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Rewaloryzacja nie zna zmęcz'ęnia.

·Jr ków o szóstef rano i później
EUGENIUSZ IWANICKl
Fot-O: Grzeg()Tz

g

Gcitooiński

(2)

PAWEI; TOMASZEWS

Wieść o ucieczce Mikol4jczyka powtarzano sobie z ust do ust.
Ludzie gadali uciekl, bo mial nieczyste sumienie. l postawili na
ntm krzyżyk. Nikt jednak uie znal calef prawdy o Stantslawte
J\likol.ajczyku. I nikt nie próbowal jej dociec. Ludz~om. w11starc: yto to co
mótvila jego teściowa. Jadwiga Dzięgieh:wska. A
mówila im. straszne rzeczy.
Póki m1e.szkal1 razem pcd strzechą. jakoś było. Jak tylko ten
11on·y d0m po~tawili, . tak się zaczęlo. że nie do opisania.
A
poszlu qlównie o pieniądze, 'chociaż me tylko.
Zeszłego roku w kwielllill, na dwa dnl przed pierwszym majem zięć dostał przydział na cement, żebv zaraz wykupić. Pamięta dobrze,. kiedy, bo akurat chodziła do
doktora ciśnienie
w oczach mierzyć. No więc dostat i mówi, że chce pożyczyć
pieniędzy. Ile? Trzydzieści
tysięcy.
Miała dziesięć, a on że musi trzydzieści, bo przepadnie. Dobrze, ale skąd mu
tyle
da? To si'ę wziął i obraził. Zaraz pot.em zabrali jej ten pokój
'od południa. Nn z1ość, że nie chciała pożyczyć
Trudno: zabrali, to zabrali. Popłakała. popłakała. pojech~la
do Raciąża na posterunek Jak wróciła, mówi:
·
- Stasiu, niech ja posiedzę jeszcze \Y tnn tydzień, dwa. do
miesiąca, a potem caŁkiem sobie od was pójdę, bo mam już
dosyć tego ciąglegc przygryzania.
Zięć że nie. I meble przenosi do pokoju od pólnocy Pokój niby ładny du;ży, a.Ie okropnie zimny, bo garaż pod nim,
a ona na stawy chora, to jak jej w takim siedzieć? Ale bo
to młody stareg<J qrozumie?
We wrześniu powiedziała sobie: pójdę trochę do ludzi: żeby~
się uspokoiła, odpoczęła. Poszła.
Przychodzi kiedyś
- drzwi
zamknięte Ale nie te od dworU, tylko od jej i)okoju. Na:111et
klucza w zamek włożyć nie idzie. Zepsuli, pomyślała. specialnie zepsuli Calutką noc przesiedziała na schodach przed domem. bo córka do siebie nie zaprosiła O oiątej rano.
jak
zięć -;z:vkowa? się do eoboty,
wzięła
kapcie w rękę i za bez
się '>chowała, ieby jej nie widział. Dopiero kiedy poszedł ona
- las~m do ~zosy, a szosą do Raciąża. do tud2i Tvle bż}'.la u
dzieci
Potem kaloryfer jej w · pokoju odłączyli. Zięć poucinał rury.
Po co? Tylko. żeby ją zamrozić. Nawet milicja to widziała.
Wt.edv to iuż i sam komendant. był
W dmie bawiła dzieciaka u jeclnei pani w Raciążu, .bo obo\\ ią7ku żadnego ~ie,dzieć w domu przecież nie mial.a. Idzie
kif'dy< kolo rzeźni "' ~pot}'ka ją r.na j, 11v i mówi:
- Vl'e~'I co? Tv masz dr7v;1 ro;oerwane w domu
- Nie wvt(lupiai ~lę A ktn bv mi miał ie rozerwać?
.
- Jak to kto? Przecież wiesz. że on ci wszystko zrobi.
Nie uwier~-:vl:>. ale poszła. Patrzv faktyczuie, zamek rozenvanv Pvt.n cól'ld:
- Eluniu. rllac7e_gośc1e mi to znowu zrobili?
- Bn był 1 tr7eba !
DilbrzP W.eszla do 'pokoju. posiedziała. popłakała. jeszcze ódkun:ac:1 sprwvd1.Lła czy chodzi, bo miała czysto nowy. i· - . z
poWMtem d 1 R<icią7.a na
milicję Później ia_k. z~n;ek wvm1emać 1<a1.uła (osiemse• złotych lrnsztowal !}. to JUZ. JeJ nawet .dd
domu nie wpuszczali Sąsiedzi mogą poświadczyc, bo do nich
zachodziła
.
A ile razy zięć ją pobił, ile_ wyszamota_ł, wy:-va_L T?i P~
wiediial kiedy< prosto w oczy, ze tak będzie robił. ~by Ja WYgnać l prawd·& to była. ho przecież w ma.ju złożyli z córka ~o
urzędll o 1ei wvrneldowanie, że n1bv od pół roku w d-0mu nie
mieszka
·
.
.
Nie mieszka bo nie dają Zresztą - strach Corka przy 1rnlici1 na glo~ krzvoała. że ryięt t~·sięrv będzie płacit:\ . żeby ~ię
tylko wyprowadzila. Jakby płaciła, to pe1y_nie że poszłaby sobie bo już tam dla niej mi('jsca nie ma. Jedyna:ct.5rl~a.
ł
a tak się z matką obchodzi! Wstyd ludzi. A ludzie me. śleix • widzą jak ;est. Ale to \Vszystko jego sprawka.
To on tak córkę nastawi!. Już dawno jej to mówila, ostrzegała. Z tymi d1Jiećmi po bz-·t:ie te-L„.
Powied'dala

Zbudizilo mnie walenie mło
tem w
kamień.
Docllodiziła
szósta rano. Wyjrzałem z okna
Hotelu
Saskiego: w dole, na.
podlwórzu k.::imieniarze • ociosywali kawałe1t ni to granitu, lV
ta bazalttu. Zakląłem.
Ze też
im się chce tak l'.1·cze9nie rozpoczynać tę swoją rewaloryzację!

Przyje<:hałem do Krakowa, by
odnaleźc tu ciekawych
ludzi,
przyjrze się trwaJącej ponad

mień!) przeto szybko
kończę
pt>ramią toaletę i wychodzę „na

Pomny na swoje de
gastryczne 1·dę do .edyneg-0 ba<ru mleCUlego na ulicy Siennej,
jaki r;najduje się
w pobliżu Rynku Głównego.
Jak przystalo
na ten rodzaj
placówki, z d:ai1 · mlecznych jest
jedynie mleko, którego nie ciermiasto"

legliwośc1
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pię.
Więc kuiPuję zu,pę jarzynową i bułkę Oczy\viście mógł

bym zjeść 'madanie w restauracji hotelowej, ale tam sertak.że aby zobaczyć iak wygląda
wują poitrawy dla ludzi o struKrakóW w u.paliile dni letnie, sich żołądk;1ch. · Mógłbym skokiedy z całej Pols-ki walą tu czyć do Wiet"Zynka lub Haweł
wycieC7Jki,
kie<ly częściej tu ki czy do Jamy Michalikowej,
się słyszy obce języki niźli nasz
lecz mój szef w redakcji nie
własny, i kiedy wiadomo, że
umałby rachunków to raz, a
prędzei
dostanie .się wino i dwa nie uwie·rzyłby, że zamówódk~ niżli wodę sodową.
wiłem
sobie na śniadanie biPierwsza niespodzianka: po- gos na w1me, pieczoną gęś z
ciągi nie dojeżdżają do Dwortruflami oraz Milder Kaffee.
ca Głównego tylko' zatrzymują
Kraków latem, w upalne ty.;rę w Płaszowie 1 konduktorzy
godnjf, kiedy o ósme~ rano terwyganiają podróżnych w pusŁkę
mometr wskazuje plus 23 st. C.
wiejskiego krajobrazu Ludzis- jest piękny i przerażający. Ma
ka biegają niczym mrówki w ' się wrażenie, że cała Pol.ska. ba,
rozwalonym mrowisku. N1kt cala Europa
naznaczyła w- .
nic nie wie. Pytaniom i na wo- bie rendez-vous
na
Rynku
ły waniom nie ma kolica. DoGłów:nym.
Tysiące, a może.
piero
po ja Wienie się niebiesdziesiątki tysięcy ludzi z trukiego tram\vaju dodaje otuchy:
dem przemierzają ten ogrommoże dojedzie się do Krakowa
nv plac podzielony Sukienni'.llajżałosniej
wyglądają
wycami,
obok
których
~rają
cieczki qzieci: niewyspani. obła- o''"iestry pC>dwórz<>we ku rozdowani,
pragnący
na.pić: się
weseleniu przybyłych.
Długie
bodaj
czegokolwiek.
Wychogąsienice
wycieczek z truwawcy - jakby po.rażeni chodem torują sobie drogę w porobą świętego Wita ,- drepc-zą
bliże kościoła Mariackiego. Pow miejscu zaczepiając kolejatem stoją z za-dartymi głowami
rzy i pytając, jak stąd dojeczekając, aż w okien~u na wiechać d1> centrtim.
ży ukaże się trąbka i rozlegPonieważ w moim hotelu nie
nie się hejnał.
·
da się 'dłużej posipać (to choPrzeważa obca mowa. Hałaś
lerne walenie
młotów w kaliwi Niemcy, krzykliwe Angieldziesięć lat odnowie miasta, a

I
\

ki, solennie dostojni Hindusi,
gruipka ro~śmianych Francuzów
Największy
tłoik
j~t
przy skarbooiee, oo której zbiera się datki na odtnowę Krako'\Va.

•

Trójka Amerykanów. Dwaj
kowboje i dziew~zyna. SzC2erzą

zęby,

pstrykają

zd1jęcia.

Ona trzymając banknot jednodolaTowy nad szczeliną skarboo.ki uśmiecha się do obiektywu. Wokół nasi. Ktoś mow1:
Ech, kut'Wa, przydałby mi się
zielony. Glos obok: Powiedz
jej to. Głos pierwszy: W mordę
z nią, podnieca człowielrn na
pusty blądek. a ootem i ,ak
muszę płacić po dwa i pól za
papierek orzed „Pewexem" .
Rynek Główny - to pęp.ek
Krakowa. a teraz wygląda jak
by był pępkiem P-01.s.ld. Im wyżej słońce, tym więcej golizny.
Młode
dziewczyny - staram
się ciągle pamiętać o tym, że
sze:f przysłał mnie tu do pracy,
a nie na podryw - chodzą ubrane w kuse spodenki i obcisłe koszulki gimnastyczne. A
jest tego tyle, że trudno zmusić się, by oglądać
rusztowania oplatające Sukiennice.
Pełno ltontrast\)w: owę dłu
gonogie dziewczyny liżące lody
i grUJp;ka zakonnic. Czekają na
hejnał,

przy.sła111iając
dłonią
Obo1k piąciu kleryików z

oczy.
seminarium
jących,

by

że

cluchownego udaprlez szyskarbonld, a1e

oglądają

zai:vartość

tak naprawdę, to zerkają ina
nogi śmiejących się i nieśwj.a
domych ·irwojej nagości i pięk
na dziewczyn O, iakże potęż
na jest siła Szatan.a I jak słod
ki bywa ziemski grzech!
Tuż obok. pod nr 17. od niedawna usadowiło się Muzeum
Historii
Fotografii, a w nim
salon „Venus '88". Moje związ
ki z tym muzeum, oraz z jego
prezesem Władysławem Klimczakiem, datują się od lat siedemd,ziesiątych. więc p'lst3nawiam śchronić się przed oalą
cym słońcem we wnet~ chlodnego salonu. Niestety./ orezesa
nie ma, przyjmuje mnie dyrektor A7W.rzej Panasiewicz.
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- Zwiedził pan naszą
1ms '88"?

- W taki upał?
konającym głosem.

„Ve-

chrypię

Prawdziwego
mężczyznę
1iie odŚtra.sza ani mróz, ani ogieii - mówi pan Andrzej.

- Mało jakoś tu u was tych
prawdziwych mężczyzn - rE'.plikuję. Widziałem zaled•':1'1e
trzech
zwiedzających. Czyżby
„ Venus" już się Q1Patrzyła?
· - Za duża konkurencja chodzi po Rynku1
kwituje
pa:n
A·n•
drzej,
mając
na
.
myśli
owe
półnagie
dziewczy.ny.
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Wydawca: L6dzkle WydawnicRSW .,PrasaPrasowe
two
Łódź,
91-103
-Ksiąt~a-Ruch"
ul Sienkiewicza 3/5
DRUK: Prasowe Zakłady Gra„Prasa ·Książka RS W
ficzne
-Ruch". Łódź, ut. Armii Czerwo•
nej 28.
Redakcja nie zwraca nie zamówionych rękopisów i zastrz:ega sobie prawo do skrótów. Za
treść ogłoszeń redakcja nie odpo-1
wlada
· Warunki prenumeraty: 1 Dla
instytucji i zakładów pracy zlokali20wane w miastach wojewódzkich I pozostałych miastach.
w których znajdują się siedziby
Oddziałów RSW „Prasa - Książka ·
-Ruch" zamawiają prenumeratę
intych oddziałach
w
stytucje l zakłady pracy zlomiejscowościach
kalizowane w
gdzie nie ma Oddziałów RSW

I

„Prasa-Książka-Ruch",
prenumeratę

w

opłacają

urzędach

pocztowych I u doręczycieli. 2. Dla
prenumeratoIndywidualnych
rów - osoby fizyczne zamiesz·
ltałe na wsi I w miejscowościach,
gdzie nie ma oddziałów RSW
„Prasa-Książka-Ruch"
prenumeratę

opłacają

urzędach

pocztowych I u doręczyciell. osoby
fizyczne zamlesz:kałe w miastach
- i;iedzibach Oddtiałów RSW
oplacaJą
„Prasa Książka - Ruch"
prenumeratę

w

wyłącznie

2

pocztowych

N

urzę

ludziom, którzy
mego prawa
przyjechali do Izraela tylko po
to, a:by przekonać się, że nie
wspólnego z żydo
mają nic
stwem, z żydowskimi obyczajami i z państwem Izrael. Ludzie
ci wyjechali z Po!ski w okresie,
kiedy fala antysemityzmu przeLudzie ci,
szla przez kraj„.
przeważnie jtLż starsi; nie mogli
znieść ani ciężkiej pracy, ani
niechęci ze strony Izraelczyków
urodzonych w Izraelu: tak więc
postanowili wrócić.„ ( .„)

ła .Prawdziwa, zwłaszcza na tle
stosunków panujących w XVI
wieku w innych krajach Europy, Obejmowala nie tylko inne
wyznania chrześcijańskie, zwła
szcza protestanckie, ale · także i
szczególnie żydów. („.)
Mieli oni swoje włas1ie autonomiczne organizacje, mieszkali
razem, tworzyli własne regulasami podatki.
miny, zbierali
Status, jakim ,cieszyli się w
Polsce, byl unikalny w skali
eurppejskiej. W kilku krajach
dążono do podobnej auton.omii,
np. w Czechach, ale nigdzie się
to nie udalo. Parlament żydow
ski w .Rzeczypospo1.ite; - Sejm
Czterech Ziem (Waad Arba Aracoth) - to w Europie jedyna
tego typu instytucja regulująca
wszystkie aspekty życia wewnętrznego Żydów, podatki itp.
A jeśli tak, to nie możM zro·
zumieć historii Polski bez historii Zydów, z kol,ei zaś o historii Zydów nie można mówić
bez znajomości dziejów polskich.
Faktem jest też, że poza Izraelem (czyli Ziemią Swiętq, Palestyną), być może Babilonem,
a dziś Stanami Zjednoczonymi,
żaden kraj nie jest tak ważny
jak wlaśnie
dla tej historii,
Pol.s ka".

I

PomCJJgaJ!i -mi ludzie świeżo
przybyli z Polski, choć sytuhcja ich nie byla dobra i mieli
pelne prawo nienawidzić każ
dego, kto pochodzi z Polski.
Wielu z nich pr:::yjechalo tylko
po to, aby przekonać się, iż są
Polakami, a nie żydami; ale
commies n~e pozwolili im n!'I.
powrót. (.„)
Kiedy zapytałem ludzi: po co
tu przyjechali - odpo-

żeście

toiadbl.i

sprawą latwq; Sabry nie bardzo
ze Wschodlubią przybyszów
niej Europy, wstydząc się masakry żydów i ich bezwolności

Z dużej tolerancji w Polsce
korzystali Żydzi do powstania
Chmielnickiego (1648 r.) Dlate~
go przybywali tu nie tylko z
krajów Cesarstwa Niemieckiego, lecz także z Włoch, Hiszpanii, Turcji. Pogorszenie sy.tuacji nast~iło po zwycięstwie
kontrreformacji. Kościół ·r zymsko:k atolicki nakazywał bowiem
segregację ludności

I

mi za.wsze: bo 14'\IPU.-

szczaZi. Ich asymitacja nie byla

żydowskiej.

„Niemniej jest faktem, że aż
do T~ońca XIX wieku i nawet
później wzrost ludności żydow
skiej jest bardzo silny. Słynny
historyk żydowski Salo Baron
mówił, że historia Żydów zaczyna - się od demografii .•Test
to ważne stwierdzenie. Mimo
braku dokladn11ch danych liczbowych wydaje się pewne, · że
przyrost naturalny ludnoki ży
dowskiej w Polsce od początku
XVI! wieku aż po wiek XX byl
większy od ogólnego przyrostu
ludności. Może to dowodzić, że
mimo pogorszenie., sytuacja 2ydów pozostait.i nadal zadowalająca".

nadawczo-od·
dawczvch · wtaściwvch dla miejsca
prenumeratora
zamieszkania
dokonuje się używając
Wpłaty
blankietu ,,wpłaty" na rachunek
bankowy miejscowego Oddziału
RSW „Prasa Książka-Ruch". 3.
Prenumeratę ze zleceniem wyprzyjmuje
granicę
za
syłki
Prasa Książka - Ruch''
RSW
Kolportażu Prasy i
Centrala
Wydawnictw. ul. Towarowa 23,
OO U58 Warszawa. konto PKO BP
KV Odddał 1v · Warsz.awle nr
Prenumerata
1658-201045 139 t\
ze zleceniem wysyłki za granicę
od
pocztą zwykłą jest droższa
prenumeraty krajowej o 50 proc.
dla zleceniodawców Indywidualnych I o 100 proc. dla zlecają
cych. Instytucji I zakładów pracy. Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj t za itranlcę
- od dnia 10 listopada na I
kwartał I półrocze roku następ
nego oraz cały rok następny do dnia I ka~dego miesiąca -poprzedza Jącego okres prenumeraty roku bieżące11.o
IZam. 3263. S-10.
dach

w Parymi ksiąi.ikę Anieli Steinsbergowej, która napisała, że
wielu wyższych fiunkcjonariuszy
Bezpiecci:eństwa
Ministerstwa
Publicznego było Żydami. Kiedy ubecy ci emig.rowali później
za granicę, przedstawiaU się jako of,iary antysemity:rJmru polskiego. \i! innej książce George
J. Flemming podaje, że na sto
dzienników, tygO<lników 1 mie' sięczników wychodzących w oAnthony Polonsky urodzit się
Marysię odkresie stalinizmu w V.'arszawie
Trzynastoletnią
w Republice Południowej Afrybyło tylko dwóch redaktorów
ki, obecnie mieszka w Londy- szukał wujek przebywający w
zabrał
naczelnych nie-Żydów.
nie, jest profesorem historii, Belgii. Na je.go polecenie
Economlc School, ją ktoś do Cieszyna i przeprowykładowcą
Podobnie jak 'Marek Hłasko,
wadził przez most. Po czeskiej
specjalistą od zagadnie11 EuroStępief. Ul'ierdzi. i.e emiprof.
s:-zekał brat· matki. Mastronie
py Wsoho<lniej~ Napisał książ:kę
się
czują
granci żydowscy
ri~ Pen1berger-Schmuel zachoo dziejach Polski, wydaje przy
nawet
związani z polskością w Izraelu sentyment do
Instytucie Studiów Polsko-ży wała
okupacyjnej Warszawy i żyv,rą ci, którzy krytykowali Polskę i
dowski~h w Oxfordzie czasoPolaków. Tony nostalgiczne !POpamięć powstania warszawskiepismo poświęcone żydom polgo . .
utworach.
się w ich
jawiają
skiln („Polin. A Journal of Po- '
może być wiersz
Przykładem
lish-Jewish Studies"). Ciekawą
Henryka Grynberga pt. „Swię
rozmowę z nim przeprowadził
HŁASKO '\V IZ'RAELU
to nad Wisłą". W zakończeniu
dla miesięcznika „WIĘ2'' (nr
czytamy:
7-8) Andrzej Gorzata.
W dwu ostatnich odcinkach
Prof. Anthony Polonsky za drukowanej w „ZYCIU LITE,.Kraju I podziwiam cię 'twoją
najistotniejszy w historii Polski RACKIM" (nr 3'9 i 40) po,,-leści
r:zekoplynną mqwą f wol ę życia
problem kon ynuacji. autobiog.raficznej „ Piękni dwu~
uważa
I
utysiąckrotnioną
przekorną
Zgadza się z poglądem Norma- dziesto.letni" Marek Hłasko retylko na pr~ekór
ja też żyję
na Daviesa, że Polska kilka lacjonuje swój ,pobyt w izraelu.
moim wrogom I z milości nierazy zaczęła się jakby od noB3rd7..0 ciężko było wów.cws ::cl ro w ej jtLż mnie wytrzebiono
wa. O sytuacji Żydów w na(1959-1961) dostać ipracę, poI i nie twoim piachem pościelą
szym kraju tak mówi:
mnóstwo
przyjechało
mi pod głowa I lecz ja nawet
nieważ
nowych emigrantów. Na poważ
tv grobie I nie przestanę mó„Pan zna zapewne to slynne
ne trudności natrafil i przybysze
u·ić wierszami 0 tobie".
powiedzenie , · :!:e dawna Polska.
z naszego kraju.
to byl ra; dla szlachty, niebo
l\larek Hłasko dwukrotnie zadla Żydów, pieklo dla chlopów.
„ Widziałem w(edy wielu ludzi
znacza, że nie umie być obiekW powiedzeniu tym jest wiele
religii żydowskiej, którzy_ chcietywny wobec Izraela, ponieważ
przesady, ale również co§ z
li wrócić z powrotem do Polski,
tamtejsi Żydzi ocalili mu życie.
prawdy. To byl kraj budowany
ale nie wpuszczono ich. KomuPomogli mu rodacy tych, któpańszczyzną i bogacący się r~a
niści przyznający sobie prawo
rych ·wymordowali ludzie jego
handlu zbożem Wislą. W okredo omylek odmawiali tegoż sa- religii.
sie jego rozkwitu tolerancja by„Raziiy mnie cit?mne, kędzie
rzawe wlosy, semicki wyglqd
tych dzieci . Tygodnie mijaly,
powoli przyzwyczaiłam się do
nowych warunków, ale - nigdy
nie wychodzilam na mtasto z
wyglądaly
koleżankami, które
n~ żydówki. Od czasu do czasu
chodzitam jeszcze do kościola
i nagle odkrylam, że mnie już
01i tak bardzo nie poci.ąga".

