„ Latopis ro,-.
syjski ; powiada: „Byli oni, ci .Obrzyni wiel-

cv ciałem a rnzumem hardzi i Bóg wytrzebił
ich i um'arli wszyscy, i nie
pozostało
ani
· jed'nego Obrzyna. A Ruś do dziś mówi:
Zginą jako Obrzy". To „dziś" odnosi się do
epoki Rusi Kijowskiej, skąd pochodzi latopis.
Po czesku. - „obr" znaczy „olbrzym", w polskim olbrzymie też siychać rdzeń „obr".

- To' jakże oni jeździli na k~ni~ch,
ta::V
ogromni? Nogami szorowali . po . z1·em1? A moze
zakładali je koniom za uszr? - .kpiłem.
Konie stepowe były i są przysadziste, a z .~e. go co mówisz, to i na rumakach byłoby 1r_n
za nisko. Coś tu się nie zgadza. Legenda o ~1- .
le fizycznej Obrów mogla być
11:ast~pstwem
strachu przed nimi. Strach m'.l w1el~e o~zy,
niebezpieczeństwo zawsze wydaJe ~u _się_ wielkie. Jeśli Obrzy byli tacy wielcy 1 s1lm,
to
kto ich pokonał? Nikt przecież nie uwierzy, że
Bóg ich wygubil, karz~c za okrucieństwo, bo .
z nowszej historii znamy przykl:ady
okrucieństw, do których Bóg się jakoś nie wtrącał.
Według rńnie,

Wydawało mi się nieprawdopodobne, by le-

Na tropie mitów i legend.

Wszys J •e eśmy Azjatami?
WASYL KOCZNOW
mężne wojska ziem turańskich i ·wzięli

ich

boga1=twa".
państwie turańskim

ciągnie
Anak
- żylo wiele rodów - plemion. MieHśmy osa~
dy i miasta, do których w-racaliśmy na zimę,
a latem ruszaliśmy ze swymi stadami w step.
Jurta z wielblądziej sierści nie jest gorsza od
murowanego domu, Bas;:kirow·ie nigdy nie kopali ziemianek, nie orali ziemi. Nasza religia_
zabrania nam ranić „oblicze" ziemi nasze1
·matki. Nie wolno kaleczyć Mcitki- Ziemi,
bo
ona daje nam życie. Nie nosimy obuwia na
obcasach i z ·ostrymi czubkami, bo takim obUwiem również można skalecźyć ziemię, na:.
sze· buty są plaskie z czubkiem ,zawiniętym do
góry.

-

W

"Ptwdkowie Anaka zostali zdominowani
pi·zez Turań-cz-ykórw,

Przez całe tysiądecie Irańczycy
ponawiali najazdy na państwo
t urai1Skie.
·

utracili nav„-et swój huński, to jest
ugryjski
języK. Pewnie dlatego przywiązanie do ojczyzny wyraża się u Baszkirów poprzez symbol jak
najbardziej fizyczny - po urodzeniu dzit!cka
zakopuje się w ziemi jego pępowinę.

Rozprawiano się z mnn, jak z Kirem, lecz
oni z pokolenia na
pokolenie przekazywal!
swą nienawi'ść do Turanu:
Coś
podobnego
przeżywali Słowianie walcząc z
Germanami.
Ze źródeł historycznych wiadomo, że wreszcie
w VI wieku cierpliwość Turańczyków wyczerpała się i na tysiącletnią
„barymtę"
(najazd
grabieżczy) odpowiedziano ogólnotural1ską „karymtą" (własnym najazdem) by raz na
zawsze dać nauczkę niespokojnemu są~iadowi. W
tej wielkiej ,wojnie brali udział jeźdźcy rodu
Szamila Anaka - „lrnhgly", od ·których pochodzi większość Baszkirów. Niedawno znaleziono
pod' Ufą dwa srebrne talerze z epoki Sasanidów, niewykluczone, że to trofea tamtej wojny.

A co się dzieje z Baszkirem, jeśli ziemia,
z którą związ.ał się swą pępowiną zostanie mu
odebrana?
'
-

Anak odpowiedział mi slowami mędrca, który na po,dobne pytanie dal tal}ą odpowiedź:
-

Zostanie

• - A

język

ojczysty ..

jeśli odbiorą język?·

- -Pozostanie krew.

-

Krew

też można odebrać.

- Wtedy nic nie zostanie, a wlaściwie
nikt.

Oddalamy się w przeszłość. Poprzez nią staramy się zajrzeć w przyszłość. Tylko teraźniejszości' nie potrafimy
objaśnić
zrozumieć.
Szamil Anak mówi o swym
narod~ie,
jak
natchniony kaznodzieja, oczy mu płoną,_ a glos
brzmi donośnie. Szuka korzeni swego narodu
w najgłębszych warstwach historii:
...:- Niegdyś nad Syr-Darią i Jeziorem Aralistniało potężne państwo o nazwie Turan
lub Kang, rządzone przez legendarnego Alp-el-Tonga Afrasipba, o któ1·ym pisze Firdau~i w
swoim poemacie „Shah-name", tj. w „Księdze
Królów". Silą i bogactwem Turan rywalizowat
· z największymi państwami starożytności
Chinami, Iranem, Rzymem, a stolica Turanu Kangh w świętej księdze Iranu „Awe~ie" jest
wymieniona jako „wysokci i
święta Kangh".
Jeden z baszkirskich rodów do dziś szanowany
jest jako potomkowie slawnych .,kangłów", ja
również jestem „kangle11i" _..! chwali się .Anak.

skim

Tuan zajmował ziemie od Syr-Darii ·do Jeziora Aralskiego i Morza Kaspijskiego, posiadał
dużo złota i wielkie stada bydła. Nad jeziorem Issyk-kul znaleziono niedawno,
podczas
wykopalisk archeologicznych, arcydzieło sztuki
jubilerskiej, unikat w skali światowej, „zloty
kagan", C?;yli „złotego władcę", w złotym strzelistym hełmie i .złotej kolczudze.
Zloto Turami nie dawało spokoju chciwym
il'ańskim wojownikom. Jak zaświadcza Firdausi ll'ańczycy modlili 'się do swego bóstwa
Anahity o darowanie im bogactw Turanu".
,,Daj nam to szczęście, o dobra, wielkll Ardtvisuro Anahito, byśmy pod najwyższq i '1'&4;. potężniejszą twierdzą •K angh W11cięli Ul pień

Baszkiro\vie są dziećmi niebieskogłowej góry
Ural. Ta wielka i dobra matka, jak w podoł
ku, karmi ich w swych· dolinach. Z nfą' jest
związane cale ich życie. Ojcem ich jest Batyr
Ural. Batyr {bohater, tytan) pó zwycię
stwie nad Azrakiem, wladcą ciemno.śr.i i piekła, osuszył wszechświatowe morze i uratował
Baszkirów od śmierci. Ural - Batyr, jako jedyny w mitologii Heros - Człowiek na podobieństwo bogów tworzył lądy, wznosił
gól'y,
osuszał morza. Batyr zrosił
ziemię
w od ą
ż y w ą,
by życie na niej trwa.J:o wiecznie. On
$rnierć Lico Ukrywającą chciał zabić, by raz
na zawsze polozyć kres wojnom i zabójstwom,
by po wsze czasy zapanował pokój.
Góry Uralskie - to słynne Ryfeje, góry mityczne, gdzie skrzydlate Gryfony o ciele lwa f
głowie orla, o potężnych dziobach z
miedzi,
strzegły złota .i skarbów. W głębi Uralu, jak w
kamiennej skrzyni, rzeczywiście znajdują się
szlachetne kamienie, czerwonę złot.o i · czarne
srebro. Gryfony groźnym klekotem odstraszały
śmiałków z innych krafo. Wizerunek ich znajdował się na tarcza-eh i znamionach legendarnych Scytów, których Anak także uważa
za
przodków swego narodu. Podan:a głoszą, że u
podnóże.. Gór Ryfejskich, w krainie słonecznej i
błogosławionej mieszkali ludzie · dlugowieczni
i szczęśliwi. Nie znali trosk, biedy i niedoli,
nie wiedzieli, co to gwałt, mord, wo"jna. To
byli. ci mityczni Hiperboreje, o których pisali
starożytni Grecy i którzy według Anaka też
są przodkami Baszkirów. Lud ten wyznawał
tengrianizm; modlił się do Nieba l Słońca. Anak twierdzi, że sam bóg słońca Feb-Apollon
wywodził się z. rodu Baszkirów. Ten miotający
złote strzały białolicy bóg nazywał się po baszkirsku Apa-ola·n , co znaczy „wielki witeź" i to
on nauczył Baszkirów . strzelania z luków.
W starożytności nazywano nas „hunnu",
to znaczy „sloneczni'', po baszkirsku - „konne". Myślę, że „sloneczny:mi" .n azywano wszystkich wyznawców Boga-Slońca. Jesteśmy ?,sloneczni'', jesteśmy dziećmi Ural-Batvr11 ł HiperbOTeanki Hv>rtm.a·; - Dziewicy Slońca. Ca~a nasza krain11 jest sloneczna, to nłe ef)ttet. Bogat11
-

kraina. Na jesieni każdy. źrebak stawał się calym tabunem, a każde jagnię stadem. _Nasze konie - to dzieci Niebiaiiskiego Akbu.zata,
sk:rzydlatego rumaka Uralu-Ojca, a na:sze kro- '
'U7Y to córy Mocnego Burego Byka, którego
pohonal w wake Ural-Batyr. Owce są dziećmi
Niebiańsldej Białej Matki-Owcy, •podarowane]
przez górę Ural-Matkę. Nasze stada są karrp,ione i pojone przez tę ziemię, na które3 rośnie
wiecznie zielona. trawa, biegną przejrzyste czyste źródelka, wydobyte z wnętrza góry rnie. czem Ural-Batyra. Wówczas nie spotykalismy
się jeszcze z twoimi. przodkami na
ścieżkach
wojny, nie znaliśmy, · co to „barymta" i „karymta". W ogóle nie byliśmy. sąsiadami. Dopiero gdy zjed.noczyliśmy się z Polowcami: poznaliśmy Ruś. Wtędy też zaczęto nazywac nas
Baszkirami, tj. ludźmi chana Baszkorda
WHczej Glowy - wymienionego. w
waszych
latopisach. Dla Hunnów
wilk
byt praojcem,
wizerunek jego glowy nosili na piersiach. Zapomnieliśmy już języka huńskiego, lecz nie zapominamy, żeśmy dzieci wilka.
Koczownicy
byli odważnymi, śmial·ymi wojownikami w
· siodle rodzili się, w $iod.lt? ·f1.-imerali, Byli .trochę podobni do Ind.fon ze SWYm! wojloko'w·y111~
„wigwamami", ' nieuchwytni na· pędzących . ja_lć
wtatr wierzchowcach. Podobnie jak Indianie
Tu·rańczycy stwofzyli wlasną kuiturę i cywili-.
zację.

Nie wszy~cy Indianie stworzyli cywiliza- oponuję nieśmiało. - Byli Aztedrnwie,
lecz byli także Irokezi. Tura11cZ)'cy, to .również z jednej strony nadwołżańscy Bułgarzy, a
z drugiej - Baszkirowie.
-

cję

- Nie wtrącaj się, jak nie wiesz. Koczown.icy jeszcze wojowali, gdy Bulgarzy j1lż zakosztowali życia osiadłego. To wlaśnie my, Bas.zkirowie, walczyliśmy „za n"icli" z obcymi,· a nie
dawaly · nam spokoju i hordy Dżyngis-chana i
Batu-chana„. Mój prapra.„ dziad Anak poległ
io bitwie z Mongolami. To na jego cześć -wzią
lem literacki \ pseudonim Anak. Moje prawdz~
we nazwisko - Machmudow. Szly na nas wo1ska Timura, którego wszyscy nazywali „Zelaznym Kulasem" - Tamerlanem. Ale i on nas
nie pokonal. Od wschodu zaslaniala nas kamie1ina. tarcza Uralu i opierając się o nią posyła
liśmy swe strzaly w ciżbę wrogów. Jak. niebieskie blyskawice śmigaly nad ich glowami
nasze charaluskie bulaty. Nasze kobiety mę
stwem i odwagą nie ustępowaly mężczyznom.
Nie sposób policzyć, ilu Ba·szkirów , poległo w
tych walkach. Zerwij gałązkę naszej wierzby,
zacznie1 -z niej 1eapać sok krew· Baszkirów,
poleglych w walkach o ziemię ojczystą. Dal
ją nam Ojciec-Ural,
w niej leżą nasze pę
powiny, kości naszych p1·zodk6w. Nikt .qiie jest
w stanie nam jej odebrać.

Obyczaj składania pępowiny do ziemi wydal
się bardzo dziwny. Czyniono to w
· tym
miejscu, gdzie ·dziecko się urodziło i ziemia ta
na zawsze stawala się jego ojczyzną. Co dziwniejsze, obyczaj ten przetrwał do dziś.
Cóż
'J.rlęc się dzieje, jeśli dziecko urodzi się poza
Ba,szkirią? Rodzice postępują tak samo. Tradycja muśi być zachowana, bez względu
na
miejsce, w którym obrzędu się dokonuje. Anak
komentuje to niby źartobliwie, lecz jakaś nutka chełpliwości pob:rzmiewa w jego glosie, gdy
mówi:·

mi

- · Poiliśm·y już nasze konie w Sekwanie, a
Kachym-Turi w naszym imieniu przyjmowa"ly klucze do Paryża.
ręce

Kachym-Turi dowodził formacją
B!lSzkirów w 'wojnie przeciwko
Napoleono"7i.
Wyróżnił się niebywałym męstwem I
p:11zebiegtośoią podczas pościgu za wojskami francuskimi. Dowództwo uhonorowało go właśnie w
ten sposób - przyjmował od Francuzów klucze do stolicy. Mój Baszkir wierzył w przeznaczenie, w tradycję i symbole.

pyłu,

stepem" chmurę
lecz legenda ma swoJe prawa.

- Myślisz, że brzoza tylko u Słowian byla
świętym drzwem? To -jest Drzew?~Matka i Anak zaczął mi opowiadać o leczmczych wla-

dziecię.

Anak, a jakie, o·p-0wiedział mi le·gendę
o brzozie.
- Zachorowala · kiedyś 'córka samego chana,
sparaliżowalo jej ręce i nogi. Chan
plakal,
rozpaczal, obiecał oddać swą władzę temu, kt~
córke wyleczy. Wtedy zjawili się u niego trze1 "'"'
starcy, posłańcy prostego ludu · i 1'Zekli:

-

O wielki chanie! Chorą dziewczynę uratować
może tylko czyste mleko Matki-Ziemi. Znajdziesz· je w piersi najbardziej . czystego drzewa
· - w bialej brzozie. Niech tw:oja córka stanie
się dzieckiem bialej brzozy, niech pije jej mle- ·
ko, a galązkami smaga chore ręce i nogi. Córka chana wyzdrowiała i od. tej pory b1'Zoza stala się drzewem świętym, którego wycinać
w Baszkirii nie wolno.

Opowiem ci jeszcze, jakie znaczenie ma c~a
ra. W dawnych czasach, gdy wojownicy chc-ieif,
się zbratać, nacinali rękę końcem miecza i wyciskali kilka kropel krwi do .·czi:trY z ·1!J;t_efoiem, „
ktorę-j /~otejtw odpijali po jeci,nym,.:ły"!cv,-, ,?ta- .
?;!!d:Ji się wte~y .jakby krewnitikami•· i, ,, :nigdy ·
pt.zeciWko · sobie nie.' ·WystępowuJ.i)NZ!Lvyczq.J tenznany już byl Scytom - przodkom Ęasżkirów. ··
Resztką mleka zmywano krew z mieczy. Kamie ,ne baby, liczące już kilkanaście wieków,
z ·czarami w rękach - to symbole życia . i pokoju. Czuwają ane nad kurhanami - odwiecznymi scytyjskimi mogiłami na Uralu, w 'l'uwie, na Ałtaju. i nad Donem ..Rdza dawno już
zniszczyła żelazny oręż wojowników
leżących
pod nimi. a one stoją, jak stały już w wieku
XIII. gdy hordy Tataro-Mpngolów wtargnęly w
stepy •<nad Donem, na zieniie Kipczaków. Polowcy na cze.le z synem cli.ana K01'iczaka i dr'!'-żyny . książąt ruskich, ruszyli przeciwko wspolnemu · wrogowi: Gdy wojska kipczackie zostały
rozgromione, ich chanowie 'Zaczęli blagać Mongolów o litość. Daroivano im życie, a nawet obiecano przywrócić wladzę i przywiieje. Spośród wszyst~ich jedynie Baszkirowie
mężnie
stawiali opór.

z

Przez ponad dziesięć lat walczyl z Mongo~
lami nasz chan Buszman w tym miejscu

Anak zacytował fragment swojego poematu:

.,Buszman ranny w boju znalazl się w niewoli. - Stań na kolana, ty psie! Inaczej zginiesz! Buszman dumnie rzuca
w twan:
Mongolowi: _..: Jestem :wojownikiem! Orzeł umiera w niebie, na kolanach staje tylko wielbłąd! - ·Z na wpól rozrąbał - go mieczem chan .
Mengu".

Kipczaccy

zaś

chanowie sv.roim wiernopod-

daństwem

i tak nie uratowali podłego żywo
ta. !;'o tym, gdy w 1240 roku poszli z Mon-.
golami na Kijów, splądrowali i spalili miasto,

Batu-ch&n zaprosH ich na ucztę. Zdążyli wypić
pierwszy toast za ' zwycięstwo i w momencie,
gdy ich głowy odchylone do tyłu sączyły ostatnie krople kumysu; zostały ścięte przez uslugujących nukerów.
Kontynuujemy nasz spacer po parku, każdy
pogrążony w swoich myślach. Odezwał się dopiero ściskając mi rękę na pożegnanie. Nię
zwykle smutno w jego ustach
z amerykańskiego „Times'a":

zabrzmiał

cytat

..Kara, nal"żona przez; Zeusa za wyk·r adzenie
ognia, chyba nie ograniczy się t:ylko do hańby
przykutego do skaly P.rometeusza. Niewykluczone, że Zeus cierpliwie oczekuje dnia, kied11
.święty dar ognia, , wlożony w ,jq.drowe nasienie,
rozkwitnie złotymi gwiazaami· nad wszystkimi
narodami świata".

Ta straszna metaforą zapowiada koniec ży-.
cia, Stanie się to wtedy, gdy umrze
nawet. ·
śmierć.

;

Gdy Baszkir szedl na wojnę, to ;awsze
żegnal się Ż górą Ural i jeśli w takiej chwili
g·rzmialo, to byl to szczególnie dobry
znak,
wróżyl zdrowie - i zwycięstwo. W pożegnaniu.
mu.sial uczestnil!2t1ć także kuraj - zwykly flet,
kt6Tt1 tęakn.ie '1Df1'1Tf1Wal proste ludowe melodie.
Kach11ma-Turł odprowadziła M wofnt burza.
-
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cące żurawie mogły unieść ńad

ści wościach brzozy . O tym akurat. wiem sam.
Pijam sok brzozowy, który pomagfl przy róż
nych choroJacl), a już na przeziębienie nie ma
nic lepszego niż gorąca łaźnia i namocz.ona
brzozowa miotełka. Gdy pobiczujesz się takli
miotełką z pół godziny w obłokach pary, wychodzisz z lażni .z drowy, jak novvo narodzone

wszystko WJ:'glądalo d~żo . proste?
zagonami, z kocwwmkow st~h s1~ . ora~aiv-1,
usłowianili się", a wraz z osiadlosc1ą sk:onczyla się ich wojownicza epo.peja.. Zapis kronikarza można odczytać }ako metaforę. Nie ma ~v
A wiesz, źe gdy król perski Kir, o · przyprz;yrodzie nic takiego, co mogłoby wytrzebić.
domku „Niezwyciężony" napadl na
plemię
caly naród, chyba że dopuszczamy taką klęskę
Mussagetów, ich wladczyni Samira ostrzegła
:l;ywiolową jak biblijny potop. Myślę, że nawet
go: „Kirze, żądny krwi! Opuść mą ziemię po
z Atlantydy ktoś się uratował, jeśli nie bydobroci, bo ·jeśli tego n1e uczynisz, to przy- la ona wyspą. Obrzyni żasymllowali. się z in: .
.sięgam na Wszechwładnego Tengri,
napijesz
nymi, bardziej licznymi ·plemionami, z\J~tęh - ~ stę !µ'wi \vięcej niż chc:.iałbyś".'·· Pokonanemu
przez nich. zdomfnowani.
.- - ·Kir()wi od~ęto glowę, wrzucono ją do woi·ka
s _, ,,_,~W1]pelnionego krWią i odeslano do Iranu.
ściej. Obrzyni zsiedli_ ~ kom, . pr~eorah

.

,

wyjaśnił, dlaczego Baszkirowie uważa
ją żurawie za święte ptaki. Uratował~
or;<!

Anak

- To się stalo o wiele później. Turańczycy
wchlonęli. nas tak samo, jak wcześniej wc~lo
nęli

Baszkirowie

ptak, tamga (rodzaj godła wiszącego na · p1~.:
·si), Ural i czara. Tamgą była złota . glowa _w1l:ica na znamieniu bojowym, Okrzyk · boJOWY
„Ural!" brzmi .dziś „hurra". $więtY'ID drzewem
jest brzoza, a świętym ptakiem - żuraw • .Cz!1ra $ymbolizuje dostatnie życie
i
zdrowie•.
Kamienne baby" na
kurhana<:h stepowych
trzymają je oburącz na wysokości brzucha.

jakieś

-

czasów

przywiązani są do taki~h symboli, _
j ak: drze~o,

ODGWSY5

•

•

wierzy, 1dy rozkładam bezradnie ręce„.
Lekka konsternacja po paru
się
zaczynają
kilometrach:
tablice z napisami po polsku:
„Zjazd na pobocze I zatrzymywanie się zabronione!" Widzę
jednak, że i rodacy, i tubylcy
niewiele sobie z tych zakazów
robią, co rnsz oglądamy stoją
cy na poboczu wóz i błyska
wicznie przeprowadzane transakcje.

odbiły się I poleciały w kierunku rowu.„ Ulubiony rodzaj
nawierzchni na znacznych odcinkach to rozpuszczający się
posypany
asfalt
w słonku
szczodrze grysem czyli sporej
wielkości kamorami, które cały czas dudnią ci pieszczotliwie
o podwozie, a gdy z przeciwnej strony nadlatuje „gruzawik" - to o maskę i szyby
takoż.

No, ale coke>l".viek by po·w ie- przejechałem. Do malowniczej Kołomyj zo'talo mi
ra.ptem kilkanaście kilometrów,
gdy na rozległym rondzie mło
dy milicjant gestem nie znoszącym sprzeciwu nakazał mi
zjazd na pobocze. Nie bardzo
wiedziałem, za co ;noglem podt
nie
paść, żadnych ograniczeń
było, wlokłem się wręcz wolno ...
dzieć

Dojeżdżamy

do Lwowa.

te tęskne opoi wujków o pię
rozknym, bogatym mieście
na iluś
łożonYtll malowniczo
mą
tam wzgórzach, grodzie
drym, kulturalnym, gdzie zrosię i wychowało tylu
dziło
wspaniałych Polaków, z przerażeniem w oku i zębami trzę
sąc krążę i ja po tym mitycznym Lwowie. z przerażeniem
- bo nie ma prawie żadtWch
tablic informac,:yjnych, a przed
Pamiętając
babć
wieści

zała
Szczęśliwie udało się
formalności,
w.szysitkie
twić

podejrpujemy męską decyzję:
jedziemy samochodem. Samolot nie był brany pod uwagę.
Ta przyjemność kosztuje trzy
osoby około 200 tysięcy zło
tych.
pociąpodróż
Uwielbiam
giem: trasa nawet kilkudniowa, ja mam przytulny, czysty
sypialny, a siedząc
przedział
w restauracyjnym nad · szklaneczką wina podziwiam kolejne miasta, miasteczka... Naz
tomiast „TO", co kursuje
WarszaWY do Warny w niczym
nie przypomina dalekobieżnego
z
pociągu!!! Bez restauracji,
zapchanymi
brudną pościelą,
toaletami. Raz mi się zdarzyżurnalisty
słowo
ło i więcej w „TO" nie wsiądę. I
dobrze zrobiłem! W tym roku
w Warnie brakowało wagonów, którymi rodacy mogliby
wrócić do kraju. Wielu z nich
koczowało na dworcu.
Jeżdżę samochodem od dwudziestu lat, z tego większość codziennie. Europę zwietlzal(!m
Bałkanach
za .,kółkiem", na
też byłem kilkakrotnie autem.
Zawsze podróżowałem przez
W
i Węgry.
Czechosłowację
mi się
roku zamarzył
tym
„szlak medycejski" (od Medyki oc-zywiście .. ·). Bywalcy namawiali jak .jeden mąż.

tym

celnik,

zdene1'wowany
razem nasz.

- I na cóż pan jeszcze czeka?
- Na polską odprawę.„
- Przecież już tu przechodzilem, proszę jecha~.„

noc,
Tylko gdzte?! Głucha
leje i widzę, że żaden
pol,5ki wóz nie wyrusza dalej.
na dość
zjeżdżają
Wszystkię
a towarzystwo
rozległy plac,
do snu. W samoukłada się
chodach. Podziwiając cztery
wciąż

chwilą

wyładowany

cegłami

wprost
,,gruzawik" · wygarnął
na mnie z podporządkowanej
jak
chodzą,
ulicy. Ludziska
chcą, głównie przy czerwonym
aucie
świetle, a wszystko w

u:ziąleś,
się pod
pucołO\Yaty

- Skąd ty się tu
uśmiechnął
Polak? -

ogromnym rondem
blondas. - Ty nie wiesz, gdzie
tranzyt?
droga.
- Ale to najkrótsza
Nikt mi inaczej nie kazał jechać.

-

No, ale tu nie

chać, musisz wró.cić

możesz

jena tra n-

zyt· ..

ujrzałem

tłum

oczekujących

karnie rodaków oraz kartkę,
że przerwa dwugodzinna. Wykonałem więc kolejne „podejście". Wsadziłem pięć sreberek
w kieszeń i walę do kiosku.
Czytam na tabliczce: Stiopa G.
- Priwiet Stiopa, masz paliwo?
- Mam, ale musisz czekać,
teraz przerwa ...
ja dla
- Czto ty, Stiopa ,
suwe;.miiżskij
ciebie mam
nir"„.
O, gratis?
- Nu, paka:i.·.
Import? Nu, dawaj, lej skolko
chocziesz!
- Szesdzies1at.„
- Dawaj szesdziesiat! ~ jest
u mnie dziewianosto wosiem,
znajesz - /otni'cza!

No i nalałem ·tej 98-oktanorazu
od
wej, samochodzik
co
dostał. Naszym,
skrzydeł
dystrybutora rutłumnie do
sz\ li, Stiopa krzyknął, .że to za
gotówkę i prawie po rublu za
litr. Zrezygnowali.
Czy je zcze mi się przydały·!
Oczywiście!

Wybiegając

już

nieco do przodu: dwa razy
uratowały mnie przed mandatem w Rumunii za przekroczenie' szybkości. Gdyby nie „mę
też
miałbym
ski souvenir"

W drodze nad Morze Czarne
DARIUSZ

DOROŻYŃSKI

Wyruszamy w deszczu.
choć to iuż
Jest chłodno,
w
połowa czerwca. Mkniemy
Leje. „Lastronę Przemyśla.
pię gumę" za Kielcami. Strach
jechać dalej bez „zapasu". Tra-

cę

kilka godzin w poszukiwaniu zakładu wulkahizacyjnego.
się
melduję
W Przemyślu
i mogę sobie
przed północą
miejsc
darować poszukiwanie
noclegovvych. 'Nliałem rezetale do godziny dwuwację,
dziestej, niestety„.
Jedziemy do Medyki, przejścia, o którym krążą legendy,
których największą atrakcją
jest czas oczekiwania na odgraniczniprawę. W Medyce
cy siedzą teraz parami, a i
celnicy odprawiają klientów
we dwójkę. Gwoli ścisłości
jeden odprawia, bo nasz głów
nie spaceruje, dyskretnie zię_

trafił

Operując

się

śpiewną

„psycholog';.
polszczyzną

dwa razy wysyłał mnie po deklaracje celne, w lctóre optóce
kazał
grana·t ów
haubic i
wpisać wszystkie możliwe waluty, brylantowe kolie i zegarek Latałem jak wściekł.v
za „bumagami". nas·z celnik
tylko prychał. ironicznie lerkając na zegarek, a „psycholog", usadowiwszy się w aucie
szeptał do żony: ·
-

-

poleceń:

Dokąd ;edziecie?
do
Bułgarii,

Do

Złotych

Piasków.

Co macie do sprzedania?
- Nic·
bę- Aha, to w Bulgarii
dziecie handlować?
- Po co, mamy dużą u;y-

'mianę.

- To nawet
macie ... ?

dżinsów

nie

się
wygramolił
Wreszcie
zza kierownicy. poabił deklaracje I ruszył do stojącego za
nami Fiata.
Po paru minutach pod.szedł
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odnieś

wujkowi to
Aha, niech wycią
gnie spod kola naszą torbę ze
szminkami.
-

Jasiu,

pościelowe.

Przebudzenie nie
do D\ljmilszych
Ktoś

wając.

Nam

osoby śpiące obok w wypakopo dach \,maluchu",
wanym
wyciągam
fotele,
rozkładam
śpiwory, jeszcże tylko łyk kawy z termosu. Zasypiając, sły
serię
szę gdzieś obok siebie

należy

pięścią

mi wali

w

dach, wrzeszcząc w znanym ml
ze szkoły języku, bym odjeż
kodżał. Wychylam się spod
ców. Dopiero piąta rano. Naszych już prawie nie ma. Wol.j, które przechodzą odprawę,
• natychmiast ruszają w drogę.
mamy odwagi
Do WC nie
we3ść,

wolę

już

przydrożny

parking i .,kocie" mycie wodą
z kanistra. Czytam jeszcze raz
do„wjezdkę", najważniejszy
kument dla turysty tranzytowego. Odnotowany dzień i godzina przekroczenia granicy.
To ważne, mamy bowiem na
cztery
dwadzieścia
tranzyt
godziny, o czym przypombają
na
nawet stosowne tabliczlti
wszelkiej
przejściu (dlaczego
mówią o
maści przewodniki
czterdziestu ośmiu?).
benzynowa. KilkaStacja
polskich samochodów
naście
na poboczu. Śpią &nem sprawiedliwych. Leję tę talonową,
93-oktanową, a facet z okieno spodnie
się
ka dopytuje
„marmurki". I nie bardzo mi

Dladrży, łomocze, brzęczy.
czego? Jest tylko jedno wytlu-

-

To

żart,

ponad 150 kilo-

metrów. mam wracać? I
- Nict ma wyjścia - blondyn by! nieubtagany.
I wtedy, z duszą na ramieniu, sięgnąłem do kieszeni w
drzwiach Poloneza i wyciągną

trudności

z otrzymaniem bun-

galowu ..na kempingu w Rumu-

stanu nawierzchni
napiszmy
nii. Gdzie? Może
Lwowa - najpropięknego
tylko, że niedaleko Konstancy.
a nuż sympatyczny staruszek
stsza metoda zmuszenia kiepo
mialby kłopoty. Dość, że
rowcy do podróżowania z pręd
znalazł
dwóch ppakowaniach
kością czterdziestu kilometrów
łem„.
nasię domek, a po dwóch
na godzinę. Powyżej - samoW tym momencie wror:1c się
inny, usytuowany
stępnych chód chce się po prostu roznieco musim y i zacytować roztak szczęśliwie, że auto mialecieć na kawałki...
mowę t ajentem stacji benzyoknem i
łem dosłownie pod
Ryzykując zniszczenie wszynowej, jeszcze po polskie.i stro- / nie musiałem na noc wyciągać
stkich opon naraz przejeżdżam
nie. a do Przemyśla szmal byt
\\'Slystko z jego wnętrza„.
przez sterczące na jezdni tory
drogi.
Nikt w Czerniowcach nie utramwajowe i hamuję w bo- Na wakacje? Prz ez Rosję?
kempingu,
wskazać
miał mi
cznej uliczce, tuż obok malo'f\'o to gumek pan nie bierzesz?!
który, według porad życzliwych
z oderwaną
wniczej cerkwi,
- Jakich gumek?
rodaków, gdzieś tam miał się
i czarnymi oczodołami
ryl1!Ilą
- 'No coś pan! Prezerwalaznajdować. Kilkakrotnię
piekarni.
Szukamy
okien.
tyw!!!
palem „języka", ale albo nie
niezłe
Wreszcie jest. Nawet
- A na cholerę mnie one?
takowe
wiedzieli, gdzie się
bułeczki, tyle że każdy w koOsobiście nie lubię ...
albo
„ustrojstwo" znajduje,
lejce ma własną gazetę, żeby
pierpan
że
Widzę,
Panie!
_..:.
wskazywali hotele. Po dwóch
a ja - nie!
je zapakować.
pan
wszy raz tędy! Bez nich
godzinacl'i krążenia po mieście
Pytam o torebkę lub papier:
paliwa
zginiesz, noclegu ani
Sympatyczna
zrezygnowałem.
na mnie kilkanaście
patrzy
nie uświadczysz. Wszyscy dzi„barysznia" w kiosku z sokapar zdziWionych oczu. W posztuk
siaj biorą po 400-500
mi i lodami naparzyła mi cały
kieupycham po
rządku nawet,
termos świeżej herbaty, dała
szeniach.
I kupiłem.
„kipiatok" do· drugiego, z kaCenię sentymenty, podziwiam·
ra.
na
duszą
z
teraz,
a
No·
ruszyliśmy w kierunwą i wspaniałe teksty Mariana Hemieniu, sięgnąłem do kieszeni
ku przejścia granicznego. Domara, wzruszają • wspomnienia,
samochodu, w y w drzwiach
chodziła dwudziesta pierwsza,
ale dla mnie, w to mgliste.
srebrnych,
pięć
ciągnąłem
zmarmyślałem godzinę mokre przedpołudnie ów wspai
opakowań
kwadratowych
nujemy na granicy, potem skozaniały Lwów był niestety
walę
mrugając d{) blondyna
czymy te 150-200 kilometrów
niedba).lym, brudnym, dziurawprost, że to tak.i „męski souw Rumunii i zanocujemy na
WYm miastem.
niego.
venir", specjalnie dla
pierwszym kempingu.
Popatrzył I pyta, czy mam jeJak wyjechać na
Wyglądało nieźle· Trzy rzędy
szcze pięć.
w moim wyprzesamochodów,
tranzytowy szlak?
Pajechait
- Tak czto!
można
dzało mnie osiem aut,
wytrzymać. Czytamy, jemy kodrogowskazów,
Było kilka
było pierwsze
To
lację, spacerujemy, pijemy kana Kijów i jakiś Czop.
ale
doświadczenie.
a tu nic! Stoimy! Mija
wę Dopiero zatrzymany taksówkarz
godzina, dwie - jestem dona ten
wyjaśnił, że właśnie
graniczpiero ósmy! Tempo oszałamia
Przed przejściem
Czop muszę się kierować, to
nym, już za Czerniowcami. zające! Parę minut przed półno
tam
wyjadę na obwodnicę, a
I
jechałem pod dystrybutory
cą nie wytrzymałem, choć to
radę. Rzeczyjuż sobie dam
skończyły się
wiście, jakby
wertepy, tablice wcią:t ów Czop
wyjpokazują. Nawet słońce
maczenie

rzało nieśmiało.„
zaPóźniej drogowskazów
brakło, gdy się wreszcie jedna
tablica pojawiła, bylem już pejadę w kierunku
wien, że
gra.nicy ... węgierskiej. Ale otóż
i milicjant na skrzyżowaniu,
więc wyciągam atlas samocho-

d01VY i lecę po
i końcem
w mapę:

głową
stukał

radę. Pokiwał
pałeczki

po-

1.0
jedziesz,
- Zle synku
Stryju musisz skręcić na Halicz
i Iwano-Frankowsk·„

No i pojechałem. Przeżyłem
po di:odze kilka objazdów, naprawę jezdni. parę razy ucierowu. Określenie
do
kałem
najbar„przeżyłem" jest jak
dziej właściwe, przecież beczki, które spadły na koszmarnych wybojach z pędzącej tuż
przede mną ciężarówki mogły
mi choćby wybił 1zyb•· Ala

urlop, a ja przecie! spokojny
wyjątkowo· Idę do jakiejś sta!·szej w mundurku, co robotą
„prują"
kieruje i widzę, że
walizkę
Każdą
strasznie.
szczegółowo, po kolei wszystkie
rzeczy, a że samochody wyła
dowane po dach, więc piętrzą,
się te sterty dobra rozmaitego.
A tu jakaś osobista kontr~a.
a tam widzę fotele komuś z
samochodu wymontowują. Więc
tłumaczę, że żurnalista, czy by
mi nie pomogła, bo jadę na
~stem
zjazd do Sofii i już
spóżniony (no taki ml akurat
tekst przyszedł do głowy). Szefowa mówi, że owszem i kiwa
na szczupłą blondynkę. Nataszę, jak się okazało. Trzej rnchcieli,
dacy, co skorzystać
przy okazji jakby, gdy blonszybko salwodynkę ujrzeli wali się ucieczką.
Natasza groźnie popatruje l
pyta.
samochód
który mój
Sięgam tedy do kieszeni i wrę
cwm jej.„ nie, nie, wręczam
jej wizytówkę, tłumacząc, że
bardzo mi zależy i tak dalej.
Wyprowadziłem auto z kolejki.
paru facetów kiwało mi gło
wami ze współczuciem. Wje-. chałem na kanał. Natasza zerknęła na śpiącego z tylu syna,
mnie i żonie zajrzała głęboko
życzyła szerokiej
w oczy i krokiem
drogi. Spacerowym
ruszyła w kierunku Fiata bodajże na krakowskiej rejestracji, w którym do wyjęcia pozostał już tylko silnik.
mePrzejechałem dwieście
trów i mina mi zrzedła. N a
dzikich polach, czyli ziemi niczyjej, stało kilkadziesiąt aut,
a od strony rumuńskiej granicy nie· widać było najmniejszego ruchu. I tak przez godzinę, półtorej· Przychodzi kryzys,
powieki.
sen nęka zmęczone
popędza
śni mi się, że ktoś
mnie klaksonem· Rzeczywiście,
kolejka ruszyła, posuwamy się
o dwie, trzy d1ugości i znów
postój. Głowa opada na kierowni~. Budzi mnie . kolejna
silników.
akcja zapuszczania
Dziesięć metrów i znów przerwa. Zaczyna mżyć, teraz JLIZ
powoli
bębni potężnie . Mam
dość tych wakacji, tranzytów,
nawet Bułgarii i jej słońca.
Parę minut po czwartej nad
ranem puka mi w szybę mło
mundurze.
d' mężczyzna w
celnik. Teraz się
Rumuński
zacznie, pamiętam, że parę !at
\\·cześniej z żadnym Rumunem
na granicy z Węgrami nie mogłem się dogadać. Miła niespodekladzianka, bo młodzian
muje:
- Pisz dwa raza, jak 'Pl':zez
kalk.ę, swoje nazwtsko, .waluty
obce, wsisk.a broń, gaz lzawią
ca, radiomagnetofon, za dziesięć minuta do ciebie psijdti ...
kazał
Przyszedł. Popatrzył,
A
podnieść klapę bagażnika.
tam na wierzchu Kuby piłka
do „nogi'', deskorolka. płetwy,

maska i rakiety do tenisa.
- Można jechać - za\vyrokował wyraźnie zawiedzionv.
- Arivedera - rzuciłem jedyne znane mi rumuńskie sło
wo.