An.tysemity2'Jm !POjawH się w
Europie w 1atacti siedemdziesią
tych XIX wieku (przedte-m były różne odmiany antyjudaiz-e
mu). W tym okresie szybko
rozwijała się gospO<larka, powruchy nacjonaUstyczne.
stały
Żydów obarc1.ano wi·ną za ujemne skutki kapitalizmu i gło
szono, że wTaz z masonami chca
rządzić światem. W oczy rzucali
~ię ci, którzy dys.ponowaH kapitałem, lecz większość stanowiła biedota.
W- tym samy.i n miesięcznik.u
katolickim opublikowano intewspomnienia Marii
resujące
Urodziła
Perlberger-Schmuel.
się w U33 roku w Polsce, okupację pr~eżyła ukrywana przez
Polaków pod nazw.iskiem MM"ia
Te.resa Nowaikowska (urodzona
rzekomo w Pińsku z Jana i
Lud:wikf Gajewskich). W 1946
>Yoku wyjeohała z Pdl.skl., od
19417 r. mieszka w Iz.rae[u.
Auto~ka wspomnień tak przy- '
•wiązała się do polskości i katolicyzmu, że zara:i: po wojnie
źle C2'Juła się w Domu Dziecka
dla i;ie.rot żydowskich. Z ,po.gardą nawet patrzyła ina nowe o-

toczenie.

on G.tOSY
•

w czasie wojny. („.) Oni sami,
wychowani w pogardzie do ży. c{a i gotowi każdej chwili zgi114Ć za . Izrael, nie byli w stanie
wzruszać się obrazem bezbronnych ludzi idqcych bez oporu
na śmierć. Ludzie przybywają
'cy z Europy nie zyskali ich
sympatii; oni sami przyzwyczajeni do ciężkie; pracy fizycznej
patrzyli z politowaniem na tych
wszystkich, którzy usilowali urządzić się w sklepach, biurach
czy szpitalach".

W pa11stwie

żydowskim

zda-

rzały się paradoksah1e sytuacje.

Pewien lekarz:. kiedy usłyszał,
że Marek Hłasko jest z ,Pol:.;ki,
powiedział mu:
„A to zabawne, Wczora; mia/em pacjenta, który pracowal w
wasze; policji politycznej i uciekł tutt.ij. r tutaj go pokrajali nożami tamci, których on
pilnowal, t.i którzt1 uciekli wcześniej. Teraz on pewnie z kol.ei
gdzieś ucieknie, t.i tam już będą
którzy
czekać na niego inni,
uciekli przed innymi. I tak bez
końca".

Przed drugą wojną światową
~yło w Polsce 5 mln 500 tys.
Zydów, w chwili zakończenia
wojny - około 40 tysięcy, w
245 typołowie 1946 roku sięcy (w tym 136 tys. repatriantów z ZSRR), a 1 stycznia 1947
rok,u już tylko 100 tysięcy (w
ty:m 70 tys. na Ziemiach Odzyskanyoh). żydzi masowo apuszczaU P0<lskę. Pozosta!li zaś czę
sto zajmowaU wysokie stan<>wiska państwowe. Związane z.
ty,m problemy przedstawił crle'IY lata .temu w miesięczniku
„ZDANIE" (111r 10 i 11) Marian
Stępień. Przyip<>mniał m. in. raporty a•m :basadora włoskiego w
Warszaiwie .z lat 1945-1946. W
jednym z nich IDugeniusz Reale
:przytoozył odipowiedt żyda za.pytanego, dlaczego wyjeżd.fa z
'
Pobki:
„Kiedt1 w Polsce żydzi han.dlowali a nie-Żydzi rządzili
można b11lo w nie; żyć, leez
teraz, gdy żydzi rządzą, t.i nie-Zvdzi handlujtt to Jepie; z nie;

iną

Utalentowany pisarz ;polski
nie znalazł dla siebie miejsca
w żadnym kraju. Kiedy wyj~- ·
nie wiedział o
dżal z Polski,
tym - jak pisze - „że świat
dzieli się na dwie połowy, z
tym jednak, że w jednej z nich
jest nie do życia, w drugie~ nie
do wytrzymania".

POLSKA I I.ZRAiEL
Pięć lat temu ukazało się specjalne W)danie „ZNAKU" (nr
2-3) poświęcone problematyce
żydowskiej. Podobny charakter
numer (5-6)
ma najnowszy
katolickiego. Ji)dmiesiącznika
mund Jan Osmańczyk pisze w
nim o stosunkach polsko-izraelskich, które nawiązano już 15/
.16 m3ja 1948 roku. Wymienili
ministrowie
depesze
v,·tedy
spraw zagranicznych oou krajów: Mos.he Shertok i Zygmunt

J\:fcdzelewski.
,.Nawiązanie

stosunków dyplomatycznych poszerzone zostało wkrótce o wymianę handlową. W Warszawie 20 V 1949
podpisane zostały umowy handlowa i płatnicza, przedłużane
co roku. Ostatni protokól podpisany zostal 14 maja 1966. Obie umowy wy17asly formalnie
30 wr::eśnia 1968, co notyfikowała w Warszawie w imieniu
Izraela ambasada Hotandii, która stała się reprezentacją interesów Izraela w Polsce (na
przelornie 1986187 przybyli pier;nsi po 20 latach przedstawiciel e konsularni lzraela do Warszawy i zainstalowali swe biura
w przedstawicielstwie Holandii).
Obroty handlowe w pierwszych
dwóch dekadach osiągnęły w
sumie ok;Jło 20 mln dolarów.
Import Izraela z Polski obeimowal g1ównie mięso, cukier,
artykuly
różne
chemikalia,
przemyslowe, drzewo, motocykle, skutery, szyny kolejowe,
meble, fortepiany, książki, plyty gra.mofonowe. Polska importowala w zamie.n: sole potasowe, owoce i soki cytrusowe,
orzeszki ziemne, fosfaty i chemikalia, opony, wlókna syntet11czne, rury stalowe, bawelnę
i diament11 przemysłowe. lzrąel
bral 111 tym czasie udzial w
Targach Poznańskich".

PYTAMY:

Jaki był miniony tydzień?
_.

,

'

TADEUSZ J,

żóLCINSKI
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„

- krytyk literacki.

NareszCie odpoczywałem O<l Olimpiady. Na temat wielkich
w)·darze1i. natury politycznej na świecie i w kraju nie chcę się
w:• pow.iadać, jako że od lat przyjąłem postaiwę sceptycznego kibiu: Natomiast za waY,.e wydarzenie, ch<>ć mocno dyskusl'.Jne.
i.; ·,,· ażam decyzję powołania aż t'I'Zech nowych pism literackich.
I te pod auspicjami (czyli odpowiedzialnoś'cią?) ZLP. Nie bairdrn rozumiem ·inicjatorów tych poczynań. Najpierw sprawa p.i sma młodzież~' literackiej. Przed rokiem zlikwidowano „Radar"
- tyg.o dnik młodzieży twórczej, jako nierentowny, a nie nie
czytany. Zadaję przeto sobie pytanie: czy stać nas na niszczenie
pisma i środowisk młodych pisaTzy tylko po to, żeby po jagwa1kimś czasie zaczynać od nowa? A przecież nic nam nie
rantuje: że nowe pismo będzie zarabiać na siebie. I jeszcze jedno - kto je ma robić? Czy młodzi dla młodych, czy starzy dla
młcdych? Historia „Radaru" udowadnia. że tego rodzaju pismo
priwinni robić we;pól starzy i młodzi, ale P"QWinna obowiązywać
rctacja.
Ce, do tygodnika Związku Literatów Polskich dla środowiska
jestem jak najgo'Iszych myśli. Ostatecznie mamy
pi.;ar~klego w tej chw.ili kilka pism, które zajmują się li.teraturą i druPodejrzewam,
~"Ji~ pisarzy, a odbioru czytelnicl:ego nie mają.
że będzie to jeszcze jeden, kolejny niewypał prasowy.
A już na zakończenie: ileikroć na moim biurku recenzenckim
zna.idzie się książka łódzkiego pisarza, natychmiast odzywa się
do mnie Łódź. AkuTat jestem po lekturze tomu wier'SZY Tadei.;szn Chróścielewskiego „Jasień i jesień". Z warszawskiego graldo?ka pozazdrościć jedynie mogę, iż żaden z warszawskich dzis (e.iszych p'Jetów nie wpadł na pomysł opisania Wanzawy w
c,,·kiu wiers-z.y, który układałby się w malarski, niesłychanie os'Jhiety portret tego miasta.

JAN KOPROWSK I -literat.
1

Zyjemy w kraju i czasach, kiedy życie osobiste człowieka,
irgo dążenia i osiągnięcia łączą się w sposób nierozei-walny z
lub niepoc~ólną sytuacją społeczną. Wydarzenia pomyślne
i naszą
myślne wpływają bezpośrednio na nasze poczynania
pracę. Dlateg.o, myśląc o minionym tygodniu, nie mogę nie rozwafać tego, co sh'Ło i dzf'eie się w Polsce. ZarysQwaly się możto,
1:wości pomyślnych rozwiązań spraw ogólnych. Nie znaczy
nnturalnie, że od raz.u wszystko ułoży się dobrze i wydarzenia
na lepsze
potoczą się bez zgrzytów. Ale trzeba mieć nadzieję
podstawowych spraw
t~rgc.dnie, miesiące i lata. Rozwiązanie
grit:podarczych i politycznych będzie decydować równiet o stanie naszej kultury i literatury. Trzeba wieTzyć, że będzie wię
-cej papieru i w lepszym kształcie i szybciej ukazywać si.~ będ11
n,1sze książki. A właśnie w minionym tygodniu podpisałem u~
mowc: .z oficyną sz;czecińską „Glob" na n.owy tom opowiadań
„Małgorzata z Malmo", któ!l'Y został już prz.y]E}ty do druiJni. W
roku bieżącym ukończyłem 70 lat życla i coraz więcej c:1=asu
rr.am za sobą, a coraz mniej przed sobą. Dlateg.o kat.dy, nawet
drobny sukces cenię s.obie bardziej n1ż kiedykolwiek priedtem.
przez Wydawnictwo
Oczekuję też z niecierpliwością wydania
Łódzkie tomu „Wierszy z pod!ró:i;y", a przez Wyd. „Pomorze"
t'lmu esejów i felietonów „Za miedzą i dalej". Ponadto mam
„Czytelnik" wyda mi „Opowieść o -mojej matce",
nadzieję, że
która. napisana w czterdzieści lat po „Opowieści o moiin ojcu",
zamyka sagę o losach mojej rodziny I moich własnych. Każdy
i-:neżyty tydzień, również ten miniony, jest czasem dai-owanym i
trzeba się z tego cieszyć.

AN'I.ONl SAIJE'LY

~ A.\\O'DY

-

esteta, gfobtt()tet".

W ubiegłym tygodniu najbaTdziej ubawiłem się przed witryną
tam
Leią
Księgarni Powszechnej przy ul. PiotTkowskiej 147.
królir0żne pozycje, ro.in. „Gospodarka pasieczna'', „Chor-0by
ków", .,Kozy domowe", „ABC pszczelarza". A pomiędzy nimi
Maurycego Maeterlincka ,.Życie pszczół". Kierując się zriaczeniem dosłownym tytułu ,.Stąd do wieczności'' Jonesa powinno
s i ę sprzedawać w księgarniach Veritasu.

Notował:

MAREK KOPROWSKI .

•

W najbliższych
numerach

„Odgłosów"

- Georgia postanowiła pracować. Chciała mieć własne pieniądze, posyłać paczki do rodziny. Obserwując jeJ krz"t&ninę,
.Tan Duch zastanawiał się. jak wielka pr6żność tkwi w ludziach.
dokonujących pozornie dobrych uczynk6w. Jej rodzina była
najnowsza książka ANDRZEJA BRYCHTA.
przecież zamożna - Jan Kurzawa nie sprawia Maienla chłopa z urGdzenla.
Ma pogodne szare oC'Zy. M6wl łagodilym głosem, wydaje sl•
człowiekiem zr6wnoważonym, ale \V kontaktach z a41lllnlstracJit
nie jest taki · toleraMyjny - reporlai RYSZARDA BINKOW•
SKIEGO. ,

- Kiedyś ubzdurał sobie, te pod prete·k stem wychodzeniJ do
stosunki po-lsko- pracy, żona spotyklł się z kochankiem. Nie pozwolił jej, iść do
-izraelskie nie moinq. zapomi- · fabryki. Kiedy pod wiecz6r wydawało się, ie mąi usnął wy1
cieńczony całonocnym grożeniem, spr6bowała wymknąć się
nać, że Polacy i Zyd.zi w Jatach
n wojny światow.ej byli skaza- doinu - reportaż BOGUMILA A. MAKOWSKIEGO.
ni przez ludobójców hitlerow- Czasem dochodzi tu do tragedii. Są tacy, po kt6rycb D•ikt
skich na zagładę. Na terenach
'1Y nie przypuszczał, że mają pieniądze, a grają na.prawdę wyopanowanych pr.zez Niemców
soko. Spokojnie obstawiają· po kllkadziesiąt tysięcy, a p6źnieJ
str.aty narO<lu polskiego i t.ydo'\vskiego rosły prawie jedna- ' rzucają z wściekłością pęczki przegranych bllet6w - reportaż
JAROSŁAWA DĄBR9WSKIEGO.
kowo. Z~i.nęło 6 mln Polaków
i 6 mln żydów.
- Zycie miałem ciekawe, banvne i pełne przyg6d. Robiłem CO '
Edmund J. Osmańc:i:yk !Pod- chciałem. Na długo pn;ed wojną marzyłem o wojnie, • kłedy
stawia znaku wybuchła wstąpiłem ochotniczo do wojska. Czynami na pola
kreśla, że nie
bitwy chciałem wtargnąć do historii - m6wi KAROL OBIDrównania i nie pO<lejmuje licyNIAK.
tacji co do rozmiarów ofiar obu
stron. PO<lczas II wojny świa
- Stan naszego kraju jest wielkim skandalem w Europie,·
towej Żydzi . iponieśli najwyższe
straty ze wszystkich narodów kt6ry trwa już stanowczo zbyt długo i kompromituje nar6d
polski. W innych czasach sąsiedzi nie ścierpieliby takiego bała
europejskich (w Jiczbaqh bezganu i niegospodarności w środku kontynentu - arłykuł ED·
względnych i względnych). Za.
MUNDA LEWANDOWSKIEGO.
gładę 111Rrodu polskiego przew.idziano na lata powojenne.
- Dla inwestorów zagranicznych Je1teśmy ki:aJem 6 dułym
ryzyku polłtyczno-ekouumlcznym - pisze WITOLD KASPERKIEWICZ.
Oceniając

wlńeżdża.~".

E. L.

•

- Ośrodek .Karma Kagyu mieści się w -Drobinie koło Płocka.
l'tlieJscowa ludnoA6 bardzo chętnle tłumaczy jak dojść do dworku zajmowanego przez polskich buddyst6w, w kt6rym niegdył
MARKA
reportaż
Helena Mniszkówna pisała „Trędowatą" BŁASZKOWSKIEGO.
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.maja 1943
końcu
r przyjechała!'\) do
nad Oką,
Sielc
formowała
gdzie
iDywizja
się l
T. Kośmienia
praciuszki. Miałam zamiar
w
cować jako' sanitariuszka
szpitalu wojskowym. Po przvbyciu rozczarowałam się jak
Po··
wiele moich koleżanek.
wiedziano nam bowiem, że zo#
staniemy wciągnięte do formującego się kobiecego batalionu
dm. E. Plater 1 ze będziemy
iszkolone tak samo jak męskie
,oddziały wojskowe.
Z każdym dniem batalion
nasz powiększał się. Zaczęto
przybywać coraz więcej kobiet.
l,)'stawiano nowe namioty. Teren zakwaterowania zmienił się
nie. do poznania. rnug6 pracojego oczyszczewałyśmy nad

W

nłem.
łyśmy

Pośrodku
tak zwaną

przeciągnę
linijkę, od-

dzielającą

poszczególne namioty. Ozdabiały ją różne hasb
i dekoracje.
l· Nadeszła oczekiwana przez
11as radosna chwila ttmundut:owania batalionu. Na wieezornym apelu stanęłyśmy je. dna obok drugiej, ubrane w
granl}.t.owe berety, zielone blu' t.y I-spódniczki oraz w żołruer
skie buty. Dużo kłopotów miamunłyśmy z dopasowaniem
durów. Dla .jednych ~yły za
małe, zaś dla innych za duże.
I właśnie w tym czasie, kiedy
kłóciłyśmy się z szefem zaopatrzenia o dopasowanie mundurków, ułożyłyśmy piosenkę,
zaczynającą się od słów.: „Nasz
mundurek jest zielony, tylko
trochę tle &krojony".
Od tego czasu poczułyśmy się
prawdziwymi żołnierzami Zaczęły się regularne ćwjczenia.
Gdy o godz. 5 rano dyżurna
batalionu ogłaszała pobudkę,
w
wybiegałyśmy z namiotów
białych koszulkach i stąd biegiem· udawałyśmy się najpierw
do rzeki, która przypomn~ała
nam Wisłę. Po kąpieli w zwartym szeregu maszerowałyśmy
miejsca zakwatel,'owania.
do
Po apelu i spożyciu śniadania
Najodbywałyśmy ćwiczenia.
·początkowo
uwagi
więcej
z.wracano na prawidłowe ma~ ·'~owanie w szyku zwartym.
A bylo z tym kłopotu co nieWydawalo się, że un~ ąra.
miemy chodzić, boć przecież
-tyle lat chodziłyśmy w harcerstwie I w szkole i nikt nam
w
uwagi nie zwracal A tu
wojsku, na każdym kroku poże
prawiano nas, krzyczano.
że mamy dwie
źle chodzimy,
prawe nogi.
.
.
Zaczęf<i się · . fez · ' pełnienie.....
warty. A bylo przy tym 5miechu wiele. Stałyśmy na tych
wartach - jak wtedy mówiono - z rękami w kieszeni. bez
Nieraz zdarzały się
~r~ni.
gdy
smieszne sceny w nocy,
na odgłos spadającej szyszki z
dr 'Wa, war~ąwniczka wszczynała alarm. krzycząc: - Stój!
~to idzie! - Wledy zjawi al się
lak m3ra nocna groźny dla
na~~ego batalionu zastępca dospraw liniowych
wodcy dó
por Mac. Zbadawszy przyezynę
alarmu, wyzywał fizylierkę od
oferm i niedorajd.
Gdy już dostatecznie byłyś
my przeszkolone, w dniu 15
lipca 1943 r. odbyla się uro~

czystość

złożenia

żołnierskiej.

przysięgi
tego ..>,•, E·

Dnia
ki wali wszyscy kości uszko wcy
w wielkim napięciu.
Z rana, o godz. 10, całą dvwjzja zebrała się przed polo\'lrym kościołem. Po wysłucha
niu mszy świętej żołnierze wyruszyli na plac gdzie na trybunie ustawił · się sztab dywigoŚ:!mi.
zji. z zaproszonymi
palce
Każdy z nas wznosząc
do góry powtarzał słowa przyna
sięgi, spoglądając z dumą
nas żołnierzy,
~tojących obok
.ze przypadł też i nam zaszczytny udział w walce z wrogiem
o wyzwolenie ojczyzny.
Po przysiędze poczułyśmy się
Zaczę
naprawdę żołnierzami.
wydawać nam br011, z początku kilka sztuk na kompa-

to

nię, a potem każda fizylierka
otrzymała swój własny karabin. Zaczęto teraz pilnie nas

o broni.
Pewnej niedzieli przybyła do
nas Wanda Wasilewska. Cnły
batal!on wystąpił na spotkanie
z nią. W kilku słowach określiła powód swego przybycia.
że
Oznajmiła między innymi.
z naszej jednostki wybrana zostanie jedna kompania, która
wyruszy razem z dywizj~ na
front. Ku wielkiej mojej radości zostałam przydzielona również do tej kompanii. Od rana
zu zostałyśmy podzieione
plutony i drużvny, dostalysmy
osobne pałatki i wieczorem po
do
apelu, gdy przyszlyśmv
nan:iiotów, poznałyśmy nowe
koleżanki Wtedv. wtaśn ' e !>potAnielę
kałam po rai pier"·szy
to "ieislcł
Bvta
Krzywo!l.
dzieV.·cLrna. o nie'J1: lorn~·m w y o
wzrostu.
glądzie. niskiego
okrągłej twarzy i małym \\'Yuczyć

kroju ust, troche piegowata,
blondynka. Była · bardzo nieśmiała i zawsze 7.amvślona W
ze mną
częstvch rozmowach
pr.wżv
opowiadała o ciężkich
ciach w dzieciństwie. Pochochłop
dziła z biedn.e1 rodziny
byt
skiej, której materialny
nie zapewniał dostatniego ży
cia. Bardzo pragnęła uczyć się,
lecz ubóstwo rodziców nie pozwoliło jej zdobyć pełnego wykształcenia podstawowego. Była bardzo zadowolona z przydziału do frontowej kompanii
fizylierek, gdyż tą drogą - jak
- prędzej
'zapewniała mnie
do
będzie mogla dostać się
rodzinnego domu.
i
kraju
Szczególnie pragnęła zobaczyć
Warszawę, której nigdy dotąd
nie widziala.
Nasza . jednostka, znana pod
I kompanii fizylierek,
pepeszki i cały wojskowy ekwipunek. Byłyśmy dum-

nazwą
dostała

wiedliwić, ale
kował Anieli

generał

podzię

za dobre wypeł
nienie swego zadania na war~kich
cie. mówiąc: - Ob:;
jak Krzywoni~wna,
żołnierzy,
było jak najwięcej!
Po 10 dnia~h postoju nasza
dalszą
dywizja wyruszyła w
drpgę, w kierunku Smoleńska.
w
odbywaliśmy
Marsz ten
bardzo ciężkich warun~ach aPrzez cały
tmosferycznych.
dzień padał deszcz, wiał gwał
Wyruszyliśmy
towny wiatr.
późnym wieczorem. Droga byuciążliwa i trudna
ła bardzo
do przejścia. Po kilku kilomC'trach niektórzy żołnierze zaczęli padać ze zmęczenia. Pod
koniec marszu zaczęłyśmy również odczuwać zmęczenie Bynitki.
łyśmy przemoknięti do
mialy~y

W butach

pełno

wody.
Dnia 10

października

1943 r.

nią drapaka". Im
łyśmy celu, tym
upust
wałyśmy

bybliżel
bardziej dawesołości.

Szczególnie Aniela miała świe
tny humor, opowiada.ląc ku ogólnemu zadowoleniu chłopskie
kawały Zbyt wesoły na:;z nadostrój nie uszedł uwagi
wódcy kompanii. Denerwował
Usposię I uspokajał nas: kójcie się do jasn~j cholery! Musimy zachować
-krzyczał. jak największą ciszę i ostroż
Ale ·na te uwagl nie
ność! dalreagowałyśmy jakos. W
wybuchałyśmy
ciągu
szym
jakby
śmiechem, gdy któraś na przekór porucznikowi Orło
wskiemu - potknęła się o cokolwiek. na przykład o rozcią
gniętą pod nami sieć telefon;czną i padała jak długa na zienaszym
mię. Zniecierpliwiony
komzachowaniem dowódca
mnie i
wyprowadził
panii
Krzyv.rnniównę z szeregu i zapowiedział, że po wycofaniu się

się u kapitana Lubczyka, który wyda dalsze rozkazy.
doZgodnie z poleceniem
wódcy kompanii zabrałam wyznaczone 3 fizylierki i pożegna
łyśmy się z pozostałymi. Cali=\
do
nasza czwórka należała
wyborowych strzelców-snajpew
rów dyw'izji. Ruszyłyśmy
drogę.
Dzień

zapowiadał się pogozaczęto
Na horyzoncie
wschodzić słońce. Przed nami
coraz częściej rozrywały s ię
pociski artyleryjskie. Nie odMastraszało to nas jeQnak.
be:.:
szerowałyśmy spokojnie,
okazywania strachu.
·W sztabie dywizji zameldowałam się u kapitana Lubczyka. Powiedział mi, że naszym
ozadaniem będzie w nocy
chr-0na ważnych dokumentów
sztabowych, a w dzień będzie
my spełniać rolę sanitariuszek.
Od razu przystąpiłyśmy do
pracy. Zaczęłyśmy opatrywać

dny.

WLADYSLAWA. WYSOCKA

'

Bnlam u~ial •

hiłwie peli Lenino

ne, że mamy broń, te Idziemy
na front, że wkrótce spotkamy
teraz
się z wrogiem. zaczęto
uczyć nas kopania rowów strzeleckich. Przechodziłyśmy bojowe szkolenie.
Nadszedł wreszcie dawno oczekiwany dzień: ostre strzelanie z własnych karabinów W
tych ćwiczeniach najbardziej
odznaczała się w naszej kompanii Aniela Krzywoń. Najlepiej z nas strzelała. Została
wyborowym strzelcem-snajperem. Była to dla niej wielka
'
radość.

Pewnego dnia dowódca naplutonu podporucznik
szego
zapowiedziała
Charytcinowa
nam, że tematem ćwiczenia. na
będzie
wyruszałyśmy,
które
szkolenie zwiadowczego olutonu w akcji bojowej. W krótkich słowach przedstawiła plan
tego ćwiczema Wzięło w nim
zaudział 5 fizylierek. które
maskowane w lesie miliły stawroga. Ja i
zasadzkę
nowić
Aniela zostałyśmy. wysłane do
lasu w celu odszukania wroga i wskazania plutonowi bezp~ecznei drogi w jego marszu.
-Aniela w ~ ..cycb ćwiczenia.eh
Najpierw
spisała się najlepiej.
odkryła .,wroga" siedzącego na
drzewie. Była ·ntm fizvlierka,
nasza koleżanka Hela Figura.
Okrążyl:v.śmy to drzewo. Aniela krzykn~a: - Ręce do góry! Rzuć broń! - Hela vnekrzy\tiem ' spadła z
rażona
drzewa akurat nam na ~towę.
Krzywoniówna. jako dowódca
zwiadu, dała mi rozkaz odstawienia „ wroga" do plutonu, a
sama ruszyła dalej.
Nadeszła wreszcie od dawna
oc.:ekiwana chwila wyjazdu na
front. Dnia 1 wneśnia 1943 r.
rano batalion kobiecy pożegnał
naszą

kompanię,

wyruszającą

wraz z innymi jednostkami dywizji pieszo z miejsca postoju
do stacji kolejowej Dziwowo.
Tam załadowałyśmy się do wagortów i wieczorem wyruszyw drogę. J echatyśmy
łyśmy
przez 5 dni. W ciągu podróży
byłyśmy w ciągłym pogotowiu,
gdyż linie koleiowe były stale
bombardowane przez samo1oty
hitlerowskie. Dojechałyśmy do
stacji kolejowej Wiaźma. gdzie
wyładowałyśmy się i maszerodo nowego miejsca
wałyśmy
postoju. Było to wzgórze pokryte ziemiankami. wybudoważołnierzy Armii
nymi przez
Nasza kompania
Czerwonej.
dostała zadanie ochrony sztabu dywizji. Od razu - już w
pierwszym dniu po przybyciu
na miejsce - przystąpiłyśmy
do pełnienia służby wartowniczej. Aniela tego dnia miała
wartę przy sztabie dywizji, ja
w patrolu.
zaś uczestniczyłam

Władyslawa

Wysocka

wsi
znalazła się we
Mikołajewo, "położonej 8 kilometrów od głównej linii frontu. Do naszych uszu docierały
kanonady artylejuż odgłosy
obieqzie tegoż
Po
ryjskiej.
dnia poszczególne pułki zaczęły zajmować pozycje fron-

dywizja

towe.
Wkrótce odbyła się zbi61·ka
naszej kómpanii. Nasz dowódca porucznik Orłowski zapopluwiedział. że nasz trzeci
ton zostanie podzielonv na 3
zostanie
Pierwsza
dmżyny.
przy naszej kompanii, druga
zostanie pr:tydzielona do I puł
ku, a trzecia· włączona do 3
pułku. Drużyny te będą ·miały
za zadanie przede wszystkim
odprowadzanie jeńców na tyly
frontu. Ja i Aniela postanowiłyśmy również przyłączyć się

do drugiej lub trzeciej druży
ny. Zwróciłyśmy się więc z
prośbą w tej sprawie do naszego dowódcy ale mimo na· Po godzinie 23 dowódca dyszych błagań pomcznik Orwizji generał Zygmunt Berling
łowski nie zgodził się na nai · szą propozycję. - Dostaniecie.
wyszedł ze sztabu dywizji
po kilku minut.ach· . wracał /.
o wiele ważniejsze zadani·> -powrotem. Aniela słyi:ząc krooswi.adczyl nam. - Pożegna
ki, \vydała rozkaz: - Stój! Kto
t,·śmy ~ię więc z koleżankami
obu drużyn, które następnie
idzie! - General odpowiedział:
zo taly odprowadzone do prz.1·- Swój! - Podaj hasło!
Jestem
dzielonych pułków.
zawołała fizylierka. odpowiedowódcą dywizji O godzinie 8 wieczorem ·w
Przed chwilą
dział generał. asztabie dywizji ogłoszono
dy wyszedłem z dowództwa
z
larm.. Wyruszyłyśmy wraz
wizji. - Aniela nie usty-za,,·_
wsi Bupywizją w kierunku
szy hasła ,wydała rozkaz: - W
dy l<'ront był już bliski. Sły
Padnij! - Genetył zwrot! strzały i wybuchy
chać było
rozlrnz. r<rzvworal spełnił
ża
pocisków art.vleryjskich.
nió\\'na zawe?.:wała wtedv dodna z nas nie poddawała s i ę
wódcę \\·artv który sprawd~ l !.
nastrojowi strachu lub oanidoto rzeczywiście
że jest
ki Po cichu nuci!~·śmy ~towa
Fizylierka
d\"\\·izji.
wódca
naszej piosenki: .. Z na~ będzie
ba:stanęła . na
zmieszana
kompania wyborowa taka. ;i;e
nie
czność przed gener a łem.
przed
najlepszy Niemiec da
jak ma się usprawi edząc,
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do siedzącej wewnĄtrl woWyrzu•
zu Krzywoni-Owny. caj dokumenty! - Aniela za.•.
częta wypychać paczki z dokul
mentami. Odbierałyśmy je
zanosiłyśmy obok. Prócz trzec-h
wyrzuconych paczek, pozostało
w wozie jeszcze sześć. Anie:la
paczki.
pozostałe
wyrzuciła
Wtem nagle usłyszałyśmy detonację następnej bomby, soaAniedającej na samochód. lo! - Krzyknęłam z całych sił.
- Ratuj się! Opuść samochód!
- Ale · nie było już ratunku.
Ciężko ranna próbowała wydote.i
stać się z szoferki, ale w
spadła' na nią
samej chwili
gałąź. Ogień objął wkrótce cale wnętrze samochodu i znajdującą się w nim Krzywoniówłam

nę.

.Na ten widok dostałam szo,."
z
biegałam
ku. Na próżno
miejsca na miejsce, krzycząc i
wzywając pomocy. Niestety, w
pobliżu nie było nikogo. Pasłam prawie nieprzytomna na
ziemię. Po chwili obuch:ił mnie
warkot powtórnie nadlatują
cych samolotów niemieckich i
w pobliżu
huk spadających
bomb. I wtedy 1 dostrzegłam kilpostaci. Przede
ka rannych
mną leżała nieruchomo . ciężko
ranna Lida Karczewska, u któstrumykiem ze
rej wąskim
Rana
skroni spływała krew.
śmiertelna.
się
jej okazała
Przeniesiona do szpitala wkrót·
ję
ce zmarła. Trochę dalej
w
czała z bólu ciężko ranna
wprost
nogę Hela Figura. Na
mnie w ogarniętym ogniem samochodzie płonęło ciało Anie·
li.