- Arivedera! I szeroka
droga!
Zawsze
ją

zachwycał

oryginalnością

szych

mnie swona-

język

południowych

sąsiadów,

nawet groźny. Brando jako Ojciec chrzestny to tylko
Kumoter. Ale i Bułgarzy nie
są gorsi. Jeśli kiedyś w auto„ - Moli a,
busie usłyszycie:
biletite" to
molia zdupczite
pamiętajcie, że sugerują tylko
byście bilety skasowali· Ale o
bułgarskich, rumuńskich i innych przygodach - za tydzie1\.

!łdzie

•

ginie
ny, w -Oniu przejścia przez
a
przełęcz,
jej najtrudniejszego
więc jeżeli zostało podane je-·
odcinka, najlepiej wyruszyć o
szcze gorące i nie zdążyły do- drugiej w nocy, bo łatwiej iść,
brać się do niego muchy, mogdy jest
jeszcze
zmrożony
Szerpowie, ich wsie
żna je jeść raczej bezpiecznie·
śnieg. Trasa kończy się zwyNaczynia 1 aztućce nie budzą
kle przed zmierzchem·
1 obyczaje.
już jednak
takiego zaufania,
W górach czeka wiele nieszczególnie jeżeli widziało się
spodzianek, na przykład przejPrz:ed wyruszeniem w góry
kobiety najpierw myjące
je
ście przez wiszący most bamstajemy przed dylematem: wypiaskiem w kałuży przed dobusowy z jedną
tylko dobrą
nająć
przewodnika
i
skomem, a potem ledwie spłuku
poręczą (w drugiej brakowało
rzystać z oferty tragarzy?- Przejące niedbale
prętów).
Wszyscy idą przytuwodą. Trudno
wodnicy i tragarze to na ogół
odmówić sobie jednak ciepłe
leni do tej kompletnej porę
Szerpowie, najbardziej
znani
go posiłku po całodziennej
czy z myślą: spadnę, nie spaz plemion nepalskich. Zyskawędrówce, więc lepiej po prosdnę. Po drodze mija się gorą
li sławę właśnie jako tragarze
tu... nie przyglądać się
żbyt
ce źródła, . kąpieli w któt·.rch
wysokogórscy· Urodzeni
podokładnie czyszczeniu naczy11.
trudno sobie odmówić, choć
wyżej 3 tysięcy metrów
stoW każdej niemal z himalajkąpiel w normalnym górskim
. sunkowo łatwo przystosowują
skich wsi można kupić coca- strumieniu daje chyba
więsię do warunków
na dużych
-colę: bądź limcę (podobna w . kszą przyjemność.
wysokościach.
Szerpowie, mismaku do mirindy). Ceny ich
W górach szybko zrozumiamo że żyli tak blisko najrosły wraz z wysokością. Podłam, dlaczego mówi się, że aby
wyższych szczytów świata, zaczas gdy na dole butelka kodostać
się na Mount Everest
nim zaczęli towarzyszyć wysztuje około trzech rupii netrzeba
przebyć nie dziewięć,
prawom, nie zapuszczali się
palskich, na wysokości blisale blisko trzydzieści tysięcy
tak wysoko.
ldej 5 tysięcy metrów już
metrów Trasa przebiegała boDuże uznanie zdobyli sobie
siedemnaście.
{':imne
napoje
wiem, jak to Z\vykle w górnch
przewodnicy, stali się. nawet
dla turystów, jak i wiele inbY\va pod górę, ale tylko po
pewnego rodzaju instytucją w
nych -rzeczy potrzebnych do
to, aby poprowadzić znów w
Hi'inalajach. Przewodnik (sidar) · codziennego życia, w górę trans- dół. Często wymaga przebycia
nie niesie
.bagaźu turysty
i
. portowanych jest na szerpań w ciągu ·jednego dnia różnicy
nie gotu'je, ale na nim sposkich plecach. W ciągu wę
wzniesień
olrnło tysiąca
meczywa obowiązek zorganizowadrówki wiele razy mijaliśmy
trów.
przygotowane.

ze str. 1

Ameba

w temperaturze 60 slopni,

przebycia

Himalai

niemal

wzdłuż i wszerz. Shiro Shirahata wspomniał
potem, jalt
było to trudne i męczące. Poruszał się
często wynajętym
jeepem, autobusem lub helł
kopterem. Najczęściej
musiał
podróżować na własnych
no-

gach.
Każdy

okręg w Nepalu ma
władze i ludzie chcący
podróżować, a już w szczegóJ..no ś ci
obcokrajowcy, za każdym razem muszą
powtól'nie ubiegać s ię o pozwolenie

lokalne

na przeby\vanie w danym regionie. Często pozwolenie wydane przez władze centralne
okazywało się nieważne .
Kiedyś, gdy Shiro Sbirahate
wyruszył w góry,
aby sfotografować

południową

ścianę

Genasha · nieświadomie wkroczył na tervtorium Chin.
nie
wiedząc,
że granica
międ zy
pai'istwami ulegta zmianie Na
szczęście uniknął areszto\n•nia.
c!loć początkowo wzięty był za
szpiega.
Te wszystkie cuda można obejrzeć samemu z lotu ptaka.
Królewskie Linie Lotnicze oferują loty nad Mount Everestem. Jak
zapewnia prospekt

ajle iej wybrać sitw Himalaje?
nia wszystkiego - wyszukania
tragarzy, kucharza, wybrania
noclegu i porozumiewania się
z mjejscową ludnością. To pewne, że idąc z przewodnikiem,
nie ma
możliwości zabłądze
nia. Mają opinię lojalnych, opiekuńczych i troskliwych.
Niekiedy swoje usługi oferują przewodnicy nieprofesjonalni, bez rekomendacji biur
turystycznych.
Znają- okolicę,
bo przemierzali
ją już
jako
tragarze i raczej aspirują do
tego zawodu. Nie zawsze zasługują na zaufanie. Mają za
to duże wymagania finansowe,
· niewspółmierne do ich przygotowania
do pełnienia tej
funkcji.
Nie wszystkie trasy trekkin, gowe wymagają przewodnika.
Można poprzestać
na zaopatrzeniu się w bardzo dokładną
mapę, k.tórą
kupuje się bez
kłopotu w Katmandu.
Należy
tylko dobrze przestudlon-ać opis trasy,
aby wiedzieć, na
którym
jej
odcinku można
spodziewać się wyjątkowo trudnych warunków. na przykład
przełęczy nie
do przejścia z
powodu leżącego śniegu, lub
trzeba liczyć się, że przebiega
przez teren nie zamieszkany czy
pozbawiony wody.
Po drodze mija
się
wiele
wiosek. W każde.i po kilkanaś
cie razy trzeba odpowiadać na
okrzyk ·,;namaste" pozdrowienia i powitania. Najczę
ściej pochodzi on od umorusan}'ch dzieci nepalskich, które
zawsze z niezv.7kłym zainteresowaniem
przyglądają
się
mijającym je ludziom. Dorośli
nie witają ju:". przybyłych tak
. serdecznie i przyjaźnie,
jak
jeszcze przed
killrnma laty·
Przestali bezinteresownie
okazywać sympatię.

Również

~zerpów

Kiedy
najlepiej
się w Himalaje'?

ciężkimi

wybrać

Byleby nie w czasie
monsunu, który wiejąc znad Zatoki Bengalskiej powoduje porę
deszczową tl'wającą od polowy
czerwca do polowy września.
Od października do maja można zatem planować wyprawę
w góry. Ot, chociażby przełom lutego
i marca stanowi
piękny okres na tego rodzajuwyprawę. Jest już bardzo ciepło. duża przejrzystość powietrza gwarantuje dobrą widoczność, i zaczynają kwitnąć rododendrony. Warto zobaczyć te
przepiękne
krzewy, obsypane
białymi. lub ćzerwonymi kwiatami. Pojedyncze lub cale gaje na zboczach tworzą niezwykły . widok, a
do tego zapach, zapach
który stał się
symbolicznym zapachem Nepalu
Gdy dopisze pogoda, widać
łańcuchy górskie
odległe nawet o wiele kilometrów. Nie
ma chyba piękniejszego widoku, niż ośnieżone wierzchołki
w sł011ca. A wschody słońca i
zachody I Są to wrażenia, które zapamiętuje się na długo.
Wschód słońca oznacza pobudkę, cho6 nie jest to reguła· Na trasie wokół Annapur-

i

tu, w górach miejscowi ludzie
zorientowali się, że z tych obładowanych turystów da
się
doskonale żyć. Po kilkugodzinnym, wcale nie lekkim, marszu, człowiek
zapłaci niemal
każdą cenę
za nocleg,
jest
mniej wybredny.
Wioski można podzielić na
biedne i bardzo biedne· Domy
często
przypominają szałasy,
choć zdarzają sie i zbudowane

z kamieni. Niektóre z nich mają dachy z dachówek, ale najczęściej kryte są 5trzechą
Urządzenie
chałup
jest
wszędzie takie samo. Duża izba, w rogu której znajduje się
palenisko i obok półka z naczyniami kuchennymi. W ~n
nym rogu - łóżko. które rzę
s to zastępują bambuso:we maty. Wzdłuż ~ciany, w której
są
okna, ustawiono wąskie
ławki z dużymi
poduszkami.
Jest to miejsce honorowe dla
pana domu i jego gości. Turystom wynajmowana je5t ii:ba obok pomieszczeń używa
nych przez ~ospodarzv. której
jedyne· wyposażenie stanowią
zwykłe prycze do spania. Gospodarze nie mówią po angielsku. Oczywiście znają najpowszedniejsze angielskie słowa
jak .,tee"• .,coffe", „water"; ale
to - zbyt mało, aby się porozumieć

obciążonych

koszami
podtrzymywanymi
przez specjalrie, bardzo wytrzymałe taśmy, które
tragarze opierali sobie na czołach.
Na nogach mieli tylko zwykle
sandały
„japonki", a nawet
zdarzyło nam się kilka
razy
wi dzieć bo'sych
tragarzy.
z
zazdrością
patrzyli na nasze
ciężkie buty.

i zrozumieć .

słów tybetańskich
na
trwałe weszło do słownika ludzi chodzących po górach, ot
chociażby .. dat bat", czyll
po
prostu ryż z warzywami
najpopularniejszE' i nakięśriej
przyrządzane danie. Można je
zamówić niemal w każdej cha-

Wiele

cie.
Jedzenie, które przygotowuje się dla Europejczyków można uznać
za zdrowe tylko
wtedy,
gdy
zostało świeżo
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wysokości czterech
tymetrów
może wystąpić
choroba wysokościowa. Nigqy
nie wiadomo na jakiej wysokości ktoś może na nią
zapaść, trudno przewidziec
reakcje organizmu.
Na trasie wokół Annapurny, w Manang (3600 m) codziennie o godzinie piętnastej
odbywa się wykład poświęcony
problemom ochrony zdrowia w
wysokich górach, a szczególnie
jak radzić sobie
z chorobą

Na

sięcy

wysokościową.

Wykład w ję
zyku angielskim _prowadzą na
zmianę dwie lekarki, Nepalki.

Himalaje potrafią być
groźne, ale i piękne
jednocześnie.

Himalaje zadziwiały· i zaskakiwały
ludzi.
Przeliczył się
też znany japoński
fotog~f
Shiro Shirahata, który miał
już bogate
doświadczenia w
fotografowaniu gór, gdy zało
żył sobie, że
trzy miesiące
wystarćzą mu na wykonanie serii
zdjęć ·o nepalskich łańcuchach
Himalai. Okazało się, że potrzebował nie trzech miesięcy,
ale ponad

trzech

lat, aby

skompletować
tę
niezwykłą
dokumentację
fotograficzną.
Stworzył jednak najlepszy
n:i
świecie
album fotograficzny
poświęcony Himalajom,
najleps~y. bo potrafił poddać
się
ich urokowi i„· zrozumieć je.
Fotografował góry w różnych
porach roku i w różnym oświetleniu·
Udało
mu się
uchwycić moment
zejścia la-

winy.
Zrobienie

zdjęć

wymagało·

reklamowy,
są to przeżycia,
które pamięta się potem przez
cale życie. Po prostu magiczna podróż.
I do tego jaka
gwarancja niezawodności! Podczas święta Durga Pudża przed
każdym samolotem (które należą do
najnowocześniejszvch
na świecie, bo mądry król Nepalu, jak już zrobił zakupy, to
porządne) zarzyna się
kozę i
jej krwią skrapia poszczególne
części
maszyny, bo tak naprawdę wszystko
zależy
od
Bairaba (jest jednym z \\·cieleń Sziwy, . wcieleniem
olń'u
tnym), w którego kompetencji
jest niebo.
Jego wizerunek
można spotkać na znaczku firmowym nepalskich linii
lotniczych.
Z góry nie można jednak odebrać
tego, co w Himalajach
jest najważniejsze
nastroju. Jakże
.głęboko
w
pamięć zapada chociażby szum
umieszczonych
na wysokich
dtzewcach chorągwi
modlitewnych, które tak często mija
się na trasie.
Wi·a tr porusza
c.horągwiami, na których
zapisane
są słowa
modlitwy,
porywa słowa· .. zabiera je \VYsoko w góry, tam gdzie mieszkają bogowie·..

ZOFIA

KĘDZIORA

28 <:zerwca 1988 rQku KRZYSZTOF K'RA WCZYK
wraz z żoną Ewą i synem Krzysztofem uległ poważne.
mu :wypadkowi samochodowemu na trasie Kołobrzeg
- Warszawa. Udało mi ~ię dotrzeć do Pańs~wowego
Szpitala Klinicznego w ,BydgQSzczy, gdzie przebywa
poszkodowany.
·
-

Jak pan
Czuję

-

aię teru czuje?
się 11a tyle znoś.nie,

że

mogę

z panem

ro/Jmawiać.

Doznałem poważnych, bardzo bolesnych obrażeń, ale mimo wszysvko mieliśmy spar0 azczę.ścia. Wszyscy twierdzą, że nie powinniśmy byli wyjść z tego wypadku żywi.
Co pan już przeszedł podczas dotychczasowego leczenia?
- Zaczęło aię od składania gó110ej i dotriej szczęki. Później byl
gips na pękniętą miednicę i złamaną nogę, którą do dziś trzy-

mam .na

wyciągu. Będę

unieruchomiony co najmniej prr.ez dwa

miesiące. Cztery dni temu . poddano mnie operacji, podczas k!tórej wgniecioną kość policzkową wstawiono na właściwe miejsce..
Była to moja pierwsza w życiu .operacja pod narkozą. Mam drutowane szczęki na
sześciu tygodni, w związku z czym przyjmujl;l tylko pły.nne pokarmy. Poza tym jestem bardzo silnie potłuczony. Wszystko mnie boli i mimo
stosowanych srodków
prz.eciwbólowych przeżyłem ból, którego nie jestem w stanie o- .

czas

ptsać.

- Dziękuję za to, co już pan zdołał opowiedzieć 11a tym szpitalnym łóżku. A co mówią bydgoscy ·lekarze?
- Mówią, że wszystko idz1e ku dobremu i jeżeli staw biod1·0·
wy
-

zrośnie się prawidłowo, to za pól roku będę mógł pracować.
Jak właściwie doszło do wypadku?
Mogę tylko powiedzieć, że mój wypadek powinien być o-

strzeżeniem dla wszystkich kierowców, którzy dużo jeżdżą. 1....ostattl.io wciąż przebywaliśmy z rodziną w podróży. Tego dnia byto
gorąco, dusz:no i moment słabości nad kierownicą spowodował
to, co się stało. Ponieważ nastąpiła w naszej trójce całkowita u-

trata świadomości, nie pamiętam momentu zaśnięcia i uderzenia.
Mój samochód uderzył w c;irzewo.
- Jak pan tenz myśli - czy musiało dojść do wypadku?
- Chyba nie mieliśmy szansy, żeby go Wliknąć, bo tego dnia
przeprowadzaliśmy się (meble jechały samochodem ciężifrowym)
z Kołobrzegu do Warszawy i musiałem jechać' b.ez uprzedniego
wypoczynku i snu. Gonił nas czas i terminy.
- Czy wierzy pan w fatalizm tego miejsca pod Bydgoszczą,
gdzie nie tylko panu ,zdarzyła się katastrofa?
..
Nie bardzo. Raczej winię swoją, niedy6pozycję jako kierowcy.
W jakim ata.oie jest aamoohód?
Uglądałem jego szczątki w Dzienniku Telewizyjnym. Nadaje się tylko do kasacji.
- Ile miesięcy będzie trwała rekomvaJescencja? .
- Pół roku i najprawdopodobniej będę ją odbywał w Konstancinie. Najpóźniej na początku 1989 i·oku powinienem wznowic działalność piosenkarską.
- Nie było pana w tym roku na festiwalu w Opolu?
- Bylem chory. Miałem zmęczone struny głosowe i bóle korzonków.
- Nie pojedzie pan do Witebska?
- Miałem tam wystąpić z recitalem, z towarzyszeniem mojej grupy estradowej. ·1 ui: po festiwalu zaplanowany był mój
koncert na słynnym stad'ionie na L11żg.ikach w Moskwie. Następ
nie koncerty w Mińsku. Pewnie jeszcze kiedyś tam pojadę.
- Został pan prezesem Przedsiębiorstwa Produ.k.cyjoo-Uslugo·
wo~Handlowego „Int.er, Croos-Over", spółki z ograniczoµą odpowiedzialnością. Czego obiecuje pan sobie po roli .biznesmena?
- Jestem udziałowcem, spółkę utworzyliśmy wspólnie z przyjaciółmi. W sumie jest nas dziewięciu. Dotychczas pracowałem w
Jechlej z ę.strad, która zaitrudniala co najmniej stu urzędników i
była workiem bez dna, opłacając nas skromnie.
Teraz mamy
własną spółkę, której zarząd składa się zaledwie r.z. pięciu osób i
dzięki której nasze zarobki znacznie wzrosnij.
Z racji fuinkcji
prezesa kontroluję 30 procen't całego przedsiębiorstwa.
- Plany spółki były ambitne.
- W p' anach mamy między innymi uruchomienie produkcji
fonograficznej i poligraficznej, produkcję kosmetyków, usługi jubilerskie, pośrednictwo handlowe, połączenie się z firmami zagranicznymi z Kanady i USA. W przyszłości spółka ma zająć się
promocją młodych talentów, szczegóLnie uzdolnionych, które u
nas najc:r•ściej pozostawia się samym sobie.
- Co teraz ż tymi planami?
- Spółka nie zaprzestaje działalności i po moim wyz.drowieniu będziemy dale.i wsvólnie działali na jej korzyść.
- Czy Jest pan człowiekiem szczęścia, ma pieniądze, miesiąe
temu otibył aię pański ślub, Wyszedł pan z wypadku?
'
- Dla mnie szczęście to możliwość dawania go innym. Od kiIku lat noszę pr.zy sobie „Kronikę chleba". Są to myśli zebrane
kardynała Stefana Wyszyńskiego, coś w rodzaju przykazań na
każdy dzień każdego miesiąca. Mój ślub odbył się 26 kwietnią.
Tego dnia .Stefan Wyszyński napisał:
„Człowiek jest tak mocno związany ze ŚObą, że trudno mu o
~obie zapomnieć. Może jednak wyrobi w sobie zwyczaj myślenia
o innych".
- Jaki jest stan zdrowia pana syna.?
- Zadowalający, choć po wypadku nie było z nim najlepiej.
Przytomność odzyskał po trzech dobach. Czeka go specjalistycz·
ne badanie i leczenie w warszawskim szpHalu. Mamy już potrzebny i tru<ln-0 dostępny lek.
- A ~ona, jak się czuje?
- Ewa miała dużo szczęścia, ponieważ jechała w pozycji leżącej na tyLnym siedzeniu i doznała ogólnych obrażeń' i potłuczeń
ciała. Czuje się dobrze i opiekuje się mną. Przeżyła szok.
- Czy mimo ty~h smutnych przeżyć jest pan nadai' optyi;nistą?
- Jestem człowiekiem wierzącym i to wyjaśnia carkowicie nastawienie do historii, która ml się przydaTzyła. Nadal jestem op_Lymistą. To wynika z mojego charakteru. Nie można poddać
się nawet w najgorszych momentach załamania. Dlatego mocno
wierzę w to, że wyjdę z tego nieszczęścia zdrów i będę mógł
dalej uprawiać &Wój piękJOy zawód.

Romiawiał:

BOHDAN GADOMSKr

O'DGLOSY 7

..

trzech godzin P<>trzebowaH
akademii
1tudanci hanowerskiej
meidyemej, aby pmeiechać na rowerach lub przejść pieszo dystans
do
od Medizintsche Hochschule
dworca głównego, demonstrując w
wobec
ten sposób swój sprzeciw
wprowadzonego pt"Zed prawie 4 Iaty, a ostatecznie zatwlerozonego w
listopadzie 1987 roku tzw. progra(Ant
mu ..Iekana praktyk.anta"
Im Praikti:kum).
„Gib AIP Chan.ce" (żadnych szans
dla AIP - pacafraza znanego. rz:
telewizji i slupów ogłoszeniowych
zdania: „Gib AIDS keine Chance",
tej
nawolującego · do profi1alctyki
strasznej choroby, nim oędzie .za
pótno). Taikie właśnie hasło można
bylo przeczy>tać na tranispa'l'entach

EDWMD P ALCZYŃSKI

Około

Uśmiech i Cios
Mleczno-MiQdny Dzbanie
przez barbarzyńców
pancerną pięścią roztrzaskany!
Z tysiąca skorup

drzazg.
atomów
Porywów jasnych
s milistych przeczu4
1.

9kładano Cię
w nastałej eiu.y.

ir.godni oo do tego, h w Iłl!'N jest
za dużo studentów (nie· tylko medycyny). Te nadWY'Żki oceni.a r!ę
na około 3 do 4 tysięcy miodych
leiku-zy rocznie. Po drugie, wymedYl!Y'll.Y
kształcenie studentów
jest bar~ teoretyom• (znacznie
bardziej nit w Polsce). Po trżecl~.
w RFN ~stnieje m.ln. lobby lekarskie (Marburger Bund), !d\>:ladaJące
się z Jekarz.y, niekiedy bt .·dz.o utytułowanych, starszej da:y, któremu
sprawv młodego Pokoienia zdają
się być zu;peŁnie obce. Jeżeli. oCZY'Wiście, nie są tyrZeciwnl masowej ,,produkcji" młodych lekarzy.
Cala spraiwa nabrała po!icycznego
zabarwienia. gdyż mLniister zdrowia
RFN, pani Rita Sussmuth, działa
dużym
jąc prarwdopodobn!e pod

nil ..... !Mt tch w lt!'N
sięcY.

około ł

\7-

J 11ki będtrle rezultlit czerwoowycl!
demonstracji oraz rozmów studentów z odnośnymi władam!. trudno w tej chlwlll przewldz!eć. Reallne szanse na zmianę decyzji rZ!łdu
,Jekarza prak.tyikanta"
dotyczącej
są nikle. Chyba że więk9ZOść landów RFN opowie się przeciwko
jeszcze
W obowiązującym
nim.
programie kSZJtalcenia lekaJl"Zy znajzana
miejscs
sporo
Ju2
się
duje
jęcia praktyczne, czyli tz.w. Praiktisches JahT (roczna praktyka). obejmują.ce 11 i 12 9elllestr etudió\V.
Przeprowadzone solidnie I prawidłowo powLnny wy&tarczająco przygotować przyszlyoh lekaiizv do ich
zawodu. Zajęcia te pCllegają na oo-

PROSTO Z RFN, CZYLI ~ODZI NA SWIECtlE.

Dolo Stuwiecma
na bi1kupiti1kich bagnach
z czarnych bierwion wyciosana!
Zrąb Twój
zwichrowany
nam przekuć

TrDdny start mlodyeh lekarzy

abyś zakwitała
Szczęśliwym Uśmiechem

i Potdniała
Granitowym Ciosem!

•
Pólka
z książkami
MiiNIS'.Rm STANU
W •erii „Biografie Sławnych Ludzi" ukazała
•ie ksiątJka lnes Murat poświęcona Janowi

Baptyicie Colbertowi, najsłynniejszemu ministrowi Króla - Słońce Ludwika XIV. Czytając
biografię tego o nieprawdopodobnej pracowitości człowieka oglądamy Francję dworaków,
intryg, przekupstwa, przepychu i nędzy, sło
wem cały ówcze.my ancien reg.ime. Siedzimy,
li jaki.mi oporami umiera epoka średniowiecza
i z jakim trudem dochodzi do głosu feudalizm.
Książkę czyta się z zainteresowaniem, co jest
mniejszym at~n.iu
zasługą autorki i w nie
tłumaczki Wiery Ble'ńkowskieJ.
Jaes Murał: "Colbert". PIW 1988. Str. ł3Z.
Cena 1.100 zł.

PREZYDEJNCI
Książka, którą należy koniecznie prz.ec"Lytać,
w chwili jej pojawieehoć w księgarniach nia lię - atala się od razu „białym krukiem".
Mówię o „Prezydentach" Lon~lna Pastusiak~,
hi~torię
obeJmuJ_ącym
trzytomowym dziele
Stanów Zjednoczonych Ameryki PółnocneJ, od

Jet'zego Waszyngt<>na do Ronalda Reagana.
Jest 'to zbiór szkiców biograficznych 40 prejakim
zydentów ukazanych na · tle czasu, w
wypadło im sprawować władzę. A więc okresy
lata
i
zamętu ókresy względnego SpO'koju
'bardio ' dramatyczne. Również i losy samych
prezydentów układały aię różnie, a morderstwa polityczne, jakie na kilku z nich po1>4!ł
mono, są ilustracją wewnęt~znego ro~ar~1a,
jakie istnieje w 1połeczeństw1e amerykansikim.
Lonrf,n Pastusiak: „Prezydenci". KAW 1987.
Tomy 1/S. Cena !.ZOO '1.ł.

Oprac.: E„IW.

•

I nalepka.eh, którymł oblepiona zoata!a cala trasa jaiką przechodził
orszak w białych fartuchach z czarnym! opaskami na ramieniu.
Na azym ms polegać ten program? otóż po zakończeniu sześ
cioletniego cyklu nauczania - tak
kaildy
jak to bylo do tej pory aidept Sllkoly medycznej będzie zobowiązany do odbycia 18-miesięcz
nego, ba.rdzo nisko plartnego, stażu
tzw. .,fazy próbnej". W zamierze.• faza
program
niach autorów
próbna" ma poprawić praiktyozne
lekarzy.
umiejętności przyszłych
Wydaiwalobv się, że wszystko Jest
w porządku. W trosce o lepsze
wyk;sztalcenie przyszłych lekarzy
wprowadza się 18-miesięczny <;taż
Czy jednak tak iest Wprowadzenie statusu „lekarza praktykanta"
ozna= w istocie zmniejszenie efoktywnej liczby kwalifikowanych lekarzy P-OZ<>Stających do dyspozvci·i
pacjentów. bowiem część z nich bę
studentami.
dzie się zajmowała
Poza tym, miejsca do odbycia nowo W'J)rowadzonego stażu wcale na
studentów nie czekają. Wręcz. przeod
przeciętny okres.
ctwn ie momentu iz.a.kończcmia studiów do
rozpoczęcia 9tażu, iuź teraz wvnos!
od 6 do 12 miesięcy , W wviątlrnwo
trudne.i sytuacji znajdują 'Jie kobiety, szczególnie t.e. które są w
cfąży. ponieważ ustawowo nrzvsł't1guJI\ lm zaledwde„. 4 tygodnie urlopu.
Powstaf wi~ pr-0blem skomplikowany. z jedne1 9tronv zagrażające
świecie
bezrobocie w lekar.skim
Niemiec Zachodnich. z dru~iei zaś
iaik
- protestv studentów. lecz
zwyklP w ·ta'k lc-h sytuącjach praw61'
Wszyscy
da leży pOŚTodku .

Bez

„białych

wpływem, a DAWet naciekiem lobby
wiprowadzila 11tatus
lekarskiego,
„lekarza praktykanta" jako oąo
Jui
wiązujący model kształcenia.
było
przed 12terema laty wielu
przeciwnych tej decy-z;ji. teraz liczba ta powiększył.a s1ę znacznie:
studenci, senaty akademLckie z wielu ośrodków, profesorowie, upltale.
nad rozwią~
Jeśli 1 astanowić
zaniem tej zagadki w grę wchodzą

n•

następujące możliwoścL

:ff zmniejszenie Uczby ltudLują
cych, poprzez ograniczenie liczby
·
miejsc dla kandydatów;
:ff pozostawienie statU9U ,,lekarza
praktykanta" 1 co za tym idzie wydłużenie ogólnego cz.a.su studiów do
oczekiwania na
7,5, a wliczając
miejsce stażowe -- do 8,5 roku;
:ff wprowadzenie obowiązkowych
spowoduje
praktyk wakacyjnych
skrócenie wakacji;
systemu
:ff gruntowna zmia.na
edukacji medycznej na <>bowi11,7.ujący we Francji
Na angielskie r::zy amerykańskie
rozwiązania, polegające na dużym
obciążeniu zaję::iami praktyc:zmymi
i teoretycznymi Jednocześni.e rz.a,d
RFN nie wydaje !iię pa.trzeć z zalinteresowaniem.
Wprowadzenie statusu „lekarza
praktykanta". które mialo wydłu
żyć sttzdia. medyczne l pr:zyczynjć
sie tym samym Cło zmniejazet\la,
lub wtęcz zażegnania ero!by bezr-0booia wśród lekarzy. jencze ten
problem zao!ltrzvło.
Warto m-0że przytoczyć ottcjalne
dane na temat a.lktualneJ liczby lekarzy, którzy oozostaj11 bez pranie
cy lub pracują w z.awodlllie
mającym nic wspólnego z medycy-

plam"

Melchiora Wańkowicza (a
nie zalicz.a), z pewnością
uraduje wiadomość. Zie nasze renomowane oficyny
wydawnicze zamierzają w nadchodzących latach
wY)lelnlć liczne „białe plamy" w wańkowicumach.
Krajowego wydania winna doGzekać się „Sztafeta" (n~isaina z ogr<>mnym patosem panorama rozmiędzywojennym
woju gospodarczego Polski w
dwudziestoleciu), cykl składający slę na losy polskie - s „Drorrl\ do Urzędowa" (o Polakach na
Miłośników twórczości
któż z nas się do nich

dziennym uczestniczeniu w o.d1'rawach. obchodach, opera~jach, na
pracy w przychodniach w czterech
lntet'l1ie,
dziedzinach medycyny:
ginekologii.
chirurgii, pediatrii i
praJktycznych
Ten rodzai zajęć
jest odpowiednikiem stażu podypJ.omowego, iaki musi odbyć każdy
absolwent akadem11 medycznej w
Polsce.
Studenci RFN domagają aię więc
zwiększenia za,jęć praktycznych w
trakcie trwania 9tudlów, bez kh
wydłu:Łan!a. Decyzje rządu Ili\ jednak inne. prowadzące do wzrostu
kosztów ksztalcenia leka'l'Zy. które
i . talk wynoszą już teraz 12-0-130 tysięcy marek RFN.
sie
Widocznie bardziej oplaca
wydłużać <>tucHa. niż zwię~yć liczbę miejsc pra<:v dla lekarzv. Cież
kie czasy nastały dl.a ESKULAPA
nad Renem

MICHAL
STRAWECKI

„BIESACH'~

Oglądałem
może być

tego

artystę

1 mfi.lalem -

tte-:t

p'fęit:na

skromnym dziele człowie'ka ...
w tak
kl\'ku kraskach I
UP lnstynk.tCJWnej m;,,drości w
gestacll
mą.\ych
kilku plamach... , \\et w tych
w\e'1kiei sztuki„ . 'Po ta'k\„, 1e'kturz„ C'l.lowie\t W"Jdaje aię być oczyszczony 'i: bn.lidu tect<> świata.

•

ANDRZEJ GRU!N

włosldej,
edycji
loścfowe wydanie, oparte na
„Monte Cassino".
„Bitwa o Monte Cassino" - tak bowiem brzmial
tytuł oryginalny wloskiego wydania WańkowiC'ZOW
skiej monumenta!lnej epopei, będącej hołdem zło
w
oka.za.la się
żonym żołnierskiemu męstwu Rzymie I Mediolanie w latach 1945-1947. Wyszła
cze!'z
płótno.
w
oprawionych
w trzech tomach
wonymi makam.I na obwolutach. Szatę rraficzno-ikonograficznl\ do niej - m~stnowsko zgrane, 'li
tekstem - za,projektowal nieżyjący już Stanisław
Gllwa rmleszJkający wówcza.s w Anglii).
W przyszłości dziełem tym będziemy mogli si•
bowiem wydadelektować w całej jego kJrasle wnictwo MON wyda reprint z 3-tomowego wydania włoskiego.