rainnych k00clus.zkowć6w. Udzie• lałyśmy im pierwszej pomoc~·.
··· Trudno było o wodę, której
spragnieni byU ranni. Aniela
z menażkami kilkakrotnie udawała się po nią do najbliż
szego źródła.
W. pe\vnej odległości na
Przed obiadem kapitan Lubujrzałam zbliżającego
wzgórzu
·. czyk wezwał mnie i dal rozkaz
Dywizji genesię dowódcę I
dowszystkich
załadowania
Resztkami sił,
rała ..Berlinga,
kumentów sztabowych do sawyczerpana do ostatnich gra- ·
mochodu. Dywizja miała runic, zbliżyłam się do generaszyć naprzód, a my miałyśmy
ła. Próbowałam stanąć na bap'odążyć za nią. Załadowałyś
czność. Przez pewien czas pamy paczki z dokumentami tak,
trzyliśmy sobie w .oczy, nic nie
nie
że wiele miejsca w wozie
mówiąc. Po chwili ktoś z ty.lu
w nim
było.. Do tego zajęli
na mym ramiepołożył rękę
miejsca telefoRiścł draz pisarze
niu Odwróciłam się i zobaczysztabowi. z nas tylko Krzywoń
łam dowódcę naszego plutonu
samoznilazła się w środk1.1
Charytonową.
podporucznika
dla bezpośredniej ochodu
Obie odeszłyśmy od generała i
chrony dokumentów, a ja z po~
powróciłyśmy do miejsca, gdzie
zastałymi dwiema koleżankami
dopalały się szczątki samochowozu.
siadłam na. błotnikach
du wraz e Ciałem Anieli. ChaPrzejeż
Ruszyłyśmy w drogę.
rytonowa z odkrytą gtową stamadżaliś~y przez tyraliery
nęła na baczność. Ja starałam
wojsk. żołnierze
szerujących
się uczynić to samo. Po policzpozdrawiali nas okrzykami: kach dowódcy plutonu spływa~
Niech. żyją fizylierki! - My z ły
łzy. Ja nie mogłam płakać,
kolei pozdrawiałyśmy ich, ży
Z zaciśniętymi pięściami, stocząc p0wodzenia na froncie.
jąc przed spalonymi zwłokami
Dojechałyśmy do palącej się
Anieli, ślubowałam, że oomjakiejś wioski przed kilku mina ·wrogu,
śe"!my jej śmierć;przez
nutami - ·opuszczonej
Następnie podeszłyśmy do 'roz~
NiemC'ów. Widziałyśmy liczne
ciągniętej ·na i.iemi Lidy Kar- .,
za
trupy zabitych żołnierzy.
czewskiej I obok niej leżącej
w wą
wioską wjechałyśmy
Heli Figury,
wóz do ziemianek. skąd wyprowadzono wziętych do nienie mogłam
Do kompanii
Kapitan
hitlerowców.
woli
iść o własnych siłach. CharyLubczyk polecił nam - cztetonowa prowadziła mnie pod
rem fi~ylierkom - roztoczenie
rękę. Fizylierki na nasz widok
ścisłego nadzoru nad samochozbiegły słę I powitały · mnie
dem z dokumentami, a sam uPo moim wyglą·
se~decznie.
dogodał się w poszukiwanm
poznały, co się stało. Podz1e
dnego miejsca dla sztabu dyrucznik Orłowski wziął mnie za
wizji.
1·ękę i uścisnął serdecznie, m·z wozem.
Zostałyś'my same
wydarzenia,
tając o przebieg
Nad nami świstały kule, co
Byłam jednak tak mocno ochwila ·nadlatywały niemieckie
słabiona. •że nie wykrztusiłam
samoloty, bombardując . nasze · ani słowa.
pozycje. Samochód z dokumentami zamaskowałyśmy, poW nocy dywizja ruszyła na
krywając go· gałęziami. Obole
z frontu zostaniemy obie sronowe miejsce postoju, na zanas zaczęli· przechodzić ranni
go ukarane.
służony odpoczynek. Dwa dni
do od- żołnierze · udający się na tyły
Do~zlyśmy wreszcie
temu, tą samą drogą, szłyśmy
frontu. Z braku bandaży pood
ległego o dwa kilometry
razem z Anielą Krzywoń.
wyciągałyśmy z plecaków biefrontu sztabu dywizji. z miejopatrywai
ją
darłyśmy
liznę,
sca przystąpi?yśmy do okopaW grudniu tegoż roku za bołyśmy rannych. W trakcie tej
to
Sprawiało nam
nia się.
haterski swój wyczyn Aniela
napracy - ku wielkiemu
wielkie trudności, gdyż po wyr
pośmiertnie
Krzywoń została
kopaniu jednego metra ziemi ' szemu zdumieniu - zobaczyodznaczona orderem „Boha·
odl;yśmy Stefę Jeżykowską,
występowała woda. Trzeba bytera Związku Radzieckiego". Ja
prowadzającą jeńców na tyły
ło przenieść się na inne miejotrzymałam Krzyż Walecznych.
podniesioną
dwnnle
z
frontu.
Powody.
było
nie
gdaie
sce.
Inne koleżanki odznaczone zorucznik Orłowśki z łącznicz głową popędzała · hitlerowców,
stały również wysokimi odzna.
glo1:
cały
na
krzycząc
ką Jaśką (nazwiska jej nie paczeniami radzieckimi ł polskiZamieniła
Scłmell, schnell I · miętam) poszedł do sztabu po
m!.
z nami naprędce kilka słów I
d-alsze rozkazy.
pożegnała nas.
O godzinie trzeciej w nCJcy
Wysocka-WoJcle•
Władysława
Miejsce naszego postoju .za- c~owska b>·ła w kompanii tizY•
kopa.n.ie okozakończyłyśmy
herek, blorąeeJ wraz z I D;vwizJostrzellczęto coraz bardziej
pów. Dowódca kompanii · dał
im. T. Ko,ciuszkl udział w bitwie
nam niebezpiewać. Groziło
rozkaz udania się na spoczynek.
pod Lenino w dniach U-U pa•
Rękopla swoich
Przybiegł · 'kapitan
żdziemlka 1913 r.
czeństwo.
Nie mogłyśmy jednak spać.
wspomnień wręczyła ml Ila spot•
Lubczyk i rozkazał, żebyśmy
Rozmawiałyśmy o tym, co nas
kanio z redakcJit gazety froatoweJ
natychmiast ruszyły na stare
· czeka dziś lub jutro. Czy prze,;Głos 2ołlllerza" \v 2y&omlerzu w
lHł r., prosząc o zamleszcunte Ich
miejsce postoju, które niedażyjemy tę wojnę? Czy wród~
po powrocie do Polskł w prasie
wno opuściłyśmy. Sytuacja bymy do naszych rodzin w kra.lu?
'
.
krajowej.
gdyż
ła bardzo niebezpieczna,
w końcu zasnęłyśmy.
Po sakończentu -Jn:v Wysoeka
·Gdy zaczęto świtać, zet'\va- · Niemcy zaczęli rzucać wciąż
przez pewien 'czas pełllUa 11łutbę
nowe siły do walki i coraz in!yśmy się. Porucznik Ortowskl
wojskową w Wojsku Polskim. Od·
ten~ywniej bombardować nas.
wszczął alarm. Po chwili usły
~~~ft~ona została Krzy:tem Waletsszałyśmy dochodzące już z poRuszyłyśmy więc w powroJe.I wspomnlenta dot..vcbc:zu nie
la bi twv głośne nawoływania i
pe
byty drukowane. Ukazuj- się
do
rozkazy: - Agońl Ognia! -~-. tną drogę. Dojechałyśmy
;~~\.-~Jerwszy na lamach 0 ,0dg?odawnego miejsca postoju. I tu
To nasza artyleria dawała znać
o ~obie. przygotowując atak - jak okazało się - gr1>zilo
nam również niebezpieczeń
pozy.cjc
ko-jciuszkowców na
stwo. Samoloty wroga co chwiwroga.
la ·nadlatywały i bombardowa.
Gdy tąk siedziałyśmy, przyły. Jeden pocisk trafił w nasz
słuchując się strzelaninie, prz~-
zamaskowany samochód z- dobiegła do mnie łączniczka Jaś
Oprace>wał
kumentami. Odczułam bardz9
ka z rozkazem. żebym natychi podał do druku,,
powalił
silny wstrząs, który
miast zameldowała się . u doOkopami
kompanii.
mnie na ziemię. Poczułam, jak
wódcy
FRANCISZEK
przypięta do pasa łopatka wyr.Przedostałam się do ziemianki
LEWANDOWSKI
wała się wraz z nim, odrywaporucznika Orłowskiego, ZmiePodrzył mnie oczyma i powiedział:
jąe ml kawał płaszcza.
ł u!rzałam
niosłam się nieco
- Mów.iJem wam, że będziecie
gęsty dym, unoszący się nad
potrzebne do '. bardzo plln~·ch
zadań. Weźmiecie z sobą Aniesamochodem: Palił się brezent
lę Krzrwol'1, Lidę Karczevi.rską
coraz
Widziałam
wewnątrz.
i Helę Figurę. Udacie się do bardziej rozprzestrzeniający się
o~ie~. - i Antetol ~ krzyknęsztabu dywizji i zameldujecie

•
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ze str. 1
wtenczas, bo się radzić przyszła:
- Eluniu, ja ci nie doradzę, an.i niE; odradzę. Ty sama najlepiej wiesz, czy ei będzie z
nimi lepiej, czy gorzej.
'
A gdzie tam! Nie posłuchała. Poleciała
państwo·we pieniądze Widać ważilliejsze
dla niej niż rndzona matka.

na
one

W pierwszych dniach
wrzefoia pojechalem
do Raciąża. W podróży towaTzuszyl mi Stanislaw Mikołajczyk, którego przekonalem,
że
powinien odwiedzić d<.ieci i fonę. Nie widzieli
się od miesiąca. Ani ona nie wie, co w Lodzi, arii on - co na Pólkach. Dlaczego do siebie nie piszą?- PTzecież latwiej by im
było
przetrwać tę rozłąkę. Nie potrafii wytlumacz·yć,
dlaczego. Po prostu nie przyszlo, mu to do glo-

wy.

Na posterunku milicji w Raciążu przypadkowo spotkalem Jadu·:gę Dzięgielewską. Chęt
nie prz.ystala na propozycję dłuższej rnzmowy,
którą
nagralem na taśmę magnetofonowq. Natomiast Jerzy Kołodziej, posterunkowy na Pólkach nie mial mi nic do powtedzenia, choć
nie kryl, że zna dobr:e sytuację i - po czy;ej stronie jest jego sympatia. Wyjaśnił, że bez
pozwolenia pTzelożonych r.(e . może udzielać
informacji prasie, a komendant posterunku ;est
cz1'uTat na urlopie.

Spalili się prawie do cna, równo. Rów.n<> też
prawie dostali z „fajerkasy" po około sto tysięcy. Bardziej jak
się mówi na cdczepnego, bo pieniądz żaden. a goli
przeci 2 ż
wyszli. Samych taehów za więcej chyba
"'
gzafach było. Ale niech tam jw.i. Dość że on i
te pieniądze potem głównie w nowy dom wło
żyli, a teści-0wa w nowe meble. Na .i;iebie

·„

ino

patrzyła.

Wycug

(!)

Foto: Autor
też nie z.a wiele, jak wspomnieć, pomogła. Najwięcej z drutami chodziła,
nitki wiązała •. a jak ją kiedyś
jego mama
przycisnęła ó 1 o, wyrzekła jej:

Przy budowie

- Toż nie dla mnie, a dla siebie
dzieci budują.

,

swoich

Prawda niby, ale i nieprawda, bo l: reje.i1ta1nego zapisu jej też się należało. Zresztą i
tak i tak kąt by przecież dali. Psa grzech wyrzu~ić, a co dopiero matkę. Tylko
że
jak
dzieci piach przesiewały i do innej
rob:ity
zawsze bvły <;;kore, aż się sąsiedzi nad nimi
litowali,
to ona nie mogla więcej?
żeby
chociaż chciała chcieć!

Tak samo później z tymi zamkami. Przyjechała milicja, że zięć jej popsuł i do swoJego pokoju nie może wejść. Wziął munduro. wy od niej klucze, otworzył. zamkinął, znowu
otworzył...
'
- Musiała pani może źl" włożyć Nie dala sobie wyU-u nacz ·:
- On t.alci spec - na
najpierw zepsuł, a potem

mówi.

zięcia poka~la -

:ie

naprawił.

niemożliwe,
wszystkie
zięć nie wejdzie, to jak mógł popsuć, kiedy „łudnik" od
środka założony? Nie wier.1 "· ta, co powied~ieć.
Ledwie odjechali, poszła do kuchni, tej
na

Obejrzeli zameh -

dole i z nerwów zwie,
cię

i · tak

ubliża,

zniszczę,

zaczepia„.

skurwysynu!

A jego mama przy tym była. Popłakała i;ię
zaraz. bo iak tego słuchać. Syn widzi - matka płacze. to ka7.ał teści owej iść do jej pokoju i tam sobie ' krzyczeć. Co przy dzieciach
awantury wszczyna! Gdzie tam - jeszcze pomidorami zp.cz ...ła w niego ciskać,
gotującą
wodą z cza:nika chciała poparzyć, za saganek
z kart0flami . chwvciła„.
Pobiegły dwie najstarSZ..l
córki. do Juszkiewiczów po milirk dzwonić l'' eh teraz przyjada i zobaczą, jak z babcią Jadzią jest naprawdę Nie ch::i ~ li. Poszedł drugi raz sam Mikola iczvk:
- O<' zamka, to żeście z teściową przyjechali, a sagankami jak rzuca, zwie, że nien:iożli
wością, to was nie ma?!

ł

ODGWSY

Elżbieta

wytwornie,
'\Yieczorowo, nieco snobistycznie, krótko mówiąc - Europa.„
A wszyst~o za sprawą spóła:i
akcyjnej HAND, firmy, b..--tóra
w ostatnich
miesiącach była
stalym tematem rozmów największych łódzkich plotkarzy i
wróżbitów. Mnożyły się, dyskretnie sączone
przez ttrasę,
pikantne szczegóły. Sensacyjnie
zgoła brzmilllY zapowiedzi wystawienia p<Ji aukcyjny młote k
nieznanego
obrazu
Juliusza
Kossaka
czy Salvadore Dali.
Bo też firma HAND zapraszała
na pierwszą po wojnie w Lodzi aukcję dzieł sztuki!
W wyznaczony wieczór niżej
podpisa'l'ly wbił się odważnie w
garnitur, ,,muchę" podczepił i
udał się do Grand Hotelu. Europą p-owialo
już w głównym
hallu. Dwie blondynki w \'v"'Yraźn ie wieczorowym makijażu
kręcił~ się w pobliżu recepcji,
taksującym spojrzeniem obrzucając
wsz„stkich
bez mata
mężczyzn
!pewnie brły
z
FBI...). kill.-11 ~magło!icych mło
dzieilców ror,siadło się w fotelach. oczekując swej szansy, to
znaczy - okazji,
a w szatni
królowały .,Extra moene z filtrem".
Pnę się po schodach na pierwsze piętro, słysząc dobiegają
cy z tyłu kobiecy ·!!ze.pt:

w

taty jedno przez drugie.
Spod domu po drugiej stronie drogi z nieciekawością przyglądala się tej scenie
Krystuna Kalin ar~, Następnego dnia
już pól
ics i wiedzialo, że „Mikotaj" wróci ł do żony.
przywożąc ze sobą d " 'ór-h
ta/..:ich (to ki~rowca
1 ja), co s i ę podają za dzienni karzy. a są z
rodz i1iy tej ich ci.otld Teresy, co mieszka
w
Lodzi.

z drową

Sąsiedzi

ani do młodych, ani do teściowej
nic nie mają, ale„.
Jak oni mogli tak z matl~ą zrobić'? żeoy do
domu nie wpuszczać, wody
i jedze11ia żało
wać, blć ją.„ Nie przystoi.
A ona porządna
przeciei i zgodna kobieta. Tyle lat już
tu
mieszka, to znają. Teraz siedzi u Kami1'1skich,
będt.ie już ze trzy tygodnie. Wcześn i ej, chyba
z rok - w Raciążu, głównie u Chmielewskich,
no bo jak .,Mikołaje" tych dzieci nabrali, to
dla matki miejsca brakł o i musiała iść precz,
a co tam kiedy poszła. to ją gnali.
Nad pokrzywdzoną przez dzieci matką ka?.dy
się ulituje: szldan:kę herbaty czy talerz zupy
da umyć się poowoli, ogrzał, wysłucha jej · nar~lm11, pocieszy. Jakby wszystko spisać, co
ona, biedna, naopowiadała, to· prawdziwy
kryminał, że i w telewizji lepsz.ych :nie odgrywają. A Elka, znaczy się córka, to znowu
słowa dzisiaj nie powie. Zamknięta siedzi '"
domu. psa wielkiego uwiązała, nocą Po ok!llach
światlo pali... Boi się ludziom w oczy &pejrzeć, za t-0, że tak si i z matką obchodzi.
Nie , chciało się jej robić, to scbie dzieciaków nabrał;- i pa!lstwo je.i teraz płaci. Podobnież c oś sto tysięcy. A .i eszcze jak pójdzie czasem do opieki społec?Jnej i napłacze, to i w
naturze jej co dadzą. Każdy bv tak chciał la
darmo. No bo przecież.
jakby jej nie płaci
li, t.o by sobie chyba ·sama tak1eg:i kłopotu na
głowę nie ściągała, no nie?
Dzieci, nie można powiedzieć. czysto ubrane
chodzą, dobrze się uczą. ale kto wie, co
t.
nich jeszcze będzk ; .:k tam się tak narobiło. Milicja co rusz zajeżdża. bo te zamki psuJą wpuścić
2 chcą. prokut·atcr śledztwo p:·owadzi.„ Przecież utop:ć matkę chciała! Wedy
do wanny napuściła. na rękach- czarne ręk a 
wicz,ki do łok<:i żeby śladów n:e było„.
·o
z :ł \.:) to już
powinni ją zam :, ::ąć l chyba
zamkną. Kara musi być i to nie byle jaka.
Każdy po\1·ie.
Prawda, że widzieć, nik:t nie widział,
bo
same były, ale ja~~ ..;ię- \\' tej taz1e:1ce odby\Yalo, Dzięgielewska szczegółowo opisywała, pckazywała. Nawet to. ż
sztuczną szczękę zgubiła i dopiero milicja pod wann? rnala.zla. No
i Kalmanka może n otwierdzić, i:e wargę miała rozciętą, sińce. gl'Zv . ubranie
·poszarpane,
bo
jak 7 domu z krzykiem
wybiegła,
to
prosto do niej Kalmanka zaraz tam mieszka.
to wszystko najlepiei \\'ie.
Nie wszyscy mieszkat1cy wsi Pólka pod R<ł
c~ążem, z którymi rozmawiałem, skł?nni. są
winić Mikołajczyków, czy tylko M1kolaJczyków. wbrew temu, co na polecenie Prokuratur~'
~ionowej w Płońsku
ustaliła
miejs<:owa
milicja, zdania ·na temat tego głośnego w okolicy kon.fli~tu są podiziel<me. choć głosy pot'%pienia istotnie pr~eważają. Bt'zmią leż donosn!ej.
U Bieńkowskich i Kalma116w na przykład
nikt nie ma najmniejszych wątpliwości. Kowalscy niemalże widzą już wyrodną córkę na
szafocie.
Zofia Juszkie\Vicz uchyla się od ocen. To nie
jej sprawa. W garnki sąsiadom nie zagh\da.
Pamięta t~·lko, że gdy ongiś leżała w
szpitalu. to Po wsi rozeszła się plotka o jej śmier
ci I sąsiedzi zaczęli już nawet mężowi składać
ko11dolencje. Potem niektól'Yiń trudno było uwiereyć, że jednak żyje.
właściwie

'

praw-0.

.

Bronila uparcie. Ate jak ra.z pri!ed mą klękla
i obieca.la, że :rniszczv, zgnoi, wykończy„.
więce; się nie clalo. Bo jakże to ta.k,, żeb11. ;edr.11 matka do drogiej. Jeszcze o czynis. takim w
zyciu nie sly1zala, a latti swoje już ma.

-

Rozpoczynamy

Kwaśniak:

aukcję

wyciąga

jeden ze
swych najbardzief ezarując~•ch
uśmiechów
i zgrabnie deklamuje: - Na sztalugach grafika ,.Marzenie sen?te". autor - .
.

w następnym numerze.

Do pierwszego odcinka
1•eportatu pt.: „Wycuc"
zakradł lifl przykry błąd. Otóż nabtarsza córka P·
Mikołajczyków, Gratyna urodziła stę nie w 1983, a
w ll73 roku. za pomyłkę pnepra.szamy zatnteres11·
wanych oru wszystkich Czytellllk6w. .

on.

w ~dększości

j<>st .,wieczorowo". choć gdzien i<'gd;:ie b1'·skają ró,~·nież sw"'tr•-. Około setk~ ludzl.
moz~
nieco mmeJ.
sporo znanvch
twarzy, ale dajnw ~ookó.i nazwiskom. dzi~ nikt nie wie kto
•tużbO\\"O
a
kto >pt,•watnie.
.Te~t i prasa. są chłopaki z t~
lewizji.
Nastrój jakiś dziwn _,.. niecodzienm·, nie bardzo viadomo,
czv siadać
czy raczej podzi'\Yiać wrsta w i one dzieła, Tot„ż
ob5ern·uję u wielu lekkie pod0nerwowanie. pewnie I scener i ą.
to'\i.·arzvstwem v:yt.wor1wm. i cenami. które \V wię
kszości
wypadków. prznnać
trzeba. zdec.1·don·anie n·.1·pr.wdzal1· naszą galopująca ini'l<lc)~. Jesz.cze osttttni.e rozm o w~·.
dyskretne powitania, parę kolejnvch uśmiechów
!'ozdawam·ch owicie na lewo i pra\\'o
prze? prezesa . półki - Lucjana. Zel.era, który na dziś przybrał w~·raz twarzy a la „Mona
Liza" z lekką domieszką „Damy z łasiczki\''. Jeszcze kilku
spóźnialskich
pośpiesznie zajmuje nieliczne wolne krzesła 1
- zacz~·namy ! W światłach
„rampv" ukazuje się„. Sta.nislato Kwaśniak,
aktor Teatru
Powszechnego.
'\V kilku słowach wita zebranych,
spółki
akcyjnej bliżej nie przedstawia, natomiast prezentuje reaulamin aukcji.
żart6w nie
ma:
nie wolno zgłaszać Cf>n
niższych od wywoławczych. licytujący -oferują .ceny w języ
ku pclskim. a HAND jako komisant
nie ponosi odpowiedzialalności za wady i nie zała
twia żezwoleń na wywóz dzieł
za granicę„.

TOMASZEWSKI

Dokończenie

d~·styngowanie

RŻeczvwiście,

Po ucieczce syna plakala cale noce. Nie mogla pTzeboleć. A mąż to %4„az M Pólka pojechał synr wej -pomóc, a i przt1Pilnować, bo
P" ciemku strach tam teraz jej choćby na podwórko wy;ić. Parę raz11 ktoś kTęcil się ko'to
domu, kamieniami w psa TZucal.„ Kiedyś byfo nawet kilku. Sani widzial, jak spod plot-u
uciekali. ale pozm1ć b11 r~e poznal. Dość.
że
Eli spoko;u nie daj\l. A on.a już led~o . dyc!ia
z tego wszystkiego, pigulki na uspoko3enie bi~
rze i jakby calkieni sama z dziećmi zostala:
;eszcze bv sobie co, nie daj Boże, zrobila. Już
Taz przecież przez matkę się trula.!

PA~

- Chvba.
t~•ziitld
trochę
hajcu?„.
- Wziąlem., spokojnie„.

mruczy

Bronila jej dlugo, Kiedy nieraz syn skarżyl
, się, źe taka, czy taka, skarcila go:
- Stasiu. nie wvmawiaj, orm też j~st matką i na pewno nie c1ice
dla was źle, a że
może czasem eo w ne·r waeli
powie, to takie

•

„Kolega Krygie„

Salvadore Dali,
pięćdziesiąt
pięć na siedemdziesiąt.
cena
wvwola.wcz« dwtz miliony
dwieście

pięćdziesiąt

zlotych„.

.

tysięey

Podnosi mlotek i - nic, cigza. No, pierwsze wrażenia czasem są piorunujące. Więc rirowadzący
powtarza formułkę,
I nic, jak ma,lde;n posial. Nie:r.ręczna svtuacja przedłuża si~.
Kwafoiak
dowci'.!)kuje:
Wr.iąż nie widzę, nie slvsu.„
Lekka konsternacja. zerkam
'" kierunku prezesa Zelera. któn- szybko wyciągnął jak z rę
ka \\·a uśmiech a la „Madonna
"·§ród skał" l dyskt'etnre skinął l!łową. Prowadzący prosi o
,.;mianę
dzieła na sz1;alugach.
Dali wędruje na zaplecze, a
m?odzieniec w białych ręltawi
czkach taśzezv spcry
obraz
,.;djęty
ze ściany.
Kwaśniak
dokonuje prezentacji:
- Stefan Krygier, olej. sto
dwadzieśeia
na; sześćdziesiąt.
„ TaneeTki egipskie", cena. wywolcwcza. - dziewięćset szelć
dziesiqt . tysięe11 zlotych„.
Cisza.
Goście
w strojach
wieczorowych dysktoełaie popatruj!& na s!łsiadóTr, „telewizory"
elY'ftłl& to bH ienady,
by fti~

z rodzin11

uśmiechu. „Kilzielonyeh. kTesek ·Z<I
milion pro.wie?!
Mają
czelnoś"„." do syczącego szeptu

rzyst\vo do
kanaście

uronić

te&o pierwszego, który
uniesie dłoń i krzy~nie„. Ale
nikt nic nie podnosi i po chwili prowadzący rad nierad prosi
o zmianę. Trzeba rnzruszać
publiczność,
więc na sztalugi
wędruje linoryt Krygiera za jedyne 80 tysięcy złotych. I też
cisza?! Więc uderzeniowo, kolejne dzieło Stefana Krygiera
za t•ówne pół miliona. I nastę
p11e. „Dolina kTólów". za jedyne 75 tysięcy.
Wciąż · cisza,
żadnej reakcji, nawet nenYo\\'ych ·ze·ptów nie ma. Prezes
Zeler mógłby śmiało pozować
Matejce do wizerunku
Kilku
bardziej rozsierdzonych królów
polskich. Ale tylko przez chwilę, bo :znów jest to tajemnicze
uśmiechnięte oblicze Mony Lizy„. Chyba czas na zmianę autora„„
- Ern,a; R<>zensztajn.
olej,
„Bardzo gro.ina. chmura",
rok.
cena wywolawcza.

niby

prawdziwą wypTzedaż nam tu
zaserwował.„" cichy chichot
gdzieś z lewej pobudził towa-

starszy
Zapowiadało się

przebiega~

ty
&alkf:
dreszcz.

S. 'Dali w „Grandzie"·
czyli. klapa po łódzku
.
.

Mikolajczyk nie spodziewala
si ę
męża. Zapłakana star.j~la
drzwiach
minąć dłuższa chwila zanim nikly
u~miech przebił się przez lzy. Dzieci też plakaly - z rad-0śct, że · tatuś
wreszcie wrócil.
Obstqpily go kalem i nie ,,chcialy puścić. Gdzie
iest? co robi? czv je ze śobą zabierze? - pypr.zyjazdu.
i musiala

Jej

trzy klucze tylko u niej, córlta i

- Ja
krzyczy.

My się w rodzinne sprav.....- nie mieszamy
znów odmówili.
Aha,
pomyślał, JUZ coś się na niego szykuje. Widać kto z kim trzyma. l faktycznie
w poniedziałek nowa awantura. ż.e z żony '
chce , głu.pią zrobić, w szpitalu zamknąć, dzieci wszystkie do sierocińca pooddawać, a
na
Pólka spro\ 't.dzić sw-0ją rodzinę. Już przyjeż
dża ciągle to dziadostwo z Płocka i po do.mu
się panoszy. Za to we wtorek wezwanie na
p:>sterunek, bo teściowa doniosła, że ją znieważył i pobić znowu chciał.
P rzypomniał im:
- No, jak tak można, panowie'?
-

-

1977

Kwaśniak

cyzeluje każde sło
wo, zagadkowo za\\'iesza 2!os:

._ dziewięćset tTzydzieści tysię
cy zlotych„.
No i nic! Bez efektu. Mto-

dzie11cy w białych rękawicz
kach krążą bez przerwy, zmieniają się techniki.
zmieniają
się autorzy dzieł. I nic! Publiczność jak: skamieniała.
Nfo
reaguje ani na „Pejzaż" n1t?znanego autora za dwieście tysięcy złotych,
ani na „Temat
111", też olej,
utytułowanego
Andrzeja Gieragi za 1 milion
I 30 tysięcy
złotych.
Na,ret
„Piękna
krowa"
Ed\\·arda
Dwurnika za szes~dziesiąt sześć
i pół tvsiąca
złotych
przepływa bez echa.
To już chyba · dwuna.sta pozycja. Może teraz „cos drgnie".
- Rzeźba. ttuto„ nieznan.v K\\"aśniak nieznacznie ;:mienia
ton. samą barwą głosu chce zaciekawić,
skruszvć lodowatv

~"lokó.i · tyc:h wszvstkich elegan'·
tów - postać osoby duehown-...i. d!ieu:i~tnasty wiek. eena
u~uwalawcza
st!eśćdziesfrft
p;~ć t!}si~cy zlotyeh„.

Cisza, nikt nie reaguje. Jeszcze sekunda
i nagle gdzieś z
pra \\'ej strony, spokojne:
- Siedemdziesiąt„.
Wszrstkie chyba glowy
jak.
na komendę odv.-racają si.ę w
kierm1·ku młodego człowieka w
,,wieczorowym", ostrozielonym
kombinezonie,
który
jakby
skurczrt się.
pr.zywalony odpowiedzialnością . za to jedno
słO\\'O, a t ·mczasem Kwaśniatc
radośnie:
_
- Siedemdziesiąt
po
raz
p;erwszy! Po raz drugi!
Siedemdziesiąt po raz trzeci!!!

Nastroje poprawiają się. no,
teraz pójdzie „z górki"
Mło
dzieńca od razu prosza na zaplecze, pewnie bojąc się br, ochlonąwszy nieco,
nie salwował się ucieczką.
A prO'\\"aidząey, wyraźnie radośniej:

Oto Teolejna praca;,
Edu:ard Dwurnik, grafika. .,Dro1
ga 1M wsch6d' • osiemdziesiąt
pięć tysięey zlotyeh„.

Znów ta przygnębiająca cisza.
O co tu chodzi?
Więc
szybko olejny, zniszczony obraz
nieznanego
autora
„Matka
Boska karmiąca''.
za jedyne
pięćdziesiąt t:vsi~cy. Cisza. Może więc dla odmiany .,Siłaczkę''
Dobkowskiego
za 600 tysięcy,
Cisza. No to inny jeszcze linoryt Krygiera. Raptem 70 ty!ię
cy. Cisza .
Stanisław Kwaśniak
to dobrv aktor: tylko priez ułamek
sekundy
zauwa:!:am na jego
twarzy lekką konsternację, gdv
czyta:
Miśnia,
figurka ptaszka.,
przelom dtiwiętnasteoo i dwudziestego wieku,
ceniz wywol11weza dwideie sześćdzie
si4t sześ~
t11sięc11
zlotych„.

I patl'zy po twa.rzach wolkoło z
rozbawieniem, trochę - niedowierzaniem:
no może teraz'!!
Nie. Ani teraz, a:ni za chwilę.
Za ptaszkiem wędruj!\ na zaP,lecze drzeworyty, linoryty, oleje. akwarele, a także osiemnastowieczna figurka porcelanowa i .,Lwica pijąca 't\"odę" z
brązu.

Prawdziwie europejski nastrój (a może blichtr?) gdzieś
odpłynął, zni'knąl.
Wyszli już
eleganccy chłopc:v z kamerafni,
z ostatnieh rzędów początkowo
chyłkiem,
później już prawie
demonstracyjnie zaczęli wymykać się kolejni goście.
Choć
wciąż było wesoło, bo pozostałe tow11rzystwo,
przynajmniej
w pośledniejszych
rz~ach,
jak!by nabrało wiatru w żagle.
Nie
żeby zaraz cM ku.pować,
ale bmenła!'Z1kł r6'_iine r:aezt-

pan

dokłada

jeszcze

obfitą gestykulację.

A na rampie, w świetle jupiterów, wyraźnie już skonfundowany
Stanisław Kwaśniak,
jakby z wyrzutem dodaje przy
kolejnym dziele,
iż Grzegorz
Sztabiński, jako jedyny z poi-•
S'kich artystów umieszczony został w albumie
wydanypi \lf
roku bieżącym przez UNE$CO.
- No to eo?... - ripostuje
podchmielony młodzian z dyndającą przy kluczu
„blachą".
ów gość hotelow~·
zjawi! się
niczym duch. obudzony W\'r<tź
nie nieda\rno i niedopity. tez
"''Taźnie. Nikt już nikomu zapros;:eń nie sprawdzał.
~i3dl
więc opodal i kolejne propoz,·cje cenowe kwitował przeważ
nie krótkim: - O jasny gwint!
7apewne miał na myśli urodę
dziel...
Chyba zbli;ż:amy się do finału, ·na. ścianach coraz wieksze
pustki;
jeszcze tylko
kil ka
„krygieró ~·"
jak usłys?ał"m
gd;:;eś od frontu. Prezes ~-<'1Pr
r'1m 11rn.1·
nicz,-m
Guer„ica,
c"1('-' •. ,„~:1 imni"i nie w nastroj'J !: ~ ~i Skargi.
-

Towarzysko

bardzo efe-

kto11ma klapa., pTawda kochanie? - starszy parr w doskonale skrojonym, wieczorow~·m
garniturze z szarej flaneli podaje z uśmiechem
dłoń s\ve1
towarzyszce. · Wychodzą, choć
niezmordowany
Stanisław
Kwaśniak namawia„ do udziału \\'
kolejnej aukcji. Już
\\"krótce, za trzy tygodnie. tym
r;izem w stolicy
w siedzibie
'T'o,rar;i:yst"·a
im. Fryder~·ka
Chopina. a magńesem ma być
nieznan\· ponoć obraz Juliusza
Kossaka · z atestem
ró,vnie
stawnego
syna - Wojciecha
wycenion''
na 2 miliony 400
tvsięcy złotych
oraz relief z
brązu za 10 milionów.
-

BioTe obadwa„. -

kwitu~

je zabawę gość hotelowy, ziewa malo·wniczo i wolnym krokiem (trzeba przyznać jako jeden z ostatnich) udaje się do
bardziej przyziemnych zajęć.
Prezes Lucjan Zeler, znów
uśmiechnięt3•, niczym nie zraźo
n_,., wręcz przeciwnie - daje
się namówić na krótką rozmo\Yę. O spółce akcyjnej 'HAND
nie bardzo chce jednak mówić.
uodobni.e nie 'l.dradza
1\eż to
o~ób przybyto na bezpłatne uproszenia. t'irmy,
- Generalnie jesteśmy zadowoleni, przecież pierwsze kroki' ::ostal11 zrobione, a że !udzie
jeszcze nieprzyzwyczajeni. no
cóż, przez te 40 lat po 1eojnie
u:yrządzone zostaly w ich umyslach -takie szkody.
że potrwa nieco. nim zaczną żywiej
reaqować na <l2'i!'la choćby jak
dziś prezentowane. Na pewno
przebieg dzisiejŚzej aukcji nas
nie ?niechęci.
Co więcej: nawiqzać
chcemy bezpośrednie
kontakty
z wieloma znanymi
salonami a,ukcvjnymi...
- Jaklmi? Gdzie?
- No, na świecie. Propagować

będziem11

polską

sztuk~

współczesną również za granicą. zapraszają na.s wkTótce do

Wilna; i Leningradu.
dzieccy.„

a:Ttyści

ra-

- Nie przeraża pan fakt, i.!!
z 65 dziś wystawionych
prac
<orzedano jedno dzieło, o \\·arto'ci, powiedzmy dy·s kretnie,
dys kusyj11ej '?
Nie tylko
nie przeraża,
ale jak już mówilem - je11teśmy zadowoleni. Mam wraże
nie, że pierwszelody zostaly
skrtiszone„„

M!lie też się podobało, cała
impreza trwała chyba godzinę,
a tyle wytrzrmuję w sztywnym kołinierzyku
w dobrtm
humorze.„
A co sądzą inni?
De gustibus„.
- Impreza w zalożeniu bardzo interesująca i pot„zebna Wojciech Walczak, wojewódzki
kon~erwator zabytków wyjąt
kowo jest oszczędny
w stewach. - Dobór dziel też ra-

cze.1 stttranny, choć razić musialo chyba zbyt dobre samopoczucie wiei.u autorów. wvrażajqce się
· w większości cen.
Im.pTezę zaliczylbym do ciek.iwvch zdarzeń natury towaTzyskiej, a nie handlowe;.
Też tak myślę. Tylko po co
nazyweć takie spotkanie szumnie aukcją i dlaczego nie podano . żadnych drinków ?.„

DAR·IiUSZ
DOROŻY~SKI
PS.
A gdybym miał parę
„groszy", t-o kupiłbym
jedno
tylko dzieło: akwafortę „Uroczysko" Leszka Rózgi.

•
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ied • nov.ry trafia pÓd celę
go:

r-

-

zaprzeczy, ;est odtąd trakto- .
wany jak frajer.
Frajer nie jest
człowiekie·m. Musi dzielić się pac?kami, oddawać część swoich papierosó\\', a
mimo to ludzie nie szanujq go. Nawet• fest.
który potrafi pobić człowieka, a potem rnocz1·ć
mu głowę w' kiblu, stoi w hierarchii ·więziennej
wyżej od frajera.
Prawidłovvu odpowiedź brzmi:·
- Ja nie wiem, co to znaczy,?
Wtedy pada następne pytanie:

Chcesz

Jeśli

być

w

porzągku?

nowy chce, zostaje pouczony:

Nie wolno Tcapowo.ć!
Nie wolno podać
funkcjonariuszowi aJii wziąć od niego papierosa, Nie wolno podać ręki frajerowi, festowi, cwelowi.
-

ręki

Po tym pierwszym pouczeniu następuje bardziej mozolna nauka mająca na celu wypro\\•adzenie nowego na człowieka. Żeby zostać czło
wiekiem nowy musi opanować grypserę, język
o.party na gramatyce polskiej, ale· znacznie róż
niący się od literackiej polszczyzny. Musi te~
przyswoić sobi~ normy
moralne obowiązującę
wśród ludzi.
Wszyscy ludzie są równi, powinni sobie pomagać. Jeden człowiek nie może rządzić drugim człowiekiem. A najważniejsze jeśt ta, że
· inni to nie ludzie I
Git-ludzię, frajeny i cwele żyją nie tylko za
murami. Stworzona w więzieniu struktura zo·
staje przeniesiona na wolność bez zmian. I jest
q_dporna na wszelkie działania resocjalizujące.
Ludzie dotrą do wypuszczonego na wolność kolegi prędzej niż kurator, a frajerzy po staremu
mają krzywo.
·
Zbigniew Z. to przestępca zresocjalizowany.
Termin „resocjalizacja" jest jednak w j~o wypadku trochę mylący, gdyż mówi o powrocie
do społeczeństwa. Zbigniew Z. nigdy do społe
czeństwa·. nie na.leżał, nie mógł więc do niego
powrócić. Kiedy pięć lat temu po raz ostatni
opuścił zakład karny, miał za sobą dwadzieścia
lat izolacji. „Zwiedzil" domy wychowawcze, dorny poprawcze, więzienia. Nie istniał poza strukturami drugiego życia.~
Z ostatniego wyroku ods,ledzial
cztery lata.
Resztę, w lipcu 1983 roku darowała mu .amnestia. Sędzi!!. penitencjarny zapytał:
- Panie Z„ kiedy pan tu do nas wróci. Bo j!l

- Zla dzie\'\<·czj.~1a nie jest - mówi o swojej
fonie - tylko w złe towarzystwo wpadła. Robiła w MPK za kontrolera.
Codziennie przychodziła .nagrzana. Wleciała w ten wir.

Dal Jerzykowi klucz od mieszkania.
-

Czy grypsujesz?

JeśH

-

ł

pytają'

Możesz przychodzić, kiedy będzies.z chciał.

Postara! się też o zorganizowanie przyjacielożycia po tej stronie muru. · Chodzili razem
malować i tapeto\\'ać mieszlfania.

wi

Nieudane matże11stwo załamało jerzyka.

Człowiek, który- opuścił zaklad lrnrny, na po-·
czątku
nie potrafi się odnaleźć na wolności.

- Ja już taki jestem, malż~ństwo mi się nie
uda, czy coś innego, wpadam w ciąg. Go1·zata.
Krym in al.

Nie wytrzy.muje długo w zamkniętym pomieSLczeniu. Jeśli już jest w domu, to spędza cz~\s
na chodzeniu od ściany do ściany.
W głov\·1e
ma pustkę. Towarzystwo stano,vią kumple l
\\·ięzienia„ Tematem rozmów jest więzienie.
O
więzieniu można mówić calymi godzfnami.
A
mówi się w grypserze. Wyrąbać =:--to wac.zy dokonać włamania. Zrobić kwadrat to już jest
poważne włamanie, na przy}Fład do willi. Rozpoczynają się duze bajery.
To znaczy
przechwałki. Kto zrobił większy kwadrat. Kto mia!
więcej dziwek. Trzeba się też odkuć za lata seksualnej abstynencji. No lnie może się obejść bez
wódki. Kiedy brakuje pieniędzy s.ięga się po wynalazki, to znaczy autowidol· i inne tego typu.
specyfiki, albo...
Albo idzie się zrobić
jakiś
kwadrat. Potem jest kolejny wyrok.
I znów
trzeba wszystko zaczynać od początku.

Zaczął od gorzały. Coraz częściej pil z kumżony Tadeuszem P. Ten git-człowiek
naprawdę zaimponował Jerzykowi. Umiał bajerować, był pewny siebie, grypsował. Dużo mówił o więzieniu.

plem

-

tydakcją.

zły

W. październiku ubiegłego .roku Gosia· zabrała
dzieci i pojechała z nimi na wieś. Zbigniew Z.
został sam na gospodarstwie.

MA\RIEK BLASZKOWSK I

Rano, gdy tylko Jerzyk

-

cel w życiu.

- Uczciµ1ie zarobione - mów.ił - Tego mi
nikt nie rno'::e zabrać. To jest tylko moje i niczyje więcej. Uczciwe życie bardziej siq oplaca
finansowo niż ptzestępstwo.

się

obud.zil,

usłyszał

umoralniającą pogadankę.

- Przestań się zadawać z· tym P„ skończ z
chLaniem. Ja nie chlam, ])'l'acuję. Zona, .P·raca
mnie nie hańbi. Mam forsę. Zobacz, kupilem
maonetofcm_,,,Sony".

Jerzyk kolejny raz zobaczył zwitki banknotów, znów usłyszał, że· uczc?wie można zarobić
więcej niż przestępstwem.

- Nie wiedzial, gdzie są pieniądze - mow1
Zbigniew Z. - dopiero potem powiedziałem
mu, gdzie byly schowane. Dobrze, że Jerzyk już
nie mial klucza do mojego mieszkania.

Jerzy L. i Tadeusz P. postanowili

pójść
do
przeprosić, może załatwić sprawę jakoś polubownie? Niestety, realizując. ten szlachetny
zamiar weszli prosto na sp1sując_ego protokół
milicjanta. I nie potrafili odpowiedzieć na jedno, proste p~tanie:

z„

-

z.

Skąd panowie
orło włamanie?

wiedzieli,
..

że

do Zbigniewa

W trakcie dochodzenia Jerzy L.
ria siebie.

wziął

całą

- Mnie i tak było wszystko jedno - mówi
- ja bylem recydywistą.
Co by mi PO!llogło,
gdybym zaczął kapować? Wyrok ten sam.
Zbigniewowi Z.
zrobiło się żal przyjaciela.•
gotów jakoś załagodził sprawę, w;baczyć.
Niestety, machina wymiaru sprawiedliwości już
została puszczona w ruch. W tej sytuacji prosił, żeby chociaż zwolniono Jerzego L. z aresztu.

obudzisz.
-

- poprosił. pracy, to mnie

·

~ie

ma mawy. Masz

i§ć

do roboty,

a ni<.?

Wyszli nzem, (Io praey-; Z tym, że Jerzvk
tam nie -tlotarł. Poiiii:edl do mieszkającego, p'l
sąsiedzku Tadeusza P.
U P. już od samego rana piło towarzystwo
złożone z kilkunastu git-ludzi. Jerzyk nie ba:-dzo miał siłę na kolejną· libację.
Postanowił
odespać

poprzedni

Obudziły

-

Trzeba
-

czał ktoś

Rys. Janusz Szumański-Glanc

czasie okazało się, że Jerzyk nie zostanie fanem tego typu literatury. Więc może znaczki?
Miała dwa klasery. Jeden z polskimi znaczkami, drugi z zagranicznymi. Óba dużej wartości.
·Jerzyk obejrzał znaczki, ale filatelistą nie został.

-

To obrotny chlopak -

móvvi o nim do

dziś.

Zorientowat się jednak; '-c Z. nie cieszy się
szacunkiem okolicznych git-ludzi. Mieli mu Z'd
de neoficką nadgorliwość. Pewnego rnzu i J(>n:yk mógl na własne ocz.v zobaczyć, jak ter::iz
postępuje Zbigniew Z.
Szli wtedy ulicą Broniewskiego. W pewnej chwili zauważyli,
że
trzech facetów okłada pięścian\i ~hlopal.rn. Z.bigniew intenveniowal natychmiast. Z<lążył uderzyć tylko jednego
z tych trzech.
Pozostali
dwaj uciekli.
Doszło już

do tego,
że kiedy Z. byt świadldem rabunku, nie musiał nawet aktywnie występować w obronie napadniętego. Wystp.rczyło,
że podchodził i pytał:
-

Co

się

dzieje?

Samo takie pytanie
Czy takiego frajera

płoszyło

napastników.

można lubić?

niewiele sobie robił z opinii.
Trochę bolało, że mówili o nim frajer, ale wiedział, że jest bardzo silny i poradzi sobie hawet z czterema naraz.
Zbigniew Z.

Jerzyk pozo-;.tawał pod wpływem :Dbigniewa.
Do czasu jednak. Zakochał 1dę, a potem ożenił.
Ten krok, który Zbigniewo 'i pomógł odnaleźć
się \V normalnym życiu dla Jerzyka okazał się
pechowy. Malte6$twO nie ule>żyło się.
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dzień.

go podniesione
rąbnąć
przecież

- Ma forsę sam się chwali.

W tej sytuacji Zbigniew Z. postanowił się
w Sherlocka Holmesa. Sam wytropił
J~rzyka i doprowadził do j 0 ~0 u iecia.
-

tłumaczy
jriTdeg0ś

-

To trochę boli, że złapał mnie akurat on
mówi Jerzyk - ale '(lie mam żril•J.

Prosila mnfa mlltka Jerzyka bala się, że w końcu dokona on
na-prawdę poważnego prznstqrstwa.

-

Na rozprawie· sądowej. ..przPciwko dwóm wła
mywaczom 7bigniew Z. pełnił rolę o~k~r~ycie
la pos'łkowego.
- Wywiązał się z tej roli
ceniają zawodowi prawnicy rozsądne i wyważone pytania.

znakomicie - ozadawał bardzo

głośno

wreszcie tego Z. to frajer!

poparli

krzyczącego

inni

tylko:

Siedź cicbo !

- Ja nie chcę mieć z tym
przewrócił się na drugi bok

nic wspólnego róbcie, co chce-

Jeden z „ludzi" pracował na budowie. Szybko przyniósł liny. Postanowiono zejść po linie
z dachu na balkon, wybić szybę 1 w ten sposób dostać się do mieszkania Z.
- Czy mogłem ich jakoś powstrzymać? zastana\via się dzisiaj JerzY'k - chyba mogłem.
Ale jak bym wtedy wyglądał w oczach tamtych 7
Kierownictwo akcji
przejął „człowiek"
n
imieniu Darek. To on splądrował mieszkanie.
'3zuk<!lł złota, dolarów i tych zwitków banknotów, któt·ymi tak często chwalił się z„ namawiając znajomych do uczciwej pracy. Gotówki
nie znaleziono. Lupern „ludzi" padły tylko klasery i „Sonv".
Nie licząc takich drobiazgflw
jak kryształy czy radio „śnieżnik".
W ten
sposób ·oprócz celu doraźneg~ ·w postad zclob~·
cia pieniędzy na alkohol, osiągnięto też w stosunku do Z. cel wychowawczy. Udowodniono
. mu, że dobra zdobyte uczciwą pracą też moż
. na stracić. I że przP.stępstwem zdobywa się w
jeden dzień to, co inni gromadzą latami.
I

i Tad.~usz P.

krzy-

Może lepiej kogoś innego nieśmiało zaproponował 'Jerzyk. Ale w odpowiedzi usłyszał

cie.

Bez względu na to jak było,
zwolnienie z
aresztu nie wyszło Jerzemu L. na zdrowie. Uznał. że nie ma już wtaśctwie nic do stracenia
i !aczął dOlkonywać kolejnych włamań.

Natomiast oskarżeni' Jerzy L.
protestowali.

głosy.

-

-

- Nieprawda
komentuje Jerzyk. - Zwolniono mnie, żeby trafić na ślad reszty W ten
sposób milicja chciała się dowiedzieć, kto jeslcze brał udział we włamaniu.

-

·spać.

'

Zwolniono go dzięki moim prośbom

mówi.

zabawić

- Pozwól mi zostać u ciebie
Muszę się wyspać. Przyjdziesz z

podal im rękę, nie popelnialiby przestępstw.

. przy,iaciela do swojeZbigniew Z. zaprowadził
go d0mu. Chwalił się pieniędzmi, które zarabia,
pokazywał zwitki banknotów.

dńia

wrócił wieczorem do domu i
na wycieraczce pod drzwiami śpi
korrwletnie pijany Jerzyk. Wyglądało na to, że