Wschodzie) „Strzępy epopei" (historia lj:orpusu gen.
Józefa Dowbora-Muśnlcklego, którego Wańkowicz
był :!:ołnierzem), czy też opublikowana na emigracji głośna polemiczna broszura pt. „Kundllzm".
Nasi wydawcy przymierzają się rów·nie:I: do e~
publikowania w pierwotnym autorskim kształcie
w
tych utworów Melchiora Wańkowicza, krt:óre
minionych latach - W!lkutek różnorodnych zabieokazostały
-.:...
gów „kosmetycznych" I Ingerencji
leezone bl\dź maoznle uszczuplone. (reportat.e z
1934 r., będące owocem dwutygOtdniowego pobytu
autora w ZSRR).
Niedawno na lamach „Tygodnika Demokratycznego" Aleksandra Ziółkowska - była asystentki,
I se.kretal'ke. Wańkowicza, pieozolowlole troszCZ11poinformowała.
cą · się o jego spu~c!znę literacką li lnstytnł Wydawniczy PAX przygotowuje ea-

I ...

1u

ludzie aoedzali czu na dys- Ta fascynacja

~jach.

Dyskutowali na ulicy.
wazę<hie. Kwe.litionowali istnie1acy świat, właściw.ie trochę
tak. ia'k to było u naa w maju
1968 r. Ten przyjaciel zawsze
miał wówezas
ze
mi mówi.
w
w.rażenie. że ,głuchał słowo
słowo dial~ów :i „Biesów". Wie
oan. iak to 1ie nończyło ... Dla
Polaków De>&tojewski to przede
wszywtJkim. Rosjanim. a d-Oll)iero
najwybi<tniejz
potem jeden
A 'DOZa
az:veh l)isa.rzy łwdata.
tY'm, od •tanu wojenineJl!o pubDr.zestala interesować
liczność
1it kinem. Przedtem każdy film
był rodzajem barometru pozwalającego wymiereyć stopień woli>r.zez cennoś·ci. tolerowanej
w
zure. Dzisiaj ludzie siedza
domu„.".
N• pytanie. czy nie r.amieir:za
Polsce?.
jut kiręcić filmów w
And1'7.ej Wajda powiedział: „Nie,
właśn.ie chce praoować w Poilsee. W ll)łJWlnym okiresie modego
życia, oo „PQJ>iele i diamencie",
Ameryfkanlnein.
mogłem ~tać
Nie clol~onałem takiiego wyboru.
Zrealizuje wiec mói dwudziesty
dzlewiaty film w Polsce. W owystawiłem
nań
czekiwaniu
„Dybuka". Po rarz pierwszy od
zakońez.enia wojny było to moż
Po~e
w
liwe. Obserwujemy
kultur:9'
renesana
n~hany

W zwlll2llru z realizacją filmu „Bi~y"' według Dostojewskiego Aln<h-zej Wadrda udzielił
z
wywiadu Michelowi Perez
Observateur", w
„Le Nouvel
którym powiedział m.Ln.
· „... Sądzę, te .. Biesy" to lmiąż
ka żywa. A ten film adresowany ie.st do was. do ludzi Zaw · systemach
chodu. żYiącyich
demokratycznych. Kiedy system
runkicjonuje w wolnośol. politykę oddaje się w rece zawodowców. Dlaczego mieliby sie ni•
obywatele,
zwv;kli
zajmować
skoro WSZY'StJko działa? Ale w
straciliście .z ooda
ten sposób
wi<izenia to. co określa sie ia.ko
A
i Sprawiedliwość.
Prawo
demoikJrstyczorzeciet w tych
nych systemach wszyscy sa susPOłeczeństwie,
W
werenami.
nad którv·m nie ciaży zagrotenie. mała grupka ludzi Zlllkomt>le<ksionY'C'h. zdecydowanyich na
zafWiedzlonyc<h
lub
wszystko
wielkich apuatomoże dokon a ć
wyrr.Mych
to
szeń (dotyczy
aluzji do terroryzmu. zatWardop. M.B.).„
tych w filmie 90-letprzyjaciela,
Mam
Paml~ta
malarza.
niego
ropoczą1tld
doskonale
młod:m
Zwła1.l'JCZ&
syjskiej rewolucji. zanim je&Z- żYdowskiej.
cze władze Drzvjeli bO'lnel\Vley. rzueeda 1ie na ,..,..,..tkte w:zn&ft11s. Slawomir Łuczyński Opowiadał mi. że w Peter&'bur- wi•ia kslażkO'\IN na ten temat.
ODGŁOSY

Szltiee, notatki, bruliony arlyety ... Za.pis proce51&
twórozega, ry!lunki dla siebie, d.1a najbliższego kr-kocbalnk.J. .. Robione w
żony,
gu przyjaciół, dLa
pracowni, w podróży, kawiarniach, w czasie raz.
mowy, w trakoiie czytani& ozegoś tam, w najróż
porach
niejszych miejscaoh i o najróżniejszych
rysow.ane na najprzeró:Łniej szych
dinia I nocy;
w elega.naki<:h
!kartkach papie.ro, na serwetkach,
&?Jkioowni.kach i na parpi~rach do paikowania Z!IZywanych potem w jeden zeszyt; na wszystkim dosłownie na wszystkim, co było aktua1nie pod rę
ką ... I najdziwniejszymi też przedmiotami i matedługopisu poprzez
od ołówka, pióra,
riałami szmuikę, do nadpalonych zapałek, fusów z k.awy
11aib1eranych na palec i czerwonego wina roUalll°l!go
n0; stc;>le... Picasso .zrobil kiedyś cyikl rysunków byko~ 1. scen z carr1dy na karta.eh przeróżnych hiszpanskiich menu.„ Andre Masson, ostatni z surreakawiairniane serwetki
listów, znosił d~ praoowni
i na ntoh rysawaL.; szkicownik! Tull!l.fl'& robicme
aatu.nb~ły na ~aLne rr.amówienie, .z różnych
kow papieru - od cienkiej, pergaminowej bibulld
po Zl'Ub"- · brą7J()W1L tek.tUJrę ... : Chagall z czasem
przedpolubił w szkicowini·kach dobre papiery mi.u'•
tem ~ na CIZYDl 1ię da~<>. ka.My, w
czysty skil'awek papieru, był dobry ...
prywatnych br'llllioCzasem l'}'lSU4'lkam w tych
naoh to:-varzysz.yły słowa; od notatek, co trzeba w
danym dniu załatwić - po traiktaty o sztuce. od
awangardowych wiergzy - do miłosnych wymań
od uwag, gdzie jaki kolor położyć - do pamięt~
ników i manifestów„.
Fascynowały mnie zawsze te warsz;tatowe i pryopowiadają one <> luwatne zapis,ki. Jak wiele
dziach, lctórz.y je robili. Jak &ugestywnie Z'ITlieniają one skalę, proporcje I hierarchie, jakże inne
osobowości
dll!ją oświetlenie i Inną kompozycję
artysty l jego życia.„ Parę lat temu o.glt\dalem w
Londynie, w British Museum wystawę !l7lkicownikó~ '\YlllLama TurneTa, tego najlepszego dla mnie
- 1 nie tylko. jak sądzę - an~lel!ikiego ma.l.aTZB..
qługo stałem I bardzo, b!lrozo długo PO<'lllwałem
w
11ę, krok za kroldem, wśród gablot l plansz,
monstrualnej kolejce -· równie iak ja - zafascynowanych ludzi... Wracałem tam potem kilka razy; Turner jawi mi się 'Od tej pory !Zgoła innym
malarzem i także innym cz.lowiekiem. jakbym zoat'tysty
stał przesun•ięty w percepcji dzieła tego
w zupełnie inny wymiar ...
Wiele powa:linych. światowych wydawnict.w zajuwagi' poświeca tel
mują;c:vch się sz;tuką dużo
Wychodzą B!lbumv
na,jprywatniejszej twórczości.
S'nkicowników i brulionów różnych artystów bądt
ja.ko reprodukcje wybranych fragmentów. bądź w
formie swego rodzaju reprintów. 'Ę'ascvnuiącc zaogll!\danie i czytanie takich rarytasów. Zajęcie stępuje z powodzeniem cale tomy uczonych solid· ·
ny.eh monografii„.
oczami tak właśnie
Mialem niedawno przed
Chagalla. Jego
wydany rwe Fra.ncji) szkicownik
rysunków jeszcze z ok'l'esu tuż powltebskiego. z
<>d
uplynął ~sz~stkiml ś1adatn11 cza!'lu. który
sl'.ldow zlbutwienia papieru p:i za-cieki wvlanego
margineS<tch„.
wuu. z fragment.ami notatek na
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(Autor jest atudentem medycyny,
kilkakrotnie odbywał z:a pośrednd
ctwem IFMSA prakt}"kf wakacyjne
w lzPitata.oh RFN, a także - wykorzystując prywatne kontakty z Medizin,lsche Hocbschule . Hannower przebywał b"1sko pól roku
w środowiSku niemdecll'Jich studentów medycyny, gtawlającycb swoje
Mial
pierwsze kr<>ki zaiwodowe.
ich
więc okazję za.poznać się z
problemami.)

'

Jest wielka nie-

~ianklł-„"·

EKRANIZACJA
,,NOSTROMO"

J. CONRADA
Spółka autora filmów: „Doktora
Żywago", „Podróż do Lndii", „La-

wrence z Arabii'', czyli David
Lean - którego poznaliśmy z
interesującego portretu pokazanego niedawno w naszej telewizji
- wraz z francuskim producentem filmów Bunuela i Kurosa~. Serre Silbarmanem. zapowiada stworzenie wielkiego widopowieści
wiska - ekranizację
„Nostromo".
Josepha Conrada
„To pasjonująca historia i niepowie.zwykH bohaterowie" David Lean"„. 0 przygodział
włoskiego awanturnika z
dach
początku stulecia, wokół którego
I«eca się k<>Sm.OiPOlitY1C2lni poszukiwacze majątku zwabieni odkirYciem .złóż ~e«o klruucru w
Meksyku".
Zdjęcia do filmu ro:zpocznlł aię
początku
na
prawdopodobnie
przyszłego roku w Hiazpanli..

O SPAI.JENro OWIEC
RAZ JESZCZE
O bal'barzyńskim spaleniu ży
wych owiec na planie Włlierskie10 filmu „Flisacy", kręcone10 w
Tatrach piaał na naszych łamach
(jako jeden .1 pierw11ych) An-

NR 12

drzej Grun .w cotygodniowym fe·
lietonie „Pestki dyni" I oto w
odpowiedzi na list naukowców li
krakowskiej Akademii Rolniczej,
m.in. Aleksander Krawczuk poinformował o podjęciu kroków
zmierzających do wyjaśnienia o·
ko liczności zda·rzenia i ukarania
winnych. Dyrektor ZPPF wydał
zarządzenie zakazujące realizacji
zdjęć filmowych, podczas których
może być narażone życie i zdrowie zwierząt. Prokurator rejonowy w Zakopanem wszczął śle
art. 5 rozporządzenia
dz.two z
Prezydenta RP z 22 marca 1928
roku o ochronie zwierząt.
Gwoli ścisłości przypomnijmy,
to przypadek
że nie pierwszy
jakiego doPusz.barbał"zyństwa,
W historii
czają się filmowcy.
filmu znane są przypadki, których ofiarą bywali... ludzie - o
„Wprost":
przypomina
czym
„Przed kilkunastu laty głośna by·
la sprawa włoskiego reżysera Jacopettiego, który żołdakom kongijskim polecił strzelać do uciekających ludzi, a następnie scenę tę wmo.ntował do filmu. W
swoich wspomnieniach, wydanyoh w Nowym Jorku, Dymitr
Szostakowicz pisze, że podczas
RU!blowa"
„Andrieja
kręcenia
T11l'itowski oblał naftą krowę !.
krowa pobiegła
ją podpalił przed sierbie, niczym wyjąca ży
wa pochodnia. a oni ją sfilmowali. Dla potrzeb „Magnata" Bajona 1utrzelono żubra„.'.

(15Sł), ł
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Krzyutoł Jasiński

od 22 lat pozosta je duch-0wym

l)rzywódcą „Teatru STU", który zało żvł 20 lutego
0

1966 r. Początloowo działał w obrębie Szkoły Teatralnej w Krakowie, stopniowo ~zek~ztalĆił się ·
w teatr profesjonalny o ogromnej sile oddziały
wania tak wśród publiczności krajowej jak i rueranicznej. Swoje s!)e'kta:kle prezentował w wze1zło 20 krajach Europy, Azji i Amery1<i. Także
.Polskę przemierzył wzdłuż i wszerz. Nie bez powodu mówi się o nim „teatr w drodze" - hasło
to odnosi się także do poszukiwań artystycznych.
.

. .

. .

„·

..•. .,,,·

dzl.ałaln-OŚĆ artystycznĄ w kiraju ł .n.a łwłeel•.
X.
Jasiński od 22 lat sle•dzl w tym aamym f<>tEllu. reatUzując swój plan tydowy, szukaja,c: sensu wlA-

snego istnienia. .Barg:llO wcześnie uświadomił sobie,
jęgo przeznaczeniem jest teaitr. Zycie w teatr.ze przyjął za swój plan perspek:tywic:z,ny, któ:ry
konsekwentnie realizuje. Pomaga mu w tym upór
ł wewnętrzne skupienie.
„Teatr STU" przeżywał
moqient
załamania„.
Przestały fun'kcjc>nować więzi ·generacyjne. Wiele
okolicroości przema wiało za tym, że
spektakl
;!e

. .:- '",.

.

..

„Teatr za. złotówkę"
.

Całymi

latami zesp6ł t~t.rał.ny zbierał liczne nacrody ~ wy.różnienia za osiągnięcia
artystyczne,
choć .~ie tyl'ko. STU posiada również „Złotą Ocl&na.'kę
za pracę społeczną dla miasta KTakowa.
~oszukiwania i dokonania artystyczne K. Jasiń
•k1ego w „Teatrze STU" od'zwierciedlają nastę-pu
jące spektakle: „Spadanie" (1970) teatralny manifest pokolenia 68, „Sennik polski" (1971) wiwisekcja „duszy polskiej", „Exodus" (1974) widowisko obrzędowe na kanwie poematu L.A. Moczulskiego, „Pacjenci"• (1976) widowisko bulfo
na motywach . powieści M. Bułhakowa „Mistrz i
.Małgorzata", „Szalona lokomotywa" (1977) musicał M. Grechuty i J.K. Pawluśkiewioza na moty.wach utworu S.I. lVitkiewicza,
„Donkichoteria"
('1980) widowisko kontynuujące formułę myślo
WI\ i estetyczną „Spadania" oraz „Sennik.a polslkie1.0", „Noe łyaięcma druga" C.K. Norwida (1986) to ~takl stanowiący świadomą cezUTę :z:amY'kajlłClł 20..ileei• istnienj,a „Te&tru STU" i otwierający ·.
nowy okra tycia teatru.
Zwykile teatry gen'ł!Tacyjne umierają śmiercią
nat~'!'al.nl\. „Teatr STU" jest zaprzeczeniem tej retuły. Żyje nadal, rozwija aię, prowadzi ożywioną

„Don'kJichoteria" zamknie pokoleni-0wą działalność.
Stalo się inacz:ej. Zawsze istnieje obawa, że gdy
prowadzi się taik długo jednego typu działalność.
to albo odcina się kupony od starego sukcesu, albo się łaknie nowego żywego teatru z jego niezliczonymi tajemnicami, lecz aby je zgłębić, trzeba
oddać mu się bez reszty. K. JasińSki uriowodnił, że
potrafi zaproponować nową formę obcowania z
teatr em.
Począlki STU oczywiście były skromne. Studencki teatr wystawiał głównie kameralne spektai-t•le
literacko-aktorskie dla
niewielkiej
publiczności,
często poza Krakowem. W 1975 r. zyskał mecenasa
w Zjednoczonyc}J. Przedsiębiorstwach
Roz,rywkowyoh. Od tej pory . dla· teatru zacząl się ok'I'es
.p rosperity, Teatr mógł zachować ciągłość własnej
tradycji a jednocześnie pozostał otwarty na nowe idee i formy w teatrze i poza nim. W dziesiatym r.oku imienia teatru otw-0rz-0no ·Galerię Teatru STU. W gpołecznym odlbiorze nazwa ta kojarzy się przede wszystkim z miejscem ekspozycji
plastycznych. I rzecżywiście od plastyki sie zaczę
ło. Galeria zainicjowana praez aktora i scenografa
vt jedne} osobie Bolesława Gt-eezyńskiego, była i

Wacław Nowak!owski żyje wś.ród antyków: kilkusetletnich mebli. staroruskich i:kon, obrazów oJe.j.a.ych, judaiców, porcelany, nie mówiąc już o
kol~<til 1ztuóców, Współczesne .1est tylko wYróżo.
nianie na Ogólin.opo:Lsk!ej Wy1>tarwie Rzemiosł Ar.tystycznych, nad'a.ne 12 maja 1988 r. w WaTszawie
caz barwne fotogd'."alfie jego pierwszych eksportowych przebojów. Na targach &Ztuki w Padwie
olPI'Zedał '1 łkon. 1. 10 j'Udaiców
trafiło do ra'ki

towałoby 70 tys.

0

włoskiego

enitu.7ljasty.
Rzemiosłem zajął się

w .l&Ul.ch · aledemdziesiątych.
ltazem z siostrą Elżbietą Litwin1:lwicz - .absolwentką PWSSP pra-OOWal w jej zakładzie przy wYrohie kopii dzieł sztuki. PLrzynajmniej niektóre były
wzorowane na antykach, będących w posiadaniu
!'Odz~ny. Znal •ię na ni~h dzięki tem'll, że wychował
•ię wśród dzieł sztu;ki. Nie skiończył iak siostra
studiów pl.a.stycznych. Jest absolwentem
sz'koly
handlowej
Zd:ra.dza, ie ikonę .ttal:uje się w jeg-0 zakładzie
~ 1 do 7 dni. Ewa Bakalarz jmi: 5 lat przenosi ry11unkl 'z oryg~nał-Ow i reprodukcji · na deski (koniecznie 'z drzew liściastych). Skończyła
studium
.chara:krteryzacji. Obok niej Janina Żelazowska.. abaolwentka studium reklamy, 8 Lat pośród ikon. Obie około roku uczył:ir się p.rywatnie tego rzemioała u konserwatora lkan.
Obie maladd naśladuj" równie! XVIU-wiecznych mist<rzów flamandzkich. Wspaniałe kopie .obraz.ów ozdabiają całą ścianę. Gdyby jedna
z
maortwy>oh n.atur trafiła do rąk pryw.atnyclt,
to
dzieło takie łącznie s ;narz;utami spółdzielni kosz-

pozostaŁa

galerłĄ

ni&t.Yl)'t>wą. A.ranto,wane w niej
przypominały spektakl nit tradycyjną ekspozycję dzieł sztuk•i, o czym świadczy

wystawy bardziej

.udział"

w jej teatralizowanych „żywych wystawach" m.in. Mai Komorowskiej, Maryli Rodowicz
czy Marka Grechuty. Ód połowy lat 80. Galeria
zaczęła poszerzać swoją ofertę ekisponując baTdziej
teatr, estradę, muzykę, taniec i literaturę. W marcu 1987 r. „Teatr STU" otworzył Galerię z prawdziwego zdarzenia przy ·ul. Brackiej 4. Plasty'ka,
która tak chlubnie' zapoczątkowała działalność „Teatru STU" znalazła znowu dla siebie
właściwe
miejsce. W 1980 r. uruchomiono Studio
Nagrari
Dźwiękowych. które nagrywa muzykę dla potrzeb
fonografii, teatru l filmu. Studi-0 dysponuje doskonałą aiparatu'I'ą: konsoleta Harison 2824, współ
pracująca z komputerem oraz najbogatszy w P.olsce zestaw urządzeń efe'ktowych: cyfrowe linie o,późniające, . urządzenia pogłosowe, kompresory. limilery, bramki. Studio rejestruje koncerty organizowane w sali teatralnej „Teatru STU" oraz nagrywa płyty długogrające. Do chwili obecnej nagrano 48 płyt, takich m.in. wykonawców jak: Ma·
cieja Zembatego, Zdzisławy Sośnickiej, Majki Je·
żowskiej, Elżbiety Wojnowskiej, Edyty Geppert, Alana l\fichaeb oraz zespołów: „Maanam'', „Laboratorium", „TSA", „Pod Budą", „Wały Jagielloń
skie".
Właściwa dzialalnotić .,Teatru STU" zawsze koncentrowała się w Studiu Aktorskim. Jesienią tego
.r oku zostanie otwartv Ośrodek Poszukiwań Teatralnych „'P'eatru STU" w Ochodzy pod Krakowem. Tam właśnie, w zabytkiowyn1 zespole dworskim odTestaurowan ym przez teatr, osiądzie
na
stałe Studio Aktorskie, które ksz.tałcić będzie rprzyszłrh a!k.torów „Teatru STU".
·
I tak „Teatr STU" nabrał rozmac~u. st1:1jąc sią
- w porównaniu z inny_mi teatrami - 11:1stytucją najniżej finansowaną. „STU" jest przedsiębior
stwem. K. Jasiński żartobliwie powiada, że pro·
wadzi teatr za złotówkę„. Coś w tym jest, bowiem dochody płynące z dz!ał.alnościStudia Nagrań
Dźwiękowych, Galerii i spek.takli teatralnyc,h w '
połowie pokrywają potrzeby :llinansowan,! a dzialal·

ksa. Dłuta różnych rozmiarów i gwoździe slużą do
wyczarowywania subtelnych rysunków na blasze,
na smołowy podkład.
W warsztacie w ogrodzie pracują
kolejni
:a:.
dwunastki czeladników. Tu powstają m.in. judaica, a wś.ród nich lampy chanukowe - świeczniki
zawsze obecne w liturgH Żydów. I prawd"Z.iwa egzotyka - jady. czyli ozdobne ,.pa·l ce" ·do czytania Tory. Swiętej księgi nie może dotknąć nawet duchowny. W zakładzie nie powstawały dotad
tylko krążki, ml które nawija się zwój Tory. Po
prostu nie ma kości słoniowej.
Właściciel obiecuje, że jest w stanie podjąć sie
prod·ukcji kopii każdego antyku, jeśli się tylko
zuaj<lą nań nabywcy. Opowiada, że wowadzone
są przez Rzemieślniczy Dom Towarowy pertraktacje w sprawie wyrobu historycznych mycek. jakie Żydzi noszą w. bożnicach. Bogato
zdobione
czapeczki XVIII-wieczne z haftami na czarnym aksamicie czy atłasie to tylko kwestia znalezienia
potrzebnych rękodzielników. żadna tru<lność.
Rzemieślniki ma 5'1 lat. Sam mówi, że pewnie
~uż nie doczeka dyplomu mistrza, ale jesienia kopie dziel sztuki z jego 'Pracowni będą w Bari cieszyć oczy zamożnych klientów na ko1ejnei ~:Jv·ii
targów. Będzie mial osob istą satysfakcję oraz '.!.5-krotnie niższe wpływy dewizowe -0d mistrza rze-

d. Na razie nie można
nab.vć
z obrazów - stanowią ofert• eksportową.
Namalowany na desce obraz świętego nie stanowi uwieńczenia dzieła. Na wierzch ikony idzie
posrebrzana blacha, tzw. „koszulka". Wacław Nowakowski tłumaczy, że daw.niej ikony zamawiał
u mistrzów duchowny Natomiast ich dekoracje
brali n.a siebie wierni. Niekitórzy święci. zwłaszcza
posądzani o sprawianie cudów, mieli po kilkanaście „koszulek" ze srebrnej bądź zlote.l blachy, wyżadnego

nośc'. :: (_ _'.~ ~':::~;; drug~ złotówk41 teaitr otrzymu·
je od mecenasa na rozwój. a trzecią - na restaurncję Ośrodka Poszukiwań Teatralnych w Ochodz.v.
Swoją sytuację ekonomiczną „Teatr STU" zawdzięcza wspaniałemu mecenasowi, jakim są Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe z dY,rekto•
rem Stanisławem Nowotnym na czele. Jest to jedyny w Polsce aHe.rnatywny me.cena1S wobec wydziałów kultury,
posiadajac.v szerokiie m-0żliwoścl
1promocy jne dla działalności artystycznej w kraju i
za granicą. Poza tym ZPR-y rzeczywiście opiekuj,
;,ię artystami e>lradowymi.
Bieżący repertuar składa się z bogate.i 1>ferty.
::'lliesięcznie · wystawia sic około 30-40 imprez, w
tym 7 spektakli: .,Kto si.; boi Wirginii
Woolf",
„Wielki Fryderyk", „Kur zapiał Il", „Putyfara",
„Scenariusz dla trzech aktttrów", „Audiencja
II".
„Audiencja V", t.a ostatnia w wersji angielskie)
dla cudzoziemców. W czerwcu odbyła się premie·
ra dramatu Fernando Arrabala pt. „Labirynt". Z
okazji przyjazdu autora sztu'ki odbyła się konf~
rencja prasowa.
Z ciekawszych imprez, jakie się od!był)'I, warto
·Odnotować spotkanie z
Danielem Olbrychskim;
koncert światowe.i sławy skrzypka Miha Pogaćni.
k::. czy niedawne spotkanie autorskie z Jerzym Ko·
.!>ińskim. Uwage zwraca
prezentacja
osią.Jtnieć
współczesnej plastyki, choćby malarstwa D i W.
Siemaszkiewicz.ów, malar;l wa i grafiki (w:vstaw a
pnśmiertna) Janusza KaczoFowskiego. czy naiśwież
s2a propozycja grafiki Jana Burnata. Do każde.i
wysta'.\·Y. Galerii drukowany jest
okazjonalny
~la:rnt.

'Z inicjatywy Kazimierza Kutza, reżyser.a naczel•

nego

OśI'Od'kia

Telewizji w Krakowie, „Teatr STU'"
z telewiz}ą o współpracy, w WY•
niku której do końca bieżącego rok·u mają by6
emitowane z „Teatru STU" cztery transmisje z.e
spektakli specjalnie w tym celu przyg-0towanychi
„Scenarius:i ·dla trzech aktorów", „Kolacja na ezte.
ry ręce", „Pocałunek kobiety l)aj!lka", „Józef
I
Maria".
ipodpisał

IWONA NiJEMIEC-ADAMSKA

sadzanej drogimi kamieni.ami. „Ma.tka Boska"
z
Częstochowy ma ich również bodaj 8.
Miejsca w koronach świętych, miast brylantami
- stroi się dziś drogocennymi, bo za.:hodnimi emaliami. To zadanie dJa Doroty Lewandowskiej,
od kilku miesi~cy magistra chemii PL. Zanim jednak blacha do niej tra.fi, musi być wyklepana
m.in. przez Piotra Twardowskiego i. Andrzeja L,au.

miosł.a.

WLODZIMłERZ

KUPISZ

•

o ika

nasuniętej

Unieśmiertelnie
zabytki

umowę

NA XIII FESTIWALU PIOSENKI CZESKIEJ
I SLOWACIUEJ w USTRONIU (woj. bielskie)
Prix - „Kryształową
Chudy z Lłldzi.
Gratulujemy I

Lirę"

-

lldobyla

GruiC

Elżbieta

MILA ROWNJEZ WIADOMOSC DOT.ABLA no NAS
Z I OGOLNOPOLSKIEGO BIENNALE MALYCH
FOR~I MALARSKICH. Nagroda specjalna jury za
nowe rozwiązania plastyczne w teJ dzleclzinl• ·przypaclła w udziale łodziance Romanie Hałat.
z nagrodzonymi pracami można się zapozuać na
zorgamz~wanej w Toruniu, pokonkursttwej wystawie,
PrezeutuJe tam swoje prace 138 artystów (m.in. s
.t>ulgarn, Japonii i .Humunil).
·
": GWOZNI<;Y GORNEJ, we wsi gdzie urodził sit
Juilan .Przybos, tttwa~to muzeum poświęcttne Jego
pam1ęc1. Fachową &piekę nad tl\ placówkll roztttczy
IHuzeum Literatury w Warszawie.
PAUL McCART EY, jeden z członków słynnego
„Beatlesów", otrzymał tytuł doktora honorlll
causa Uniwersytetu Sussex.
Ja~. pod'.lno w uzasadnieniu, to zaszczytne
wyrozul-:me pr!'ypadlo mu „za wkład w hlstorlt
muzyki 1 radosć, Jaką oddał millonttm ludzi".

zespołu

w PRZY~ -LYM KOKU - jak zapowJedZiał J1ol!st1
st~nne~o ze polu ,,The Rolling Stones" zespól ten
w~ st~p1 z nowymi kttncertami I nagra noWłf' płytę.

z oor;: moz,na ,Przewldziec murowane powodzenie.

Studiowae w Polsce
- Dl.ac.zego zdecyd-owałe.6 1!41 na atudia w Polace?
- Po zdaniu martu.ry złożyłem wniosek do 'Partii
komunistycznej; Moglem ·zaproponować dwa kraje socjalistyczne, w kitórych chciałbym studiować.
Wybrałem Polskę i Czechosłowację. Położenie ge.ogra!ic'Zlle Polski odpowiadało mi, poza tym tutaj
studiował mój ~yn. Studia w krajach k.apitaliatycz.nych .sam mu.swbyrn &finansować.
- Obcokrajowcy twierdzą, że polska font'ty'k,a i
fleksja to 1inmutyk,a l niespodzian'IDi. Ty świetnie
rrnówisz po pol.*u.
· - Z f1eksją ma się dług1:> kłopoty. Gdy słysza
łem 1ak Potae:r móWlią, nie wyobrażałem so·bie. te
mogę mówić po polsku. Przez dwa miesiące nauceyłem •ię tak, że mogłem swobodnie ' rozmawiać.
Miałem dobrego nauczyciela. Najważniejsza
Jest
praktyka i kóntakt z ludźmi. Studenel w Polsce są ~ życ'Lliiwi. Chętnie pomagają, jeśli
IPOiawi' się jakieś kłopoty. Pożyczą, jeśli czegoś
bralkuje. Nie· 11POtikało mni. w Polsce 111ic przy-

k!rego. Ok<re1 1tudlów to najpiękniej~ze lata w
moi:m życiu.
- Co sądziss o organizacji zajęć i poziomie s.tudlów w P-0lsce?
- Ja nigdy nie mi.alem !kłopotów. Jeśli się dobrze ro2JJ)lanuje zajęcia, można znaleźć CU!ll na ży
cie prywatne - zabawę, ki!no, wyjazdy do rodziny. To nie ty'lko moja opinia, że studia w Polsce
są zby\ teoretyczne. Obserwując i rozmawiając z
kolegami uważam, że wymagania na p0szczeitólnycł'. uczelniach są zróżnicowane. Architektura w
Łodzi jest na bardzo wysokim poziomie. Studiujemy jednak archite'ktmę EUi!'opy, n.asza róż.ni sie
lllieco.
- Móg~byś poró.wnać studia w Polsc• i .tudia
· w EU'I'Opie Zachodniej ?
- Nie każdy ma możliwość podjęcia studiów na
Zaehodzie. Dla obc-0krajowc-a jest łatwiej żyć w
Polsce nl:t na Zachodzie. Równiet bezpieczniej. Bardzo życzliwi są profesorowie - 'Potrafią zostać po
zajęciach, by pomóc, wytłumaczyć coś studentowi. Na Zac:hodzie. to się raczej nie m.arza. Studiując architekturę Z!I'Obiłem więeej proje'kt6w i miałem więcej zajęć nit koledzy ctudiujacy np. w
RFN. Ę>ą też mankamenty, myślę tu o nowoczesnej technice - absolwent a'f<!hitntiury w Polsce
;nie widział komputer-0wej deski :kreślarskiej ...

- A przyjęcie w okraju? Ozy nie preferuje się
tych, którzy ukończyli studia na Zachodzie?
- Tak. Choć uważam, że jest to nieporozumie1'.ie. Najważniejszy jest iedna]g start. Jesli pokażę.
ze jestem dobry, to mogę Liczyć na powodzenie.
- A jak wyglądał będzie „start" po studiach?
- Ukończenie studiów wiąże się u nas z awansem społecznym. Dhi mnie dyplom to duża radość i satysfakcja Studia w Polsce traktowałem
bardzo powa:Gnie, chciałem być jak najlepiej prz~·
gotowany do wykonywania zaw-0du. Jeśli mam dyplom, otwieram prywatne biuTo architektoniczne i
mam szansę dobrze zarobić. Choć początek
jdt
trudny - istnieje konkurencja .
- Na uloończenie mógłbyś powiedzieć, e-0 najbardziej polu:biłeś w Polsce?
- Ojej! Tatry •ą piękne. Moim ulubionym miastem jest Łódź. Jestem kibicem Widzewa.
- Zmieniasz stan cywilny więc chyba ]:)owinienet dodać, że podzielasz sąd, że najpiękniejsze 58.
.PoEd?
·
- i Holenderki.
Z M{)hamm.edem Bakrl, studentem Politechniki
Lódzkiej Wydzia~u Architektur ·

Rozmawiała:

JOLANTA POL
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HONOR~

„Wśród ostatnio o.publikowanych materiałów - pisze Grigorij Simanowicz z APN - które
wywarły na
mnie największe
wrażenie, znalazła się króciutka
informacja z miesięcznika „Nowyj Mir" z grudnia 1987 r. Jej
autor, prawnik
G. Tieriechow
poinformował, że udało mu się
ustalić wiarygodne przyczyny i
okoliczności
·śmierci
wybitnego
poety Nikołaja Gumilowa, męża
Anny Achmatowej, rozstrzelanego
w sierpniu 1921 r. „za udział w
spisku kontrrewolucyjnym". Okazuje się, że Gumiłow nie brał
udziału w spisku, a został rozstrzelany wraz z innymi za to,
że, krótko mówiąc, nie doniósł...
Na śledztwie swoje zachowanie
tłumaczył „prżesądami · szlacheckiego, oficerskiego honoru".
Imperatyw moralny rosyjskiego
inteligenta równał pojęcie „honor" z pojęciem „życie". Klimat
moralny panujący wówczas w radzieckim sP?łeczeństwie przywraca prawdziwy sens wielu pojęciom. „Honor" nie może być
„przesądem", jeżeli społeczeństwo
w słowach. lecz w czynach
dąży do demokratyzacji I plate-

nie

go, moim zdaniem,
jest rzeczą
naturalną, że właśnie dziś odradza się zainteresowanie
treścią
ałowa „honor" w sztuce, także w
kinematografii".

CZl'. WARTO?
Po śmierci Edwarda M. Forstera {1970 ir.), autora m.in. „Drogi do Indii", w jego papierach
znaleziono maszynopis powieści
„Maurice" z odręczną adnotacją:
„można wydać, ale czy warto?".
Napisana l\v 1914 r. powieść poruszyła bardzo otwarcie problem
homoseksualizmu dobrze znany,
jak wiadomo, autorowi z autopsji.
Forster zdawał sobie sprawę, że
opublikowanie tekstu mogło zniszczyć jego karierę, a nawet zła
mać życie. Gdy wreszcie w rok
po śmierci książka została wydana, stosunek do homoseksualizmu
był zupełnie inny. Obrazoburczość
powieści była już tylko zjawiskiem
historycznym, przyczynkiem do charakterystyki epoki,
w której powstała i postawy samego autoca.
Jakkolwiek książka Forstera
nie wzbudziła specjalnego zainteresowania czytelników jednakże
po tę wła&nie powieść sięgnął reżyser
James Ivory,
zachęcony
sukcesem
swego
poprzedniego
dzieła, adaptacji
innej powieści
pisarza „Pokój z widokiem".
Większość owych powieści Forster poświęcił właściwie jednemu tematowi: prymatowi osobistych uczuć nad ograniczeniami
narzuconymi przez społeczeństwo.
Trudno jednak -0czekiwać, aby
filmowa wersja „Maurice" pow-

NR 32 (1584), 6 SIERPNIA 1988 R.

tórzyła

poprzNiniego

dzieła.