przyszedł z towarzyską wizytą, ale zastał drzwi
zamknięte i już nie miał siły pójść gdzie indziej.
Zbigniew Z. wciągnął nieprzytomnego
przyjaciela do mieszkania, wykąpał go i położył do łóżka.
·

Trzeba przyznać, że postępowanie Zb~niewa
na początku zaimponowało Jerzykow:.

tępstwem. Mieć jakiś

- Ja tam wcale nie chciałem iść - mówi
Jerzyk - głupio· wyszło. Ja przecież wiedziałem, gdzie są schowane .Pieniądze. Ale nie powiedziałem im.

Z.

przedkładał
towarzystwo
nad towarzystwo „frajera".

Pewnego

mówi -

W 1985 r. Zbigniew Z. spotkał swojego prz?jaciela Jerzego L„ który właśnie opuścił rnktnd
karny po odsiedzeniu pięciu lat za rozbói.
Znali sie i przyjaźnili już od wielu l1t. W
cię7.!dr-h chwilach jeden na c1rugiegD mógł zawsze licz~·ć.
Kiedyś Zbigniew Z. zapukał w nocv do drrn·i
Jerzyka. Uciekał przed milicją. Byla zima, a
on miał na sobie tylko koszulę. Wtei;l}' Jeriyk
dał mu swoją ~urtkę i pomógł się ukryć.
•
Sposobność do rewanżu nadarzyła się po kilku latach. Jerzyk wdał się pechowo w bójkę.
Przewróco1110 go i zaczętD kopać. W ostatniej
chwili nadbiegł Zbigniew i przepędzi! napastników.
Jerzyk ma na rc:ce wytatuowaną „piątkę".
Jego pierwsza żona była kieszonkowcem i stąd
ten znak. Jest doświąfłązonym git-człowiekiem.
- Najtrudniejsze są ch\vile tuż po wyjściu z
kryminału mówi trzeba cale życie zaczvnać jeszcze raz. Wszystko od początku.
Wtedy, w 1985 r„ s-potlfał Zbigniewa:
- Co ci to da? - tłumaczył Zbigniew.
Do czego ty dążysz? Trzeba skończyć z przes-

zdążyli
ruszyło

Na miejscu zostali skuci i odpro·wadzeni na
komisariat.

zobaczył, że

Dla Zbigniewa Z. pr.1:ełomowym momentem
\\' życiu było poznanie Gosi, a potem małżeń
stwo. Milość buduje, przemienia ,psychikę. Dlatego starał się jak mógł, ułatwić Jerzykowi poznanie kobiety życia. Kiedy rodzina Z. wyjeż
dżata, 'Jerzyk całkowicie ·dysponował ich miesz·
kaniem. Chodził nawet, jakiś czas z koleżanki\
Gosi. Niestety, nic z tego związku nie wyszło.

Większość więźniów m(I slabq. psychikę Potrzeba im kogoś kto by ich wsparl.
Chcieliby komuś imponować.
Nie majn c~m.
to imponują Tcradzieżą, rozbo.iem. Jeślibu 1rto.~

W tym czasie Jerzy L. i Tadeusz P.
nieco otr~eżwieć. A jak otrzeźwieli, to
ich sumienie.

Był

-

-

Kiedy Z. wrócił z pracy. i iob.aczył, że miesz..:
kanie jest splądrowane,
natychmiast wezwa'l
milicję. Milicjant pisał protokół, a Z. chodził
nerwowo po pokoju i palił papierosy.

I coraz bardziej
„człowieka"

wolności

Wkrótce Zbigniew Z. stal się gorliwym obrońcą porządku prawnego, dużo bardzie) stann·
wcz,,•m niż ludzie, którzy nigdy nie weszli w
konflikt z prawem.
Kiedyś na przykład został na korytarzu pociągu zatrzymany pz:z~z kilka osób.
- Niec'h pan dalej nie idzie - ostrzegli go

milicji.
Zbigniew Z. jest więc frajerem.
.Tak się na to wszystko zapatrują „ludzie"?
Jeśli idąca ulicą grupa git-ludzi spotka na drodze frajera może mu sprawić smary, czy pobić.
Zbigniewa Z. jednak raczej nie zaczepiano. Pamiętano go przecież jeszcze z czasów, kiedv bYł
przestępcą. Nie bał się walczyć _przeciwko kilku naraz. I potrafił chwycić za nóż. Tak, Zbigniewa Z. lepiej było omijać z daleka.
A co Zbigniew Z. myśli. o „ludziach"?

3•

winę

(

. Dni płynęły, a Zbigniew Z. odnajdywał się w
nowym życiu coraz bardziej. Kiedyś dokonywał
'przynoszących groszowe zyski włamań, za kt.óre musiał pokutować latami. A teraz pracując·
p.a kilku""efatach; m6gł odkładać setki tysl.ęcy,
kupować drogi, zachodni sprzęt muzyczny.
I
nie musiał się bać, że w każdej chwill 'może to
wszystko stracić, nie musiał się ukrywać. Był
przecież . wolny!

ręce

wpływ.

Odtąd Jerzyk ukrywał przed .Zbigniewem
swoje spotkania z Tadeuszem ·P. ·

mówi z sa-

Tam je~t niebe311>iecznie. Jakichś dwóch chce
. wyrzucić przez okno matkę z dzieckiem.
Natychmiast ruszył na pomoc. Po kilku minutach dwaj „podziargani" zostali oddani w

za

Nie możesz się z nim wiiicej spotykać powiedział przyjacielowi on ma na ciebie

Zbigniew Z. dokonał jednak wtedy najważniejszegQ odkrycia w swoim życiu. Odkrył, że
jest .społeczeństwu potrzebny
tak samo jak i
inni, że wcale nie jest mniej wart.
Nie
ma
więc potrzeby, by wracał do więzienia.
Może
być przecież wolny! Podjął pracę, dorabiał po
godzinach, zalożyl rodzinę.
Zrobilem zawód sędziemu -

wyrokach

-

myślę, że za pal roku najdalej• .

-

cal~

Na początku Zbigniew Z. uznał, że Tadeusz
P. jest jeszcze jedną osobą potrzebującą jego
pomocnej dłoni. Pomógł mu załatwić miesżka- •
nie, znaleźć pracę. Później spostrzegł jednak;
że Tadeusz P. niweluje jego wpływ na Jerzyka, że psuje całą robotę.

G.osia, żona Zbigniewa, próbowała zainteresować Jerzyka czytaniem książek.
Sama
jest
wielbicielką Kraszewskiego. Niestety, po jaki.mś

na

więzienie! Mógłbym

Opowiadał .o dotychczasowych
gwałt, za rozbój.

Zbigniew Z. uważa, że w eks-więźniach nalezy koniecznie rozbudzić jakieś zainteresowania. Muszą zająć się czymś, co pozwoli im zapomnieć o latach spędzonych w „puszce". Muszą .te?. zrozumieć,
że mają dla kogo żyć na
wolności, że komuś są tutaj potrzebni.
·

Byłemu przestępcy niełatwo żyć

Co to dla mnie

życie siedzieć.

'mi ·z Tadeuszem. Teg~ klasera ł ;,sony" to
\.\°łaściwie nawet na oczy nie zobaczyłem I

.

Póinie.i okazało 5ię, że cala akcja pod \\·zglę
dem wychowawczvm fatalnie zawiddła. Mies7kanie Zbigniewa Z.
było ubezpieczone!
Zaś
pieniądze i biżuteria żon:v Z. rzeczvwiścif' tam
się znajdowały, lecz schowane na t\·le przemYślnie, że pijan> włamywacz nie mógł ich znaleźć.
'
·,Jerzy L. nie

chciał okazać się tchórzem, nie
po sobie, że jest miękki. Wziął
udział we włamaniu. Odegrał jednak rotę drugoplanową. Stał na Iiplm. Zresztą w ogóle b\·ło to dziwne włamanie. Rabowal jeden, a przyglądało się _jedenastu!
mógł pokazać

- Tam była prawie cała ulica! - mówi Je, rzyk - nikt nie lubił Z. Po włamaniu wróciliśmy do mieszkania Tadeusza P. Ja patrzę, sekund pięć. a wszyscy się .zmyli, Zostaliśmy sa-

- Jak to?! On ma być oskarżycielem? A w
czym on jest od nas lepszy? Przecież to były
przestępca I

- To prawda - mówi Zbigniew Z. - Bylem przestępcą. l za swoje czyny bylem karany
surowo. Bez skrupul6w. Ktoś by powiedzial, że
byly przestępca jest już do niczego, że nic dobrego z niego nie będzie. Zwlaszcza z 'takiego
przestępcy jak ja, z recydywisty. To nieprawda.
Podjąlem się roli oskarżyciela postlkowego, że
by im pokazać, że istnieje jeszcze inne życie•.
Byly recydywista może usiąść obok prokuratora i domagać się kary.
Jest pelnoprawnym
czlonkiem spoleczeństwa!

Rec)1dywista Jerzy L. otrzymał surowy wyrok - 4 lata pozbawienia woln-ości. Tadeusza
P. skazano na 2 lata.
W,vpada
bohaterów.

opowiedzieć

jakie

były

dalsze 10111

„Frajer", Zbigniew Z. właśnie kupił większe
mieszkanie. Niedługo się przeprowadzi. W lecie
tego roku był pierwszy raz za granicą. Jest
dumny z tego powodu. 1'/Iarzy o otworzeniu jakiego.; prywatne~o war~ztatu. Poza· tym jest udziałowcem Fundacji Na Rzecz Pomocy Ofia- rom Przestępstw.
- 1\Tie zamierzam zrywać przyiaźni z Jerzu1deni - mó~ri - to przecie:!:
dobru chlopak,
tyZTrn za bardzo ulega wpływom. Chętnie mu
pomogę. falc wyjdzie z więzienia.
„Człowiek'', Jerzy L„ może liczyć na warunkowe zwolnienie najwcześniej w czenYcu 1990
roku.

-

Znowu ti-zeba

będzie

zaczynać

od po-

czątku mówi. - Ale tym razem już fajerant.
Nie wrócę do pl'zestępstwa. Będę pracował na
budowie. bd~·ch więźniów t.
tam przvjmuin. Jeśli Zbyszek nie ma do mnii> żalu o to
włamanie. to niech napisze. Postałem do niego

·urn

list. ale mi nie odpowiedziat· r prosze mu koniecznie po\viPdzieć. że z Tac1eus7em P. już się
nie spotkam. To bajerant. Chwalił się, że miał
ciężkie \YYroki„ a tak naprawde siedział tylko
raz za jakiś drobia7g. I zarnz go 1Hpuścili. Bo
bda amnestia.

•

oqgwsy

5

rawie

miesiąc

temu obchodzil pan.
trzeciq
rocz?licę
urodzin · oraz spóźniony nieco jubileusz sześćdziesięciopięciolecia pracy twórczej. ~
- Urodziłem się
19 września,
roku 1895, we Lwowie. W roku 1914 we lwow-

dziewięćdziesiątą

P

skim gimnazjum zdałem maturę, razem z Janem Parandowskim. Parandowski zdał maturę
celująco,
ja zdałem ledwie z dostateczny m
stopniem. Już od ósmej klasy chodziłem do Ossolineum dwa raz~' w tygodniu na darmową
prakty kę, z czystej miłości do książki . Opiekow t się mną prof. Ludwik Bernacki. ·
,- Spotkal pan w
lu sl!iwnych lud.ii.

swoim .dlugim życiu wie-

- Znalem tysiące wrbitn ych,
ZJ~akomitych
ludzi. Z wieloma się przyjaźniłem. Wszyscy są
mi bliscy, chociaż wymarła już cala moja generacja. Znalem wszystkich pisarzy
Młodej
Polski, wszystkim poetów Skamandra (tę formację w polskiej poezji
cenię
najwyżej), l
wszystkimi bylem w przyjacielskich stosunkach.
Pamiętam doskonale Gabrielę Zapolską. Któregoś dnia Karol Jasiński ,
kierownik drukarni
Ossolineum wysłał mnie do niej z korektą jej
powieści „Córka Tuśk i". 'To była genialna kobieta . .Nie b y ła piękna, a le niesłrchanie zgra•bna, o h,·arzy ba rdzo charakterystycznej. P isarka znakomita! W roku bodaj 1911 poznałem
w Ossolineum Kornela Makuszy1'tskiego. Pomagałem mu robić korektę jego dwóch tomów r<>cenzji teatralnych. Często zaprasza? mnie do
swojego domu albo po drodze na pierogi ruskie
do „Cioci Funi" (b y ł amatorem-specjalistą od
ruskich pierogów). Darzył mnie serdecżną przy-

Zapis z

łem dyrektorem drukarni akademickiej w Koszarach Bloha oraz naczelnym dyrektorem Spół
ki Akcyinej „IGNIS", która wydawała wszystkie książki Sltamandrytów. Kilka lat późni&j
w Lipsku r~agowałem Bibliotekę Laureatów
Nagrody Nobla, BibliGteki: Autorów Polskich,
Cuda Polskie ·., oraz Bibliotekę inajsłymi.iej5zych
powieści kryminalnych.

--

Jak dlugo trwal wtedy cykZ wydawniczy.
żartuje,

„cykle wydawnicze" wymyś.
Kiedy w roku 1920 zostałem
zamianowany kierownikiem literacko-wydawmczym w Wydawnictwie Polskim Rudolfa Wegnera, w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 5, to mie-

Pan

sięcznie

wydawaliśmy

do pomocy osiem albo
-

30-35 książek. Miałem
dziesięć

osób.

w „Czytelniku '.

Po wo;nie pracowal pan

- Najpierw, w roku 1945 zostałem zamianowany dyrektorem Państwowych Zakładów Wy. dawnictw Szkolnych. Pojechałem do Szczecina
z poleceniem zorganizowania wielkiej drukarni na całe Wybrzeże.
Nic nie wyszło z tego
projektu. Potem w „Czytelniku". To Julian Tu"·im polecił mnie Jerzemu Borejszy. Bylem zastępcą naczelnego redaktora redakcji Wydawnictw Książkowych. Redaktorem naczefnym by ł
prof. Jan Muszkowski.
Redakcja broszury o
Bolesławie Bierucie i wydanie jej w nakładzie
200.000 egzemplarzy, to pierwsza moja praca w
tej oficynie. Kiedy .,Czytelnik" przeniósł się do
Warszawy. zostałem w Lodzi.
Najpierw zorganizowałem
Pe>lską
Agencję
Wydawniczą,
potem założyłem
Spółdzielnię
Wydawnictw Artystycznych „Poziom". Te wydawnictwa miały pewne osiągnięcia.
-

Ile ma pan wlasnych

książek?

.Znalem tysiące wybitnych ludzi
.
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Rozmowa z KAZIMl'E'RZEM PASZKOWSKIM - pisarzem, bibliotekarzem,

wydawcą.

-

Wydałem

do tej pory 26

książek.

Dzie-

więtnaście w latach mię,dzywojennych (pierwsla
dwie własnym sumptem)„ po we>jme tylko dziewięć .

Na kilkanaście, w tym kilka tłumaczeń
nie znalazłem wydawcy. Ostatnia moja książka'
~ad ktorą jeszcze pracuję nazywa się „Gwiazdy
1 meteory kultury i· literatury polskiej w moich
wspomnieniach, lata 1905-1985". Praca ma ponad tysiąc stron,
przedstawiam w niej tysiąc
postaci historycznych. Wiele mam z tą robotą
trudności, od kilkunastu lat nie piszę na maszynie, mam bardzo slaby wzrok
a trudno
dzisiaj o rzetelną sekretarkę. A ponadto kto
zechce wydać tę książkę?
-:- Jedna z pańskich broszur zna;au;e się w
zbiorach specjalnych
Biblioteki im. Ludwika
Waryńskiego w l,odzi. Nazywa isię to „Krzyk
Legionisty". Jakie byly ;e; losY?

Fo to: Grzegorz

I

Galasiński

jaźnią do końca ż y cia . Po la tach w Wars za wie.
w „Bibliotece Safon y"
\\·~· dałem
dwie jeg<>
ks iążki z moimi przedmowami.
Z Kazimierzem Tetm a jerem
przez cał y rok
jadałem często obiady. By ło to z mojej strom:
pewnego t•odzaju poświęcenie. Tetmajer cierpi a ł
na manię prz;eśladowczą. Wydawało mu s i ę. że
Tadeusz Boy-Żeletiski jego krewny
i Włodzi
mierz Tetmajer jego brat przyrodni szpiegują
go i chcą mu wsadzić nóż w plecy albo w restąut·acji wlać do zupy trucizny.
Tadeusz Bov-Żeletiski w roku 1922
zwrócił
się do mnie z proś bą , ab~· m objął jego Wydaw.
nict\\'O. bo on "·\·daja(' \\·la . m·m kosztem .. Bi- ·
bliotkę Bo\·a", z nala 7 ł s i ę na granicv bankruch\·a. W ró ku 1918 t r wał a jeszcze wojna, zacząłem pracować w .ks ięgarni
·Gebethnera i
Wolfa, jako kierowni k
działu zagranicznego,
znałem nieźle dwa. trzy języki.
Polecił mnie
tam księgarz lwowski,
z którym służyłem w
Legionach, Gustaw Szyling. W sutenerze pal.icu księcina Potockiego przyjmowałem codziennie zaplombowane worki z prasą zagranie"Lną.
Przychodził tam Władysław Reymont po dzienniki i tygodniki.
Znalem Stanisława Przybyszewskiego . . Kosztowal·a mnii:? ta znajomość kilka tysięcy franków szw~jcarskich.
ale proszę
nie pytać o
' szczególv. Znalem jego córkę Stanisławę Przybyszewską ...
Z ,Józefe m Beckiem ukoó czy liśmy w Wiedn iu
w ro ku 1915 szkole art,,lerr.i ką ,
pr z: esiliśmv
rar m cah· kurs rP krur!d O. orosze spojrzeć n a
tę fotogl'afię. tu ia. a tu Jń ze f Beck, trzyma
w dłoni szczotkę d~ czyszczenia koni.
Ludzie
mi najbliżsi to .Jan Parandowski. Józef Witlin,
ś\viatowej sław y ·profesor Roman .rngarden
i

'

/

M~lchior Wańkowicz.
Wańkowicza poznałem tak że

w księgarni Gebethnera i Wolfa, jesienią roku 1919. Melchior
był odE' mnie o trzy lata starszy,
blondyn o
niebl skich oczach. silniP zbudowa11y, zadzio!'nv. Pr„,..ował wówczas jako referent prasowy
MSW. P1anowaliśmv zało żvi< wspólnie księgar
nię wvi a wniczą Przv iainili i\ m" się do koń .~a
jego 7.vcia .Jesz-ze na dwa dni przed śmiercią
przysłał
mi
telej!raficzn"
zaoro~zenie
na
,.czwartkowy" obiacl do siebie do Warszawy.
Leżał~m wtedy w łóżku
z gry pą.
Nazajutn
wieczorem żona przyniosła
mi wiadomość o
śmierci M!'lchiora , 7.mnrł po kilkunastogodzinnym pobycie w szpitalu na zapalenie płuc. To
ja mu l'!orąco potec i!em na s e kr~tarkę Aleks~n
dre Ziólk"wska. ktc"ra teraz. p1;; z ąc przerózne
,,·soomni"ni a o W :i ńkowic zu. ani razu , ani sło
wP.m n ie· wsoomnia!a o mnie
-A.le to nie ma·
dla ni11 ir> nai:iim ej<;;'.Pgo znaczenia.
0

'.

-

P.ttl pan

t eż ?•· ~da wcą.

- W m!m 1925
b v łe m ud zi ałowcem firm ?
wvnawni,..<:ei nfl ul. Krnczej 42.
u Edwarda
Hulewicza (razem tę ffrmę założyliśmy). By -
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łono dużo później.

pamięci

.

Kraków o szóstej raDo i póinieJ

- Bylem jednym z pięciu,
e>bok Walerego
Stawka, organizatorów
Związku Legionistów.
Czciłem Józefa Piłsudskiego jako narodowego
bohatera, ale miałem mu za zle, że otoczy/ się
kliką... Broszura „Krzyk Legionisty"
ukazała
się w nakładzie 2000, i od razu została skonfiskowana. Jerzy Jędrzejewicz, praeownik Komisariatu Rządu, cenzor,
kazał ją symbolicznie
spalić na podwórzu drukarni. Dzięki znajomoś
ci z właścicielem drukarni udało mi się e>calić
500 egzemplarzy,
trzysta bodaj zaniosłem do
Sejmu do gel)erała Bolesława Roi. u niego słu7.vtem w Legionach
w czwartym
Batalionie
(front ·"' Karpatach Wschodnich) . Bolesław Roja byt piłsudczykiem, ale był ,,,,. opozycji w s+osunku do sanacji. Zabrał część ocalonych ksią
że k na Zjazd Legionistów do Radomia
L gi oniści ):(razili mi śmiercią . Legionow,· szo\\·inista pułkownik Rusin rozgłaszał, że jak zobaczv
Paszkowski.ego na ulicy. to go na miejscu zastrzeli.
0

- Jaki jest pański istosunek do polskiej Ut <>ratury wspólczesnej?
·

- Z polską literaturą
ka n afrie lat temu.

straciłem

kontakt kil-

·

- Czym dla pana jest wiek dz i ew i ętnaMJ! i
jak z perspektywy dlugieao życia
ocenia pan
mi.iajnc11 wiek dwudziesty'!

- Wiek dziwiętnasty do "·ybuchu pierwszej
"'o.in~· fo·iatowej to był ztotv wiek Europy. O
h·m złotym wieku Europy pisał słynny włoski
historyk G. Ferraro w swoim dziele ,,Przemowa
do głuchych" . .Jest to głębokie studium o i~to
cie demokracji.
Z wojny wyszedłem z okaleczoną ciężko no- •
gą.
W czasie wojny spłonął mój księgozbiór,
ma.ie prace, ponad siedemdziesiąt obrazów muzealnej wartoś.ci, malarze Młodej Polski, impresjoniści.

Przez kilka lat nie moglem do~tać w Lo<lzi
mieszkania„. Poza tym mnie, czło·wiekowi wyi:'rn"·an'!mtt na pew·nych wzorcach mor11.lnvch
tr1ufoą b•·ło noi?ndzić sie 7. nowvm nor7::idkiem.
:>: l'O\\'? forma demokracii.
De!'\'lokracji mo'i: 0
h•·ć tniąc, wszv~cy powtarzali sło1vn
.,demokrac.i a". n wokoło rozrastah sie bzdt1r::i . nie•111"1\wi"'rllhvn<ć i nnn~ensy .' Słowem -"" 1nra7.nm.
7° mo~łem dużo. dużo więcej zrobić dla nolskiei ksia:i:ki niż zrobiłem.
ogromnie
dużo
zm::i.rnowało sie moiei wiedz'' · do~wiadczenia,
rzetel•wrh umi.„iętności i zanalu.
- Mmzę pana zapytać
o ta;emnicę cilugowieczności.

- Ni"' nosiPcfam ź;iclnP.i faien'lnic~._ Cala filci;r -.fia nol"'"''i rą milofri :7.1,ria. Kochałem wsz\·stk". rn ż,•i e . ~t'lrale>n si l<aź:da, nawet nl'li~or
~7a 5yt.1ariP nrzeź: ·f. "!odniP. z;ichować rńvmn
'''Bll!e duchnw::i..
Tvlko miłość może ludzko~ć
7b'łv·ić. milo<ć . z~oda i harmonia. hez te10 nic
7. r7.~owiPez~ństwa nie zostanie.
Nie jest
to
mvśl nazb\•t nd'krywcza. ale jestem czlowiP1dE>m
już niem>tl ·wiekowym, więe powtarzam odwie·c zna niarlrość.
0

zti

- ' S 0 rne,..zn.ie· dz;P.kufa ria.nu
rozmowe. '/11r""" 'l>"nU 1eszcze .dlunieh 1at tw6rCZPl'IO życia 1V
nn1ir11m ?drowitt. T rhcia.l~m umń11iif ~iP z paw·m ' na nastP1'ną Tozmowę za isiedem lat.
Rozmawiał:

,
JOZEF STANISLAW KMł·ECIAK

•

A ja ciągle pamiętam, ie muk o1niecznie porozmawiać z
ciekawymi ludź1:ni, muszę dla
„ Odgłosów" pi;ze:PTowadz.ić r<>zrn o wę z k.iJmś, czyje nazwisk•o
je.st znane nie tylko w kraju,
lecz i daleko poza jego gra111icami.
1'-0też kilkaikrotrtie wyk1·ęcam numer telefonu profeso·ra Mariana Kcmiecz.nego, najsłyooiejszego dziś rzeźbiairza i
twórcy pomnikow. W słuchaw
ce Każaorazowo odzywa się
' p rzytm\n10u1e bu:zenie c<l·dalouego sygnału.
·J.-ymcz:asern w Mu,zeum Historii Fotografii zjawia się starszy, łys y pan o postawie kawalerzysty. Dyrektor Andrzej Pan asiewicz przeds tawia nas S'Obie:
szę

Foto: Adam Wojnar
- Pa·nie r edak t orze to dJikt;;r
Julian l"qfara,
cz i:, wiek,
dla
którego Krakow nie ma tajemnic.

- Znak omicie - ata&uję natychmiast. - Czy może mi pan
p;)kazać zabytki, które niedawno zo~tały odkryte, a o k tórych