JOZEF KMIECIAK

NO'.COWANIA
NAGIEWACH

KSIĄŻKOWYCH

UCZONY

Walter
lchellenberr
„Wspomnienia"
1300 zł;
Ernest Hemłngwa7 „Pożegnanie :s
bronią" - 450 zł; Stefan Żerom
ski „Popioły" 1350 zł; Artur Halley „Port lotniczy" 1600 zł; Tadeuss Dołęra-Mos
towicz „Znachor. Profesor Wilczur" 2200 zł; Jan Gieżyń
skł „Szkolenie psów
myśliw·
skich" - 1490 zł; Janusz Przymanowski „Czterej pancerni i
pies" 1700 zł; Michalina Wisłocka
„Sztuka kochania"
2300 zł; D. A. F. de Sade „Niedole cnoty.. Zbr<>dnie miłości"
800 zł; . „Hł!ltoryczny rododowód polskiego ceremoniału
wojskowego" 1000 zł; Jurgen Thorwald „Stulecie chirurgów" 1800 Żł;
„Nowa
kuchnia śląska"
1800 d;
Zygmunt Gloger „Ency•klopedia Staropolska" (4 t.) - 12000
zł; Melchior Wańkowic1 „Ziele
na kraterze" 800 zł; Kazimierz Korkozowic1
„Ostatni
zwycięzca" (2 t.) 1000 zł;
John Dos Passo1
„Manhattan
Transfer" - 800 zł.

•

On na wet do :t.ony
mów.i: Ja, twój mąt uczony.
SILNA GRUPA
Sami swoi,
jeden drugiego ~ią boi.

a

REINKARNACJA
Nie martw się, Heniu, .
będę piękniejsza w nastę1)nym wcieleniu.

WSPOLNICY
Niejedno mają "''spólne zadanie:
12)Ubrawlea 1 draniem.

OFIARNY

J'.awsu I
!

karmił

wszędzie był z nam.i
nas :tłudzeniam i.

płyta

zas stanie su: -

z

pewnością

- 1zlagiereml

NA EKRANY IU"I JUGOSLOWIAŃSKICH wejdzie
Wf! wrz~~11iu br. film tt chorobie AIDS.
Nakręcll go student belgradzkiej szkoły
dramatycznej - Cedttmlr Veselinttwić.
• NDR7EJ WAJDA, na pytanie krytyka ~ .L::
N.ouvel Observateur", „czy nie zamierza Już kręcić
fum!'w w Polsce'', odpowteaZJał:
„ I~. wla~nle cbcę practtwac w . Polsce. w pewnym
okresie moiego życia, po „Popiele J diamencie",
moglem zostać Ameryltaninem. Nie dokonałem
takie!1o wyboru. Zrealizuję więc mój dwudziesty
dziewiąty film w Polsce!"
Czekamy nań z nieclerpllwoścll\?
ANDRZEJ MARIA l\IARCZEWSKI, który od nowego
sezonu &bejmie dyrekcję teatrów bydgttskich,
zapowiada spektakle nocne (po godz. 22). w ramach
tych przedstawień zamierza prezentować sztuki
z tzw. różttwej (erotycznej) serii.
Warto Więc będzie, mości panowłe, powoja:!;ować
na teatralne „noce" do grodu nad Brdą t
POWOLANE W 1986 ROKU WYDAWNICTWO
TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY
SWIECKIEJ W LODZI rozwija bardzo ambitna
inicjatywy edytorskie.
z już opublilrnwanych, cennych pttzycji, na
ttdnotttwanie zasługują: praca Edmunda
Lewandttwskiego ,,Religie Dalekiego i Srodlrnwego
Wschttdu" (zapoczątkowała ona cykl, składający się
na „Blbllotekę Religioznawczą") : unikatowe w
pow-0Jennej literaturze opracttwanie Antoniego
Michalaka pt. „Tradycje I współczesno~ć polskiej
obrzędowości pogrzebttwej"; Jnteresująca kslążka
Władysła"'.a Baranowskiego „Swiat Islamu", oraz
jedna z pierwszych publikacji: ,„Koncepcja człowieka
w pttlsklej myśli socjallstycz11ej. 1878-1939",
autttrstwa Danuty Tomaszewsi\lej.
W najbliżs~ch miesiącach powinny zaś trafi~
do -~ąk cz~telników książld, którym należy, z góry,.
wrttzyć duzy sukces wydawniczy Adama
Ochockiego „Raz, dwa wziali„. Wspomnienia z ZSń
1939-1946" (zaczytywane w odcinkach, podczas
druku na naszych lamach), Zdzisława Wróbla
„Erotyzm w religiach świata", Zbigniewa Kuchowleza
„żywoty niepospolitych
nlewiast staropolskich".
W redakcyjnym opracowanlu znajdują slę równ!e:t
Uczne, ciekawe publikacje, m.ln. Władysława
Baranttwsklego „Prawosławie rcisvjskie", Boteny
Krzyw&błockieJ „Jasna Góra. Legendy 1 fakty"
praca zbiorowa „Miłość .staronlem!ecKa" (wybó~
i tłumaczenie Konra!Ja Frejdlicba).
„TYGODNIK DE!\IOKKATYCZNY" rozpoczął (W
numerze 31 z br.) druk fragmentów wspomnień
dowódcy Armii Krajowej w okresie Powatanla
Warszawskiego, generała Tadeusza
Bora-Komorowskiego.
W książkowym wydaniu pamiętniki generała
„Bora" <pt. „Armia Podziemna") ukazały się
po raz pierwszy w Londynie. w parę lat po
Po~~taniu (najpierw w języku angielskim ,
pozn.rej polskim). W kraju nle były dotychczu
publikowane.
Mamy więc Jeszcze Jeden przekttnywaJ11cy dowód
mówienia pełnym głosem o naszej powikłanej,
najnowszeJ historii.
NIEBAWEM TRAFI NA KSIĘGARSKIE LADY
(być może najlepsza?)
Igora Newerlego pt. „zostało z uczt1 Bogów"
(wydana swego ~zasu w tzw. drugim obiegu).
Jest to opttwlesć biograficzna, zawierająca
wspomnienia niedawno zmarłego pisarza z okresu
Jego dziecińswa I młodości spędzonej w Rosji
w latach 1915-1923 (fragment jej druk-0wal!śmy
na lamach naszego tygodnika).
głośna ksil\żka

JAK UJAWNIL NA ł.AMACH „KURIERA
·POLSKIEGO" znany pisarz, Jan Kttprowakl,
po powrocie z Domu Pracy Twórczej ZLP
w Ob?raeh k. Warszawy. jego koledzy po piórze
czytah _tam w wolnych chwilach .,Nawrócenie"
AndrzeJa Ku~nlewicza i „NagJ ma.i" Romana
Bratnego.
. Literaci, jak wldać 1 tego, mają tet 1w0Je
upodobania

Opracował:
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;rasy.
przed.!ltawlcieli l'WOjej
rod\aju służby
wyikształconych 'Przez hitlerowJej rośll przedców. W1:1rost przeciwnie, łasił
stawiciele uzbrojeni zostali w
na
sie. tarzał w rozwałonej
grube drewniane kije. Dowooodłodze oościeli: widać było.
Rzesza
to. że Trzecia
dziło
specjalną
że ·to sprawiało mu
wyżej sobie ceniła naszą ży
októra
policję,
dowską
przyjemność.
trzymała do swojej dyspozycji
Wszystko 7apjsało się bardzo
pałki.
gumowe
autentyczne
\vyiraz1sc1e w mo.ie.1 pamięd,
Część Cyganów ze służby pomiał doskonałe.
też
zresztą
ac:?Jkolwie)l: obserwacja trwała
rządkowej stanęła przed JanPrzynajmniej początkowo· Zachyba nie dłużej niż kilka ro!senem na baczność, a część za- . nut. Szybko bowiem przy.wołał
wystu.dioprosił mnie dobrze
tło
brała się do rozpędzania
do dorożki,
wanym ruchem
mnie do porządku J.ans"~ daczącego się i · gęstniejącego na
obok siebie, a
kazal usiąść
iąc do .2lrOZumlenia, że nie wolgdy
placyku tłumu. Podczas
wilczurowi, który dotychczas
od n:ego
no mi się odsuwać
o
rozprawiał
obercharfiihrer
zajmował to zaszczytne miejna krok. Tak sie zresztą mo;ą
1
jak
czymś z gestykulując, m
ła
wysuniętą
sce. wskazał
zdener ·· · ··· '.
n:e.subonh'11~cia
na ,,·toskim filmie szefem o\\'ej
Konie
naprzeciw.
weczkę
ż2 porzucił z mieisca dob1·~ nnslutby porządkowej. przesunamo,ie
jak gd)·by czekały na
nierv i zclz'el'I s -,ry' -:::·u: a S e'a
na i-•
lem -;ię \\· zdłuż ściany
gwatto•\'przyb,\•cie„ Dorożka
obaw. z
n•.r 7 ~d!mwei
służb,·
bliższee.o domu i zajrzałem do
nic rusz.vła pr1.ez ulie..: getta
~;Js.!'o~nie
którym dotychczas
113
,iego wnętrza - do sieni
i skręciła ,,. Br1.ezi1'1;;kq. Ulica
ma.i:~ che· ~
r.::zmawial. Być
sie1i do
parterze, a poprzez
ta s 'loją na1.wę zawd<dęczala
będzie c''.a
pokazać. że nie
widoczn~·ch
dv.;óch
wnętrza
temu. że łączyła Lódź z Brzem1.1ie l:>skaWSżY.v
przez otwarte drzwi po[rni. Był
najzinami - miasteczkiem
Weszliśmy razem do niewielto widok niezwykły. Nawet dla
większej chyba w Polsce nę
na
kie.go 1piębrowego domku
mnie, naw)rldego do katastronędzne
za
dzy żydowskiej.
nrawo od ~ównej bramy. Byiy
mieszfalnie zagęszczonych
gl'Osze, na zasadzie pracy natu, jak sie okazało. dwie izby
dla
kań gettowych i obozów
zajmokładczej, cale rodziny
7ajęte przez niewielki sz.pitaprz~·byszy z Niemiec czy Augotoię tu szyciem
wały się
ltk. czyli, ;ak się to wówczrrs
przedsta\Yi<'/'·
jalZi
obraz.
strii.
krocie
której
na
\Yej odzieży.
nazywało. rewir. Jansen zatrzv-'
b1·t
pomieszczenia,
obydwa
hurtownicy.
łódzc_,.
zbijali
więcej·
mal się na orog-u iednei z izb.
dzi siai,
przerażający. Jeszcze
więc
Nie doprowadziwszy
Brzezil'1ska uciekala >pod kół
mn'e orzepusLcza.iąc do środka.
nie
tę relację,
kied.'' piszę
poinforn10ani butów, ani spodni do przydorożki, a Jan sen
\'l każdym z pokoików stalo
przychodzi mi na myśl wlaozwoitego stanu, po drodze nawał mnie, że jedziemy' do
DOd dluższymi §cianami osie,n
porównanie· Wówczas
sciwe
biały farrzucając na siebie
bozu cygańskiego.
oietrowych . "pryczy. Wszystk;e
tuch, wbieglem na drttgie pię
jedno niezbędne przypomniałem sobie widziaI jeszcze
byly zajęte. W kilku leżało oo
tro, gdzie znajdował się gabiCiekawe, że
dwóch chorych.
n~t dyrektora szpitala. Drzwi
aby
nie. przypomiinam s.obie,
były na wpół uchylone, więc
wśród chorych znajdowały sie
nie pukając wpadłem do środ
kobiety. Z perspetmywy lat zaka i stanąłem jak wryty. Na
daie sobie pytanie, czy w ogókanapce po prawej stronie lele w obozie tym były kobiety.
dyrektor szpitala,
żał dr Sz. Pa.mietam dokładnie wiele zaa na drugiej, po lewej stronie
obserwowanych wówczas szcze- mój ordynator, dr W. Obok _
gółów. ale tego. dość dla nikażdego z nich stała zafrasoniejszego raPOrtu Wlżnego. n e
wana pielęgniarka, a dyrektoMOSTOWICZ
ARNOLD
mogę sobie przyp::imnieć Wprarowi szpitala lekarz miejscowy
.lo istoty.
wdzie nie zmienia
jakończył właśnie robienie
Kontynuujemy .druk obszernych ~ra gmentów no\vej książki Arnolda
rzeczy. ale c-hyba przez analow
kiegoś zastrzyku. Ponadto
iednak
g,ię mogę sądzić, że
strasznie cuchnęło.
pokojach
Mostowicza „Żółta Gwiazda i Czerwony Krzyż", która niebawem ukaże się
znajdowały się w tym oboz:e
Gdy kolega mój skończył ronakładem PIW. Są to zbeletryzowane wspomnienia z czasów, kiedy autor
bienie zastrzyku, dr Sz., zaucałe rodziny. Choć nie pamię
ważywszy mnie, uniósł się niejakieś
dostrzegł
tam. abym
był więziony w łódzkim getcie i obozach koncentracyjnych Trzeciej Rzeszy.
co na łokciu, spojrµal na mnie
dzle.ci. A analogia dotyczy czę
i akcentując każde
żałośnie
ści cygańskiej obQzu w Birkesłowo powiedział:
nau, gdzie od czasu likwid'l- Zameldujecie się, kolego,
c.ii łódzkiego getta Przebywany przed wojną l<!porta:l filDwa czy trzy
Sz. próbował przekonać roni~ wyjaśnienie.
natychmiast w Kripo„.
ły całe rodziny cygai'tskie, któmowy ze szpitala w lndiach.
Niemcy
,,·cześniej
miesiące
repredo
mme
iż wybranie
trochę
Nie zareagowaJem,
re z dnia na dzień wymordoNie było tam, Jak i w 1vidziaz kilku
Zydów
wysiedlili
zentowania na placu Koscieljakby ogłuszony tym polecewano. wrsytaiąc do gazu. Chonych przeze mnie kątem oka
trzypiętrowych
czynszowych
'est
zakaźnego
szpitala
nym
pozostali a-·
niem. Wszyscy
dziło wówczas o to. b.v zrob:ć
pokojach, ani prycz, - ani tym
kamienic, znajdujących się tuż
zauniesłychanego
dowodem
ktorzy tej sceny milczeJi rówŻydów.
mie},;,Ce dla łódzkich
bardziej lóżek. Rozrzucona na
getta, na rogu
przy granicy
ra.:ie moJ
fania. W każdym
nież· Sz. przywołał mnie gesNiem:-:v
T.;'k. Tam ponO\\'Tlie
podlotlze słoma, pokrytą szmai Glowack1ego.
Brzezińskiej
Mi,ajuż się nie :liczył.
glos
tem bliżej siebie i dodał:
pota.s<>Whli losy jednych i dr.;-tami, służyła za legowisko dla
Teren zajmowany przez owe
tej
lem się podporządkować
- Czekają tam na was.
gich„.
Trzydziestu '1 Czter- ilu'?
kamienice oraz niew1elki mię
podpotządkowa
i
no
decyzji,
- Jak to na mnie czekają?
Podsze'dlem do chorego z do\~
dliestu? Stu mieszka11ców tedzy nimi placyk otoczono drułem się jej.·. Który to fakt zbliDlaczego na mnie? Co mogą
stroni~.
ne; pryczy po lewej
go mrowiska'? To było wstrzą
tem kolczastym tak iż z jednej
ża nas raźno do najważniej
chcieć ode mnie?
Był nie.orzytomny i miał wy;;o!lające„.
on z miasstrony graniczył
części niniejszej relacji.
szej
was
- To znaczy, nie na
ka gorączkę. Wystarczyło mu
Nie trzeba specjalnie wyrafitem, a z drugiej - z gettem,
na:
Z Drewnowskiej droga
konkretnie.„
odchylić koszulę na piersiach,
nowanej psychologii, by d-0myod którego oddzielał)' go dwa
daleKościelny nie jest
plac
- A na kogo?
aby postawić szvbko dia~noze.
slić się, że umieszczenie obozu
Po kilku
szeregi zasieków.
ka. Przez tonące w błocie pole
by
- DzwoniJi i zażądali,
Nie ulegało wątpliwości, że to
dla Cyganów w kilku wyłączo
tych
dniach od zakończenia
natychmiast przyjechał do nich . dochodziło się do ulicy Lutot\'fus olamisty. Wprawdzie n.e
tam
zajechały
przygotowań
nych z geHa kamienicach stamierskiej. Stamtąd zaś trzeba
lekarz ze szpitala dla zakaź
z których wypę
bvło iuż p0trzeby. abym bad::i1
ciężarówki,
J1owiło fakt w i$WOisty sposób
drewniany
było przejść przez
nie chorych.
ale po
oozostałych chor)1 Ch,
dzono ckolo 6 tysięcy Cygasamopoczuc,e
podbudowujący
ulicą
nad
przerzucony
most
ja mam
- Więc dlaczego
chciałem
sposób obok
Dierwsze sum.len.ie
W ten
nów.
I to w
ludności żydowskiej.
ów
Zgierską. Przejście przez
jechać?
wielkiego żydowskiego getta
mieć czyste. a po drugie chciadwojaki sposób. Po pie,rwsze vrymost stanowiło niemały
- Bo ja, widzicie, zasłabłem.
powstało graniczące z nim małem sprawdzić. iakie ;est tutai
orzez trudny do prześledzenia
jednych fizyc:z.ny,
Serce•.. To nie na mój wiek. siłek, d!la
łe cygańskie. Początkowo była
zawszenie. Powinieniem był t0
Lutok myśli, fakt ten u.pewnial
dla dr'ugich psychiczny.
- Uniósł się jeszcze bardziej
sensacja, ale Żydów, że Niemcy, przynajmniej
getta
zrobić w i:?Jbach miesz.kalny.!h,
dziom starszym, schor\)wanym, to dla
na łokciu: - A on tam - pokaprzestano się tym,
wkrótce
ale to, co zauważyłem u ch0stopnie
strome
osłabionym zamierzają getta
nie
.razie.
na
czukanapkę
zał ·na drugą
powstałym na zasadzie podziaszczególnie
nie ootirzebowało dodatk:irych.
s.prawiały,
przyczyna
mostu
likwidować. Druga
jecie chyba? Zesrał się„.
łu komórkowego, obozem speSprawa
wego potwierdzenia.
Stojąc
zimą, dużą trudność.
była może bardziej zrozumiała.
Teraz jeszcze kilka slów o
cjalnie interesować. Opiekę i
zaś na moście i patrząc w kiebvla iasna iak słońce, albo raNadchodzące do getta wieści o
Kripo, bQ przecież trzeba wywładzę nad obozem cygańskim
runku południowym, miało się
warunkach, w 1a;kich ż:vli. Cy- ·cze i groźna iak pierwszy zwiakonieczność
jaśnić, dlaczego
gettowe Kripo·
sprawowało
moce
zgierstun żywiołu, którego
perspektywę na część
ganie (wieści nie oddające zre1tawienia się w tej instytucji
Od czasu do czasu przedostaludzkie nie są w stanie opasztą przerażającej prawdy) poKripo . skiej, Nowomiejskiej i Piotrwywołała taką panikę.
się z tego obozu petne
wały
prostą linią
które
kowską,
nować.
prawiały samopoc.zu.cie zamknię
czyli Kriminalpolizei usadogrozy wieści.
przecinały· miasto. W perspeWsŻystko razem trwało nie
Oto nie oni
tych w getcie.
wiła się na placu Kościelnym,
z oberI tam właśnie
się
Iltywie tej jedni starali
dlużei niż dwadzieścia minut.
znajdują sie na dnie. Na dnie
w tamtejszym Domu Parafialscharfiihrerem Jansenem - jeodszukać elementy życia wielRozmowa z Jansenem była
Nie
poniżenia, nedzy. głodu.
nym. Jak nazwa wskazuje, do
lekarza,
Obecność
chaliśmy.
·
króbka.
było w getcie współ~ucia dla
Kripo należało komiejskiego, niczym ślady ży
obowiązków
który znałby się na chorobach • Cyganów, ialt naj:prawdO(pddobcia w kosmosie, a inni, z nos· - No i eo to ie.st?
zajmowanie się przestępstwami
była tam dlatego
zakaźnych,
talgią w rysujących się z dala
- Tyfus nlamisty:
niej nie było wśród Cyganów
pospolitymi, tylko że w getcie
niezbędna, że wśród Cyganó~v
odśródmieśc~a
konturach
- Czy to niebeiipiecz.ne dla
współczucia dla Żydów. O.praw-·
instytucja ta została obciążochojakaś
szerzyć
się
zaczęła
nornajdywali zaprzeszłą
życia?
01-zyglą
pozwalał ofiarom
ca
specjalnym.
na obowiązkiem
roba. Oberschairfilhrer oc-zekiczęsto
normalność
malność,
- Bardzo.
ale
dać sie sobie nawzajem.
pozostawiono
Przestępstwa
wał ode mnie, że mu powiem,
szarą, pustą, nijaką, w której
- Daje się to wyleczyć'! pamiętać,· że nigdy nie
trzeba
kompetencji policji żydowskiej,
jaka to choroba i jak jej zakiedy szczęśliwi.
żyli rzadko
(Po niemiecku: ist das heHbar?)
bylo miedzy żyda.mi a Cygaktóra wysyłała na plac Kościel
radzić.
różne
jak
nie przewidując,
Tu mnie trochę zatkało. Odnami jakiejś sympatii czy pony regularne raporty. NatoJak już powiedziałem, mię
oblicze może mieć szczęście ...
powiedź nie była prosta: leczyć
Obyczucia wspólnego losu.
miast najistotniejszą i zasadnicygań
obozem
a
gettem
dzy
Potem schodziło się w dól l
w tych warunkach? Odpowiedwie grupy uważane były orzez
czą domeną dzia~alności Kripo
skim Niemcy zainstalowali podziałem iednak:
&ooleczeństwo
w getcie było doprowadzenie po prawej stronie miało się . dwójne szeregi drutów kol- otaczająte ie
Marii
Najświętszej
kościół
- Tak, oczywiście,, Poirrebdo końca, dokonywanego- stale
co
za
chrześcijańsko-kl!ltoliokie
czastych. (Czego się obawiaPanny, którego Patronkę Niemne są. środki medyczne, lekari systematycznie, rabunku mienajmniei obce, ieśli nie wroli?). Druty między obozem a
ży
zwykłą
jak
wysiedlili
cy
„iwa.
gie. A doświadczenie uczy, że
nia ludności żydowskiej. Chomiastem pilnowane były przez
dówkę ze Wschodniej.
- Czy to bardzo zaraźłiwe '!
dziło o to, by od każdego ży
w podobnych WYiPadkaich nie
podobnie
niemiecką,
wachtę
od
Po piętnastu minutach
wie wszystko
Myślał~. że
da, zanim pochłonie go k:omoma mowY o solidam.ości. Wya
obozem
między
·
druty
jak
chwili, gdy wezwano mnie do
plamisteTyfusu
temait.
ten
na
x·a gazowa, zanim wcześniej urodzaw
coś
raozei
sie
twarza
dyrektora . szpitala, gettem. Tutaij dod·~OWO, ocr
gabinetu
najbat'dzi~j
zawsze
mrze z głodu, wycisnąć wszyNiemcy
go
gest
o
wsoółzawodtiictwa
u
1
strony getta, bramy łączącej osiedzibą
znalazłem się przed
dla
stko co mogło mieć
~1~ obawi,i11, Nie l;<ył0 kdnak
życzliwości, o jałmużne dobrepilnowała ży
bydwa obozy
potrąfię
nie
Kripo. Dzisiaj
powodu, bym moją odpowiedź
Wieikiej Rzeszy jakąś ,,·ars;io ·słowa.
tę wtaPrzez
policja·
dowska
barrrinie
co
powiedzieć,
już
owijał w bawełnę.
co ośmielił się, nie
tość l
Warunki, w iakkh żyli w getzostaliśmy z szaśnie bramę
nurtowało:
wówczas
dziej
uwagi na zakazy
zwracając
- Tak, to iest bardzo zaraź
żydzi, były .strasz.nę . . Ale
cie
oto
i
przepuszczeni
cunkiem
strach czy ciekawość. W kagdzieś ucz~ rozporządzenia,
liwe. Choroba Jest roznoszona
powiedzieć o obozie dla Cyco
oberscharfiihrerem
z
wraz·
żdym razie tam już na mnie
dać na przekryć czy komuś
orzez wszy.
ganów? W tych trzech czy cztena
czekano. Przed dawnym Do-· Jansenem znalazłem się
chowanie. Mógł to być równie
- To wiem.
mogło sie
rech kamienicach
cygańskiego.
obozu
terenie
dobr4
stała
Parafialnym
mem
brylantowy pier5ciodobrze
Jeśli wie, wie także, że staznajdować nie więce.i jak ato
(Trzy lata póżniej, gdy po ogetta
.
mieszkańcom
znana
nek, jak skłąP. przędzy, kol:
ra zasada epidemiologiczna ~ło
sito piećdziesiąt
dwadzieścia,
Oświęcimiu i . Jew
bozach
sie·niej
w
dorożka,
dwukonna
marki
czy
nierz futrzany
si, że wszy żaden drut kolczaniewielkich i'21b. A izby te poleniej Górze, zostałem przekanajwspanialsi
niemieckie. Obowiązkiem Kripo dziełii dwad
sty nie zatrzyma. A za drutami
mieścić mw;ialy kHka tysięcy
Cieplicach,
w
obozu
do
zany
przedstawiciele gromady· ssabyło wszystko to skonfiskować·
było przede wszystikim getto z
ludZi. Pomieścił!? Przecież tutaj
przypomniałem sobie tę wizytę
przebył
nich
e
Jednym
ków.
No, ale przedtem należało się
iego zagęszcz,eniem i stn1sznyci ludzie mieszk81li, jedli. chou Cyganów. znalazłem się bopyszn)' wil~zur syberyjski o
dowiedzieć, czy coś jest gdzieś
mi warunkami sanitarnymi (jeWiększość Cyganów
rowali...
w kwarantanwówczas
wiem
i
sierści
miękkiej
puszystej,
ukryte i gdzie to jest ukryte.
mieszka1'i mial
nie ruszyła sie prawdopodobnie den procent
l:>wewnątrz
utworzonej
nie
burpiwny
jak
ciemnych
Metoda była tu jedna i w zatak ziwane sanitaria); no i było
ze swokh legowi~k. Zauważy
oddzielokwarantannie
bozu,
•
ozór
zwisający
oczach;
sztyn
.
sadzie niezawodna. Podejrzatakże miasto. miasto aryjskie.„
łem, że le'iący w poro7Jkłada
Drugim nej od pozostałej jego części
wyraża! radość życia·
ukrycia
zbrodnię
o
nego
Tego nie dQPowiedziałem. Natonych betach w ogóle nie zarezasiekami z drutu kolczastego.
był oberscharfiihrer SS o nazwartościowego
czegokolwiek
że obermiast zauważyłem,
agowali na sensacje, ;aką staByła to sytuacja prawie idenwisku, jak się później dowiearesztowano, a następnie tak
scharfiihrera z Kripo coś jakby
nowi'1o przybyoie Jansena. Trotyczna).
JanEugen
Jansen.
działem,
bito i torturowano. aż
długo
nurtowało. Nawet . uśmiechnął
strachu
i
chę zamieszania
Kripo zatrzymała
Dorożka
najprzystojniejszym
sen był
przyznał się, to znaczy mówił,
sie do siebie.
wzbudzał najWYŻei 1ego wilsię na placyku między owymi
kiedykoljakiego
mężczyzną,
co i gdzie schował, jeśli oZnaleźliśmy 1ie s powrote.'1\
czttr. Na szczeście nie rzucał
kamienicami stanowiącymi owiek widziałem. Oberscharfiiboczywiście schował. Jeśli
na placyku.
bóz. I tutaj Niemcy zorganina Ludzi wzorem innych
si~
(wedlug nomenklatury
hrer
wiem już nic nie miał. je-

Pod koniec listopada . pole
r:a szpitalem tonęło w błocie.
Nie pomagały żadne karkoomtJania tych
łomne próby
błoto
rozlewisk,
brudnych
pói.niej dtugo
było
trzeba
zdrapywać z butów i ze spodni. Właśnie zajęty b~·tem w
pokoju lekarskim tą codzienną
się
czynnością i szykowałem
do obchodu, gdy bez pukania
wbieglcr do gabinetu jedna z
pielęgniarek (tak się tylko mówi: „jedna z pielęg;n,ia.rek'~.
Była to najprzystojniejsza pielęgniarka szpitala, która mimo
niepewnych czasów nie sta~a
utraconych
nadrobić
ła się
możliwości, wdzięki :;woje rozoszczędnie)
dawała niezwykle
1 zctys.zanym głosem powiadomiła mnie, byrn natychmiast,
ale to jak najszybciej zameldował się u szefów. Była wyraźnie. przestraszona. Dała mi
że sprawa
zrozumienia,
do
jest poważna.
W getcie było o każdej pone dnia i nocy dosyć przyczyn do paniki. W szpitalu dla
- jeszcze
zakaźnie chorych

ś1ł nłczegG nie ukrył, J~ll nł
komu nie oddal na przechowanie złotej obrączkl, futra czy
sztuki wełny - nie było sposobu, by wyszedł z Ki;ipo
Wiedza Niemców, jeśli
ży\\'Y.
idzie o owe skarby, wspomagana była przez donosicieli z
jednej i drugiej strony drutów„• W każdym razie wezwanie na plac Kościelny byz oddaniem
ło jednoznaczne
wywyjątkowo
się w ręce
rafinowanych sadystów. I choć
stale ciążyła z
nad gettem
grozą hitlerowska
całą swoją
władza, to Kripo było tej "·!'adzy najbardziej widomym i
bez prz.erwy o niej · przyporr.4na iącym narzedziem„.
miałem więc pOl\Odu
Nie
d~~iwić się reakcji obydwu lekarzy na Jelefqniczne wezwanie z placu Kościelnego, chomnie ostatecznie
ciaż mogła
z · ;aką
pochopność,
zdziwić
Ostatemnie tam wysyłano.
cznie nie wiedziano, o co chowięc przypuszdzi. Wysłany
że
czalnie b,,·lem w nadziei.
do jakichś prtesłuchań
jeśli
dojdzie, mój młody wiek gwarantuje (do pewnego stopnia)
przetrz,rmanie wiadomych mejasne, dlatego
tod. To było
obrzydzedodatkowym
1eż
niem przejmov,rał fakt, że dr

czy
1ierżant
wojskowe}
starszy siertant) był pod każ·
dym względem doskonały. Doskonale nosił czapkę wojskoocz~·.
mrużył
wą, doskonale
doskonale miał wyczyszczane
buty, doskonale prz~' legal do
niego mundur SS i doskonale
aryjskie miał rysy.„ Maniery

zowall co~ w
porządkowej.
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- Pokażę panu coś - powi~
pókaię panu, ż.•
dział nagle to można od razu wYleczyć,
służby po•
Zawezwał szef.a
rzadkowei i wydał mu jakieś
kilku z
polecenie. Po chwili
iego podwladnych sprowadzi!.J
na dół d wó;::.11 chCJ.l'J"Ch. To znaczy. nie tyle ich sorowadzllo,
ile wvniosło i oołc.żvło na zicmt Jansen podszedł do leżą
cych, przyglądał im s:ę przez
chwilę, a potem szybko wycią
j!,nąl z kabury pistolet i skze·
lił każdemu w tył głowy. Tyiko · ;eden z zastrzelonych orze.i:
chwilę jeszcze drgał. Drugi na:.
T'.l
tvchm:ast znieruchomiał.
W3LVS 1ko na oczach tlun'u C <::,il;:i w
nÓ\'. u 1.rz\·:nvwan2go
m'e.is:u orz.ez .'>lu~bę 001·,;ą:!.:, wa. Przzz chwilę olacvk zakgło milczenie. Trwało onu rne·
gdyby
naturalnie długo, iak
lo.żdy z przyglądających się te.i
dokla<ln ·e
scenie chciał się
orzekohać, że nie śni. 1 nagle
cisza przerwana zo tala orz ·Z
ti;wałtowny krzyk. Krzylc z kJwśc1~·
kuset gardzieli. oelen
klości, a może raz.paczy czy ż·t·
lu. Tłum 1·u.szył do orzodu. Wvglądalo to t"k grożn:e. że clwba i Janse~1 się przeraził. N'<J
en.owa.rac PlStoleht, wskoczył c'J
dorożki. Wciągnął następnie do
niej wilczura i kazał mnie szybko zająć w niej miejsce. Wof„„
nica zaciął kon·ie, galopem mi•
nąl bramę i wjechaliśmy z p'.lwrotem w ulice getta.
Wszystko to trwało nie wioecei niż trzy, mo;re cztery mill 'l•
ty. Ziemia nie Pl"t.es.tala krą
żyć wokół słol1ca. kobiety n:e
niebo
orzestały rodzić dz!eci.
oozoslato nieme i żaden ś vięw
nbityc'h
n e oomógł duszo-n
w'.ecznei
do
od111leżć drogi
doroż!ta
sz\:zęśliwości. Kiedy
. skręcała w Brzezińską.. miaCem
oo prawei strcmie placyk mię
dzy domami obozu cygańskiG
uciekające o,:J
go. Widziałem
tylu cieinne, po:nure twarze,
iakieś ręce oodniesione do gó'rY i dochcdzilo mnie slabnąr<!
echo krzyku. Co s.ię właściwie
stało? Nic s1e nie stało. D"V6m
chorym na dur olam\:;ty odebrano szansę \vygi·ania \\'alki Q
życie.

· przez całą
Po tym swoim zimnym popisie miał teraz
minę niesfornego chłopca, który sttukl stoik z. konf.i.turam:.
W oewnej chwili uniósł glowę,
powieiak gdyby chciał coś
dzieć - nie wiadomo <lo kog•J,
do sieb:e·! do o •. ? - ale zr~
zygnował z tego zamiaru. Wilczur nie souszczał oczu ze swego pana. Uważałem, by siedzieć
iak najbardziei z brzega i nie
~etknać ~i.I( z puszystą sierścią
osa. Zamm zszedłem z dorożki
przy rogu Lagiewnickiej, zwróci ti;m się do Jal?lsena z uwagą,
ktorei formę w języku niemieckiim uważnie sobie przez całą
drogę w myślach przygoto•nlem:
- Tego pańskiego· psa, panie
oberscharfGhr&„ nie należy w
o,zóle WPUszczać na teren obosv."Ojej
zu. Latwo może na
sierści orzenieść wszy,
Jansen spojrzał na mnie tak
jak gdyby widział mnie po ra~
oierwszy w życiu. Gdy skończy
łem, machnął tylko ręką i po~
wiedział krótko: o Quatsch ! Co oznaczalo. 'że gadam głup
stwa.
<:Jdy znalazłem się na ulicy,
głęboko odetchnąłem. Odrapagetta
ne. zrujnowane domy
wydawały mi sie odświeżającą
bliskim i
czymś
dekoracją.
wydarzeniach
przytulnym. po
sprzed parunastu minut. Wokół
mnie żylo, marzło, głodowało
!!'etto. nieświ'tdome groźby, ;a- ·
ka nad nim od kwadNinsa zaorosto
Poszedłem
wisła.
do Wydziału Zdrowia. Jego kierowniiklem był wówozas ów dr
M., który poslal mnie do sZJpitala dla zakaźnie chorych. Jut
wiedział o mojej wizycie u Cyganów. Nie :nnał tY'lko jej przyczyny. Wszystko mu więc zrelacionowałem. nie oouszczaj<lC
Jan~n

di·oge

mllczał

poti:i'Otną.

żadnego

Zrozumiał
oznaczała dla get-

szczegółu.

od razu. co

ta eoidemia duru plamistego
w obozie cygańskim„.
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olacy coraz częściej mają wrażenie,
ktoś za nich zapłaci. Staje się
to już jedną z nowoczesnych · cech
. tego narodu. W mniemaniu Polaka,
od robotnika do poety czy mtnistra,
każdy
mieszkaniec Zachodu jest nieskończenie bogatszy od każdego Polaka, niezależnie od pozycji
społecznej. Znaczy, szewczyna rzymski, wiadomo, ma więcej forsy, niż polski uczony, a nowojorski śmieciarz jest krezusem w porównaniu z najlepszym polskim chirurgiem. Ciekawe,
że chociaż takie myślenle wydaje się
głupie,
to jednak w ogromnej większości wypadków
okazuje się być prawdą. · Nie usprawiedliwia to
jednak wmontowanego w umysł polski od kilkudziesięciu lat żebractwa.
Jan Duch poszedł na dworzec kolejowy, kupił dwa bilety pośledniejszej klasy dla siebie i
dla Georgii, wrócił do „Albergo Corallo'', by
się spakować, po czym oboje z Georg~ą wyszli
z hotelu, jak gdyby nigdy nic, rzucając przelc tnle „arri\rederci" oraz „ciao" w stronę szydełkującej konsjerżki. Ta jednak wybiegła za
nimi na słoneczną ulicę i starała się ich zatrzymać, machając rękami i operując glosem
w stopniu wzmożonym.
- Good bye - powiedziała Georgia z
uśmiechem, sądząc, że starowinka nie dosłyszała
wypowiedzianych. przedtem pożegnań. Z cienistego lobby wyskoczyła jednak druga kobieta
z papierem w dłoni, podtykała ten papier obojgu pod nos na zmianę, a drugą dłonią wykonywała niedwuznaczne ruchy o niezaprzeczalnie jasnym, międzynarodowym znaczeniu: pocieranie wskazującego o kciuk znaczy wszę
dzie to samo, w języku swahili czy w esperanto.
,
- Ta wiedźma chce, żebyśmy za,pla,cili · powiedziała Georgia. Jakim prawem? Przccie:t prosiliśmy o azyl.

P

-

że

Ale przecież oddali

nam

paszportv

zauważył

-

Duch.
No to co? Od chwili, kiedy prosisz o t1Z11l,

muszą się tobą opiekować upierała się.
Włoszka przysłuchiwała się przez
chwilę
szeleszczącym

dźwiękom, potem
powiedziała
do swojej towarzyszki tonem nie wróżącym
nic d-0brego.
- We asked for poHtical asylum zwróciła . się do nich Georgia. We are not · going to

coś

pay for anything.

Znaczy: prosiliśmy o azyl i nie będziemy za
nic płacić. Włoszki rozjai;gotaly się teraz na
dobre. Biegały dokoła dwojga azylowców, staraj
się c.
brać im walizki.
·
- Basta! - krzyknęła Georgia. - Azylo po-

lityko, wu komprene? My na azylo, iś habe
kajne geld, no many, no lira, Dottore becal1m
zi bite. Policyja.
Złapała Ducha za rękę 1 zaczęła
odmarsz

przyspieszonym krokiem.
- Si, si, policyja! wrzasnęły
jeón!ł z
nich, krzycząc „telefono
wbiegła z powrotem do lobby.
- Zapłaćmy - powiedział Duch

dzie wstyd.

kobiety
policyja",

-

bo bę-

•

Wstyd?! Tv idioto, to oni powinni
się
wstydzić/ My im robimy łaskę, że się zgłasza
my po az„l, a oni nas tak traktują!
- PTzecież oddali nC'm paszporty. Oficjalnie wcale jeszcze o azyl nie wystąpiliśm11. Mamy wizę na dwa t11gDdnie. Kotku, jesteśm11
normalnymi turystami, moqą nas
przymknąć,
albo zawieź6 do ambasady„. Duch sięgnął
-

do kies.:eni, by
-

wycią~nąć pieniądze.

Ani " mi się waz! Niech tu prz11jadq! -

Georgia
wyrwać

szarpała

Ducha za

rękę,

próbując

pieniądze.
Duch przytrzymał jej dłoń, ścisnął mocno l
powiedział szeptem, jakby się bał, te ktoś może zrozumieć:
•
- Uspokój się, bo dostaniesz tv dziób i zostawi~ cię nieprzytomną na ulicy.

mu

Uspokoiła się naty hmiast. Wiedziała, że nie
żartuje. VJ:prawdzie nigdy jej nie uderzył, ale
widziała skutki jego ciosów na
nieostrożnyah
osobach plci męskiej. No i przecież to on te-

raz

był glównym
WYlądowałaby

opiekunem Georgii, bez nie-

w Latinie.
Duch poszedł do lobby i zapłacił. Rachunek

go

wyniósł więcej

niż polowa sumy,
przysłanej
przez Jerzego Giedroycia. Koszty utrzymania
przez te kilka dni, bilety do Rzymu i taksówka
do domu Zahorskiego.. Kiedy stanęli
przed
bramą, mieli zaledwie kilka tysięcy lirów, czyli
praktycznie zero.
pociągu prawie z sobą nie rozmawiali. Duch wiedział, że jak dobrze
pójdzie, to za kilka tygodni rozstanie się z Georgią na zawsze. Z
niecierpliwością wyczekiwał tego
momentu.
Zamknął oczy i kołysany monotonnym ruchem
wagonu wyobrażał sobie życie bez
f'eorgii.
„Wybral wolność", powiedzą o nim· znajomi,
pozostali w kraju, nie mając pojęcia o tym,
co znaczy· „wolność". Największa wolność, to
wolność od osoby, której się nie lubi. Reszta
to fraszka. Gdyby każde małżeństwo w Polsce
kochało się mocno, nie byłoby problemu ze
zbudowaniem socjalizmu, ani
jakiegok:\lwiek
sprawiedliwego ustroju, żaden w ogóle ustrój
nie byłby potrzebny. Budowanie ustroju? Cóż
tv takiego? - zastanawiał się Duch. Budować
trzeba domy mieszkalne, szkoły, szpitale, zakłady pracy„. Ustrój, jaki by nie był, sam się
jakoś wykształtuje, jeżeli ludzie, wszyscy ludliia,
są zakochani. Jeżeli kocham żonę, to kocham
swoje dziecko, jeżeli kocham swoje dziecko
naprawdę, to kocham wszystkie dzieci. Tak 1Się
kocha świat i ludzi, zwyczajnie, konkretnie, a
nie poprzez założenia, wymyślone przez facetów, którzy albo w ogóle dzieci i żon nie mają, jak księża, albo cierpią na kłopoty seksualne, jak Stalin czy 1:-litler.
Miał już Georgii po same uszy. Domyślał się,
Jakie ta dziewczyna ma plany: znaleźć sobie
starego milionera i go przeżyć. Ciekawy był,
,iak sobie da radę ta osoba w nie znanym jej
świecie. Bardziej był ciekawy, jej przyszłego
losu, niż swojego, ponieważ był pewien. że jemu wszystko ułoży się dobrze, choćby dlatego,
że n .< układaniu czegokolwiek mu nie zależa

W

kl l!:e 1tatku i rozm6w na policji,
formalna
prośba o azyl jeszcze nie była prz~z włoskie
władze zarejestrowana. Nie mieli skierowania
do obozu w Latinie, sam Dottore im to odradził. O tym, że Latina nie była miejscem dla
niego i Georgii, przekonał się Duch później,
kiedy poznał ludzi, przybywających z obozu do
Kanady. Była między nimi dziewczyna, zgwał
cona przez kilkunastu pijanych mętczyzn na
wspólnej sali, była rodzina, którą okradziono
ze wszystkiego, co zdołali wywieźć z Polski.
byli face~i z twarzami pociętymi brzytwą i 7.
połamanymi nosami. Latina to jeden wielki
burdel, w którym rządzi międz)'naroaowa mafia złodziei i bandytów. Taką opinię słyszał
Duch od każdego, kto przez ten obóz przeszedł.

. Duch był więc szczęśliwy, że ominęła go konieczność natychmiastowego WYjazdu do Latiny, że zostawiono mu prawo . wyboru miejsca,
w którym oficjalnie W)'stąpi z prośbą o azyl..
Postanowili oboje z Georgią, że załatwią to w
Belgii. Decyzja ta, podyktowana
naiwnością ,
przysporzyła im wiele kłopotów.
Kilka
lat
później Duch powiedział mi, ż e gdyby
\\·iedzial, co przeżyje w Belgii podczas
prawie
rocznego oczekiwania na azyl, wyskoczyłby z
pociągu, jadącego do Rzymu i w biegu wskoczyłby do innego, zmierzającego z powrotem

Duch, spotka, ale na razie jeszcze et tym nie
wie.
Miałem okazję, nie tak dawno, 1pytać Ducha o przyczynę jego niechęci do tych ludzi,
z których większość już nie :tyje. Oto jego
odpowiedż:

się złapać statku
jedną parą pa-

uch i Georgia obserwowali
odpłynięcie „swojego''. statku.
Wiedzieli• kiedy ma odplyn~ć. Odwie"dził ich agent linii oceanicznej, po~
prosit o klucz do kabiny. Zapytał, co zrobić z
·ich bagażami. Duch napiąal kartkę z adresem
teścia i z prośbą, żeby skórzane walizy z zawartością zostały tam dostarczone. Nigdy
do
adresata nie dotai"ly, a było to w
czasach,
kiedy sło\vo „uczciwość" zawierało
zaledwie
osiemnaście procent tej śmieszności, którą jest
nasycone obecnie. No, tak, ale wówczas zmiana miejsca -smieszkania uwaLna była za nieuczciwość , największą, cóż za znaczenie mają
jakieś tam głupie walizki Jana Ducha, w porównaniu ze strasznym, obrzydliwym postęp
kiem Jana Ducha, który zdradził kraj? Mógł
wziąć na podróż tekturowe i wypełnić je ma-

D

temperament, stał się kunktatorem. Poszedł
na kompromis z siłami, którym. sporo zła zawdzięcza. Znam jego losy i wiem, kto
był
przyczyną jego początkowych klęsk na
Zachodzie. Ale skoro nie wyraża chęci na „pełne ot warcie'', to jego sprawa. Dobrze, że zapó mnial o trzyletnim areszcie jego
pien szej
książki , spowodowanym źle
przepro\\adzoną
rozmową z, towarzyszką D.,
szefową
dużego

kulaturą.

dzony o
„zwierz<:cym
an-tv-se-mi-tyz-mie
mlodego poety". Jan Duch był spalony. Poszedł
do katolików z PAX choć z rel•igią nie miał'
nic wspólnego. Dopiero po '68 roku, kiedy towarzyszka D„ wraz z całą czeredą
swoich
przyjaciólek i przyjaciół odle-ciała do ciepłych
krajów, Duch mógł pokazać się w innych firmach.
Przypominam mu tamten okres, jego męczar
nię czuł się jak bezdomny pies, zaczął pić.

„Dolny Śląsk" oddalał się od kei majestatycznie, jak to tylko duże statki potrafią. Odpł~' 
wało poprzednie życie Jana Ducha, ostatni po- .
most, łączący go z Polską, z językiem. z reM~~~~:
.
dakcjami, z klubem literatów, ze Spatifem peł
- Ach, co tam wspominać.
Ten
Stalin.„
nym pijanych, chwieją,cych się jak glony arcwaniak, ale glupi. Naslal to barachło do Poltystów, z polską wódką, ponoć najlepszą na
ski, żeby wzięli za mordę len 'gtupi naród. Udała się ta sztuczka, na jakiś czas. A wies.z?
świecie zupełnia niepra.wda .i 2e ws.Lystkimi planami i ambicjami Ducha, dojrzewaTowarzyszka D. oraz jej mąż, byly szef UB
j<tcymi przez lata w warszawskich i łódzkich I na Warszawę w latach najgorszego stalinizmu,
murach. Odjeżdżało to wszystko i Jan Duch,
wcale nie wyjechali z Polski. Posłali
tylko
&dyby był bardziej sent~- .~r·alny, to by może
swojego wypie•zczonego s11nka, którego
od
I stracił obraz statku wcześniej, patrząc nań
dziecka uczyli jednakowo doorze rosyjskiego i
angielskiego, do Ameryki. Sami są na zasłużo
prze.z łzą "Zaszklone oko. Ale, mimo iż poeta,
Jan Duch sentymentalny nte był, im dalej stanej rencie. Namęczyli się prz11 budowaniu sotek odpływał, tym wyraźniej przed
oczami
cjalizmu. u Polaczków: A synek teraz też
10
Ducha defilowały twarze aparatczyków i bonPolsce. Jako korespondent prasy
amerykanzów, od kt6rych był w wykonywaniu swojego
skiej. l\lo::esz go widzieć często w telewi.wrze,
zuvodu zależny. Jacyś redaktorzy z awansu
na konferencjach prasowych rz ~ cznika rządu .
społecznego,
jacyś
wydawcy
przeniesieni
• - Nu l'adno - powiedziałem z uzPaniem. wprost z PGR-ów do działów poezji, jacyś
Tak trzeba dbać o rodzinę.
cenzorzy, gulgoczący swoje niewolnicze racje
- Ale najlepsze to ciągnął Duch .te
małoazjatyckim akcentem, którzy przez trzy
ta stalinówka, która dawniej wspótczula mężu
lata trzymali w areszcie pierwszy tomik poezji
siowi ciężkiej pracy, gdy wracal nad ranem
Jana Ducha„. Całe to towarzystwo, które jak
do domu, zmęczonv przesłuchaniami
wrogów
szumowina na fali żołnierskiej krwi dopłynęło
klasowych, ta cebula, kiedy utworzyla się „Soze Wschodu, rozmnożyło się i zatruło życie w
lidarność", natychmiast stała się jedną z najPolsce... Widział te zadowolone z siebie mordy
większych akt11wistek! Znajomi opowiadają, że
o krzywych nosach, o czarnych wilgotnych obiegala . po Warszawie, przepasana biało-czer
czach, z których wyzierała wieczna
troska,
woną wstęgą z napisem SOLIDARNOSC,
ona ,
wieczna bieda, wieczny żal i uległość najemw11konująca moralne wyroki śmierci n<i litenika, gotowego na wszystko...
ratach jeszcze tak niedawno!
- Żegnajcie, śmierdziele - Zwierzęcu ob11czaj ciekawy jest nadzu;ypowiedział Jan
Duch, nie wiedząc, że właśnie tutaj, po
tej
czaj zacytowałem z powojennej piosenki.
stronie, smierdziele ci znaleźli się .już kilka lat
ie miałem aż takich, jak Jan Duch,
wcześniej, I że tutaj spotka lch i doświadczy
trudności z debiutem. Mój pierwich przebiegłości . Naiwny! Myślał, że zajmą się
szy tom opowiadań, „Suche trawy",
wre:izcte uczciwą prac!\ w swoim małym kraju
trzymano w cenzurze łódzkiej, kie- 1dzie~ tam. Ich też, jak Ducha 1- każdą
rowanej przez niejaką L„ tylko dwa lata. Oludzklll istott, ciągn~o d-0 krajów bogatych, cykrojono go wpraiwdzie z 250 stron do 80, ale
wilizowanych, doprowadzonych do jakiejś tam
co to ma za znaczenie? Nie, nic tam nie było
perfekcji przez białych. Wiedeń, Rzym, Paryż,
trefnego politycznie, jak łatwo sprawdzić. Po
Moaachium, Nowy J ork - uś, to Sil
dohl'e
prostu „oni" uważali, że mają prawo
„nas"
miejsca! Tam można żyć! Tam 'rnpić, sprzedać,
wychowywać, pouczać, stawiać do kąta, popytargować, procentować! Raj na ziemi, i wszychać gdzie tylko się podoba.
scy zn6w razem, na uniwersytetach jako proInnym razem „Współczesność" chciała wyfesorowie (uczyli na wschodzie, mogą uczyć i
drukować moje opowiadanie pt. „Cygan", duna zachodzie), przy wydawnictwach jako dożo później publikowane w kilku antologiach
radcy do literatur słowiańskich (a kto się zna
zagranicznych. Cenzor na ulicy Mysiej w War-·
lepiej na literaturze niż były cenzor?), jako
szawle, który dożywał swoich lat u brata w
ekonomiści. Spotka Ich na swojej drodze Jan
Kanadzie, tłumaczył mi:
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,,Azyl polityczny" - nowa książka Andrzeja Brychta
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świat jest pełen wariatów, i nic na to nie
poradzimy. W roku 1966 wielki wydawca francuski Gallimard podpisał ze mną umowę na
wydanie przekładu „Dancingu w kwaterze Hitlera". Książka miała wyjść za rok. Ale kilka
miesięcy potem ukazał się w Polsce
„Raport
z Monachium", po którym okrzyczano
mnie
antysemitą. Może dlatego, że.
potraktowałem
ostro pewnych Niemcóvv, z J.(tórymi „nasi" kochali się za pieniądze. Gallimard
wstrzymał
druk książki . Bowiem w '68 roku już
:·~1
,,doradców", którzy Jonieśli mu, że nie jestem
koszerny. Pisał mi o tym mój tłumacz.
Dopiero w końcu 1980 mku, · będąc przypadkowo
w Paryżu, zobaczyłem swoją . książkę na wy.
stawie. Została wydana tylko dlatego, ie Gillimard dowied.ział się od kogoś, że umarłem.
Martwy niegrożny. Trup nie może być antysemitą. Możliwe, że i ,,doradcy" od
literatur
słowiańskich umarli. Ale ja żyję i od ośmiu
lat czekam na !J,onorarium od Gallimarda, od
którego, mimo listów i telefonów, nie dostałem dotąd ani grnsza. Ci, którzy narzekają na
długi cykl produkcyjny książki w Polsce, niech
wezmą pod uwagę rekord ustanowiony w wolnym, zachodnim kraju: czternaście lat. Metody
działania tych ludzi są wszędzie takie same.
Ale wróćmy do Jana Ducha, stojącego
na
kei, od której majestatyczni& oddala się „Dolny Śląsk". Tylko jedna para pasażerów wraca
nim do kraju. I to też nie na długo.
głośników zawieszonych na palmach spada ną ulicę zanieczyszczenie w postaci piosenki „Que sara,
que sara", śpiewanej przez niewidomego, nazwiskiem Feliciano. Duch nie znosi tej melodii, p1mieważ jest
pretensjonalną
przeróbką zabawnego przeboju ·o podobnym ty~
tule: „Que sera; sera", jedna litera różnicy, a
już wszystko nudne jak flaki. Nie można rn~
ruszyć w tej La Spezii, żeby nie słyszeć zakatarzonego ślepca. Głód potrafi · do"prowadzić
myśli człowieka do absurdu: Jan Duch mógłby
zastrzelić \tego nędznego śpiewaka, tak
samo,
jak wiele lat póżniej jakiś wariat w Nowym
Jorku zastnelił innego idiotycznego
wyjca,
który ponoć walclył o pokój, nie zaniedbując
wykupywania apartamentów na Park Avenue;
żeby potem sprzedawać je z zyskiem
- ten
idol biednej młodzieży miał w
wieku
lat
czterdziestu majątek przewyższający
tt·zysta
milionów dolarów. Ci klozetowcy, obdarzeni
przez tak : waną cywilizację elektrycznością i
elektroniką, stają się już nie do zniesienia. Należy z nimi walczyć tak samo, jak walczy się
z zanieczyszczeniem rzek i · powietrza.
Duch
nie godził się z wizją megafonu na słupie ani
puszczonego na cały regulator radia w oknie
mieszkania, nawet gdyby te źródła hałasu miały emitować przez całą dobę non stop
jego
wiersze.
I oto jest już i1a Via Gallia, pr zed budynkiem, w którym mieszka Witold Zahorski, nazwany w latach 60. w polskiej prasie, telewizji i radio „naganiaczem". Owszem, Zahorski,
będąc pracownikiem „Polish-American
Relief
Committee" ma na celu spowouować przyjęcie
azylu politvcznego przez jak największą liczbę
obywateli polskich, ale nikogo nie „nagania··,
nie szantażuje, nie przekupuje - jak to niernz pokazywali nam w filmach.
Mnie
nie
pt•zekupił, sam dÓ niego przyszedłem, Jana Ducha też nie przekupił, puch sam
do niego
przyszedł. Kiedyś zmontowano tak zwa1'ą demaskatorską audycję w polskiej TV, gdzie pokazywano dókumenty, dowodzące istnienia tej
azylowej a!ery i ujawniano metody jej funkcJonowania. Zahorski powiedział mi ze śmie
chem:

·

- Wie pan. nigdy jeszcze nie mialem t·ylu
klientów, co po tej a'l.Ldycji. Młodzi ludzie walili całymi · grupami wprost do mojego mieszkania. P'j/tam, skąd wzięli mój adres, taki dokładny.
Mówią,
f.e polska
te!.ewizja
pcdala, więc szybko sobie zapisali, no i teraz
chodu z wycieczki...

Oto, jak się czasami mści na sprawie skrupulatność dziennikarza, który sprawy
brorii.
Chłopina chciał pokazać, że
zdokumentowal
demaskatorski materiał, że wyszpiegował ad-

nę.ganiacza, tak· jakby naganiacz poruszal
po Rzymie w asyście uzbrojonych tajniaków z CI.o;\, i jakby mieszkał w
przeciwatomowym bunkrze. Ach, jak to strasznie trudno
dowiedzieć się, gdzie taki przestępca naganiacz mieszka! A przecież wystarczy wziąć do
ręki książkę telefoniczną, potem zadzwonić do
drzwi. Otworzy pani Zahorska, albo mąż. albo
któryś z dwóch małych synków„. Ani
Duch,
ani ja, nie widzieliśmy żadnej obstawy, ,żad
nJ'.ch 4rudności w dotarci~ dó n!łganiacza, ani
tez śtldów zdegenerowania na Jego twarzy.
To wszystko. działo się tak dawno.„ Po !litach Zahorski spotkał się ze mną w Kanadzie

res

się

1

powiedział:

- Wie pan, teraz już za późno, ale żałuję„.
Powinienem był wyjechać z Europy. Kiedy pomyślę, że moi 3ynowie mogliby slużyć w armii
wloskie;, pan rozumie„.
Stary żołnierz nie miał w z.byt wielkiej e lymie włoskiej armii, i słusznie. Ale oto Jan
buch zbliża się do jego drzwi na drugim pi~t
rze, podnosi rękę do dzwonka. Georgia, dysząc nieco od gorąca, powiada z przekąsem:
- No, ciekawe, co to za. ptak. Mo.że tutaj

wreszcie zjawici się ludzie z „ Wolnej Eur.opy"„.

ło. „Dobrze to się uloż11 w trumnie",
zwykł
mawiać Marek Hłasko i miał rację. Duch jech , na Zachód tylko po to, żeby nie być w
Polsce - w odróżnieniu od wszystkich innych,
którzy jechali na Zachód, żeby coś sobie uło
żyć , ustawić, zorganizować. Zorganizować ko-

ryto, mfwląc po prostu.
Mieli z sobą polskie paszporty. Mimo uciecz-

w

·z

warszawskiego wydawnictwa. Miał w jednym
z wierszy obrazek czerwonego światełka na
prawym skrzydle samolotu, znikającego
we
mgle jak spadająca gwiazda. Towarzyszka D.

l".v,

Pamięta pan,
to jakoś

· jak żeśmy razem walczyli,
kupie utrzymać? No, i
nit
udalo się. Ale nie wszystko stracone„.
-

żeby

cił

domyślnie uśmiechnięta:
- A cóż wy tu, rozumiecie, sugerujecie? A
to wy myślicte, że ja nie znam, co wy
tu
staracie się sugerować? A ja wam powiem
t
zapewnić mogę, że ta gwiazda wcale nie Je st
mala i nie zniknie w żadnej waszej
chorej
mgle.
i cóż W!I na to?
Jan Duch, zgodnie z prawdą swoich odczuć,
zaproponował, żeby towarzyszka D. ndwiedziła
psychiatrę. Był to jego błąd. Nosił tomik po
wszystkich wydawnictwach. W każdym
b~· t
ktoś, zaprzyjażniony z towarzyszką D„ uprze-

Cóż ja mogę poradzić?
Spotkiiłem tego handlarza

śledzi w Toronto.
No, ale powiedzcie sami: jak można dać . \V
mordę facetowi, który ma ponad siedemdziesiąt
lat? Nawet splunąć nie było warto, li.iedy wypowiadał się z głębi swojego mitu:

- Do nikogo nie żywię niechęci. Ka.żdy m<i
prawo żyć, jak mu się podoba. Jeśli ktoś wedlug ciebie nie jest w porządku, odsuń się od
niego. Zdarzają się szaleńcy, opanowani żądzą
posiadania bogactw, wladzy, żądzą ksztaltowania ludzkich opinii.... Wjele 1·odzajów szaleń.:
stwa · koegzystuje znakoffl;icie na tej , ziemi. Ja
też mam swoje, piszę wiersze po
angielsku.
Nie wiem, czego ode mnie wymagasz.
Ow_szem, dawniej bylem rozgoryczony, pewni ludzie przeszkadzaH
mi w rozw.oju, tam
w
Polsce. No więc wy;techalem. z Polski i problem przestal istnieć.
Uznałem to za kiepski unik. Jan Duch stra-

Żegnajcie, śmierdziele!
do La Spezii. Nie, nie dałoby
„Dolny $1ąsk", odpłynął już z
sażerów kilka dni wcześniej„.

- Proszę WM, gd11b11ście 'Pf'Z11nieśLi tę rzecs
miesiąc wcześniej, to by na pewno poszla. Jr:de
przyniesiecie za miesiąc, to też może pójdzie.
Ale teraz, dziś, to ona na pewno nie pójdzie.

C.D.N.
1'otłJ: Archłtou.m

••
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„Honoratka "

FILM, TV, WIDEO

•
til•
Paweł Pitera !Zadebiutował
mem „Sny l marzenia" - nowelą,
„Sen o Violetcie''. Ogromną popularnością wśród telewiazów cieszył
sie niedawno emitowany serial pt.
„Na kłop o ty - Bednarski". Podobno w porównaniu z „Niewolnicą
lsaW"ą" tylko 7 proc. mniej Polaków obejrzało ten film. Obecnie
refyser przystą,pił do udźwiękowie
nia kolejnego swojego filmu „Powrót do Polski" według scenariu·sza Krzysztofa l\fagowskieg o.
- Pa.na filmy są świadectwem
ciągłych poszukiwań. Czy bogactwo
'Zainteresowaf1 pomaga pa111.u w pracy bwórczej?
- Proszę pani, j~tm z zawonie
du reżyserem filmowym, a
wiel:ki:m artystą. Staram się t.,,Ykojak
·nrwać ewói rz:awó~ najlepiej

wzór
pok.aieywane były na
„żywych pomn~ków".
- Czy to znaczy, że I. Paderews~ będzie obrązowiony w pana fil-

czaj

mie?
obrąwwiony,
- Może nie tyle
ile będzie pokazany ban:lzo współ·
cześnie, jako człowiek „w pełni".
Obok dostojeństwa i uporu ujaiwnione zostaną z lekką nutką ironii
słabości mistrza. Jednocześnie jego obraz przepojony będzie ciepłem. Psychologic zne bogactwo Paderewskiego wydobył Krzysztof
Jasiński, niezwykle podobny fizycznie do bohatera, którego kreuje.
się
Wokół Paderewskie go, toczy
Powstanie Wielkopolslcle, podczas
gdy on sam próbuje chwytać s:i;nurki wielkiej polityki. Ta.ki sposób
zaprezentow ania sylwetki ,,1Wie1kle·

wnio_sków, reraeń i iwydą.ganie
zerwa do ,zaistniałej sytuacji.
histor ia
Panieważ nie iistnieje
bez drObnyoh, śmiesznych .zdarzeń,
dlatego w ten fil.m wpleciony rz.ostanle w naturalny sposób dowcip
sytuacyjny, który spatynuje „pomnikowość l patety·czność". Jestem
przekonany, że o historii nie moż
na mówić tylko w nucie poważnej
lub tyllko w nucie groteskowej Wypadkowa tych dwóch zgoła odmie{lpraiwdziwy
nyoh opowieści daje
obraz danego cz.asu.
- Jaką oprawę muzyczną zastosuje pan ·w fiJmie?
- Postanowiłem wykorzy ·tać muzykę Paderew1skiego, głównie „Nokturn" i kom.pozycje Chopina.
- Podobno \V czasie trealizaajl

„Odbrazowionv Paderewski"
-

filmowym.

PFmltĄ,

rozmowa z PAWIJEM

go Polaka" odbiega od powszechnych wyobrażen. !\f'1eusta;Jący tiu.eh
kame-y, ruch insceniz.a.cy jny, ruch

a:ktcxra czy na.wet pejzażu, cale to
rozedrga.me ową. prywatność Paderewskiego szczego1n!e uwspólcześ•
nia.
- D1aozego panu talk bardzo za·
leży na utrzymani~ tej wspólcr.esnosci?
- To jest koniecmość. Obecny
W.iij>ólczeeną. formą,
widz zalany
filmową,, myślę o nara.staja,cej fali
fiilmów oglądanych na w.ideo, nie
.zechce prz.y.ją.ć dawnej konwencji
kina. My Polacy jesteśmy bardzo
konserwatyw ni w swych poglą,dach,
szczególnie starsze pokolenie, które do Wl!:ielkich sp.raw patriotycznycp. odnosi się z wiellką atencją..
Mlody widz wobec przekazów w
p~tać
starej konwencji może

mu.szę
formę
kina salonowo;:iomniikowego. Chciał~l!!ki."
do
bym, aby „Powrót
obojętny, dlate&o
zaproponować nowoczesn-

callciem

spel:nil te oczekiwania .

-

Jaki problem

będzie

n:iej..szy w filmie?

~ tlotr.a.tię. Gotowy jestem zrealizow.ać każdy temat. który pobudzi mol~ wyobraźnię I który nasunie mi jakisś skojarzenia. Zdobyta

wiedza musi mi pomóc W- prz-eloteniu dzieła literackiego na języlk
filmowej W'YJ)O\Viedzi.
- Co z.atrapowalo pana ..,, scenctuszu „Powrotu do Polski''?·
- Zaintrygowało mnie spojrzenie
na sylwetke Ignacego Paderewski eco. dalekie od stere<>typu. Lata
dwudzieste w naszym filmie znajdO\vały nieco dzfJwaC:line odbicie, a
sylw~! z tamtych czasów za:LwY-

nadw.aż

- Jest to problem, który ujawnla się wtedy, gdy spadaj:i,ca . z
historią,.
okna doniCZJka staje się
Przyjazd Paderewskie go do Po1Sk.i
bardzo zręcznie rz<>staje wykorzysta ny prze:z intelektualis tów, zawodowych polityków z w. Korrantym
na czele. Drobne wydarzenia w
konsekwenc ji prowadz• do wielkiej
uzyskania niepodległości.
Sp!l'a!WY Drugi bardzo wUn.y w"tek, to
ukazanie sl>osobu widzenia rzeczywistości państwowej pMez samego
Paderewskie go. Jego wielkie zdziwienie, próba zrooum·ienia wyda-

„Powrotu do Polski" odkrył pan
filmowania?
- Tak, nazywa się „Uzyskani!!
pm;ez Zialllieohanie".
- Co to zna:czy?
- Przycho~i aktor. _Wl~lki.ego
ziem=ina.
wzrostu. Ma izagrać
We fraku. Okazuje się, że w cale:I
fraka.
niego
dla
ma
nie
wytwóm!
Na pl.an l!ldjęcliowy przychodzi tak
do
ubrany, jakby właśnie szedł
koni.„ Nie mogę się zgodzić na taodziać
ki strój. Proponuję, aby
owego ziemianina w czamarę
kostium podkreślający patriotyzm
doskonale
Ptzecież
ziemiański.
wiadomo. że ta kla-sa społeczna
obozakodowane
miała genetyCMie
wiązujące formy życia salonowego.
Po piętnastu minutach, mój aktor
w·spanialy
był we
wystrojony
triak!
- Kiedy przewiduje pan .zakoń
czenie pracy nad filmem!
- W połowie sierpnia przystąpi
my do zgrania materiałów dźwięko
wych.
nową metodę

-

Dzię'kuję

za

Paweł

lewą

dziewiętmastowie„

wejściowych, rozgrywały alę ezę.

wazy, wydała ml się bar<ho stara, ialk: postać z I.n.nej, zamierzchłej epoki. Podeszła do mojego
·
1tolika.
powróżyć. Powiem
czeka. Pan - nakłania
powiem. Coś w tobie jest
ła a do takich lgną Cyganie.

-

Pan, daj

eię

co

Nie

wykpiłem

jej, ani nie od-

trąciłem.

Pani Kwiekowa (nikt tu nie
się do niej per pani,
mówiono, jak zdołałem posłyszeć
gdy nagabywała obeony-<:h w kawiarni, nakłaniając do wróżby z
kad, często nazbyt nachalnie, Po
prostu Kwiekowa) .miam zdarzenia z przeszłości, teraźniej
szość również nie jest mi obca,
a przyszłości nie jestem cieka.w
Zresztą sam potrafię wróżyć. Mopogę pani postawić kabałę wiedziałem z uśmiechem. Było
w tym stwieoozen iu nieco przesady. Dawno już zapomniałem
o wróiJbiar~ich kanonach i ukladach kart.
-

zwracał

była wobec mnie natar.
Przypatrywała mi się po.
ważnie jeszcze rirzez chwi[ę.

Nie
czywa.
-

Pan, daj
Nie

prawdę.

powróżyć.

Powiem

pożałujesz.

Spojrzałem na nią rozbawioPrawdę, której poszukiwałem przez wiele lat, miałem te.

ny.

raz w

zasięgu

ręki.

Cygańską

prawdę.

atka
RYSZAi ro KLIMCZAK ,

t"07Jllowę.

IWONA
NIEl\fl:EC-ADAMSKA
Reż.

zajmuje

sto zabawne sceny. Jak Igły w
cz.nej kamienicy prcy ulicy Mo- stogu aiana wypadało czasem
niuszki, którą dowdpntsie prze- pos:zuk!iwać wier~hnlego okrychrzcili na ulicę Maniuśki. Nie o- cia. Nikomu jedr).alde nio tu nie
podal naroża Piotrkowsk iej na- zginęło. Gdy zdarzyło 1ię wskupuszonej łódzką secesją. Nad nią tek roztargnien ia lub podobień
to cmokają z zachwytem kone- shva zabrać obce nakll'ycie gło
serzy architektur y, ale zasiedziały wy, zwykle nazajutrz następował
mieszkanie c miasta secesji nie zwrot. Zguba wracała do właś
zauważa. Zwykły łodzianin prze- ciciela.
mierza Piotrkowską od placu
Stary ekspres. w którym zapaWolności do alei Mickiewicz a i
od Centra-lu do pomnika Tade- rzano chyba najlepszą w tym
pilnie mieście kawę, stojący u maju
bacząc
usza Kościuszki
pod nogi, aby nie potknąć się o bufetu przypomina ! miniaturową
.
skruszałe płyty chodnika. Zzia- latarnię morsq z Koto~rzegu
wierzjego
u
ą
balustradk
Za
i
codziennym
stłamszony
jany,
troskami o swoje spraWY nie do- chołka doskonale mieściły się
Na
myśla się nawet, że przemyka · imbryczki z esencją herbaty.
u lłcą, o .której znawcy' mówią, niklowanej pawierzchin i o kształ
się misterże stanowi secesyjny klejnocik cie walca wyróżniał
o najwyższym w Europie zagę nie rzeźbiony znak firmowy, o.zdobiony niebieską i czerwoną
szc:!leniu tego styl u.
literami.
emalią, ze złoconymi
określeniem Herbowa tarcza fiI'my produkuKawiarnia jest
dla niewielkieg o salonik.u nieco jącej ekspresy do zaparzania kato wy sp. ! d pięćdziesięciu, a mo„Honoratk a"
przesadnym .
,,Polekspre.59
la•t:
której że więcej
do
przytulna kafejka,
jedno okno Kubs i Gogołkiewicz - Poz.nań".
wsącza się przez
bardzo
przedsiębiorcy
wąs Kiedyś
przytłumione światło dnia
kiej ulicy. W dzisiejszej Lodzi dbali o znak firm.owy i zwią
stanowi staroświecki przeżytek. zane :;; nim dobl:e imię, gw&·a:nprzesiąknię te tujące wysokie walory produkStaroświecczyzną
jest też jej wnętrze. Na ścianach tu. Rozpowsze chniona dziś anowrzosu nimowość sprzyja par,tactwu. Jak
barwie wyblakłego
o
iczerniale lustra w kształcie pro- w tym starym rupieciu można
kawę
stokątnego ośmioboku. Malowi- było zaparzać znakomitą
na zawsze
koloryt pozostało dla mnie
dła na szkle, których
przylmila patyna lat i dym z nieodgadnioną tajemnicą.
papierosów. Te lustra oprawne
Najchętniej siadałem w rogu
w grube złocone ramy nie speł
im funkcji. na kanapce, tuż obok czarnej
niają właściwych
Przedstawio ne są na nich scen- kolumienki , która przyciągała inczęść · parteru

Pitera; scen. Krz.y-

sztot Magowski, zd.i. Janusz Pawlow8k1; scenogr. Rata! W.alten-

ki rodzajowe z okresu Księstwa
nazwa
Ponoć
Warszawsk iego.
„Honoratka " z tego też okresu
.się wywodzi. Jej .poprzedni wla§ciciele posiadali utrzymaną w
stylu ,Księstwa kawfarenkę w
Kazimierzu nad Wislą. Przybyli do Lodzi przenosząc zarnzem
tu, do „Honoratki " kazimierzo wski klimat. I tak zostało.