,prasa jeszcze n ie pisała?
Pano·wie patrzą na siebie ze
zdziwieniem i zasikocze:niem,
potem na mnie, znów ria siebie.
"'- Szybki pan jesteś - mówi dyrekto.r Panasiewicz ni
to z uznaniem, n.i to :z naganą
Jestem dziennikarzem.
Ale tak od razu ..·.
Po co odkładać do jutra?
Pa.n do.kto·r zapewne ma wiele
intere:;ujących
spos·trzeżeń,
a
pan, o ile się orientu.ję, ma klu
cze o·d piwnic, których odkrycie jest se.nsacją, a ich wyko~
rzystanie w najbliższych miesiącach stanie
się
rewelacją
dla Krakowa... - Blefuję b,ez
cze1nie, bo coś tam istotnie
słys.załem o piwnicach w dawnej mennicy
k·rólewskiej, ale
na zasadzie, te dzwonili, tyllko
nie wiem gdlzie.
No, skoro pa.n już . wie.„
rozkłada ręce dyrektor, a dr
Fąfara
nagle
mówi, że ma
czas i ba["dzo chętnie wszystko
m i p::Jikaże i wyjaa'li.
Wychodzimy na Rynek Głów
l}Y, w obezwła<lniające słońce.
-

-

Właśnie

strażak

trąbi

tysiące Judzi tkwi

hejnał

i

z z:dJrtymi

dJ góry g!o·wami.
Parę d;i przed -moim przyjazdem do Krakowa, k.ieay usi1Jwano położyć płyty chćd<ni 
ka na stronie południo·\vej Ry.n k u Głównego, odkryto póź.nog c 
tycki p ortal z XV wieku. Wejś
cie d :i piwnic c·d rynku n:i.Ieży do r za d·:rnśc i , w u~le w e; ś
c: .e dJ pi\\·n:c od u ncy t0 ewe.1ement. :'vioże n a wet \V s~ a 
li Eu r upy
S : ho<lzimy po stro mych schodach . To nie piw11ice, to niem al pJ<l•ziemne salony zajmujące tysiąc metrów
kwadratowych, \•.rcpod·zące aż pod Ryn eik. W ścianach - fragmenty
murów z początJzu XIII
v„
grand ap,pareil
ozyli \vie l'k a
warstwa t)"powa dla budGwnktwa trzynastowiecznego z ka mienia wapiennego (wapn jura jsk i),
z typowymi
bułami
krzemiennymi. Na tych szcząt
ka ch w późniejszych w iekach
wznos,z ooo inne mury. W jedn ym z przejść do pó:ź.no-gotY,c
kiego portalu włączono fragment renesansowego i XVI- wieexnego <>·bra<mO<Wania okfoinnego z tyipową dekolI'acją ornamentalną. Piwnice z·ostały stara1nniet o.d!t"estauirowa111e i wkrótce - ja1k pawia.da dy["elktor Ao:l.dr:zej Panasiewicz
ożyją.
Prize<le wszystkim znajdą t u
miejsce sale ekspozycyjne Muzeum Hhstorii
Fotografii, sala
konferencyjna, klub-kawiarn ia.
Tak wię c ż yc ie kultu ral ne w
starym grodzie Kraka . po ma ł u
zaczyna .schodzi ć pod ziemi ę.
Ma to swój smak i urok. Istniejąca zabudowa a każdy budynek wo'kól Ęynku Główne.go
posiada
met;rykę stalI'szą ni ż
niejedno miasito w Polsce z ostała d()kładnle i bez
res,zty
wŃ'<korzystana i zagoopod.arowan a.
(Dla
przypommien_ia :
UNESCO sporządziło rejestr
· najs:tarszych i najpiękiniejszych
zabyh.l{ów kultury na świecie.
Do rejestru trafiło 12 obiektów.
Wawel znalazł s i ę wśród ośmi u
na .iIPięikniejszych
królewskich
rezydel!leji świata. Tym samym
Kraków stał &ię prawidiziwą perłą w koronie PRL).
Wraca·jąc do kamie·nt&y nr 17
na Rynku Głównym: kiedy budynek zacrz:ęto przy&posabiać do
ootrzeb Mu,ze.um Hi11tooii Fotografii odlm-yto sporo ciekawych architektonicmie rzeczy.
O.to natrafiono na orygin alny
;portal z XIV
w.
wraz
z
clwwiami
obit~~mi
blachą, z
dwoma
telamym i pasami

guzami oraz lt dwoma ~amka
mi: jec1nym wje ~kim, żeby .nie
powiedzieć og.romnym, drugim
tajonym. Były to d.r:r:wi wiodące
do meooicy królewsikiej. Zarządcą
mennicy był w owych
latach PiOtr Borek (dz.iś
na
Wawelu moima zobaczyć fundamenty domu Bor.ka, a p()zostałe szczątki w sąsied7ltwi e koś
ciołów św. Michała i św. Jerzego zburzonych prze.z Austriaków w połowie XIX w„ kiedy
to zamek wawelski :prze7Jllaczono na koszail'y dla wojska. Wtedy właśnie zbuncmo miasteczko wawelskie - 250 budynków
m.1in. wspomniane kościoły i
dom Piotra Borka - gdyż był
potrzebny plac do ćwiczeń dila
wJjska).
Budynex nr 17 na
Rynku
Głównym
to dawna
StalI'a Mennica względ1nie Kamienica ~letmańska. Dlaczego
hetmańska? Bo w XVII wieku
należała do hetmana Jana Klemerua Branickiego herbu Gryf
ożeniooego z córką
hetmana
Stefa.na CzarnieDkiego. Ale d'Opiero w;nuk Braniokieg.o, także
Ja:n Klemens, na21wał ją Hetmańsiką . Przed Brainickimi jej
właścicielem był
potężny ród
(rówrly Medyceusz.:im) książąt
włos.kich Sodeini, którzy _popierali kandydaturę Henryka Walezego n:i tron Polski.
A w
czasach nam bliskich, godzi się
wspoml!lieć, mieszkał i umarł w
tej
history,cwej
kamienicy
p;'eJ::1vs.zy prezydent miasta KraKJwa dr Józef Diet\.

W
Kamienicy Hetmańskiej
(•wejście z salonu
Venus") jest
t al;:że S3.la po byłej „Desie", 'w
które j trwają prace konserwat:irs1k ie. Otóż odkryto tam 'ni
m„>iiej ni więcej tylko wspaniałe p o-Iichromie gotyckie . Sama

„

sala posiada na jbogatszy zbiór
z:.'; or:ii ~ ó w go tyckich sklepiennych z drugiej poł owy
XIV
wieku. Jest ich 12, wykonanych
przez KoolI'ada, syna Alp.odryka, ulubiQlnego rzeźbiarza Kaz im ierza Wielkiego. z,vorniki są
heraldyczne i symbo.Jiczne. M.in .
wi r ujące
trzy głowy
męskie
1
z w i ąza11e ze sobą sipiotiami bród,
suka karmiąca ·szczen~ęta„. A
tuż obok, na in.nym zwo·r niku.
portret Kazimierza Wielkiego
j ednocześ nie
bę-dący
herbe •n
Ziemi Dobrzyńskiej. Inny zworni k przedstawia
Ęlżbietę Ło
k i~tkównę uważan ą też za Ade-

k iem
c.zekamy na pos·t<>ju
bk.sówek:. U.dale> mi się 'bowiem
p a rQlzumieć z profesorem
Marianem Koniecznym, który zgodził się udzielić
wywiadu dla
„Odglooów". (Wywiad ten ukaz1ł się w numerze
37 naszego
pisma).
Mieszka pre>fesor na •
ulicy Ukrytej 29 i trafić . tam.
s·zczególnie obcemu w mieśę!e,
nie jest łatwo.

»SCENKA III«
Na post0ij.u ta.ksqweit gru.pka
Po<lje~dża taksówka,
kierowca wychyla się pruz okienl}o i pyta:

mężczyzn.

-

Jugole?

Nie re>zumiem, więc zwracam
się do pana Ruska:
- Czego on chce? ,
- Skoro nie Jugole - mówi
t3.ksówikarz to mi_ nie po
drodze.
- Jugole - wyjaśnia mi pan
Rusek - to ohcOlkraJowcy
:z.
drugiego
obszaru płatniczege>.
A my z pa.nem tutejsi, czyli
g:iłima, dla nas oo nie będzie
na wet dirzwi otwie•al.
- 'l'o co - pytam - ni~
.p:ijedziemy?
- Owszem, ale moim sami.ochodem, choć
na lelwrstwa.

b~11zyny

mam

Ulica
Ukryta
rzeczyw1sc1e
jest ukryta na ohrzeżu Krakowa. l'rochę
błądzimy .
Dom
słynnego rzeźbiarza rc>bi WTa·
żen\e 1ak'by 'był wkomponowany
skalę zamykającą wąs.k~

,

w

uliczkę.

Gospodarz chętnie mó„
wi o sobie, o swojej pracy, o
sukcesach
i pou.-ażkach
Mój
„Philips" p.racuje intensywnie,
n agrywam każde słowo profesor3. Nagle w trakcie ro·zmo:wv
pr ofes or mówi .o wzlocie i up:i. dli:u, o wizji, którą nie 7.:J.<\Vsze może urzeczywistnić nadając jej kształt materialny.
- Chodźmy
lepiej do pracawni, .f')okażę
panu w11nilc
moi.eh zmagań, właściwie 2Xierzenia wizjł z twardq
brylq.
Pragnąłem stworzyć cykl rzeź
biarski
wyrażający
symbol
wzlot-u i -upadk.u, a jednocześ
nię
będa.c11
potwierdzeniem
wzlotów i upadków samego artysty.
W ychodzirny na taras
p.:idpa r ty kolumnami i przymykający

do og.rcx:lu. Letnie nocne
n iebo jest nadal go.rące i płu
Wie1kiego, w ty;powym kru.;e- ca z trudem chwytają rnz~za
lerze, która była małl.l{ą Lud·wi- ne ;powietrze. W .pracoW\lli jest
talkże duszno,
pachnie jakby
ka W ęgierslkiego.
Dla u~qpeJ.nienia mojej wie- \ giu:>isem, a może waipnem i je•
d.zy <> rewaloeyza.oji odwiedrz:am szcze czymś draźlniącym. Oglą
sekretalI'za Kioanisji Progiramo- dam s.ześć ,pirojeiktów pomniika
wania i Realizacji Społeczneg·o J~a Maitejk-i, kilka nie ukoń•
Komitetu OdinO'Wy
Za•bytilcóow ozooych rzeź.b, figurę zaipaśni
ka oraz - wysoką czaTną rzeź
Krakowa
Amoniego
Ruska.
bę
przedstaiwiającą
splecione
Ro.zmawiamy
d-ługo, z czego
powistaje tekst dla naszej stałej ze sobą diwie postacie: jedna
rubryki pt. „R<>zmowy 7. cie- jaikby nurkowała, da"uga nato•
kaiwymi ludźmi". Tu jedynie miast jest wyprostowana, wyciągnięta niczym struna
rwie
odnotowuję s~rawy najistotniejsze: n irl:t nie wie ki edy walo- się do lotu.
ryzacja tego pi ęk.nego miasta
- To Ik aor - mówię.
zostanie dQłk-0ńczona, a sądząc Wzlot i upadek.
ze stanu prac , i stanu zabyt- Tak - od.poWiada profesor.
ków - w ~ym stuleciu na pe<W'- - Musialem to wyrzeźbić. Jest
no n ie. Mo.że dOO.ończą zaczęte tu wszystlvo: za.chwyt i rad-Oś~
d1z ieło
d·z ied, ale najpeWtniej szybc>wania o>Taz dramat upadpr awnuki! Robi się barldzo du- ku. Realizacj<i ma-rzen.ia i niemożność
realizacji d-0 końc11
żo, ale potlI'Ze'by wcale nie mawłasnej idei.„
l e j ą. Od1no·w ione parę Iat temu
budy1.'lki
.
Długo stoi.my przed Ikarem,
już wymagają
k-olejne j od!uowy. • Nie maź.na za- a potem wychod'Ziimy w senną
p.omnieć, że tuż o'b~k znaj;duje
i duszną noc.
się
No wa Huta, że pyły ze
W hotelu :nzucam się na taipŚląska nadal
zatruwają
po- czan, wied'Ząc, że o świcie .zbuwietrze nad Kraikowem. Krako- d-zi mnie
pooownie
walenie
wia111ie pytają:
sikoro
pyły,
muł"airskich
młoitóow w kamiek\vaśne des~~e,
nie.
zwiąrz!ki chemiczne w pow.ietirz.:u niszczą
Rewa1orY'zacja nie zna zmę
najtwardszy
kamień,
to co c.z enia.
'd\zieje się pod ich wipływem z
ludźmi? Miasto jest świat<>wym
dziedizictwem kultury, jest durną i ohlubą nairod~wą,
więc
EUGENfUSZ
może by
UNESCO także i
IWANiICKI
mieszkańców ~odu Kiraka wPisało do swoioh
annałów polecając ich s?JC.zególnej
pieczy
„
i oehtrcm.ie?
Po południu a Antonim Rusl ajdę,

jedną

.z

że>n

Kazimi~

•
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rozpoczęciem
J
studiów na Wyd'Ziale
Reżyserii PWSFTviT
zebrał
Lodzi
w
pan wiele interesu-

Dla mnia jedyną warto~ci._ 1l&ttez1clelem, mied kontakt 11
spotkanie , młodziet.ą i ln()Że nie tyle uczyć,
było
tej uczelni
.
>
dwóch artystó\'\", dwóch wspa- ile zachęca~ do większego wysilk~ intelektualnego i estetyniałych pedagogów, a zarazem
cznego.
Wojciecha Hasa
przyjaciół jących dośwhdczeń
- A nie myślał pan o „u.
i Jerzego Bossaka. Dziękl nim
wr:iżliwieniu" polskich studenżyciowy-eh związanych z wyboz·) cząłem naprawdę my-śleć o utów z łódzkiej czy lia.towickiej
ł't>m zawodu. Jakie okoli<'zno.
reżysera.
orawianiu zawodu
si!mly filmn\vej?
się na tak krętą
ści zl Gżyły
Wc z eśni ej ciągl'e mi się W?da(lrosę dojścia do profesji reiy\Yalo, że jest to zajęc i e n:e- Myślę, ze moi koledzy pra1sera?
intelektualimęskie, niegodąe
cujący w Lodzi czy n:l $iąsku
· - Atmosfera demu rodzin- st~-. z::J. jakiego s i ę uważ:ilem.
robią to rewelacyjnie. A poza
•neg::i pozorn ie tylko hamowah
n auczycielem,
być
Mogłem
tym - wierzę w snukę eurozainteresowania dziennikarzem, pisarzem. Pisalp ::> ważnie jsze
s zt uką. Ojc iec, co prawda. n!e
tygodnika „Kultura" p e jską. Nie ma większego znałe m dla
czenia, gdzie zostanie posiany
iub · ł a rtystów ! manifestO \\'ał
r~ ce nz:je , f'seje. Zawód reżysera?
bowiem
myślow y,
ferment
S\•:aj .; p o st a wę d:iść osten tac r jNie b'1 rd zo wiedzfatem. co to
wczesniej czy późn . ci przen :kn ·e. W a lczy ł w sposób h ~z  i0st. T czy to jest zawód? Czy
nie on do innych miast. innych
'v zg l ę dny z m :i tką i stars zy m
tylko licencja ... ?
pat1stw. Polska jest na s z c z ę
b ratem, którzy _przeja\\." iO'Ji ta- W jaki sposób udało ict
k ie skłonności. Ale d z ięki te- się skoncentrować uwagę pa'na · śc ie, spośród krajów wsch odnich najbardziej otwarta.. Zremu problem „stosunku do sztu- tylk-0 na filmie?
k i" - był tu stale obecny. Na
- W przypadku Wojciecha sztą pracuję również z mł o dz ie
walkę ze mną zabrakło już ojcu
Hasa zaczęło s i ę od rozmów; żą w Polsce. Jestem na stałe,
energi i... A do tego przypadko- , szkolnych, potem pćmrywat od l:it. związany ze Studiem
Filmowym in. Karola Irzyk oww ~1 sam pope łn i ł b!4d wvchonych. wrf'szcie prow a dzon~rch
skiego. Tu próbuję sp r awcl za ć
·wawczy ...
w szkole. przy s:ole m ·mtażo 
:::' ę w no wej dla s ie b ie roli (· Je
; ak i ejś zagra n: 'Wracając l
w .vm. \\' wytwórn:. na uli c.• a
bl'skiej moj emu temperamentoc r. 11c i \\'VC;eczki. nie m a jąc w · w końcu u niego w a - mu . Mo\\"'. ) - w roli doradcy i ,.mer:2 d 3. ć "1epszego p '.l mysłu przyw i ózł
7:<! pan i ą to dz i w i ć. że wymiedżera' ' Zoba,czymy.„
mi w prezencie najta ńszy typ n iam Wojciecha Hasa - ucho- W swoich filmach broni
„Kwarc" Super 8.
kamęry dzi on za twórcę hermetycznie
uniwersalnych,
prawd
na św_ia t
patrzeć
Zacząłem
swoich tajemnic pan
strzegącega
prze~ jej obiektyw i tak zostało
warsztatowych, a mimo to, to przyznając bohaterom prawo
pozostawania w zgodzie z włas
<1-o dzisiaj ..Zmieniają się tylko właśnie on rozwinął we mnie
·ikamery. Kiedy zdawałem do zainteresowanie narracją i ję- nym .sumieniem, · jako jedyną

P

czele ·peletonu. A Zbłlftfew Za·
pasiew!cz obją). dyrekcję nowe•
Dramatycznego,
T-eatru
go
Pt'zedtem w telewizji wypowiada~ się, jak ten teatr powinien
· wyglądać. Mówi to samo w filmie. Zatem n·1 taśmach „Maskarady" mógł zostać zarejestrowany jego prawdziwy stan
emocjonalny. Choć odtwarzana
pl'zez niego postać jest absolutn ie fikcyjna Owe .,zbieżności"
po dnoszą często

wiarygodność

kreowanych postaci. Nie jest
t::i jednak jedyne kryterium dobpru a ktorów d:i ról; podstawowy mi pozostaj'l : smak i w y czuc 'e . I jest to za,vsze ogromne ryzyko pomyłki. Mme no.
ogól los o ~ zczęd z al , a •vspaniali
akt:)rzy pozwalali wybrnąć z
niejednej dramaturgicznej o'
presji...
- Zadałam poprzednie pytanie ponieważ oglądając pań- ·
Zmaezyńsld
skie filmy odnosi się wrażenie,
ż~ a.Morzy wypowiadając pewne kwesie zaderają granice pom : ędzy filmową fikcją a pry- Był pan jedny m z pierwszych, którzy w swoim zakładzie
watn aiid ą, mam na myśli scenę
zaczęli wprowadzać pieriestrojkę ...
z „Kung-fu". gdy Piotr Fron-.
- Zacznę oq zaprzeczenia, bowiem ja nigdy niczego nowego
czcwski zwraca się do Zygmunnie rozpoczynałem ani nie wprowadzałem . Ja po prostu konta - granego przez Daniela Oltynuowałem toi co zawsże uważałem za słuszne . Jestem ekonobrychskiego „.;.słuchaj Danielu",
Ekonomicznej. Co
m i stą , absolwentem katowickiej Akademi i
czy · też kilka scen z „Maska.prawda w początkach lat osiemdzies iątych róznie się o niej mórady".
wiło, bo rózni ludzie ją „kończyli" w dekadzie lat siedemdzie- W każdym moim film ie
i
siątych, uważam jednak, ż e jest to solidna uczelnia. Byłem
staram s i ę o zacieranie granic jei;tem zwolennikiem ekonomizacji ż ycia,, a więc ~wolennikiem
Bohaterowie moich filmów nigdy nie są konformistami.
pomiędzy fi kcją i prawdą. To
tego, by w gospodarce narodowej rządziły prawa ek<>nomiczne.
interesuje mnie w kinie najbarA sprowadzając rzecz do przedsiębior stw i zakładów, żeby mogły
do prawdy
dziej. Docieranie
one same gospodarować. ·
p oprzez fikcję ; docieranie do
- Jednakże w latach ~iedemdziesiątych nie miał pan moilipowewnętrznych
głębokich,
wości wprowadza.I: -tych swoich przekonań w życie.
- Wówczas nie pozwalały na to przepisy, ramy systemu nakładów prawdy ludzkiej. kiedy
. . ' .. . ,· .. ' ' ··~ ·.·_- ,-;..,~:„ . . .„ .-J;;~( "';,~-· „. „
. '
.. , .·;, ··.'" >~
-kazowo-rozdzielniczego były zbyt sztywne. Dz iś zapominamy ci tym
już aktor nie jest w stanie grać,
n ie jest w stanie oddzielić swej system:e; kiedy to każde przedsiębiorstwo miało wytyczony z
'.&zmowa z J.AlNUSZIEM filJOWSKIM - reżyserem, scenarzystą i peda- prywatności od postaci; w któ- góry r'•)t,:ladny plan określaj ą cy, co i ile ma wyprodukpwać; komu t 1 ~przedać, jakie ma mieć koszty, jakie płace itp. To był
r ą si ę wciela. Wtedy jest to.
gogiem.
gorset, w którym nie mo~na było się poruszać.
prawdziwe wydarzenie artysty- Jak pan mieścll się w tym gorsecie?
opanować
N ie umiem
czne.
syw
łwarzy
zachowania
formą
z
Wspólnie
·
filmowym.
zykiem
szkoły filmowej byiem już na
- Skoro takie były realia, więc musiałem jakoś się poruszać.
radości. Sto ję za kamerą
swej
moz
konfliktowych
tuacjach
'tyle dorosły, :te ojcu .nie wypa; Jerzym Bossakiem włożyli wiew
Jednak mimo tego gorsetu, zawsze starałem się prowadzić
jak oczarowany - i patrzę, paralno-etycznego .punktu widzele wysiłku i wykazali ogromną
dało ingerować w moje osobimiarę racjonalną gospodarkę . A jodedy tamten system runął, bypowiedzieć
Zapominam
'
1tqę.
s te decyzje - byłem po stu- · pomysłowość, abym mógł już nia, w podejmowaniu tmdnych
łem jednym z pierwsz~ch, .którzy poparli odnowę. Jestem nie·
decyzji nadających sens życiu ,.Stop" Aktorzy także przeżyd iach historycznych na Uniwer- na drugim roku studiów, w zepoprawnym optymistą, jeśli chodzi o reformę gospodarczą'. Tak
• wają coś bardzo wzniosłego.
ludzkiemu?
sytecie Warszawskim, miałem spole „Pryzmat", przystąpić do
więc cała moja pieriestrojka, to nic innego jak dążenie do teRazem czujemy, że nasza praca
- Bohaterowie moich filmów
realizacji profesjonalnego,. peł
już na utrzymaniu własną rogo, by w polskiej gospodarce, a w przedsiębiorstwie w szczególe,
głębszy sens niż tylko roml
konformistami.
są
nie
nigdy
filmt.1 fabularnometrażowego
dzinę, dziecko ..
panowały zawsze zdrowe ekonomiczne ~tosunki...
bienie jakichś obrazków i opoNawet jeśli grają różne role
historii był nego, według własnego scena- Czy wybór
- A jak to jest z tym w kierowa .1ym przez pana Przedsię·
bardziej
lub
mniej
wiadanie
to j3sne. I niespołeczne riusza. Tak powstał „Indeks".
kompromisem wobec ojca?
biors$wem Materiałów Izolac;i Wodoszczelnej „Izolacja''. w Zduń·
hMoryjek.
zgrabnych
przekracz:i.lne są granice tej gry.
- Nie, niezupełnie tak było ..
na loterii. Po
Wygrałem los
,
- Z tych fragment6w chyba sklej Woli?
W „Indeksie" - ·Krzysztof Zazrobieniu ,Ind<!ksu'' wyciszyPJ maturze byłem po prostu
- Chciałbym bardzo, by takie stosunki już były, ale proszę patakże płynie najwi~kSZ'l satyprzypopostać
odtwarza
lewski
łem wszelkie inne dziablności...
n!edojrzały psychicznie i intemiętać, --że nie jesteśmy wydzieloną enklawą, że jesteśmy uzależ
sfakcja dla widzów. Spodzieminającą w swoim działaniu od
Zostałem tylk'> film'lwcem.
lel;tualnie d::i wykonywania za·nieni oó innych: od dostarczycieli surowców, energii elektrycz·
Ankino
pan
lubi
że
się,
wam
boha'era
początku do końca
- Wygrany •.los" ok„zal się
w-du reżysera. Wiedziałem to.
nej, mediów .cieplnych ... Natomiast co do spraw wewnętrznych
tonioniego, Bergmana.., Kogo
.Indeks" „Maskarady„ granego przez Bo„bronią obos:eczną"
Odcrnwałem potrzebę zdobycia
zakładu: dziś dla tudzi najważniejsze są płace. Nie jest dobrze,
jeszcze?
wiedzy ogólnej, przeczytania · powędrował na półki. zespół gusława Lindę. Obaj wywołują
gdy pyta mnie robotnik dlaczego on tak mało zarabia. Dlatego
- Antonioni był moją mło
kilku książek. a także przeży „Pryzmat" rnzwiąza•w " oan'l konsternację otoczenia. Zdzi- ·
też u nas jest odwrotnie: to ja pytam pana Kowalskiego, dla•
właś
On
dzieńczą fascynacją.
wienie. sprr "ciw wobec swoje, za.dypfom stał pod zn~