Pocz.ęstowalem .Kwiekową .PaStal na niej kanderęki
labr otulony tiulowym zdobio- pierosem i wcisnąłem do
nym falbankami abażurem. Sto- piątaka. Chuchnęla na monetę.
sowniejszy m miejscem byłby dla Na szczęście. Zamknęła dłoń i
niźli kawiarnia. dłużej nie nagabywała. Zawsze
niego buduar
Lubiłem przytlumio1 1y szn1er, to poiem przysiadała do mnie choć
ulne buczenie, jakie powodują na chwilę, zagadywała o - zwykłe
tymnością.

prowadzon e pólglosem rozmowy. codzienne sprawy i nigdy wiecej

la wróżby. Czasem
K\"7..YSZtof Kiebet-ger; kier. prod. Katarzyna
Wpadałem tu często, aby wypić nie pro·ponowa
Rudszkowski; montaz
dawałem jej piątkę, a czasem nie.
Udalej.
pobiec
i
czarną
małą
nik. Wyk: Krzy i;tot Jasiński, Mardz.i.ś o ni.ei nie wiemawiałem się tu z kolegami. i Myślałem
Wai:dein, ·
ta Lipińska, Zdzisław
dzieć dlaczego. Raz, 1akby od
pogwari.
.plotki.
na
i
przyjaciólm
kryszZ'>\'isa
sufitu
Pośrodku
Itor Prztlgrodi:ki, Fet'dynanid Mapowiedziała, że czetalowy żyrandol. Szlif kryształu ki. Spotykałem Kazika Pieniąż niechcenia,daleka podróż i że po·
tysik.
mnie
ka
"
„Honoratkę
lubił
także
który
ka,
blask
tęcz
rozszczepia tysiącem
winienem strzec się przyjaciół,
żarówek o kształcie świec. Z po- i zaprzyjaźniony był z jej w}flktórzy udają przyjaźń. Nic w
wodzeniem mógłby oświetlać sa- ścidelami od lat.
tym nie było niezwykłego. BaNa letnią porę proponujem y glo- lony pałaców, widownię teatru
Polańskiego
6ny obraz Romana
Wieczorem poprzedzającym je- nał nie wymagający kabalistycz kościelne nawy. W okresie
lub
nych przywidzeń. Potraktowałem
„Piraci", symbolizujący · przygodę,,
bywał zwykle go niespodziewaną śmierć zatelea dz.lęki gagom i sytuaćjom kome- Bożego Narodzenia z której je.i słowa, jak radę starej koStokach.
na
szpitala
ze
fonował
diowym z każdym kolejnym uję umajony jemiołą,
nie jak zlą wróżbę. Po
biety,
tam
przebywa
że
wiedziałem,
Nie
ciem w~dz wciągany jest w opo- jak głosi pogański przekaz
dodała:
chwili
zdążyłem
Nie
dni.
już
kilku
wieść. „Piraci" to "film o przetr- na każdego kto pod nią zasiądzie od
waniu. którego akcja rozpoczyna spływ:tją fluidy szczęścia. Na bo- go odwiedzić. Rankiem nastąpił
- Czas się pożegnać. - Bezsię na tratwie zagubionej w bez- cznej ścianie wisiał bogato rzeź zgon. Czy przeczuwał swój komiarze oceanu. Kapitan Red i je- biony drewniany zegar z kukuł niec i tą telefoniczną rooi.mową osobowo. Nie bardzo było wianiego towarzysz żaba atakują
żegnać. Kto
ką. Motywy fauny i flory stano- żegnał się ze mną, bo przecież domo kto kogo ma
przyjaciel!iki galeon i ro.z.poczyna wiły główny
element rzeźby. nie rozmawialiśmy o jego dole- zostaje, a kto pójdzie dalej.
wykoZnakomicie
•ie„. przygoda.
iec gliwościach, tego się już nigdy
nane dekoracje. kostiumy, chara- Ten zegar zalatywał staroś':\'
dzie- nie dowiem.
istocie
kteryzacja i w ogóle dzięki praw- czyzną, był w
Wkrótce przestała pojawiać się
rzeźbiarsko-zegarmistrzow
dztwej trosce o rekonstrukcję hi- łem
,,Honoratce ". Dowiedziałem
w
gawędr.ia
Kazik był uroczym
skiego kunsztu.
storyczną ! ogtomnemu kunsztowi
się, że zmarła Była naprawdę
rzem facecjonistą, znał mnóstwo bardzo stara. P_rzez pewien czas·
realizacyjne mu, film„ posi.aida duże
walory artystyczme. W rolach głó
W kojcu, · odgrodzony m drew- anegdot o wielu interesujących brakowało mi tej postaci. Wkomwnych występuje Walter tuatthau, nianym bufeteJU od pomieszcze - ludziach, o których potrafił snuć
ponowałem ją bowiem w koloryt
Chris Camplon, Charlotte Lewis.
dla gości spełniała honor y nie kończące się o.powli.eści. Był kawiarni. Stara Cyganka
Obok polSkich kaskaderów spoty- nia
jeteź
ponoć
malarzem,
jej dobrym
relikt. Już nikamy także Władysława Komara. domu, trudno inaczej określić
pilotów na barwny zabytek, tutaj, nie przystyl, p'tlli Stefania, filigranowa dnym z pierwszy
nie przyjdzie
gdy
praed
h,
blondynka_ ze śla··ami przemija- dwupłatowych aeroplanac
poprosi
>iądzie do stolika, nie
jącej urody. Uśmiechem witała drugą wojną światową prowa- o papie rosa. Żal. Nachodzi rrmie
stałych. bywalców, swoje sympa- dził dzi ał grafiezny w redakcji zawsze, gdy coś utracę, coś odla młodzieży
mimQ nie- znanego pisma
tie, dla których .chociaż to coś niekowyda- sobistego,
kiedy nieprawdop odobnego wręcz szkolnej - „Płomyk" niecznie musi być mi drogie lub
J1auczyZwiązek
przez
zawsze znajd-owa- · wanego
zatłoczenia Śzczególnie
czego jestem
do
Dw! nie- przywiąza.Y
la miejsce przy stoliku. Anty- cielstwa Polskiego.
Jy . Szkoda. Mówiono,
'patie odprawiała niechętnym ge- wielkie olejne pejzaże przypo- że pochodziła z cygańskiego króstali bywalcy minają mi codziennie Kazika. lewskiego rodu .
stem. Wszyscy
kolorytem
znali się z widzenia i czuli swoj- Jeden rozbarwion y
•
sko. Tę część kawiarenki zwa- jesieni z Kazimierza nad Wisłą,
Dopijałem kawę.
nej kojcem zdobił powleczony tętniący radością życia i pogotyczną,
charakterys
talt
srebrną folią sufit. Obok, za lu- dą ducha,
Usiadła
dziewczyna .
Weszła
kowym sklepieniem - podręczny d la jego osobowości, czlowieka i naprzeciw. Była bardzo ładna.
zarazem zmywalnia artysty, drugi - jakby przeczu- Patrzyłem na nią urzeczony. z
składzik,
naczyń. Panią Stefanię zastępo wający nieunilmion e, pejzaż pol- kawiarni wyszliśmy .razem. Gdy
wała ia bufetem Danusia lub nej pustaci utrzymany w szaroś  po paru latach odwiedziłem „Hodziewczęta, wymieniające się o- ciach i fioletach, smutny, tragi- noratkę", sam jak dawniej,
kresowo studentki, które dora- cz:<r, jak krajobraz po bitwie. za bufetem ,nie było już pa.ni
biały do skromnego stypendium
Stefanii, zmieniło ~ię umeblowaWpadali do „Hono:ratik l" także nie, przy stolikach zasiadali
podawanie m kawy.
„koinni znajomi plastycy cały
ni, zupełnie mi nie znani byMuzyki Krzysztofa Pendereckiego). Prawie
Tadeusz, nie.5pokojn y walcy. Nie potrafiłem się wkom.,. To film, kitóry ma uczyć dzieci muzyki Posiadałem tu status stałego niarz" ok. 300--400 tys. dol. rocznie dochód
swój
-0
Muppetów)
tak mówi Jln1 Henson (twórca
Nie
bywalca i mialem wrażenie, że poszukiwac z środków 'vyrazu prLe:zm.acza na kupno :filmów dla telewizji.
ponować w nowe.
1woim nowym serialu pt. .,Duch z Faffner Hall"
zakupów z krajów 11ocjalistycznYch Agencja
Stefania darzy mnie odro- Irek, spijali kawę zaprzyjaźnie
liczac
pani
przy
m
realizowany
Hall).
(The Ghost of Faffner
filmów, wydając
godzin
Roman,
1800
ok.
Bernard,
rocznie
kuplije
pisarze
znajdowani
biną sympatii. Zawsze
Nie ma już dawnej „Honoratudziale brytyjskiej telewizji. Formula nowego sena to ok. l mln 200 tys. dolarów, które od 5 lat
ła dla mnie miejsce przy stoliku Jerzy, znajomi reżyserzy, pracoria.lu Hensona bliska jest sławnej niegdyś „Ulicy
ki".
pochodzą wyłącznie z pieniędzy zarobionych przez
uczellub dostawiała maleńki stoliczek wnicy naukowi wyższych
Sezam_owej".
Agencji
telewi,zję (Impresaria t wchodzi w skład'.
ni, dziennikarz e, a1ktorzy. W ~e
z zaplecza.
j w tej dzil!dz.lnie. z dokorreyostające
nie
„Polte-1"),
Yvnych porach dnia zmieniał się 1985 rok.
.,. Ryszard Gr,,giel. dyrekioor Przededę'bicretwa
się b~~
ku:puJe
filmy
Telewizyjne
państwa.
tacji
bywalców.
Dystrybucji Filmów poinformował, że trwają neBardzie1
Salka, ,bufet, zmywalnia, goś przekrój zawodowy
niską cenę.
stosunkJOwo
za
kłopQtbw
z
gocjacje ·w sprawie za·ku-pu kolejnych filmów
cie spijający kawę; żurawinę lub Pojawiali się adwokaci, lekarze,
sprawa z filmami dla kin,
jest
ana
skomplik~w
„Wieliki:m
l
tzw. pogranicza. Po „Betty", ·„Bi.liłiLs"
Ludzie przeróżnych
zajadający w sezonie truskawki bankowcy.
które telewizja che!! pokazać. Często właściciel li:iarcip" mają być' zakupione filmy takie jak: „E- cencji każe czekać 5 lat na emisję w TV, trzeba
śmietanie, sie- profesji.
w
po.ziomki
albo
reż.
Chatte'l'ley"
Lady·
mman!ieUe" i „Kochanek
też uzyskać rezygnację z rozpowszec hniania filmu
dzący na taboretach i ka.;1apkach ·
David
Just Jaeckin. „Pierwsze pożądanie", reż.
w kinach przez PDF. Za prawo do natychmiast o&kajem
Tego dnia nie było tłoczno. Upokirytych czerwonym
TeraSh:uji
reż.
.
namiętności"
.,Owoce
Hamilton.
w telewizji w1'.1kinowego
filmu
pokiazania
wego
wraz ze sprawną obsługą kom- siadłem na kanapce przy trójyma, „Imperium zmyslów'I i:eż. Nagisa Oshi11U1. i
ściciele licencji żądają aum od 30 do . 50-'krotnie
ponowali się w harmonijną ca- ramiennym kmdela:brz e. Dzisiej•. o.siatn.ia .l«>bieta", reż. Marco Fertrarl.
wyższych.
łość. Prawdziwi e niepowtarz alny si 11oście o upodobania ch zbliżo
... Impresairiat Polskiego Radia i Telewizji d:Zianych do moich· upodoi>ań wypiurok miała ~a kafej ka.
lający od 4 lat, to placówka zajmując.a sie m.tn.
j al.i kawę l opuszczali „Honoratpromowanie m polskiej muzy:J!:I :&a itnnicą, orgaym kę". Do kawiarni weszła Cyganmnl.eszoon
Wfenaku
Przy
nizowaniem pirestiżowych impres w ta-aju ~ro.ha.
w 1'0łU salki, tut przy drzwiach ka. Gdy u:Jnałem . j ' po NS pler·
Festiwalu
·testlw.a.Lu w Łańcucie, czy ostatnio -
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Na hofumnle „Po1emłkł, Ust;, opinii'" pub1ikuJemy ły1ko' Hsty DOdplsane Imieniem I nazwiskiem,• podaniem adresu. Adres I nazwisko na :tyczenie zainteresowanego ,zatrzyn;iuJemy do wfadomołcl re·
dakcji. Zastrze1tamy sobie możliwość skrótów. ·
'

'

'
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· polemiki ·listy · opinie · _p olemiki ·Jiąl:y , · ,Q.\ pinie ·
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CO ONA ROBI?
Stanisław Woźniak .z Lasku nadesłał nam lojalnie odpis listu,
Jaki skierował do przewodniczącego Rady Pańshva PRL - Wojciecha Jaruzelskiego, informując jednocześn·ie, że list ten f;raktuJe
jak.o skargę.
Ofio treść ·listu:
„Po wycofaniu ze szkół średnich podręczni'ka „Przysposobienie
do życia w rodzinie" pod naciskiiem opinii społecznej, rodz:in kaopinii
tolickich, nauczycieli daje się zauważyć zlekceważenie
przez n iektórych dzi_ennikarzy. Zaleca się w prasie techniki seksualne, obrzy<lliwe .opisy, it,p. Dwoje ludzi sprowadza się do
świata zwierząt. Walczy się z czystą miłością, zaleca się wolną
miłość. Komu zależy na zepsuciu moralnym naszej młodzieży.
Czy to ma być tzw. wychowanie socłalistyi::zne? Jako ojciec
dwojga dzieci żądam ukarania red. Miro'śławy Sarbińskiej i redakcji „Odgłvsów" za .artykuł „Zycie intymne uczniów". Artykuł w całości przesyłam oraz drugi art. o „skrobankach". (Ptlękna
polszczyzna prawda).
Zestawmy życie intymne ludziom. Cale pokolenia wychowaly
1ię bez tych artykułów, bez tzw. jałowych doradców i wychowani zostali w moralności chrześcijańskiej. Ci ·doradcy są fundamentem rozbicia rodzin, służą, doradzają, ile t(j· można zdobywać kobiet mężatek wolną miłością. Traktować osoby jak rozju1z&ne zwierzę pragnące zaspokoić popęd seksualny.
A może ta'k pani redaktor czyni, opisując metody?
Żądam odpowiedzi o zajętym stanowisku zgodnie z obowiązu~ •
jącymi przepisami.
Pi'!lmo to należy traktować jako skargę".
Przysłał też kartkę 1>ocztową aclresowaną do Mirosławy Sa.r·
blńskiej. Ofio w pełnym brzmieniu treść tej kartki:
„Nawiązując do rysunku techniki seksualnej w pani art. „Od·
etosy", uważać nale.ży, że pani stosuje tę technikę.
Jestem ciekaw czy swym diieciom (o ile są) przekazuje pani
w praiktyoe, co pani opisuje. Wstyd i hai5.ba.
To tylko żydostwu zależy na zepsuciu moralnym młodzieży
J)Olskiej".
Przy okazji pragrię zapoznać Czytelników z listem Kónstante10 Wróblewskiego z Lodzi, który również wyraża swoje oburzenie. Na wstępie autor traktuje o sprawach języka polskiego, i
dopiero w drugiej części Jistu· protestuje przeciw poruszaniu pewnych tematów. które niektórzy uważają za niętykalne.
„Na początek nawiązuje swoje uwagi do „Odgłos ów" z 16 bm.
do artykułu Włodzimierza Kupisza. Często slyszalem wygłaszane
telewizji przez rzeczrnka prasowego krytyczne uwagi pod adresem ekstremistów z byłej „Solidarności", ale "lje zrzucano ich
j·ako eksbrernenty · (?) .d o rzek jaik to. nadmienil · .autor o naszych
ściekach. Autor mia.l pewnie na myśli - ekskrementy! Jednoczełnie przyznaję szczerze: nie .mam pojęcia co znaczy wyrażenie
- ,,turpi-zm". Tak to bywa, gdy się popisujemy obcymi wyraże
niami.
Prof. S. Skwarczyńska nie bylaby zadowolona, czytając artykuł
dr Wl. Orlowskiego z wyrażeniem: „ W każdym bądź razie"
zamiast: „w każ.dym razie".
Nastę~ni.e biorę pod uwagę „Odgłosy" z 9 bm. popisując się
laciną. Aktualnie unikalny obiekt to „dziewczyny i chłopaki z
naszej .budy", czyli III LQ 1 któi:e ukończyłem w 19~8 r. „Fajna"
razi mniEI tym obrzydlhyym niemiecszkoła, „fa.inil" młodzież kim żai:gonem - fajny. Wtrącony przez red„ Andrzeja Karol- ·
.c zaka. Już kiedyś zwracałem na to uwagę. Nie pomogło! Uwaga .uderza „jak groch o ścianę". W tym III LO. (przed wojną Gi, rnna2jum Miejskie) w wypracowaniu z polskiego otrzyma~bym
„dwóje", gdybym użył „fajny".
Artykuły pisane są ciekawie, lekko, stylowo" ale w kulturalnym tygodniku nie powinny mieć miejsca dziwolągi językowe,
które wytyka Wam „stary nudziarz'', Nie zna ,,sztampy" dz..iennikankiej.
Wielka reforma nastąpila w dziedzinie seksu. z .,tabu" stal
się jawnym rewolucyjnym problemem, dzięki autorce· Mirosławie
Sarbińskiej. Opisany wypadek młodej mężatki, która zwodzi 16-latka i praktycznie uczy go jak wsadzić członka w jej krocze- przypomina mi · obrazek z „ Chłopów" Władysława Reymonta.
Oto córka Boryny - Józia przyprowadza krowę tatuli do kościelnego byka. Pomaga bykowi wsadzić członka w szparę krowy. I takie dwa {)brazki dowodzą i są dużym atutem dla ateistów, że człowiek to nie boska istota z duszą1?). Guzik! Wykonuje te same funkcje co zwierzęta. I krowa może być w cią-·
ży, daje . mleko i z dużym brziuehem i kobieta również. Tylko
zwierzęta różnią się tym, że u nich chuć występuje w .pewnym
okresie, u człowieka cały „boży" rok.
Mam ·
Czytam o żalach kobiet na krótkotrwale spółkowanie.
pewien pomyst Są na przykład konkursy na dlugoczasowe ·palenie fajek z tytcmiem. Zorganizować więc konkurs na dlugie
spółkowanie lub ilość pchnięć i zwycięzcę obdarować złotym
·
medalem.
Czasem nadchodzi mi pesymi·styezna myśl, że chyiba już w
XXI wieku świat stanie się wielką menażerią".
KONSTANTY WRÓBLEWSKI
P.S. To pisze 81-letnli emeryt, który przeżył różne· zmiany w
obyczajowości· s.poleczeństwa na świecie.

w

Najpierw odniosę się do problemów językowych. Oczywiście
„ekstremalny" - to krańcowy, a „ekskrementy" - to odchody.
Błąd przykry ł bardzo przepraszam. Bezsprzecznie wina to redakcji.
brzydki i
„Turpizm" - pochodzi od .łacińskiego „turpis" oznacza we współczesnej literaturze kult . brzydoty.
ozmwzające pierwszorzędny, dobry, porzą
. Słowo: „fajny" używane jest potocznie i pochodzi z
dny, ładny, do rzeczy Języka niemieckiego. Figuruje w „Słowniku języka polskiego" na
równych prawach z innymi słowami. Może być słowem nie lubianym i komuś się nie podobać. Też mam kilka nie' lubianych
•
. słów i po prostu ich nie używam.
życie intymne ludzi.
Jeśli 'chodzi o drugą. sprawę To - · po pierwsze - artykuł Mirosławy Sarbińskiej nie daje żaclnych podstaw do takich zarzutów, jakie przytacza Stanisław Woźniak z . Lasku. Zresżtą ostatnie· zdanie z jego kartki .o
młodzieży
iydostwie, któremu „zależy na zepsuciu . moralnym
polskiej", powinno wykluczać wszelką dyskusję. Ale . czasem
trzeba i w ta.kich wypadkach .ią tJOdejmować. żeby jednak dotyczyła ona sedna sprawy, pozwolę sobie zacytować kilka wypowiedzi uczniów 38 Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Wypowiedzi te pochoclzą ze „Sztanclaru Młodych" - pisma przeznaczonego dla młodych i między innymi traktującego o sprawach
młodych.

„Nie rozimawiam z mamą na · te tematy, mama
Małgorzata: ·
jest za bardzo pruderyjna";
Chodzi o wiedzę na temat seksu. Skąd młodzi Ją czerpią?
Cyprian: - „Ja skrycie czytałem Wisłocką. Właściwi·e n1·e musla1em skrycie, bo ,.odnośna" lektura stała ria półce, w domu.
Ale się wstydziłem. Potem próbowaliśmy na prywatkach, na
· zasadzie zabawy w lekarza, to były takie nieudolne próby".
Marcin: - „Mnie uświadomiła mama w szóstej klasie, na
wczasach w Bułgarii. Może jej było łatwiej, z wyksztatcenia jest
pedagoi::iem„ Pierwszą dziewczynę miałem już w podstawówce".
Grzegorz: - .,Dlatego ważne jest odpowiednie przygotowanie.
Mnie nauczyło, jak to się mówi. samo życie. z r.ndzicami nie
rozmawiam na te tematy. Oni tylko chc;ą wiedzieć dokładnie,
z kim wychodzę bądź wyjeżdżam, dokąd i na jak długo?'.
A co sądzą o wycofaniu podręcznika „Przysposobienie do życia
w rodzinie"?

Wszyscy zgodnie: -· „Głupota, takti podręcznik jest bardzo po·
trzebny, o co ten hałas?"
Cyprian: - „To było warte hała5u ze strony tych, którzy go
bronili, reszta siię tylko ośmieszyła. W rezultacie podręcznik zrobił się zakazaną lekturą. Może je.st on niedosJrnnaly, ale mamy
coś w ' z;amian?" . .
Pragnę ·jeszcze dodać, ~e wyniki badaJ\, jakimi posługiwała się
Mirosława Sarblńska pokazały, że mlodziei wcale nie jest taka
zepsuta, jak to sądzi - często bez podstaw - spora część dorosłych.

I · po drugie - jeśli Mirosława Sarbińska cytuje jakieś fragmenty, które można byłoby uznać za „drastyczne'', to na ogół
pochodzą one z uznanej na świecie literatury.
Nie mamy żadnego wpływu na to, co się niektórym naszym
Czytelnikom z czym kojarzy, jaka jest ich wiedza na temat tej
tak ważnej sfe.ry życia łudzi. A skoro· jest to ważna sfera ży
cia, to trudno abyśn1y 11ię nią nie zajmowali.
LUCJUSZ WLODKOWSKI

Choć moono po . czasie, nie mogę jednak odmówić sobie gorzkiej przyjemności napisania listu.
· Bpzia mnie ukarała, żem się dala skusić na rozpustne paskudztwa. Ba, namówiłam jeszcze do tego moich przyjac10ł. Postanow1lam się. wybrać na sztukę Aleksaiidra Fredry „Piczomira" z
· ·
którą PT „Syrena'' przyjechał do Lodzi.
·Bilety~ku piliśmy w przedsprzedaży w „Gromadzie" bez najmniejszych problemów. Na spektakl poniedziałkowy. TymCLasem
w czwartek wieczorem bardzo poważnie zachorowało moje dziecko i stało się wiadome, że dó teatru nie będę mogła się wybrać.

Pcłpędzilarn zatem

w -piątek do „Gromady", by zostac

mile

odprawio;ną na ulicę Moniuszki, tam do rozmowy miałam tylko
klamkę i sołidnie zamknięte drzwi. W poniedziałek raniutko rozpoczęłam telefonicznie pytać, gdzie man1 bilet oddać. Przerzucano mnie od telefonu do telefonu. W k01'icu uzysikałam nawet
nazwisko osoby, jak określono, odpow•i edniej, pani Klimczak. Ale

ta pani zaczę ła podejrzewać mnie o oszustwo, rozpoczęła śledz
two, by na koniec ryknąć w sluchav.rkę, co ją to wszystko obc:hodzi. Zrezygnowałam z dalszej walki.
Wieczorem z teatru wrócili moi przyjaciele. Oj, musiałam się
dobrze na wstydzić. Mówili: żenujący . pozriom, skandaliczna oprawa scenograficzna i muzyczna, urągające zasadom al>:.torskim
wystawienie, miernota. Zwykła, na zadziwiająco niskim poziomie, chałtura.
Kupiony bubel oddaje siię do s.klepu, można nawet nawybrzydzać producentowi. W Teatrze Operetki gdzi·e występo•wał PT
„Syrena" z Warszawy osiZukarnych zostało sporo osób, a popły
nęły cięZ,kie pieniądze. I nikt za to nie poniesie odpowiedzialności?

Przesyłam Eugeniusz..ow,i Iwanickiemu bilet, na• który mnie na-

mówił opisując · „Piczomirę''. I proponuję: lepiej wprzódy obejrzeć rzecz reklamowaną. Szkoda, że nje słyszał opinii widzów opuszczających teatr. Mój list to najsubtelniejsza forma protestu.

HALINA B.J.
(Na.zwi,sk«Li adres do wiadomości redakcji)
OD REDAKC]l. Eugeniusz .Iwari;icki zaklina się na wszystkie
świętośei, że „Picz9mirę". Aleksa,ndra Fredry widział w PT „Syrena" w Warszawie. I twieirdzi, że było fio znakomite przedstawienie. Jemu się podobało. I nie . tylko jemu. Jak z tego wynika „Syrena" do Lodzi pri:ywioda wyr(Jb znacznie gorszej jakości.

'

SAMOWOLA CZY NIEPORO~UM'.l'EINIE?
Dziś, tj. 88.07.15. o godz. 7.30 jadąc autobusem 88 zostałam
spisana przez kontrolera MPK, jako osoba jadąca bez ważnego
biletu. Malo tego, kontrol~r nr 943 zatrzymał do swojej dyspozycji moją legitymację tzw. migawkę.
Wyjaśniam, że w chwili zatrzymania posdadalam ważną miga~
wkę na linię 88 I 57, jak też i znaczek do tej migawki. Na znaprzez
czku widniał wy:raźnle napisainy nr legitymacji, wpisany
pracowll!ika naszej firmy, zajmującego się comiesięcznym rozprowadzaniem znaczków.
Dodaję, że oprócz migawki posiada!am w portfelu również migawkę zdezaktualizO'waną za 360 zl ~a linie 1 i 81, z której dawniej korzystałam, (zaznaczam, ie obecnie te migawki są już
nieaktualne). Ponieważ dojazdy do pracy tą trasą były dla mme
zbyt uciążliwe, więc zmieniłam ją na trasę. 88 1 57. N1e znistaszczyłam starej migawki. Mam · zwyczaj kolekcjonowania
rych dokumentów. Prży okazywaniu ważnej• migawki i znaCZ'ka
(600 z.1:) do .niej, kontroler zauważył w moim portfelu starą mi~
gawkę. Od tej pory by'łam traktowana jak prrestępca, złapany na
fakcie okradania MPK.
Nie wiem, może taki monopolista jak MPK ma prawo dyiktować swoje odrębne przepisy, dotyczące np.: bezzwłocznej likwldacjd starych dokum~ntów. A w ogóle jaikim prawem kontroler
MPK upoważniony wyłącznie do sprawdzania biletów zagląda
pasażerom do ich portfeli. A może · wkrótce kontrolerzy będą
mieć prawo pr~prowadzania kontroli osobistej. Jestem zbulwersowana tak.im sposobem traktowani-a wszystkich pasażerów, którzy uczciwie· płacą za usługi, świadczone przez MPK.
Obecnie nie posiadam ważnej migawki na codzienny przejazd
do . pracy ·mimo, że zapłaciłam MPK za to, aby codziennie dowoziło mnie do miejsca mojej pracy: Zostałam poinformowana
przez kontrolera, że wszelkie WYjaśnienia mogę, składać w dyrekcji MPK. Mój czas cenię bardzo wysoko, a w tej chwili zostałam zmuszona trwOIIlić go bezowocnie nil składanie wyjaśnień .
Pytam jak!lch wyjaśnień. Jaklie ja uczyniłam prz,estępstwo. Miałam wa2mą migawkę na autobus, w którym jechałam. Miałam
maczek do niej. A moje t>rzestępSltwo polegało na tym, że posiadałam też staJI"ą zdezaiktualizowa!l'.lą migawkę.
Niech MPK poinformuje poprzez prasę, rad~, telewirz;ję,
wszyscy pasażerowie byli zorientowani, że przetrzymywrunie

aby
sta·
rych dokumentów MPK jest karalne.
Od chwili zatrzymania przez kontrolera moich migawek „jako
dowodu przestępstwa" (cytat kontrolera) płacę każdorazowo za
przejazd do pracy. Dziennie koszta te ·wynoszą zł 60 - Kto m!
to zrekompensuje? Przec'ież ja za]:)łaciłam wcześniej za cały miesiąc (600 z.1:), aby MP~ dowozilo mn•ie do pracy.

.

Z poważaniem
HALINA SKALA

,

'

OD REDAKCJI. żeby kogokolwiek kara~. tn:eba najpierw umu popełnienie przestępstwa lub wykroczenia. Z listu
Haliny Skały nie wynika, aby coś takleg& popełniła. Prosimy dyrekcję .MPK o wyjaśnienie tej sprawy I ·powiadomienie nM ó
wynikach tego wyjaśnienia.

dowodnić

CZY ZYSK ZAWSZE MO~N'.A WYLICZYC
Serdeoonie . d.ziękuję za z.aimieszczenie .w „Odgłosach" fragmenZ
tu listu otwwtego, adresowanego do Zbigniew• Messnera.
komentarzem do mego listu, pochod-zącym od redakcji, nie mo-
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gę zgodz.ić się, gdyż jest on sprzeczny z założeniami drugiego
. etapu reformy gospodąrczej, w myśl których decydującyil1 wa•
runkiem wszelkich działań inwestycyjnych jest rach une k e•
ko n om i c .z ny, Z zamieszdonego komentarza wynika, że . Redaktor Dyżurny popiera stare formy działania, nie liczące s ię :z
:wynikami i bez względ;.l na efekty-. Jak to okreśMł „prymitywne„
go 11.ryterium zysku".
Takie metody gospodarowania stosowano właśni e za czasów
„epoki Gierkowskiej", w której budowano bez liczenia się ż rachunkiem ekonomicznym, co w konsekwencji spowo.dowałv zadlużenle Polski na 36 czy nawet na 38 miliardów dolarów.
Wielka szkoda, że. komentarz redakcyjny ukazał się przed wystąpieniem w Sejmie Zdzislawa Sadowskiego w drugim dniu posiedzenia ·Sejmu. Wicepremier Zdz,i<>law Sado\l'ski. pow ied7'ial:
„Nadmierny popyt inwestycyjny Wilływał osłabiająco na sku•
t eczność działa.l'i związanych z porządkowaniem frontu inwesty•
cyjnego i \>odniesienia efektywności orocesów inwestowania, ni·
weczył też skuteczµość ekonomicznego 1>rzymusu clo pó11rawy. gobudowlano-montażowych.
przedsiębiorstwach
spodarowania w
poważne
Stanowił i stanowi nadal drugie obok obslug·i długu ·
źróclło procesów inflacyjnych.
. W tym celu upowszechniono na całą gospodarkę obowiązujący
już wcześniej w sferze budżetowej z a k a z rozl)oczynania . budo··
wy obiektów administracyjno•biurowych. Wprowadzony też zo„
. stal. zakaz podejmowania nowyc~ inwestycji kubaturowych. Nie
clotyczy 011 budownictwa mieszkaniowego, obiektów służby zclro•
'
·
wia, oświaty i ochrony śroclowiska".
.Jak wygląda pogląd Dyżmnego Redaktora w świetle przytoczonych wyżej infori;ni;tcj i ?
Jeśli rzctd wydał zakaz prowadzenia mwes.tycji i rozpoczynańia nowych inwestycji stanowiących głó\vne źródło procesów inflacyjnych, to przekroczenie zakazu stanowi nie ty1ko szkodn·l ctwo gospodarcze a również naruszenie porządku prawnego. W
takim stanie nie wolno nikomu, a w pierwszym rzę®e poczy;..
tnej prasie, zamieszczać poglądów ·sprzecznych z obowiąziującym
zakazem. W ubecnej sytuacji ekonomicznej musimy klerować się
bezwzględnie tylko rachunli;;iem el~onomicznym, a nie poglądem
na nowoczesność, na którą na razie n ie stać nas. Mu.;i·my na.stawić się · na „myślenie po nowemu", zaniechać i zapomnieć o
dawnych metodach gospodarowania.
Proszę zatem o zamieszczenie mego \V,)'jaśnieni.a, gdyż żaden 2
łódzkich dzienników nie zamieścit informacji Zdzislawa Sadowskiego wygloszonej na posiedzeniu Sejmu, a tak ważnej dla naszej gospodarki.
mgr EDWARD STANGZYKIEWICZ

na szczęście - w polemice odchodzimy od
Coraz częsc1e ,1
etykietowania przeciw:nika. Nie będę więc wy110111iuał, kfio myśli
„po nowemu" a kto „po stąremu". Nie o to przecież chodzi. Nato~i~t pocltrzytnuję zarzut, że nie można każdej inwestycji ocema.c wedle „prymitywnego kryterium zysku". Tak właśnie poo. stępowano w minionych · czasach. Dokonywano dora.źnych
szczędności, nie licząc się· z tym, że w przyszlości przyniesie fo
ogromne, a niekiecly nieodwracalne straty.
Edward Stanczyk.iewicz cytuje wypowiedź Zdzisię.wa Sadowskiego, która w jego mniemaniu ma mnie pognębić, a w rzeczywistości podtrzymuje mój pogląd. Wicepremie1· Zdzisław Sa~
dowski mówił bowiem o ,,obiektach administracyjno-biurowych"
oraz o .,nowych :inwestycjach kubaturoi,vych". Ale też powiedział
że nie dotyczy ten :1'.akaz budownictwa mieszkaniowego, obiektów
służby zdrowia, oświaty i ochrony środowiska. Komunikacji '"'
tym zestawieniu nie ma, ale. inwestycje komunikacyjne nie na·
leżą ani ·do „obiektów administracyjno-biurowych", ani do „nowych inwesty<;ji kubaturowych". Poza tym są nie-llbędne dla miasta i choć zysku, jaki przyniosą, nie da się wyliczyć na żadnym
komputerze, f;o przecie't jest on oczywisty. Wyrazi się choćby \V
tym, że ludzie będą wygodniej jeździli do pracy i nie będą tak
zmęczeni podróżami w tramwajach i autobusach.
Nie mogę nadal zgodzić się z laką - będącą zbytnim uproszczeniem tezą, że „w obecnej sytuacji ekonomicznej musimy s'ę
kierować bezwzględnie tylko rachunk;em ekonomicznym, a n;e
_poglądem na nowoczesność". Postępowanie wedle tej zasady nigdy nie pozwoli nam wyjść z ostatnich miejsc w europejskich
statystykach czy z dalekich miejsc w statystykach światowych.
W i:ioim przekonaniu trzeba szukać takich rozwiązań, które pozwoliłyby ludziom wyzwolić ich inicjatywy .i dz.ięki temu przezwydężać narastające przeszkody. To znaczy stwarzać im dogodne warunki dla wykonywania ich pracy. 'Modernizacja węzła
komunikacyjnego i przebudowa dworca Lódź Kaliska - właśnie
tęmu mają służyć. Zysku nie można w niektórych dziedzinadi
v,~liczać zarobionymi zlotówkami, choć w wielu innych jest to
niezbędne. Ale nasza, cierpiąca na zapaść. gospodarka stanowi
calość, której potrzebny jest rozwój różnych dziedzin. Bez wyzwolenia ludzkiej inicjatyw}' tego się n'e zrobi: Nie sądzę, aby
propo;r,ycję Edwarda Stanczykiew!cza do tego właśnie zmierzały.
REDAKTOR Dl'ŻURNY
' .

~. ~ \

UWAGA· NIEBEZPIE'CZEŃSTW,O! BALKONY!
Z Urzędu Dzielnicowego X.ódź-itolesie - Wydział Gospodarki Komunalnej - otrzymaliśmy pismo następujłeej treści:
Mireckiego
W związku z interwencją mieszkańców Osiedla
skierowaną za pośrednictwem Redakcji Tygodnika ..Odgłosy'' w
spJ'.'.awie spadających na chodniki tynków balkonowych - WyPodział Gospodarki Komunalnej Urzędu Dzielnicowego Lódź lesie poleca w terminie natychmiastowym przeprowadzenie przeglądu balkonów, a stwierdzone przypadki stanowiące zagrożeni~
bezpieczeństwa bezzwłocznie usunąć.