ci<\ czeg:iś ważnego: pierwszych
czego on w tym miesiącu tak maio zarobił. Od ubiegłego roku
potrafił perfekcyjnie zacienie
zasię
Koło
:a.„
n
zach'1W
gJ
Jak
pytani • przez dwa 1
z1wod6w,
m:łości, pierwszych
mamy. brygadowy system pracy 43 procent załogi jest objęte tym
rać gr„nice między filmową fikmyk3. A weźmy „Kung-fu",
d1le;I potoczyły się pańskie
"Pierwszych wyborów polityczsystemem Udało s i ę nam uzależnić płacę od wydajności pracy,
Pamiętam
~cią
1
rze,czyw••t
i
cją
czyli „Samoe bronę". film kt5re.losy?
nych i mor •lnych - a to mr-że
Zawieramy z bry g adą umowę na· określoną wielkość i jakość
Kwancie"
.
w
1
n
z
spotkanie
bywało często
- Tak. to prawda .. Jedno. go przesłanie
uniwersytet.
tylko
z i ~wn·ć
produkcji. Zrobią - to zarobią
kiedy sam opow i adał o realiza~
dość wulgarnie interpretowane
n-ciągn'.ęcie ministerialnej ręki
s~~•ła film~wa jest „zawodów- Ile zarabia w „Izolacji" członek takiej brygady?
przez krytyków Przecież ci bo- cji filmu Zawód-: reporter". z
.Ta11usz i WiJhelm:eg" wprowaką" r zdarzyla się rzecz nieOkoto .-50 - .60 tys. zł miesięcznie .
jego relacji' wynikało. że rażem
haterowie. mo i rówieśnicy, Daco mialo
ocz:-kiwana ..:: „t,,
dzil::i w z~ktop~tanie kilka osób
- Wyrobami z •• Izolacji" pokrywa pan dachy niemal w ca•
·
pogubili
Nicholsonem
Jaekiem
z
FronczePiotr
niel Olbrychski
w tym kraiu ,Tednak w końcu
stanow:ć przygodę inteiektuallym kraju„.
wski, Andrzej Seweryn, Teresa s ię w skonstruowanym przez
1978 r uzyskałem dvplom. w uną. zbier'anie sił i d1śwhdczeń
- Nie wszystkie, jakieś 40 proc. W połowie sierpnia wysłali6.
labiryncie
s;,,,b!e
Saw C'ka na końcu filmu stanęli
robyst0i atmosferz~. m~że n'lprz"d ei;(zaminem W">tępnym do
my pierwszą partię papy do Austrii, a więc chcemy wejść na
ten
ma
Kubrick
tym
Poza
do w'.downi, tworząc
tyłem
w0t lekk'l triumfalnei Na mo.
szko~y film'lwej. zafasnynowal'>
rynki zagraniczne.
„mscen;z'.l.cji
dar
w s pan ta ły
tym s.imym jej pierwszy rząd.
i'!i obro11ie obecny byl Andr1ej
mn;P d? tego st„pni" że C'ł
- Czym ~ajmuje się dyrektor pracują cy „w smole, papi·e, bitprawdy ukryte1 w grze" D'b
Ubrani w zielone kurtki, bo
kiem poważnie z3czął"m my- W'ida: zaproponow~ł rpi et-t
-gumie", kiedy opu:zcza zakład?
a we Francji,
Foss. Altm ·· n
takie się· wtedy nosHo - przyw zespo!P „X'' Poszedłem tam
śl·ć o pracy naukowej
- Czynnym uprawianiem sportu: jogging, biegi, tenis. Niegdyś
Czy
Resnais.
Alain
ras.
bliżei
A
„
,
łódeczce
gląd~Ii się małej
ze wszvstk'mi swo;mi aktvwaPo dwóch latach stud'.owan :a
byłem prezesem opolskiej „Odry", kiedy była ona jeszcze w I
f'lm:
ostatni
jeg1
p1ni
widz'a!a
już za rok od wejści 1 filmu
m'. a więc t 1 kże Z" scenariuh'st ~ rii wyjechałem do Parvża.
lidze. majdnwala się na czele tabeli, a nasi ciężarowcy zdobywa·
na ekrany. stało zą nimi 9 mi- „Melo''? Arcvdzieło.
gdz'„ przeszedłem rocznv staż -;wm Samoobrony" póżni"'jsze
li mistrzostwo Polski Były to lata 1973 - 1977.
Także Tarkowski owo zaciePolaków i to przed
lionów
go . Kun~-fu"
w .Ecole Pratique de!! H 'U\es
- I pan zrezygnował z tak intratnej posady?
wielkimi statkami .. W imi ę ranie ~ranie umiejętnie stosoTen film też miał kkprty 7
Etudes" pod "Pieka profe!'r.rów
- Znając kulisy naszego sportu - odszed ł em. Sport ma wów•
tych samych ideałów: samo- wał w swej Inscen izacji. Był
skierowania do
otrzvmaniem
Jacques le Goffa I Pierre Franczas sens. gdy się go uprawia sametnu D!a mnie działa·cz sporsensu"lny. OglądJjąc
b~rd?o
obrony, solidarhosci...
castell1 'Pod Ich wpływem co- realiz'lcji. A potem - rozpowtowy, to ktoś taki. kto jest fanatyk iem i tak jest zakochany w
..Stalkera". po raz pierwszy w
W „Głosach'' bohaterowie nie
<:zechnhnia. Sili oerswazii I
raz brirdziej zbhż..,łem s!ę d'J
sporcie. że nie widzi owych fatalnych realiów, w których wypa•
prawodczułem
kinie
w
„ :eustępliwość A'1drzejq Waj- zn:ijdujący dla siebie miej- życiu
••
óa mu pracować
moich n rJ wvch Z'łinteresowań dziwą wilgoć, rzyli takie dozsca w nudzie i szarzyźnie
Gdv ry - wspanhłeg::i szefa zespo- Może Jednak trzeba było przejąć którą§ z drużYn, nawet dru·
śrPdniowiecza.
historii
nanie fizyczne którego na ogól
c ~ dziennej odwołują się do zjagollgową. Bo to i spore pieniądze, I wyjazdy zagraniczne„.
Warszawy w łu - sprawiły. że scenariusz
d,
wróc 1° -,
1 ·zym
nie odbiera się z ekranu.
przedmiot0m uzyskał w końcn akceptację w•sk metafizycznych, parapsy1970 r
- . Nigdy! Za żadne skarby' Nawet działając w dobrej wierze
rl'o Bergmana d'lrostem tropop.a da się w konflikt z prawem
mof~h , · ńw okazała · sfę hi110wego ministra. Późniei zro.bi- chologicznych. które umożliwi
chę później , ale dorosłem.„ Po
łyby zrozumienie siebie i ota- W czasie pańskiego prezesowania w „Odrze", kto ze zna•
storia s 1 · : Po uk o ńczeniu u- łem · jeszcze ,.Głosy" T nadszedł
„Fannv I Alexander"
nych piłkarzy i trener6w był tam wówczas?
czającej rzeczywistości. W oniwersytetu żaproponowa no mi czas wielkie~o solidamokinwe- Jakie ma pan plany rea- Z Bielska kupiłem za bardzo małe pieniądze Józefa Mły
go wzburzenia. Otrzymałem od statniej scenie Ewa Dałkowska
otworzenie przewodu doktornarczyka, sprowadziłem Antoniego Piechniczka, który trenował
i Krzysztof Zaleski siedzą na liz'cyjne?
·
sk iego„.
belgiiskiego producenfa zamó- Mam kilka starych pomydrugoligową drużynę w BBTS U nas wyrósł na trenera o najławce w parku i wsłuchują się
Prze_z rok byłem słuchaczem wien_ie na realiz~cię filmu doRoman
wyższych umiejętnościach i walorach W „Odrze" grali
we własne głosy Dookoła stoi je- słów. które chciałbym przenieść
kumentalnego o Polsce tamtedz'enneg'> studium doktorancna ekran. Myślałem o filmach
Wójcic~i. Bogdan Masztaler I Wojciech Tyc ...
szcze kilka ławek pustych go c~;isu. Choć n!gdy nie czuk: e~o w Instytucie Historii' PAN
fabularnych, których tłem były
- Ozynne upra~ianie sportu' sprawiło, że ma pan sylwetkę
zapraszają one widzów· do me-:i dziwiło mnie tytko. że nie łe.m dokumentalne; kamery I
by bolesne wvdarzen!a z naszej
sportowca, a to podoba się kobietom. Jaki jest zatem pana stodytacji, do ponownego zastanostypendium nauko- nie widziałem siebie w roli fa'otrzymuję
sunek do płci pięknej?
wego - tak jak inni Okazało ceta rejestrujące~o p"do1trzoną wienia ęi-ę.„ Z tego, co wiem, historii, jak np. „Pogrom Kie- Bardzo kocham kobiety, szczególnie te ładne.
lecki" z 1946 r„ poważny film
się. że moje papiery nie mogą
to jednak ze film wyprzedził o kilka lat falę
rzeczywistość.
- A napoje uchodzące. za czysto męskie?
o „marcu 1968 r.", ale tak, by
w komplecie tnfić pod ndpo- ' względu na wagę wydarzeń zainteresowania Polaków radie- Odrzucam zdecydowanie. Natomiast palę papierosy i lubi4:
ten marzec wpisa~ w ciąg wystezją i biotroniką. No i „Maprzyjąłem tę propozycję Była
wiedni adres.„ Utknęły w urzę
kawę.
Qgarnęły wtedy
darzeń, które
skarada" - film o wieloward 1ch o zupełnie nienaukowym
to też forma ucieczki przed „fa- Pan sam nie używa alkoholu, a jak to jest w przypadku
całą Europę; żeby to był
wvblakb wobec· stwowej strukturze 1 wielu znabułą", któn
statusie. Poczułem się oszukaczeniach„ A ja nie mam za- rz0c w Warszawie, maj w Pa- , robotników zatrudnionych w „Izolacji"? Wychowar ich pan na
ny, więc trzasnąłem szacowny- rzeczywistości
Tułałem s!ę z
.
·
abstynentów?
na
ryżu i sierpień w Pradte miaru interpretować własnych
m;. zabytkowymi drzwiami.
po Polsce, 'W końcu
kamerą
- Nasi robtnicy wiedzą; że nie toleruję pijaństwa. Jeśli zdaprzykład. Byl to przecież klufilmów - zresztą czynię to teParadoks zr1.ądził. że zaraz powstał niezbyt czysty, bo fapowy. rza się, że ktoś zjawi się pijany, natychmiast takiego człowieka
czowy rok, ustalający
raz w sposób bardzo tendenpotem zostałem nauczycielem bularyzowany dokument czqsu
cyjny, trochę nawet kalecz~cy moralny i polityczny podziat pozbywamy się z zakładu Wie pan, mnie zawsze przerażało to,
„Propedeutyki Nauki o Społe oglądanego oczami autentyczneintencje I . bardziej
głębsze
Europy Coś się wtedy skończy że dla większości Polaków picie wódki jest sposobem na tycie.
czeństwie" w warszawskim Ligo emigranta z 1968 roku. Wie~
- Zapewne ma pan działkę„.
ło. coś• się zaczęto„
skomplikowane przesłania aceum Ogólnokształcącym im. znów - powrót do „marca",
- Mam, pracuję głównie sam, czasem pomaga ml żona. Obec·
Poz3 tym chciałbym sięgnąć
Hoffmanowe; do mojego uniwer~ytetu. Nie dresowane do publiczności. ZaKlementyny
pewniam panią tylko, że w mo- do epoki średniowiecza. do mo- nie kończę tam domek letniskowy, który wybudowałem w ciągu
tej pracy bytem godny Naubyłem z siebie zbytnio zadownich filmach nie ma blagi... (nie mentµ narodzin nowego społe dwóch miesięcy.
lony. Musiałem pojecnać do
kowej - nie' z góry założy
- Oczywiście dach Jest· pokryty papą . lub blt-gumem 11 ,,Izo·
ma taryfy ulgowej) . Nawet wo- czeństwa europejskiego z"r6wBelgii, zmontowa6 I udźwięko
łem, że w szkole popracuję nie
.
lacjł"?
bec prawd i zjawisk niepopuno na naszych terenach jak i
wić zebrany materiał T9m zadłużej niż rok. d\va . Zależało
- Ależ tak, są to •najlepste materiały izolacyjne!
larnych. Np tego, że nie zabardziej oddalonych na zachód.
ml teraz na rzetelnym przeka- stał mnie „stan wojenny"„.
- Nie wymawiając panu lał, sądzę, że dorobił się pan jut
wsze można by sobie radzić ze Jesteśmy przecież w Europie,
- Z Belgią związał się pąn
zaniu młodzieży swojej wiedzy
wnuk6w„.
no nie?
sobą. Jak bohater „Maskarady".
i swoich przemyśleń z pograni- w pewnym, sensie n'l state.
- Jeszcze_ nie. Córka jest na czwartym roku psychologii na
- Czy do swoich filmów wy- Chvba hk. tyczę powocza bistor'!. filozofii i nauk spo- Dlaczego?
Untwersytecie Sląskim w Katowicach, ale o wnukach jakoś nie
c'~-..,;" i rlzi()1mJę za rozmowę.
biera pan aktorów, których iy- Kiedyś przeczytałem fa~
łecznych. Solidnie przygoto\\'\'mówi...
ciory ~ y w pewnym stopniu S:\
cynujący esej Czesława Mitos:r.a
wałem się do iajęć . Udało mi
- Pięć lat temu zapytałem pana, Jak długo samierza pan dy,
„Zniewolony u- zbieżne z losami filmowych bouczniów do
zatytułowany
s i ę sprowokować
rektorować w „Izolacji„, I pan odpowiedział, ie łak długo, at
haterów?
moim zdaniem jest
mysł" sporej aktywności. Dziś znów
przestanie to pana bawić. Jakiej driA udzieli ml pan odpowiedzi
- Nie, ale jeśli tak bywa to
to jedna z najbardziej prawtlzijestem nauczycielem. tfle że
na to samo pytanief
.
nadwartość
pewną
to
tworzy
Niesztuki.
interpretacji
w . szkole filmowej. Ale 'przed- wych
- Mnie to ciągle jeszcze bawi. Bo Wie pan, iestem prHkana•
Vv „Maska.radzie" bardzo owoc- Rozmawiała:
t em, w 1974. 'lOStałem przyjęty
z ależność jest mi tak samo pony, lż w gospodarce naszej można jeszcize duio, bardzo duio zro·
współpraca
się
okazała
111
trzebna do szczęścia jak pań
do szkoły filmowej w Lodzi.
bić. Ot, choćby to, ie pracuję nad powołaniem spółki z kapitaIWONA
- Jaka była ta szlcoła za stwowe pieniądze , za które rea- z Bogusławem Lindą i Zbigniedla
łem kontrahentów z Austrii t chcę produkować materiały
pana. czasów?
jak życzliwo~ć wem Zapasiewiczem - przyfilmy,
l i zuję
NIEMmC-ADAMSKA
odbiorcy zagranJcznego, jut świadczy o nieogranlczonyeh możli
fikcj i z
zbleżn'ości
- Nie "·spominam szkol'• z cenzury. jak zainteresowa nie padkowe
w9śclach naszego przedsiębiorstwa. A więc mogę się jeszcze J;)Osen tvmente m.„ Był3 fatalna. publicznośc i . j ~ k pow1etr;.e, po- prawdą znakomicie wpisywały
bawić.
to
Ale
t!lmu.
scenariusz
w
się
karm i odzi e ż ... Pracuję 1 w bru\\· ~· pr a n a z wszelkie.i tra dycj i i
- DsłękuJę panu sa rozmowę.
.
zdj-ęć
skończeniu
po
dopiero
kselskie j ~zkole Mmowe.l. pozoodarta z ducha poprzedn iej a tBogusław Linda stał się „aktowiernym
~amym
stając tym
mosfery pe!nei wzlotów, kon tynuacj i . szk o ły polskiej", szko- swo im pe dagog i czn~·m zaintere- rem roku" i ulubieńcem publicz nośt.i. P<>Z1'ał smak bycia na
ły Jerzego Toe pli tza.„
so waniom. Zawsze chciałem być

Mówi: Waldemar.
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Łodzi

nowszej historii

•
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gromny SZ.Q'lat czasu. Jeszc.ze wiecej wa:i;v ooo w dziejach oolskiei
niead~·ś

nierwszym łykiem
zn6w bvła.m oo1edvncza
w szvbie okien·ne;
.
bez cienia leku
cho~ skroplone necherz.vk.i Parv
~PłYwalv oo ksieżvcu
iakhv 'Ołakał

•

Pólka z książkami
.

~
~

.

.

-
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TEN KPIARZ CHOROMAŃSKI

~iono

To juś dru1ie wydanie tej dziwne~. • pr~ec1~ż
ironii i zjadliwości książki. Mow1ę o „Ro·
iowych krowach i uarycb 1oandalach" Ptlichala
Choromańskiego. Oto małe miasteczko, w którym
mur uprzedzeń, zawiści i strachu oddziela miffZwsz1stki1:11
czan od małomieszczan. A nad tym
w:r.nosi się wszechpotężna plotka. zastępująca źro
dło Informacji I będą~a jednocześnie or1anem oplnlotw6rc11ym.
Zachęcam serdecznie do lektur:v. bo to i zatiawa, relaks.. ale i niewątpliwa nauka.
pełnej

sure
Michał Cho1·omański: R6żowe krowy i
•eau.dale. Czytelnik \988. Str.. 384. Cena 570 it.

Ksiażka która weszła do kanond lektur współ
czesnego Polaka. To „Pałac" Wiesława Myśli\V8k.ie.
„rozpraco, rzecz. którą chyba nie do końca
cowała" nasza krytyka. Nie miejsce tu na omasymbolika
ie
iedynie,
wspomnę
wianie jej treści,
apowiedzianych zdarzeń jest tyleż wymowna _co
odczytywan:e.
budząca wciąż nowe i nowe ich
Tytułowy pasterz wędrujący po królestwie \vyobrażnl przecież nie dociera 4o celu. bó tak naprawdę, to nigdy nie można uwolnić sil! od przeszłości i od imaginacji.
Wiesław

Myśliwski:. Pałac.

Glob 198S. Slr. 198.
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S~hilleri.e, 'Kaz.imierzu Deim'ku.
Karolu Adwentaw!czu. Stani~ła
Feliksie Żuko?.·
wie Łapii1skim
skim IV opracowaniu komoetentnych znawców przed~iotu. Omawiano też analitycznie triv !iX>•
które prze.
śród przedstawień
DO!sklej seem•:
szły do i'Ji3torii
,Krakowiaków I G6·
.,Elektrę"
de Passione"
rali" i .. Dlalol(us
charaltteivstyki
or6bT
podjęto
w całtm
oubi czności
łódzkiej
minionym sttileciu.
przedslewziflGodnym uwagi
ciem te wztlędu na swe walory
poznawcze I e!!ltetyczne iest CzYn•
na obecnie WY$tawa okolic%nościo1Ya „Łódź teatralna 1888-1988"

w saJach

muzeum. a

uzupełnił

obchodów on~l(lad
~rodowisk
w Domu
fitmowv
,\rtvstyczn:vch przv al K<">friu~zr'i.
pt .. ł.ódź artystyczna <.v filmi('"
będac:v dokumentalna nrezentacia
artystów dzialaiacvch w Lodzi i
ich sztuki.
W programie rocznico~ych o~l(łówn:v

nur~

„ .

t

...

~

-

~

' '. '

chodów przewidu.i.e sle iesieze w
1>rz:vszłe.:o
dniach l2-19 marca
roku pr11y"Dornnlenle na obt1 &eenach tea,tru tm. Jaracza n.ajwvbitniejszych premier, które do
byłY lub lencze poniedawna
zosśalą w bletac:vm reoertuane
t~re
aoektakli
oraz Drzei:tlad
ie3trowanY<'h orzez telewlzie a
także wYstawe obrazulaca rep.erti:ar ostatnich dziesieciu lat . iteatru I sympatykom
lośnikorn
„Jaracza" nie zabraknie więc art:vstycznych doznań.
okazu.le sie za WEU'.
Bezcenny
przed
I zachowany
utrwalony
7!niszc:r.eniem. ślad działalności.
należv · w'ięc ufać. ii "°szvstlile
rP.ferat:v mini<>'.lei s!sii w 1'.c•b '.•
13 zo~tił.na ogłos·~ooe in ex~enco w
•M:ialne.i publikacii

J. I\.

•

Lektur• dziejów grzechu, występków i skandali
n1er.miennie należy do ulubionych rozrywek szero·
kich rztis~ ezytelnik6w Z rluża dnzą orawdopo·
dobieństwa można mniemać że i „Gon~et ut1zy1tki" " 'itolda Jabłońskiec.o. oowieśc i łm:norem i1. y01vśl 1 • ~a c bnwa 1i
~··~ ''ł {'a oerwe~~ia <:?n1oc.i1
de gustibus no n est d:sout " 1<lu •1· ~nb1e orzvsługujaca niPomal na
notoryczną oocz.ytność
dra~n·ącu
n10cy definicji utworom ~wawolnym
s\<a

beterodo&syjnvm .

14cl~ i „
Sollaterowil" .Gorąc:;·ch u zynków„ l;:i
widzenia
z punktu
dorosJI wprawdzil"
Kar11Ego czy wvoore>ego, lecz $toiacy do'

młodzi
p~awa

Wsp6łczesny

pisarz: ffrbskl,

kt6ry zyskał już pewien rozcłos.

Nie
pt.

„Ci dwaj mężczyźni", będąca pr6bą ukazania śc!e
ranla sie dwócb świadomości narodowych: Serbo\V
i Albańczyk&w z Kosowa . .A więc - znają~ umiesiki na tle narodowośc1ow:ym w Kosowie :-Powieść Selenica jest Ilustracją do trudnych, nie
do rozwiązania problemów mniejszości nuodowych
Jucosławii.

!Uobodan Selenie: Ci dwaj męzceyini. PfW 19H.
!!Itr. 28!. Cena 550 l!ł.

Oprac.\E. Ii\V. _
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piero na proau dojrzałości psychicznej, niepewni
de Sade'a
na wzór charakterów
11ieposłuszni
r<Jzpaczliwie poszukujący nieznanycb ieszcze podniet i zabronionych lll~iech mogącycb nasyc1ć ich ·
łapcLyWą ciekawość świata dopomÓC' w zamasko\'t'aniu duchowego uhóstwa c•y impotencji t.wórwłas
czej. lub umożliwi(' jaskrawe zrozumienie
nych potrzeb i pragnień antynomicznie pro•v'adzą
w
miejsca
cych. do odnalezienia bezpiecznego
świecie t którym młodym banitom niełatwo przyjdzie się pofodzić Opowie~ć osnuta wokół centralnej posta.ci debiutującego tancerza Dawida., osa·dzona we współczesnych, niczym nie uoiększonych ·
realiach, obfituje w niekonwencjonalne 1ceny er~
tyczne I uczuciowe nie tylko w olanie wydarzan,
leez takie w myślowej warstwie utworu. od'l'hź
nie dyekutującej z cl!:yte-lnikiem na temat zasanakuów,
rinoścl akee'ptacji panujących n.orm i
przyznaj,cej prawo wyboru postępowania (a w
koneekwenefł tycia) w z•odzie z samym sob•. nai

Natura iest anonimowa i tworzv dzieła dosLato ·
Danuta
konałe i wvsoce funkcionaine.

i
obdarzona została orzez nia nrzviemnvm
zdrowvm ełosem - oiekne ciato udźwiekQWlo
ne ie.<:t sto razv ciekaws1.e i svmoat,·cznieh<r.e
od ciała nieme!?.o albo takieS!o które ieno domai:ia sie torsv · wrzuć monetę.... wrzuć mone-

przyjętą
I jeśli w

'

,

'~

' •

'L
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•

•

'
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w;one ostro zdarzenia. słu~ące ilustracji określone
go światopoglądu i egzemplifikacji postaw. a n;e
jarmarcznej sensacji
Odkąd fabuła w orozle powróciła do łask, przyc1aganie czytelnika smakowitymi wątkami pov.-ie~ci przestało byc wykroczeniem a st~ło się ni~_
homogen!zacJ:.
k\Vestionowaną zaleta kulturowej
Zapewne niektórzy krytycy chętnie pożarliby autora wral z ksiażka za rozmaite przest~pst"-'a. ale
jak zawsze najl&psiym kryterium oceny pozo.stanie obojętna n11 spory ksit1ga-reka lada.

•

Witolct .JaMomld - „Ger~• a<iznkl"; WJctaw.
1detwo Łółskłe, Ułł ltM, wył. I, 11akłał lt Ml

.,..

wrzuć

...
monete
I

Zagraniczne sukcesy pani Danut~· i jej 5zczere W\•znania o swa:m c:ele ; swoim charak•t!'rze sa dla mnie ~,·m bardz:