'

mgr ARTUR LASKOWSKI

I

AUTOSTOP PRZIEŻYWA DRUGĄ MŁODOSC
MLODZIEZ - to 90 procent uczestników, 10 procent to starjest
si. w tym emeryci i renciści. Najstarszą autostopowiczką
Waleria SOKOLIŃSKA, . 80-letn.ia emerytowana nauczycielka z
Warszawy, a autostopowiczem Adam Bl:'TRYi\'l, 85-letni bydgoszczanin.
W Autostopie '88 reprezentowane są chyba wszystkie . profesje.
Są m.in. górnicy i hutnicy, nauczyciele i lekarze. inżynierowie i
i
pielęgniarki, tkaczki i stolarze, żotnierze służby zasadniczej
funkcjonariusze USW, artyści i rzemieślnicy, ba _ nawet kolejarze i kierowcy samochodowi - na urlopie!
POMOC ZA POMOC - takie hasło obrała młodzież dla społecznie wartó~ciowego i wychowawczego konkursu „UPRZEJMY
GOS,PODARZ". Prawie 50 proc. autostopowiczów korzysta z noclegow u ?osp?da~zy wiejskich. Autostopowicze odwzajemniają
często i wyży
się im za zyczhwosć w udzielanych noclegach wienia - pomocą w gospodarstwie, przy pilnych pracach na polach.
ZAPRASZAMY NA ZLOT AUTOSTOPOWICZÓW I KIERO\'VCóW!, który odbędzie się w dniach 20 i 21 sierpnia 1!)88 r. w
Olsztynie na pięknym campingu PTTK nad jeziorem KRZYWE.
W tych dniach drogi autostopowiczów będą prowadziły do 01.
sztyna!
Władze miasta i aktyw PTTK z Olsztyna przygotC\wują bardzo
urozmalcony l atrakcyjny program.
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dencj1, a po drugie, niektórzy Czytelnicy są, moim :r;daniem, tak
w
atro~iczy, że pragnęliby przedstawiania przeszłości
naJPQchlebmeJszych dla naszego narodu słowach, toteż pisanie
na t11t tematy jest dla każdej redakcji niełatwym zadaniem.
5. Panu J.S. z jednego z ościennych województw nie bardzo
możemy pomóc, czy nawet doradzić, trudno nam bowiem ocenić
czy _uchylanie przyznanej mu wcześniej renty było zasadne. Ze
sweJ strony uważałbym, że przed wyższymi instancjami 1 odwoław~zymi. jak również przed sądem pracy powinien pacjenta
wspierać osobiście lekarz, który wystąpił z wnioskiem o rentę.
tak
że
6. Pana Andrzeja Matuszewskiego niepokoi od lat,
często całymi godzinami w biały dzień świecą się potężne maszty antenowe stacji Karolew. Być m"że mimo zasady trzech „S"
DOKP stwierdziła, iż stać ją na· ten wydatek, być może też
inżynier wojewódzki nie ma w tej spraw}e nic do powledzenia,
ale nas, zwykłych ludzi martwi, że nie W$Zyscy myślą o tym,
by wyjść z kryzysu .
7. Pan Żytkiewicz z ul. Zgierskiej znalazł ~posób na robienie
pieniędzy. Otóż od trzech lat wielokrotnie naprawiał on budzik
z łódz!kiej „Mery", wreszcie udał się do zakładu naprawczego
firmy przy Sienkiewicza, gdzie zgodzono się przyjąć ?:egarek,
pod warunkiem, że za samo stwierdzenie usterek rachunek wyniesie 1000 zł plus koszt napra\"l."Y, a okazuje się. że zegar cał
kiem nowy kosztuje 2600 zł. W tym stanie rzeczy pan Żyt'de
wicz poszedł do zegarmistrza, który coś tam przylutował kolbą
i nic za to nie wziął. Otóż pan Żytkiewicz otworzyłby zakład
naprawczy i brałby tysiączek tylko za samą diagnozę, ja natomiast otworzyłbym obok .. konkurencję" i brał\~ym tylko za
naprawę. W ten sposób pan Żytkiewicz napędzałby mi klientć\v.
Dziękuję, namyślę się jeszcze ...
8. Nasz Czytelnik, który prosi o całkowitą anonimowość
(znamy jego dane). leczy się w przychodni szpitalnej u wybitnego specjalisty. który daje mu skierowania do przychodni rejonowej na zabiegi rehabilitacyjne, Tam jednak musi czekać nieraz i miesiąc, zanim miejscowy lekarz da swoją akceptację.
Czy autorytet specjalisty nie wystarcza? - pyta nasz rozmówca.
- T czy chory ma z biurokratycznych orzy~yn czekać na. zabiegi? I pytanie trzecie: czy istotnie służba zdrowia jest przecią
aona nracą administracvjm1?
!l. Panią Chmielewską z Łodzi już dwukrotn ie spotkały w kinie „Bałtyk" niemiłe niespodzianki (ostatnio na „Piratach") w postaci przerw w wyświetlaniu filmu. zanikania głosu czy ściem
niania obrazu. Czy są to tak zwane przyczyny obi.ektywne'?

Czy tak musi

ba~dzo

N a twój telefon czekają redaktorzy:
4 sierpnia· - PAWEL TOMASZEWSKI - godz.
10-15.
TERESA JiERZ'YKOWSKA
11 sierpnia
godz. 10-15.

•
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Najwidoczniej upały w połączeniu z sezonem urlopowym wpły
nęły na pewne osłabnięcie aktywności rozmówców, korzystających
:t usług naszego stałego telefonu. Zresztą tylko jedna rozmowa
miała tematyczny zwią?;ek z d-0Jegliwościami kanikuły. A miano'
wicie:
1. Pan, który nie zechciał wyjawić swojego nazwiska i przedstawił się tylko ja:ko „urodzony łodziak", uskarżał się trochę bełkotli
wie, że nie może ugasić swojego „nieludzkieg-0pragnienia" jalkimkolwiek, byle tylko dobrze ochłodzonym piwem. Mimo iż nasz rozmówca był w stanie wyrafoie „wskazującym" i zalecić by mu należało raczej natrysk na głowę niż piwo, podzielałbym jego opinię,
te z ilością jak również asortymentem piwa, i to należycie ochło
dzonego nie jest - zwłaszcza w upalne dni, dobrze. Ale chyba nie
można zaprzeczyć, że w ostatnich latach nastąpiła w Łodzi w tej
dziedzinie poprawa.
2. Jeden z naszych Czytelników zwrócił nam uwagę w imieniu
1woim i innych osób korzystających z holu 13 piętra jako z poczekalni Odgłosów", że można by z powodzeniem tę przestrzeń,
usytuow~~ą tuż przy windzie, zagospodarować ku wygodzie i zadowoleniu estetycznemu petentów. Postaramy się!.
3. ··'rr-ochę nam nadokuczał przez telefon pan Pająk r. Łodoi. który po zajawce konkursu Miss Polonia na 1 stronie naszego pisma,
spodziewał się wewnątrz jakichś bulwersujących doniesień. a tymczasem znalazł tam tylko kilka fotografii. Nabraliście mnie! u rzucił nam pan Pająk - i za karę nie kupię następnych „Odgło16w". Otót - proszę pana, jeden woli poczytać, inny woli popatrzeć, a chcieliby§my dogodzić każdemu.
4. Pa·n Michał T. ostrzelał nas za to i: najgrubszej rury. Owazem nasz tygodnik podoba mu się t stale nas czytuje, ale ma
nam ~ de, że płsz!',C o rozmaitych spl"awach z historii stosunk~w
polsko-radzieckich rzekomo jednostronnie wychodzimy naprzeciw
opiniom przeciwników. Otói, po pierws~. nie mamy takich ten-

chciałoby się wiedzieć .
Telefony przyjmował

; gdy wyl;łczą ci ciepią
płynąć ci.epła woda.
Zaczyna się lato i... z kranów przesta3e
I to nie tylko w mieszkaniach prywatnych. Dotyczy to też zakła·

dów pracy i szpitali. Na przykład Wojewódzki Szpital Zespolony
M. Kopernika jest pozbawiony cieplej wody, co roku, przez
kilim tygodni. O ile jednak łodzianin może zagrzać wodę w garnku lu~ wyjechać z miasta, to chorzy muszą powstać tam gdzie są,
w szpitalu. I trzeba sobie jakoś radzić. Kociołek EK 4 podgrzewa
wodę na potrzeby kuchni, montuje' się też bojlery elektryczne,
Wszystko to jest jednak za mało jak na potrzeby wielkiego szpitala.
Do ol~resowych odlącze1i cieplej wody zdążyliśmy się już przy•
zwyczaić, traktujemy je, jako coś oczywistego. Może jednak war.
to się zastanowić dlaczego tak jest?
W Lodzi pracują cztery wielkie fródla cieplej wody i pary:
EC 1, wybudowane jeszcze w 1907 roku, EC 2 z 1958 r., EC 3, oddane w 1966 t'. oraz największa, wciąż rozbudowywana EC 4. Sieć
dwa
odprowadzająca ciepłą wodę i parę do odbiorców tworzy
systemy.• System wodny jest systemem całkowicie połączonym, nie
jest jednak system~m pierścieniowym, tzn. dowolny punkt nie
może być zasilany z dowolnego źródła. Układ sieci parowej ma
ponad 70 km. W szczycie grzewczym przez sieć tę przepływa tysiąc ton pary na godzinę.
Oprócz .tych czterech V·:ielkich źródel w Lodzi pracują też małe
na
kotłownie ·włączające się w szczycie grze\vczym, tzn. zimą,
przykład „Ustronna", „Pierwsza 'Rudzka", koUownia w LZPB im.
Obrońców Pokoju i in.
~arówno te źródła, jak i sieć wymagają remontów. W EC 1 pracuJą stare kotły rusztowe, na węgiel. Również w EC 2 pracują
kotły prze~arzałe, już w tej chwili nie produkowane, które trzeba. będzie poddać kapitalnemu remontowi.
Do końca wrżeśnia każdego roku uzgadni~ się terminy odłączeń
na _przys~ły rok. O ty~h. terminach informowane są zakłady pracy 1 szp1tale. Remontow dokonuje się latem•. Przerwa w dostawach cieplej wody i pary spowodowana remontem źródeł wykorzys~ywana jest na remont sieci. Wymienia się wtedy rury, zasu·
wy itd.
C~y nie .rnoina by budować podwójnych podłączeń, tzn. czy
o~b10rca me mógłby otrzymywać ciepłej wody z innej elektroremontowany?
jest akurat
c1epło~ni,. kiedy „jego" dostawca
T~chmcz1!1e_ ?yloby to możliwe, ale ekonomicznie nieopłacalne.
Lodzka siec Jest zbyt rozległa, e!ektrocieplownie są zbyt od siebie
oddalone.
Niektórzy odbiorcy są jedn_a k w tej szczęśliwej sytuacji że mogą korzystać z dwóch źródeł. Chodzi tutaj ·o tak zwan~ źródła
rezerwowe. Na przykład szpital Centrum Zdrowia Matki Polki
normalnie korzystający z usług EC 4 jest jednocześnie podłączony
·
·
do kotłowni „Ustronna", jako źródła rezerwowego.
"'.róćmy jednęk do przykładu szpitala im. Mikołaja Kopernika.
Szpital jest zasilany tylko z jednego źródła - EC 2. DyrekcJa
„Ustronnej" zaproponowała więc, by poprowadzić drugostronne
z~s~~anie .do. szp~tala i pobliskich zakładów chemicznych. „Kopermk znaJdUJe się w odległości zaledwie 2 km od kotłowni. Zaproponowane rozwiązanie wydaje się więc całkiem realne. Nie~
stety, podnoszą się głosy, że propozycje „Ustronnej" nie mają
Możliwość wprowadzenia drugoekonomicznego uzasadnienia.
nie była zresztą przewidziana
stronnego zasilania dla szpitala
ciepłownictwa.
w weryfikowanym co pięć lat planie rozwoju
_Ustronna"- stara się: dopiero o środki na realizację przedsięwzięi~.
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recitalach. I chyba dopiero ży
wy odbiór i to pełnego mojego
recitalu, może dać pełniejszy
wizerunek mojej osobowości.
To, co ukazało się w TV, to
tylko wycinki repertuaru.
- Czy przyjęłaby pani propozycję występu w operetce?
- Zależy w jakiej.
- A w operze?
- Chętnie, ale co na to opera?
-- Jest pani osobą niezalein Ul i jak kot chodzą.cą swoimi
ścieżkami. Jak bardzo?
- W sam raz.
- I pewnie dlatego wc1ąz
mieszka w tej samej kawalerce?
- Chyba tak„.
- Teraz mieszkacie w .trójpani siostry.
kę, bo przybyły
Strasznie ciasno!
- No, zmieściłoby się jeszcze kilka osób.
- Kto rząd;d w domu?
- Sama bym chciała wie-

Redakcja tygodnika

publicznością

polonijną

wiem to

już

teraz lepiej,

po

amerykańskiej podróży miałam
koncerty dla publiczności po-

lonijnej w Europie - są zawsze dużym przeżyciem artystycznym, a może przede wszystkim ludzkim.
- Co udało się pani zobaczyć za granicą?
- W Paryżu, z br„ku czasu,
w telewi'Z ji
przyglądałam się
piosence fr;tncuskiej oi myślę.
ie akurat w tej dziedzinie nie
powinniśmy mieć komplek'sów.
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międzyludzkich.

przebiega
bo po ogólnopolskim odkryciu i "''Ylanso-..
"'aniu przez Il program TVP,
na zagraniczne
przyszła pora
ról w
zabrakło
wojaże. Ale
filmie l teatrze.
oznacza
- Profesjonalizm
1&lekcję, chociaż
niestety
w dotychczasowym
przecie!
aktorskim zaliczyłam
życiu
kilka r61 teatralnych i telewizyjnych.
- Kim eżuje się p'ani przede wszystkim?
- Ągnieszką Fatygą.
- Jednym z zarzutów jest,
od
łe wymyśliła pani siebie,
nie
początku do końca, a to
daje \Vzn1szeń t łez.
- Spotkałam się ze wzru1zeniem publiczności na moich
-

dość

Pani

kariera

prawidłowo,

- A kim jest pani napraw-

dę? Ci, którzy znają Jl\ bliżej,
mówią, że „śpiącą królewną"?
już znaczna popra- O,
wa, bo ja słyszałam, że wiedź

oo

Liznsod-
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zatrudni:

-Akwizytora ogłoszeń

u

W Nowym Jorku robaczyłam
na Broadwayu słynny musical
„42 Ulica" i mimo iż poziom
tym,
był
był wysoki, to nie
jaki zapamiętałam 1 i>· .ery·
muzycznych.
kańskich filmów.
W Berlinie wykonawcy rewiowi (z czego 'Jyć może nie zdapod I)"ewją sobie sprawy)
(dyscyplina
względem
nym
perfekcjonizm) są
zespołowa,
lepsi od swoich idoli.
- A eo robiła pani w Japonii?
- W Tokio byłam na dwutygodn.iow ym stypendium „Japan Foundation". Znalazłam się
gr·u pie
tam w 10-osóbowej
przedstawicieli polmłodych
to
skiej sztuki (młodych
r es.iątbył warunek). Owa
ka została wybrana spośród
wielu kandydatów przez. ambasadę japońską. ~yła to dla
mnie bardzo przyjemna nLopodzianka i chyba i,. . dróż ży
cia.
- Występowała też pani w
Czechosłowacji I NRD.
- Każda· z tych podróży by-

zns,J.:ur1.P-

MAREK BLASZKOWSIU

dzieć.
- Zauważyłem, .że lubi pani
ubierać się w mundury, co to
może oznaczać?
zdyseyplino- Tęsknotę
waną elegartcj11.

- Spiewała pani piosenkę o
dziewczynie, która chce być
bogata i piękna, chce zostać
rwiazdą i pojechać do Nowego
Jorku.
wyimaginowaną
- Swoją
podróż kończyła ona w zgrzebnym swetrz.e. w tym samym,
w. którym tę podróż zaczynała.
- Podążyła pani jej tropem
StaI u.dała się na poznanie
nów Zjednoezo:n~ch i Kanady.
Jak wypadła konfrontacja?
- Z mojego punktu widzenia chyba nieźle. Spotkania z

Dobrze . bylopy, gdyb;fl środki się Jednak

n.ienie spoleQZne jest nie mniej ważne od ekonomicznego, ponad\o
„U31tr.onna" mogłaby zasilać zakłady chemiczne, a tu już tru9no
·
mow1ć o braku uzasadnien'l.a ekonomicznego.
A czy nie można by się obejść w ogóle bez. odłączeń.'! Po co
Lodzi tak rozległą. sieć? Wiadomo przecież, że wielkie systemy
są trudne w eksploatacji i trudne do remontowania. Na Zachodzie
na przykład nie buduje się tak rozległych systemów. Funkcjonuj~
tam niewielkie kotłownie opalane mazutem lub gazem. Jest też
wi.ele :fródeł rezerwowych. Urządzenia są w pelni zautomatyzowane.
składającego się
Przesłanką wprowadzenia w Lodzi systemu
z ki!ku elektrociepłowni i rozległej sieci była chęć ochrony śro
dO\\,ska naturalnego. Jeszcze dwadzieścia parę lat temu zdarzalv
s~e w mieście takie dni. kiec;ly nopiół z kilkuset kominów chrzęś·
c1.l pod !:mt~mi przechodniów. W trakcie rozbudowy systemu stopzlikwidowano ich. ponad
niowo hkv.'ldowano kominy, ogółem
trzysta.
Czy to znaczy, że w innych krajach. utrzymujac tak wiele kotOczywiście,
l~wni. nie dba się zupełnie o ochronę środo\viska?
me. Są tam sto~owane kotły gazowe. nie powodujace skażenia
ponadto "używa się skutecznie działających filtrów. 'ostatnio n~
przykład rozpowszechnia się na Zachodzie Europy metoda suchego odsiarczania pyłów, podobno bardzo skuteczna. Nas na to !'ie
stać.' Urządzenia filtrujące są drogie i trzeba za nie płacić w· dolarach. Do kotłów gazowych brakowałoby gazu. Stać nas tylko na
EC.
wyoosażenie w elektrofiltry dużych jednostek, to znaczy Okazuj~ się w~c. że l').a aktualnym etapie rozwoju gospodarczegó kraju nie można sobie poradzić z problemem odł"ączeń cieplej
wody. Tak już po prostu musi być.
Pozostaje cieszyć się, że w Lodzi zdarza się tylko okolo 150
awarii sieci cieplnej rocznie. W Warszawie, gdzie jest gorsza woda, tych awarii jest dzfesięciokrotnie więcej.

R-0zmowa z AGNIESZKĄ FATYGĄ

la na swój sposób fascynują
ca. Duży szok wyw„łał we
mnie pobyt w Czechosłowacji
i NRD, bo tam .;ystępowałam
w czystych i dostatnich miastach, · z zauważalną grzecznoś
stosunkach
cilł i spokojem w

być?

.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.
przyjmuje sekretariat „Odgłosów" w
godz. od 10 do 15, ul. Sien1kiewicza 3/5 w Łodzi.
Zgł08zenia

mą.

- Największe marzenie zawodowe Ag,nieszki Fatygi!
przyszw
- Chciałabym
a
łości robić filmy muzyczne,
konkretnie film związany z
pewnym wydarzeniem w naszej hi~torii. Ale poniewat uważam temat :r;a genialny, uchowam go w tajemnicy.

LATO

88
Ił

Rozmawiał:

BOHDAN GADOMSKI
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miar zasluuv,;e na

uwagę". Piszę

pod

wpływem

na

calą

Polskę

kuglarz; kiedy u nas

gościl,

nie wiemy?"

Mickiewicz już wcześniej odwołał się do wspomnień o kuglarskiej zręczności Pinettiiego, przekazanych mu za·
pewne przez Jana Czec:wta.
Właściwie o Giuseppe Pinettim niewiele szczegółów dodali
polscy komentatorzy arcypoematu · z prof. Pigoniem na czele. Oto przykład: „Pinetti, głośny kuglarz, dziwotwórca, bawić musiał
w Polscr> niejeden raz. W szczególności wiemy, że w 1796 r. b11l
Wn~t się okaże, iż

w Grodzie, gdzie sztuczkami swymi rozrywał króla po niedawnej u~r~c!e tronu." C~ytelnika odsyła siE\ do literatury pamiętni
karsk1eJ 1 baletry~tyk1 ora~ periodyków (z błędami, które wydawcy kolejnych edycji „Pana Tadeusza" winni poprawić co rychlej).
O słynnym ongiś magu pamiętają dziś tylko . profesjonaliści w
dziedzinie iluzji. Nawet mana slawistka Krystyna Agosti Garosd
ogr8Jnlczyla się w komentarzu do włoskiego przekładu ·Pana
Tadeusza" {,Pióra Klotyldy Ga.rosci) do ·której n0>ty, niewi'ei~ P-O- '

Z

różnych

szuflad

Tajemnica włoskiego
dziwotwórcy
1zerzającej przypis poety: „Pinettt, W loch, 1Z11nny kugla·rz, nie
jest znany czas ;ego pobytu w Polsce" (tł. A. Tchórzewski). Ubalewa nad tym niedostatki~ in!ormacji · włoskiego lrnmentarza, i
sl_usz.nie, Andrzej Tchórzewski w artykule „Pinety oddający s·u;e
bisy, czyli „Pan Tadeusz sióstr Garosci" („Poezja', 1984, nr 11-12).

Wybaczyć trzeba Tchórzewskiemu sugestie, jakoby Pinetti był bę
kartem 'llnalezionym w sosnowym lesie (bo „pinata" to „sosna"!),
zaś samo nazwisko stanowiło pseudonim artystyczny.
Jerzy Mecwaddow:ski-Carom ustalił na podstawie sobie ~anych
źródeł (ksiąilka nie zawiera przypisów ani literatury p,rzedmiOitu)
peŁne b.ramienie na21Wiska naszego bohaitera i to równolegle w
wersji francuskiej i włoskiej: Joseph de Willedal, kawaler Giuseppe Pinetti, markiz de Merci. Podaje też, że Piinetti urodził się
w niewielkim toskańskim miastec21ku Orbiteillo w 1750 r. a zmarł
we wsi Wasiukowo na Wołyniu w 1801 r. Polscy autorzy XIX w.
wspąminający o Pinettim opowiadają się za śmiercią magika w
Berdyczowie na dwa tygodnie -przed Onufrejskim jarmar~iem
1807 r., jak świadczyć miał żyjący jeszcze w 1851 r. były prowincjał karmelitów ks. Nepomucen Romański, udzielając} Wło
chowi.- ostatniego nama!;zczenia oraz pastor ewangelicki Braumiller w Niemirowie.
w. polskiej literaturze i tradycji historyczno-<>byczajowej (o
czym Jerzy. Mecwaldo.w$.ki nie wspomina' „mistrz złudzeń" zna111y był wyiąeznie pod r-0zmaicle zapisy-wain.ym nazwiskiem Pinetti.
Bodaj raz tylko Wymieniony zostal w 1829 r. jako Józef Pinetti
de Merd. podziwiany w 1796 r. na deskach teatru berlińskiego
w program!ie „Amusemens physiques".
PoiawU s1ę w wa.rszawie po raz pierwszy w 1795 r. i tu wy~tąpil 4 sierpnia, przedstawiając się jako „wspólczlonek rczmaituch akademii' w programie, który wzbudził zrozumiałe za.interesowanie i aplauz widowni. Dał trzy przedstawienia, co drugi
azień

każde.

Ponownie przybył do Polski na zaproszenie hr. Eliasza Be.zborodki, by umilić czas zdetronizowanemu królowi Rtanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Po krótkim pobycie w Wilnie (może
w ~rodze z Petersburga) zjechał 9 sierpnia 1796 r. do Gr-O:dna,
gd~e zatrzymał się w gościnie u ks. Labanow-Rostockiego. Wraz
z mm przedstawił się królO'Wi, spotykając tam znanego sobie
wcześniej szambelana i poetę Stanisława Trembeckiego. Zachowała się obszerna relacja dworzanina królewskiego Michała na
M8:łuszynie Maluski.ego, który z niezmierną atencją i podziwem
Stamtąd też pochodzi
opisał niektóre figle i psoty Pinettiego.
konterfekt włoskiego przybysza: „niewielkiego wzrostu, tusey dość
okrągte~. r~chliwy; chodzi żwawo, ciągle w pok'torlach, po polsku
zaledwie 1eilka wyrazów przekręca". Już podczas obiadu królew-

skiego dał popis swej zręczności, wydobywając zagubione rzekomo łyżki stolowe nie tylko z kieszeni parna Trembeckiego czy z
harcapa n:arszalka koronnego Mniszcha, ale i z futerału od npady samego Króla Jegomości.
. ·91ówna reprezentacja· odbyła się 16 sierpnia i trwała trzy 100~~.ny. Podczas popisu Pinetti „łykał noże, szpady, pugmal11 i

hełmie.

Na razie tyle. Więcej mote dowiemy się o atosunkach panuZ Tamtej Strony z zających
powiedzianej wielkiej księgi angielskiego bada~za obyczajów.
WŁODZIMIERZ

Moda wśród
duchów
temu nielat
Kilkanaście
zrownany „l:'r.z.ekrój" pu:blikował seri<~ opowieści o duchach
w niektórych
rezydujących
zamkach 1 ruinach na terenie
kraju. Wszystkie te opowieści
o ile pamiętam, dotyczyły da~
tam
~ekieJ przeszłości. Kiedyś
straszył w Łańcucie diabeł, kiedyś tam ukazywała się w G-0zjawa Anny
łubiu-Dobrzyniu
Wazówny, czy moz.e Jagiellonki. Ostatnio w tymże „Przekroju" czytamy wiadomość, że w
tom
Anglii ukai;ał się wielki
posw1ęcony duchom dzisiejszym
ugamaJącym po różnych histoAnglii,
rycznych budowlach
paru innycll
~kandynawii i
krajów. Wielkie to, fundamenwkrótce
talne dzieło, ma się
,ukazać po polsku i pewnie bę
dzie chętnie nabywanym czytadłem. Ludzie lubią być straszeni, czytają o różnym pobrzę
kiwaniu łań•cuchami, o wylatywaniu przez komin, o jazdach
na kozie i na ośle, kręcą gło- .
wami i tak w głębi ducha myślą - a nuż coś w tym jest?
.laws;c.e są to reldc:Je t. trzeciej, piątej 1, dziesiątej ręki .
„.Ylówiono, że.„", „mówią, że.:.",
„Jak stJJcha.ć„." - tak zaczyna-

o
ją się przeważnie op::iwieści
duchach. Oczywiście w istnienie duchów można wierzyć lub
natomiast łatwo można·
nie,
ludzie
niektórzy
przyjąć, że
wid z ą duchy. istnieją prze-·
których
cież wyobraźnie, dla
trudne do rozróżnienia są rzeotl
czy oglądane rzeczywiście
rzeczy urojonych. Ciekawe Jest
przy tym, te skłonuo~ć do ta.Kich urojeń pojawia się jakby
falami. Są okresy, kiedy nagle
z różnych stron świata meldują
o zjawiskach trudnych do wyjaśnienia racjonalnego. Raz jest
na
bioprądy i
t.o moda na
Jeczen1e „ aotkuięciem małego
·palca, moda, która po wielkim,
nagle
:Paroletnim rozkwicie
przeminęła, kiedy indziej mamy do czynienia z masowym
pojawieniem się wsL:elkiego rodL:aju jasnowidzów i wróżbitów
właśnie
O takiej fali donosi
radiowo-telewiK.;irespondent
Niemiec,
zyjny .1. Zachodnich
tamtejsL:ych
Jerzy Tepli. W
pismach mnożą się coraz l1cL:.niejsze ogłoszenia o wróżkach
przepowiadających przyszłość z
fusów, ze szklanej kuli, z kart,
z gęsich łapek, nie wiem :r. czego jeszcze. W świecie pr:zodującym pod względem najnowotechnik;i, różnych
c.'Zęśniejszej
elektronicznych cudów, obok
nich nagle pojawiają iię i zywiarę ludzie
szeroką
skujlł
wid'Zący z daleka, p'oruszający
wzrokiem przedmioty, przepoodgaduwiadający przyszłość,
jący przeszłość,
.r óżne chciroby

•

Pinetti
to

w~e•
meldu.;ą księełu, że
mómiasta. A kiGdy
wyjechał
ztemi, i z ~ubmisJq melduje ksic-

t:zywistość, czyżby więc należa
owa
że
wywnioskować,
ło
jakiś
.nadnaturalna siera co

to popisowy numer SZJt.ukmiatrza,
powtarzany przy lada okazji, m.łn. podczas pobytu w PetM'sburg~. gdzie SIJlatal podobnego figla ponoć samemu carowi Paiwło
w1 lub Aleksandrowi I (broń Boże, nie Piotrowi I, j~ podaje
Jerzy Mecwaldowski, bo to gruby anachronimt).
W 1797 r. Pinetti znów przybył do Warszawy, gdzie w magazynie Hampla popisywał się zręcznością. Stamtąd pojechał do
ma.jętności ren.
Białej na Podlas·iu (dziś BiałeJ Podlaskiej) Kazanowskiego odziedziczonej po poprzednim właścicielu ks. Hieroninie Radzi-wille. Tam podczas pop.i-su, jak świadczył po laitach
J~n Drozdowski, sztabs-lekarz pułku Działyńs!mch, „postait0il :io?merza na stolku, dal mu wypić piwa butelkę i kazld mu Z4 nie
zaplacić.

czas przypuszcza szturm do naszych um~łów próbując nawią
zać kontakt z ludźmi'? Jeśli tak,
to dlaczego te wszystkie próby
za
!Sprowadzają się do takich,
przeproszeniem, bzdur? Dlaczego są to zawsze ja'kieś pohukiwania na cmentarzu, gwiziny
w
łańcuchów
w lesie, brzęk
czyjeś oko
pustym korytarzu,
patrzące z dna kieliszka, kanna murze?
.tu: ludzkiej ręki
Czyżby duchy nie wierzyły, że
można do nas mówić mądrzej
azym j~zykiem? Czy najlepszym
111posobem porozumiewania i;ię
po atole
jest krążenie spodka
w
Jub pukani• noi, 1tołow!l

Pin~ti
kaszlmtc\ podstawi? bu.Cetkę
a pelna piwa butelka naci•kl4".

Żołnierz odpowiedzial, że

wsunął mu rurkę pod pas, kazał

pod rurkę.
Zaraz, zaraz,

skąd

nie ma pieniędzv.

my to znamy?.

Szewcu w nos wyciąl trzy szczutki,
Do lba przymkrM{l trzy rureczki,
Cmoknąl, cmok, i gdańskiej wódki
W ytoczyl ze lba pól becz1~i.

Żołnierz z pamiętnikarskiej relacji zmienił sę w „Pani Twardowskiej" w szewca, ale element iluzji pozast.i.ł.
Potem zmów były triumfalne wojaże po Polsu, a w irr.eug61i Wclyniu.
ności po jej wschodnich rubieżach: Wileńszczyźnie
Pozostalo po :imak-omitym ilu.zjon~ście kłlk~d.7liea!• anegdot, z których wiele spisał pisarz-romantyk Aleksander Groza w tomi•
„Mozaika kontraktowa" (Wilno 1857). Minęła doC'Zeima .sława Pinettiego i dopiero po latach udało się odnaleźć brakujące ogniwa
z życia sztuk.mistrza ilu·zji, który wniósł cOś ze 1Wej s.ztuki d-o
WłGskł mag odsłOlftił jedn.Jl ze
twórczości sztukmistrza słowa.
swych tajemnic - tajemnicę własnej biografii.

ANDRZEJ KEMPA
I

uzdrawiający

w najprzedziw-

.niejszy sposób.
Wszystkie te zjawiska mają
jeden jakby wspólny mia'now.nik: wiarę, te opróc"L naszego
trójwymiarowego świata i&tnit!jlł jeszcze jakieś zaświaty, jakaś inna, niedostępna nam . rze-

po I!1iesiącu, naraziwszy się czymś ambasadoroWi earrycy Repninow1, otrzymał odeń rozkaz opuszczenia mLasta. „Tvmczaaem s

z

ducha w dii.n.saeh,

'to rycerz w z·brai, nigdy nie
aest to żołniers w masc·e gazowej lub kosmonauta w 1woim

rozne ostre na:zędzia, gryząc je ta.k, że mu. w :tfbach chrupal11
3ak ob.warzanki. Tłu.kl w moździerzu zega.rki i różne kobiece preCJoza i klejnoty, a potem, czart wie skttd, dobvwaZ". Wreecie
rana strażnicy -czterech bram
cz.tery bra.my w jednvrn czasie
~ią, on sam wyrasta, jak spod
ciu o swoim wyjeździe". Był

wldział

w minispódniczce, cza!em je.st

wy-

d~n~j ostatnio · sta.;aniem Krajowego Klubu lluzjomstow przy Łódzkim Domu Kultury· k&i.!ł:ilki Jerzego
~~c".Val~~wskiego-Caronł. „~ak pan1 to robi."? (Lódt 1988), a wla1c1w1e JeJ fragmentu, pos'\v1ęconego Pinettiemu i jego rozli.cmym
sztuczkom magicznym.
Giuseppe PLnetti za.sługuje na u wagę· nie tylko jako mamieni ty poprzednik dzisiejszych iluzjonistów, ale również, a dla mnie
przede wszystkim, jako jedna z osób wspomnianych prz~ Adama Mickiewicza w „Panu Tadeuszu". To tam właśnie gen. Henry!~ Di:ibr?wski zdziwiony pytał: „Mój Panie Wojski, czy to chiit.skie ci~nie?. Czy to Pinety Panu dal w slużbę swe bisv?" Spodz1ewaJąC się, ze ów werset okaże się niejasny dla czytelników,
poeta opatrzył go dość enigmatyczmym przypisem: „Pinety, slawr~y

ru.

,,mistrz złud2eń",
ohaterem tej opowiastki będ.zi•
włoski kuglarz i prestidigitator Giuseppe Pinetti de
M~rci, o którym niedawno napisano, że „ze w1zech

• ,po.tik1gę?
atarych
Z wielu tysi~cy
o dm:hach
nowych opowieści
wiemy na razie tyle, że:
- duchy mają naturę uy1tokratyczn2': zamieszkuj" wyja'kieś
i11cznie zam'ki, pałace,
rnakomite ruiny, nigdy nie ma
chatach,
duchów w wiejskich
blokach
wielo-piętr.owyeh
w
mi~zkamych, na dworcach koaejowych i na aportowych 1ta1fi()nach;
- motia na • adwiatach jut
nieomal niezmienna; duchy no.sz~ w,t,cznl• 11Uty, iłłikt ll1ifdy

KRZEMIŃSKI

•

azk<>le mnie uezono, ł• wiek liByć może była
czy 100 lat.
ostatnio reforma wiedzy o
wiekach i teraz wiek liczy 10
lat? A ja teao nie :mauważyłem.
Trudno.
Ale swoją drogą to skandal,
aby do .szpitala było tylko jedelektryczne.
połączenie
no
Przez to - jak pisze wnikliwy
reporter - „a,warie, które niezdarzają się często, uniernch.amiają nie tylko oświetle

stetJJ

nie sai i bloków zabiegowych,
wodne,
pompy
lecz również
, część u.rządzeń kuchennJJCh itp."

blik
1tatnl nie odmówił, ale
kluczył, tak unikał, że w koń
cu Macioei Polkowsll:i opublikoSportował w „PJ."zeglądzie
wym" 15 pytań do Dariusza
Dziekanowskiego, na które .. nie
oczekuje odpowiedzi". A właś
nie warto byłoby te odpowiedzi uzvskać. Na przykład.
„7. Zyskał pan miano ,,p:ł
karza rozrywkowego". O pan„Hybi-yskich zaba\\·ach w
dach" i .. Parku" krążą legendy".
Właściwie to nawet n:e pytanie. To stwierdzenie. Lepie)
stwiermilczeć niż o takich
dyskutodzeniach publicznie

W szpitalach, gdzie leczy się
chorych takie awarie nie pować.
winny się zdarzać. No, ale „na.
pamięcią,
klopot11 z · .. 8. Jak sięgnąć
szczęście są to już
zawsze bylv z panem, problesic;
Ucieszyłem
przeszł.ości".
rnomer1cie
pewnym
my. W
niepomiernie. Szpital w
więc
w
przestało sie oanu podobać
ma zatem już
Łagiewnikach
do
Gwardii. Przechodzi pan
podłączenie energii eClrugie
atmosferze nielektrycznej i jak wyłączą jedno, Widzewa w
zdrowe.i sensacji, a odchodzi z
to włącza s1ę automatycznie
tego zespołu w .otoczeniu skandrugie i tylko wnikliwy obserdalu. Przed rokiem został pan
wator spotitrzeże moment prze:&awieszony orzez kierownictwo
Energia elektryczna
łączenia.
Legii. Teraz kłopoty z kadrą,
piynie nieprzerwanie. Sukces!
a ewentualnemu zagranicznedurra! Niech żyje ...
transferowi towa.r zyszyl
mu
Stop! Trochę to długo trwasv:oisty niesmak„.
ło. Czyż nie można było postajedno
Tak było. I jeszcze
r.;ć się o to podłączenie wcześpytanie.
odezwał się we mnie
11i:!f! .. 13. Odnoszę wrażenie. że
Len wredniak, któremu nic się
dla zasookoienia egoistycznych
nie podob.a. Ma on jednak troc~lów jest oan zdolny zadeptać
chę racji. W kot1cu na Le 60
człowieka".
lat przynajmniej 44 lata przyja
Mocno powiedziane. Ale
p~dd .rn LJolskę Ludową, ktosii;- śrrii2.ię. b·o odoowiedzi n:e
ma
:·a w :; woich zalożeniach
będzie.
o służbę
troskę
sz~zególną
zdrowia.
Uśmiałam się też,,,.. krakowCzytam jednak dalej i nagsię, ż.e marzę o
Przyznam
skiego .,Temoa'', ktore zos·tało
le wlos mt się zJeżył na g10.vłasnym,
sukcesie. Nie m01m
skarcone przez Janusza Atlasa
ale naszym, wspólnym. Chc.'iał wie oraz szlag mnie trafił!
Dariuszowi
za nieprzyznanie
„Do koiica roku ma być gobym od czasu do czasu przeDzi.eka.nowskiemu tytułu „Sregazecie, usłyszeć w to0wy budynek - pisze sobie
czytać w
brnego piłkarza'', a także za
lub w radiu, że jakby nigdy nic .eporter „DL"
telewizorze
to. że milczało o „cudzie nad
produkcja - pod przyszl.ą stację trafo,
wzrosła gwałtownie
Wisł;f-, Janusz Atlas uważa, że
cementu, wybud-0wano więcej ktorn umożliwi dwustro1rne zadobrze się stało, il ten piłkarz
eŁektryczny.
prąd
domow, 1ugłym zrywem wyre- siianw w
pozostał w Polsce, a nie pojemontowa.uo uli<!ę Piotrkowską lnu;esiycJu finansowana je't
i
chał na wycieczkę do USA
i to nie w ciągu trtech lat, ale z budżetu miasta. Stacja. powinKanady. Bo gdyby pojechał, to
później
na zacząc dział.ac nie
w ctągu miesiąca . Chcialbym,
strzelifoy z 5 goli i Wojciech
kwartale
pierwszym,
aby te niewątpliwe sukcesy po- 1ttż w
Lazarek uznałby· naszq kadrę
przyszlego roku''.
twierdziły się nle tylko w staza mistrzó,w swiata. ~I.bo jeszJaki więt: „k:miec k!op~tó'w
tystyce GUS, aie również w ...
lepiej. Znów się śmieję, bo
cze
już
to
„są
Jakie
energią"?
z
w
się
budzi
cz:i.sem
Ot,
życiu.
skąd Janusz Atli>s wie. ~e DD
Jeśli
niepoprawny ldo'POtJJ z przeszłości"?
taki
C:L:łowieku
strzeliłby w ogóle jakie.gaś godobrze rozumiem, to „do koń
marzyciel.
la?
koli.ca
A tu, niestety, rteczy\\·:stość ca roku" oz•1acza d<J
tym
Smutno musi być w
„w pierwszym
skrzeczy. Zbliżało się trzydnio- 1988 roku, a
Andrzei SkoKrakowie. bo
roku·· lipca kwartale przysztego
we święto 22, 23 i 24
wroflski z krakowskiego ,.Tzm1989
któ- to znaczy do 31 marca
1988. roku. Wszyst\\ich pa" zupełnie poważnle - i dorzy nie mogli wjechać na urlop ruku. l ~la dodatek „stacja po1;.dowadnia
dałabym: ponuro µó:nie
dziafać
::a.c.:ąć
tcinna
nurtowało pytanie czy dostanq
Angrzejowi Grysierczyko\Yi L:
chleb na te trz7 dni'! No, bo 11iej''. Co tu znaczy „pJu;i1uw'"?
katowickie i .. Trvbun\· RobotniTu znac:zy, L.e będzie działał;;,
J..iż mielismy z tak· i wolnyczej". że ~ meczu Wista
mi dniami różne eksperyment), jesli wszystko dobrze pójdzie,
Gómik Knurów. nie byto żad
jeśli nie wystąpią „obie,.;:tywne
najczęsciej nieudane. Różni uw
nego cudu. Wszvstko było
trudnosci", nie zawiodą dostawrzęd·owi Jud.de zapewniali nas,
można
porządku. Uśmiać się
Ileż t >
cy, jeśli i tak dalej.
że chleba to będzie, a będzie,
„po
- jak mówi młodzież ale nie było. Ludzie klęli, wy- już było obietnic, terminów, udecyzji
p_achy". Tak rak i z
biegali stalen, z których n.ie nie wystawali po kolejkach,
mistrzem fair
PZPN, który
w poszukiwaniu szło.
mieście
po
play ogłosił... RTS Widzew, a
Nie wolno zatem niezbyt
nie było.
chleba. A chleba
Pozwicemistrzem... Olimpię
konkretnej przyszłości brać za
ci poważni urzędowi
Później
na11. Już czegoś bardzie.i śmie
Komuś g\',:alludzie tłumaczyli się w prasie, czas dokonany!
sznego nie można w ogole wyprzypomniały się mitowme
raaiu i ·rvl:', le nie tranli, że
cala
myślić. Przecież niemal
kierownicy nie przewidzieli, że nione - jak widać nie be1.polska orasa s'1ort wa k.-z,·pO\\Tot:11e - czasy propaga:1oy
transport i tak dalej. Raz naczała po ~neczu -Widzewa z Owet ~gze .... utywa Komitetu par- sukcesu, kiedy rzeczyv.:i.stosć
limpią: która... ,,·ygrała /. Wibrano z1 is~niejącą.
uroJo!1ą
tyjnego w Stołecznym Miescie
dlewem 4:1. że znów byt cud
WC1rszaw1e musiała obradować :No może nie tyle brano, ile una boisku. A tu - proszę nad tym P"·oblemem i wydała siłÓwano ludziom ją ta!{ przeo;e
tytuł fair ola.v. Zabrano
k©munikat. Jednak nawet naj- stawiać.
ale
obu drużynom w końcu,
Zrobiło m1 się smutnJ!
komunikat chleba
s~uszniejszy
też nikomu innemu nie przy.pie zastąpi.
,
znano.
. W „Dzienniku Łódzkim" .słusz ZENON
napisał
Przezabawną rzecz
nie postanowiono, aby uważ
„Piłce
w
Paweł Zarzeczny
POROWATY
nie przyjrzeć się zaopatrzeniu
„ReNożnej". Nazywa to się
sklepów w chleb - jak tC> się
zenva Kadrowa" l nadawałoby
Reporter
nazywa.
urzędowo
się do .,Szpilek". Ale ukazało
„DŁ" wybrał aię więc w· soboZdarza
się w „Pike Nożnej":
. tę 23 lipca 1988 roku w rajd
tekst'.\L
się. A zabawność te~o
po sklepach. Rajd dla sklepów
polega Il.a tvm. że jego autor
wypadł dobr·ze. Chleb był. Wozastanawia sie. kto mógłby obbec tego reporter zanotował:
reprezentacii
jąć prowadzenie
„Wnioski z naszego sabotniepo odejś·iu Wojciecha Lazarka.
go rajdu ·są na ogól optymisPodaie listę 20 osób z kraju i
tyczne. Nareszcie w wolną .s-0między
z zagranicy. Są tam
bo,tę nie b11lo ktopotów z kupinnymi: Leszek Jezierski, AnBJJlo
nem iwieżego piec:zywa.
drz,:j Strejlau. Henryk Apostel,
1kle]>(Uh mletakże w wielu
Kazilniei:z Gó!'ski, Jan To.mako".
Zbigniew. Boniek,
. szewski,
N o - pom7tlałem - wreszbyli
Włodzimice1:z Lubański i
Ale
cie odnieśliśmy .aukcu.
trenerzy kadry, którzy odeszli.
siedzi we mnie takie wredne
Kolejno elimiJl.uje poszczególbydlę, któremu nic si• nie ponych „kandydatów", gdyż albit
doba. Więe to bydlę do mnie
mają słabe wyniki, albo male
ironicznie: - Człowieku! Pn;eWiele jest różnych dyscyplin
są
ju.ż
doświadczenie. fil.bo
cież tak być powinno zawsze! . sportowych, które
ale·
lubię,
~dzieś na dłuższy -czas zaangaZ czego się cieszysz'!
najbardzie.i jednak lubię piłkę
Leszka Jezierżowani. Na
Machnąłem ręki\ n a to wrednożną. I nie tylko dlatego, że
skiego nie zgodzi się ponoć ża
ne bydlę. Niech sobie urąga.
22 mężczyzn biega po zielone;
Pozostali
Mam .się .1 czego cieszyć. Przemurawie za iedną piłką, dwa;. den zarząd PZPN.
mu jedynie Andrzej Strejlau l
cież reporter napisał wyraźnie:
mężczyźni w czarnych strojach
Henryk Apostel. którzy zajmo„B11ło także w wielu aklepach
bi,egają z chorą·giew'kami. a jewali się młodymi piłkarzami .z
mleko". Było? Było! Fakt. Czyż
den z gwizdkiem. Piłka potrafi
powoclzeniem. Miewają okresy
ni~ jest to fakt „na ogół o·ptynieoblisprawiać bezJi.tosne i
wso_.'lnialej pracv i... niepowo1!11; do
Wziąłem
mistJJczny"?
czalne figle wszysitkim 25 padze1'i. W końcu wychodzi, że
dalszej lektury.
tym,
najwięcej
nom. A już
niezastąpionym iest... Wojciech
rośnie.
Czytam i dusza mi
którzy stoią w bramce i mają
Lazarek. Jeśli nawet pod naOto pisze wyrazme: „Koniec zrobić wszystko. aby ona
do
ciskiem prasv. która nigdy nie'
kło!Potów z energią". Znów zae.i bramki nie wpadła. A
odejlubiła tr_ęnerów kadry,
notowaliśmy 1ulkces. I to gdzie
wpada. Jeśli mecz jest dobry,
. dzie. to.„ moż.e przyjść ogor"zy.
jest ten koniec kłopotów? Jest
to widowisko jest cudowne.
Ot. i wvmyślil!
on w Szpitalu w Łagiewnikach.
Ale, jak wspomniałam, piłkę
Jest wesoło i będzie jeszcze
reporter, ale już inny,
Pisze
nożną lubię nie tylko za to cuweselej. Lil?;a ruszyła. Postanochoć tego .samego „DV': „Odją
downe widowisko. Lubię
gi~
wiłam więc. że nie będe
wiecznym problemem komplekdlatego, . że wokół piłki nożne.i
zdrowiu
denerwowała. bo to
1u szpitalnego w Łagiewnikach
dzioeje się tvle ciekawych, pabo
szkadzi. Będę &ię śmiała,
jeS·t za;opatrzenie w energię «radok!salnych, niepojętych, tagdy, się tak w końcu przyl)lllekt'l"f1€znq". To skandal - myjemniczych, absurdalnych, stratrzec temu, co się dzieje n.a
ślę. Od wieków już majl\ kłosznych rzeczy, że można dostać
t.o
boiskach i noza boiskami.
, poty, ale też i odkrycie nie bykolki ze śmiechu albo zawalu
pozostaje.
tvlko śmi ech nam
le jakie. Od wieków mają edo
z przejęcia. Co kto woli i
Pusty śmiech.
nergię elektrycznit. Tl) coś zuczego ma predyspozycje. Ja sie
pełnie nowego. Ciekawym, od
- póki co - śmieje.
ilu wieków?' Czytam więc da1
Smieję 1i-: na przykład
lej: „Od ao Za.t funkcjonuje
Polkowprzy,padku Macieja
BOGDA MADEJ
bawi~ t11l1co ;1«.noatrm1:ne poskiego, który J>OStanowi'ł przelitesent1 miast11 ze npitalem". prowadzić wyw.!1.d z DariuW szem Dziekanowskim. Ten
Krótkie to& jakieJ wieki.
o-

Już
wydawało się
że jest lepiej

Aja się śmieję!

•
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Kupcy bywają bystrzejsi 1
męczniejsi od wielu co się pado
wojowania,
rają sztuką
ro-zumu bowiem przemawiają
IDIZY DOmOICY b.rzecząrej mone-

księcia Gedana. Potem zna[az~
Czy
łeś się na jego dworze.
dał ci sawiitą ~ę?
spojTZenie
Podchwycił Dago
prawdą
Gudmunda 1 pojął,
jest, co 1ię mówi o kupcach, że
więcej wiedzą o sprawach te-go świata niż magowie i WTóodpowiedział
że. Dlat.ego me

t.e

ty, a nie miecz.a. Pororum.iel!
1ię także potrafią o wiele łat
'Wtlej niż wŁadcy różnych k:r;ain. Opowiada się, że wymienitak na pytanie.
wszy między sobą listy,
- Uratowałeś od śmierci jekupcv z Bizantionu i kolonii
i go jedyną c6rlkę, Gedanię
greckich nad Pontem, jak
kupcy z Hedeby, Birki, a na- ciągnął dalej kupiec - a powet Goteborga - 2JW'l'ócili ewo- tem on kazał cię zabić. Gdzież
je oczy na nowe.go władcę Po- jest wdzięczność ludzka, panie?
przedziwnego
fa„L. jakowegoś
- Nie wiem - wzruszył ra.,.
Piastuna, który nie pozwalał mionami Dago. Rozumiem
księciem, mimo
nazywać aię
jednak, że nie należy jej ezuże całe dawne pańsbwo Popiokać u władców.
łowłosych miał już w IWOich
- Popłynąłeś pómiej do ce1rękach1 Kiedy zrównał z ziesarza Rhomajów i długo uczymią Kalisię i spłonęło tam wierządzenia
łeś się tam sztuki
le składów z towaTami, kil~u ludźmi. .My, kupcy, wiemy, · że
kupców poniosło ogromne strakażdym państwem rządzi wład
ty. Umówili sę wtedy, że będą
ca i ma on 2lbrojn.ą dłoń w
musieli
odtąd
i
cmijać Gniaroo
postaci wojska. Ale podstawą
nadkładać drogi prowadząc kai
zycia państwa jest handel
rawany woeów do Estów i Ku- rękodzieło. Bez handlu i ręko
wybrreża
wzdłuż
irów a:lbo
jak
dzieła państwo zwiędnie
też
.Morza Sarmackiego alb-0
kwillt, choć kwiatem jest !t'YLudzi Skr.zydla- oersbwo.
przez Kit"aj
t,ydl. !:rytowało ich, że Pia.st:un
· wyróZniał kupców baw8ą:'skich
władzą Karlobędących pod
ZBIGNIEW NIENACKI
mana. dajae im przyiwilej niemyta w
żadnego
pła~ia
.
Glllieźd.zie, w Poz.nanii i Krusi.Wie. Ale możliwość nowej ko1."zystnej drogi do Pontu kazała
zapomnieć o dawnych . urazach.
Na wiosnę przybyła więc do
karawana
Gniazda o~omna
wozów kupieckich :z Wrocławia
w drodze po burs1Jtyn Sann. bów. Kupcy poprosili Spicimira jako zarządcę Gniazda o
prawo pobudowania killku skła
dów na podgrodziu, rozlożyM.
też swoje towary w celu sprzetG
daży i wymiany. Ucieszyło
Dagona, który pomyślał, że oto
pań
~ńczyl 1ię bojk<>t jego
.atwa po ZJ!\iszczeni.U Kaliaii 1
jego główny gród przejmie teraz role tamtego miasta. Aby
unaocznić klllpoom jak ich MRnuje, rozkazał Spicimirowi zaprosić ich przed swoje oblicze.
Ta1k poznał Dago kupca Gudmunda, który pc>chod.ził ze Ska..
nii, ale od dwóch pokoleń miał
.woje największe składy towarów w Mogurtcji i Hede.by, mówił biegle po 11araceńsku, teutońsku, a także w mowie Juro.zdejczyków. Z Dagonem
mawiał jednak w domk tunga,
jak gd)"by wiedział, że przez
jakiś c.zaa żył on w~ród Asco•
mannów.
Gudmund nosił czarny, aksamitny strój, długie aż do k-0la.n białe pończochy z wełny;
na piersiach wisiał mu zloty
łańcuch, a drogocenne koronki
bluzy.
wygl~ały z rękawów
furt:ra
Miał na sobie plas1JCz z

WY<iirY.

taką

aamą

loną krótką siwiejącą

brodą,

oczy czarne i przenikliwe.
- PrzyjEUem cię godnie
Da.go wskazał. dłonią, stojących
obok tronu Herima i Spictlmi1 " oraz żołnierrz;y z pochodni.apiermi - ponieważ jesteś
wszym kupcem, który odważył
odkąd
się przybyć do mnie,
Kalisia. A
istnieć
przestała
przecież obiecałem

bezpieczeń

stwo k.upcom, przemierzającym
.
mój kraj.
- Tak, panie - sklinąt glo· w11 Gudmund. - W Kalimi jednak były składy naszych towarów, które &palono lub zrab-Owaino. Wolne Miasta kupieckie są pod&tawą naszego bytu,
a ty nie uszanowałeś Kalis.ii.
Gniewni są o to wielcy kupcy
i uczyń coś dla nich dobTego,
aby mog-li ci słu2yć.
- Nie będzie Wolnych Miast
w moim kTaju. Zresztą, władca
Kalisii, którego wybrali kupcy,
zamias·t zajmować się wyłącz
nie handlem i nie mieszać się
do spraw władców i państw,
dał schrronieni\:! Lże-Helgundzie,
przez co naraził mnie na wiele niepokojów.
dawała
Mowa oczu k!upca
Dagonowii do zrozumienia, że
chce z nim poro:zimawiać poufnie. Uczynił więc Dago znak
dłonią, aby podano im miód i
komnaty,
jadło do sąsiedniej
i
zaprośił Gudmunda
g-0.zie
sam na sam zasiadł z nim przy
tamtych
je®yun stole, co w
wielkie
cz.asach uważano z.a
,
wyr.óżnienlie.
- Opowiada aię, panie
&lę
rzekł kupiee, zadowalaj!ft:
że
łykiem eyconego miodu · to ty ta:kże uciąłeś głowę księ
ciu AlrumOIWi, . gdy nisze.zono
wielki port. Druzo.
- Wiesz dużo - od.parł Da<'o. - Ale =iszczył miasto
jarl Sveri z Birki.
- Uciąłeś głowę Akumowi,
aby mogla w~ potęga

kę,

gdyż

od

ałebie tooę ~fi

porodziła

ci

karła.

Weź więc sobie za żonę Gedanie, a ona urodzi ci olbrzyma.
Otrzymasz wtedy należną zapłatę za twoje towaey i dostęp
do morza.
- Wiesz dobrze, kupcze, że
to niemożliwe. W rozlewiskach
Visuli stoi dwór Gedania i kilku lat trzeba, aby go zdobyć.
Próbowali to uczynić Asc0tmannowie i doznali klęski. Do czeDo
go ty mnie namawiasz?
kroku? Powiedz
szaleńczego
mi raczej, co będziesz miał z
tego, jeśli posiądę Ged~ię. .
Po · :raz pierwszy uśmiechnął
się Gudmund i rzekł:
- Złoto otwiera wrota nawet nie zdobytych twierdz i
Poo.tu
zamków. Płynąteś do
szlakiem Warjagów i wiesz fak
jest dłu!!i. ile trzeba przebywać pOTohów. Zimy tam są tak
straszne, że ptaki zamarzają w
jest
locie. V!i.su'lą i ~asem
do Pontu. Przyrzeknij
bliżej
nam otworzyć drogę na Visulę,
a otrzymasz Gedanię.
- W czyim i-mieniu mówisz

ich w szar.egóty ro.z·
mowy z Gudmundem. Bił przy
nich pięśeią w atól i krzyczał:
- Gedan nas poniża. Gedan
płaci nam połowę ceny za nachce nas
sze tawary. Gedan
zagłodzić i zubO'Żyć. Gedan kazał mnie zabić, ·choć to ja U"
czyniłem go potę71nym, ucinając głowę AIJruma. To ja.wyrarzeki jego
towałem .z ntl1'tu
córkę Gedanię, !która powinna
mi
dać
żoną i
zostać moją

sarz Bazylii Macedoński ; panie
- powiedział cicho kupiec. Handel Rhomajów jest coraz
bard?;iej wyipierany z Mare Int.ernum. Krótsza droga d1a toto
warów rhomajskich może

jemniczał

odmienić.

- A ja? - zapytał Dago. w
zdobyłem
Wszystko, •co
Kruszwic, w Po.znanii i w KalisH, poszło na uzbrojenie mojej 81"mii, Aby zdobyć rękę Cledani muszę zbudować wiele
~tatków rzecmych i popłynąć
w inimi w dół \tisuli. Czy
działeś, Gudmundzie„ mój biały iplaszcz Piastuna? Jest stary
i· przetarty, bo 111ie · stać mnie
na to, aby SO'bie kupić nowy.
pokazał
To mówiąc Dago
kupcowi swój stary płas!Zcz, co
było juź jego zwyczajem, gdy
chciał kogoś przekonać · 0 tym
ubogi, choć
jak: bardzo jest
skarbiec w Gnieździ e jeszcze
był pełen rz!ota, srebTa i drogo-

spadkobiercę.

A potem

tym - skinąi.
Wiem o
Gniazdo zastą
głową Da,go. pi wam Kali&ię.
- Ale nie .zwrócisz nam,
panie, strat za spalone towary
w .Druzo i w Ka.liisii. Zle mówią
o tobie kupcy lombardzcy,
kupcy z Hamburga, .z Hed.eby,
z Jumna, z Birki. Zie mówią
!kupcy judejscy, ucomannscy,
normańscy i franłrońacy, za wyjątkiem Baiwarów.
- Nieikiedy interesy kupców
i dnt.eręsy państwa rozchodzą
róime drogi się jak dwie
w.zruszył ramionami Dago.
-

powiedział:

- Czy wiecie d.lacr.ego nasze państwo ma tylu karłów?
TY'lko morskie, słone powietrze
oczyszcza płuca i daje sję olbrzymom. Tonąłem w Morzu
Sarmackim, ale pokochafem je
całym sercem. Wyrąbiemy sobie drogę do morza, do ujścia .
Visuli, do wielkości.
Jakieź było zdziwienie Herima. gdy nazajutrz rozładowano
pię6dziesiąt wozów kupieckich,
uzbl"ojenie
zabierając z nich
dla co najmniej pięciuset konwojowników. Czterech
n ych
ludzi wniosło do skarbca czte-

cennoścl.

GudUśmiechnął się znowu
mu"'d, ponieważ słyszał, t.e
Piastun lubi przed ludem pokazywać swoje ubóstw o.
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gilnej
brtnda, łwiadcząca o
woli, bo też w rzeczy sameJ
być
każdy jej rozkaz mu.siał
wykonywany natychmiast. a za
najmniejszą opiesza-lość karała
służbę i niewolników bezlitosną chłostą. będąc obecną przy
wykonywaniu chłosty i .z przy·
jak ojemnością obserwując
onażone plecy i pos!adki sply-

w.iją krwią

udet.zeń

od

bicza.

Lę:kano się jej, pomewaz posądzano ją o ulm-yte okrucienstwo; od maleńkości lubiła
warzyszyć ojcu podczas wyko-

to-

.riywania wyroków &rmerci wieszania lub ucinania gi.owy
toporem. Z Jej też ro.zkazu i
skazano
ojca
,p rzy:zwolenia
iy 1Ko
.KHKU !Uazi na .sm;erć
dlatego, że obaarzy1i Ją z.oyt
bezczeinym spoJrzemem. .l:'oza
krótlilmi chw11am1, gay og.~
dała chłostę lub kaźn, nie ouozHy się w niej zaW11! zywsze
uczucia !uo żąoze, atatego LO
- a nie z żac.tnych innycn poWYJ!iĆ
l'l1e cilciald
wodów za mąż. Mysi o potąc..:eniu ~1ę
c1e1eol1Y'•!l.
w
z męzczyzną
napawa1.a Ją wstrę
związ1rn
t.em. Ct1ętnie natomiast ooserwowała Jak kopuluj 1 zwierzęta
i często odwiedLaia pouwon:e,
gdzie ogiery pokrywaty Juacze,
a byki 1Q:y1y Krowy 1uo Jatowl<i. vdczuwala wowczas tai>:że
coś w rodzaJu wstrętu, dle jednak był to talu Jego roazaj,
ktory Ją zaciekawi< I i zmus:wl
do obserwacji . .Szeptano tz ~
wnego razu w sąs1adująceJ z;
przyjej sypuumą komnacie
cnwycila służkę, którą pok.rywal jeden z żołnierzy Gauta.
ubvdwoje już myśleli, że zolub
staną skazani na śmierć
w najlepszym razie na chłostę
- lecz ona tylko uśm1echnę1a
bladymi
się swymi wąskimi
wargami,· usiadła na stołku i
dalej tJ co
kazała im czynić
cz.}mili, gdy ich naszła. Potem
zaś odeszła z rumieńcami radości na policzikach, obdarow.iła służącą i pawied.ziała jej, że
pa5ię
będzie
jeśli . kiedyś
rzyć .z mężczyzną, mech ją zawoła, aby mogła papatrzeć.
Tak napraw<lc; nie była nawet ładna, a tym bardziej ponazywano ją najnętna, ale
piękm.iejszą,

ponieważ

porażała

wszystkich jej WYniosfa sylwet•
luka, lęk, jaki budziła w
dZiach, władczość i jakaś dziwna tajemniczość Ocr.u. Wyda-

wała się urodzoną władczynią,
a każda taka osoba sprawiala
pięknej.
wrażenie niezwykie
Zawsze &potyk<mo ją zamyślo
ną i
choć

/

{ ·~

ogromną
rzebył
złotymi

a prz.epasany
miennym pasem ze
euzami i zatkniętym za niego
aztyletem o rękojeści mieniącej
kamieniami.
.się szlachetnymi
Jako kupiec - podobnie jalt
musiał
kmieć i raemieślnik na
uklęknąć przed Dagonem
obydwa kolana i uisko &kłonić
kark. Ale podniósł go zaraz i
dumnie s.pojTzal w oczy Piaatuna, a twarz miał jasną, okoczapę,

Wy.gnałe!

...

·:f~1i~(;
~

: :.tł

Jeśli będę chciał, stworzę włas

nych kupców. Z~tą. cóż mam
do zaoferowania oprócz soli,
wosku, :z.boża, miodu i skór?
- Przemierzamy wie'l.'kie patak śmiało? - zapytał Dago.
łacie ziemi i oqwiedz.amy wiele
odpiął
W ówcz113 Gudmund
potężnych . państw. Twoje, panie, jest tak male jak piąstka od pasa mieszek i wysypał na
1tół garść zł-Ot)'l:h monet, a podziecka w porównaniu z pań
Saracenów tem zaczął je przekładać z rę
stwami Fran'ków,
czy Rhomajów, a ' nawet Wiel- ki do r~ki. Dal się słyszeć depanie, lika1iny dźwięk złotych monet.
ką Morawą. Bois.z się,
go
- SłyJzyis~? - zaJPY'tał
uderzyć na Skrzydlatych, gdyż
zawarli piizymiene z Karakiem, · -Gudmund.
- Słyszę.
zaś ~iążę Visulan ma pokój ż
- To jest nasza mowa, pagdyż
Rostislavem,
księciem
ten boryka &ię z Ludwikiem nie. W każdym mieście są kuppragną złota.
na cy, a wszyscy
Teutońskim. Nie uderzysz
Pożądają zlota talkie i władcy,
północ, ponieważ nie znasz poich sługi. Jeśli
oraz możni oraz
tęgi plemi:on pomors·kich
zechcesz z.a żonę córkę Gedaksiążąt z K1'aju Py.rysjan. Zo111a, wielu ludzi w Witlandii
piękny
stałeś uwięziony· jak
ponieważ
ptak w malutkiej lclatce. Wie- będzie ci sprzyjać,
złota. Reszty
o tym książę Qedan i <llatego usłyszą, dźwi~
za sam dokonasz. · A jeśli oprócz
płaci ci połowę należności
Gedanii weźmiesz również Wittwoje towary, czym cię obraża
i
landię, złota będzie więcej
li obnaża twoją słabość. Bądź
dla nas i 'dla ciebie. Odtąd to
pokorniejszy, panie, gdyż choć,
ty będziesz płacił Dlugoglowym
jak mówią, pochodzisz z rodu
olbrzymów, tymczasem żyjesz i Skrzydlatym za ich towary
bez spła·wiane Visulą.
w karłowatym państwie
Dago milczał. U Rhomajów
dostępu do morza, a wiesz, że
douczono go, że podstawą
ocean daje bogactwo.
oa.y brobytu jest handel. O sprawy
Zamgliły się gniewem
Dagona, do~knął p!tlcami r~o handlu szla wojna między Saracenami i Rhomajami a nie
po
jeści swego fyrfiln.ga, ·ale
chwili ujął kubek z miodem, o sprawy takiej czy innej wiabrzęk
ry. Tak naprawdę to
gdyż ten czlowieik mówił pradozłota a nie trąby bojowe
wdę.
wprawiały w ruch
- Jest prawo, które powia- wódCów
wielkie aTmie, burzyły i rodziły
da, że jeśli ktoś uratuje życie
drugiego człowieka, to życie o- nowe państwa. , Jemu też potrzebne bylo złoto. aby pańwego człowieka należy odtąd
do tego, co je uratował. Ty, . .stwo Polan uczynić silniejszym
i większym.
panie, uratowałeś córkę Geda- P1·osi cię o to także een.a .;. magz prawo do jej życia.

- Mam pi ęćdziesiąt wozów
- rzekł. - Znajd.zie się w
nich nowy płaszcz dla cieł>ie,
Pia~ie.
nie
- Płaszx:zem WitJandii
wzru~zył ramionanakryję -

mi Dago.
- Co wolisz, panie: pięód,zie
siąt wozów pełnych mieczy, oszczepów, kolczug, panceirzy i
nagolenników czy cztery wo1·ki złota?
o- I jedno, i drugie świadczył Dago i wstał od stołu , dajrc kupcowi do zrozumienia, że uważa rotiillowę z.a izaltańc.zoną.

Upadł na kolana Gudmund i
skłonił się aż do ziemi, a potem odszedł w wielkiej pokorze. Ale Dago wiedział, źe to
tamten ma prawdziwą władzę,
podobnie jak
on zaś, Dago,
by ł
władców,
wielu innych
tylko narzędziem w rękach ta-

kich ludzi, ich mieczem i icl1
na
tarcz ą. Uczono go, że są
miejsca,
tajemnicze
świecie
pokornie
gdzie tacy właśnie
padający do nóg władcy lu)izie
rradzą o losach
zbierają się i
jeśli
państw i ich książąt. I
tam gdzieś w tajemnym miejksiążę
scu Postanowiono, że
Gedan musi paść ofiarlł Dagotamę
na, ponieważ postawił
dla rzeki złota, to prędzej czy
póżniej to nastąpi.
Po odejściu Gudmunda, wezwał do siebie Spicimira, Jaszczolta i Herima. Ale 111ie wta-

:rozmarzoną,
-=-.~,...;...

jak gdyby
Jei zimn

przeczalo marzeniom. o czym.
lu'o o kim myślała, o kim lub
o czym marzyła - nie wiedziano. Dlateg~ lęk budz.ila i
ciekawość, więcej jednak lęku
na
niż ciekawości. Gdy szła
spacer brzegiem morza ludzie
umykali jej z drogi, nikt nigdy nie o'śmielił się jej zagadnąć lub o coś zapytać, co najwyżej kłall'l.iano się z daleka i
to. bardzo nisko.
przez
.zagadnięta
Dlatego
zawróża, aż drgnęła cała i
trzymała się raptownie.
- Musisz przybywać z dalekich stTon, wróżu, skoro ośmie
lasz 11ię stawać na mojej drodze - ode.zwala się surowo. Rys. Janusz Sz11mamkt-Glanc
Z jarkiego przybywasz kraju?
- Nie znam nazw krajów,
nich
ą wortki uota. Jeden z
gdzie byłem. Słaoo już widzę,
natychmiast poslano do Wlocwzrok,
księżniczko. Straciłem
lawa, aby do jesienii za te piegdyź pozwolono mi zajrzeć doprzynajmniej
.zr-0'bił
niądze
N avi.
:oclol.nych
dwadzieścia statków
drgnęła. Bala · się
Znowu
zabrać ludzi i konie.
śmierci i lęltiem pr.zejmowala
Opowiada się, że tego .sameją myśl o Krainie Zmarlych.
go roku latem, do spacerującej
- Jak tam jest? - spytała
pięknej
nad brzegiem morza
przełamując swój strach.
Gedani, podszedł wróż wędrow
- Tego nie mogę powiedzieć,
ny, który zbierał mu.szle morswój
gdyż bark jak utraciłem
skie. Był w łachmanach, z· wywzrok, mogę ut.Tacić rrównież
soką i &rubą zakrzywioną lasmowę i rozum.
ką zwaną „kiriwe". Głowę jego
- A jednak wiedziałeś, że
otaczały siwe nigdy nie strzyjestem księżniczką. Nie masz;
brodą
żone włosy, niechlujną
oczu, ale ro.zpomałeś mnie.
potrząsały porywy wiatru · od
Po
- Po twoich krokach.
morza.
pod tw-0imi
szeleście piachu
ode21wal
- Księźniczko abym ci stopa.mi. Taik jak ty, może iść
czy chcesz,
się tyl o władczyni. Nie całkiem
powróźyl? Z'l."Obię to za jednego
za zresztą swój w.zrok utraciłem.
srebrnego denara. Nawet
Widzę niektóre rzeczy z bliska,
pół.„
patrzyć w
umiem
a także
Gedania była bardzo wysoką
przyszłość.
i smukłą młodą kobietą o wą
swojej
znać
- Nie chcę
skich biodrach i małych piernajłatwiejsze,
przyszłości. To
siach. Jej szczupłe ciało okrymówić o czymś, co będzie, gdyż
wał jedwabny brązowy kaftan
sprawdzić. Znam
trudno to
z szerokimi rękawami .i suknia
tylko swoją przeszłość. A ty ją
z tkaniny zwanej fryzyjską, na
biodrach Wi'8iał pas wysadzany widzisz?
- Tak, księiniczko.
turkusami, a złocona przepaslca
- Cóż takiego widzisz?
wysadzana szmaragdami opina- Mam spojrzeć głęboko czy
ła jasn.e długie włosy nie okry'Płytko, księżniczko? To zależv
mógł
te czepcem, aby wiatr
swobodnie nimi igrać. U pasa czy dostanę całego denara czy
też pól denara.
skórzanej
wisiał jej nóż w
pochwie, na rękojeści raz po
raz w blasku słońca pobłyski
kamienie.
szlachetne
wały
Twarz miała poclłu:bną', bladą,
pro!ilu ' i wysokim
o ostrym
cz.ole. Każdy jej ruch by'ł dostojny, a niebieskie oczy wydawały się tak chłodne, że gdy
się w nie spojrzało nawet latem w upalny dzień mówiono,
w
że jak gdyby patrzyło się
głęboką toń morską, chłodną i
gro~ą. Jej jasne czoło przeci1łęboka
nała tuż nad nosem
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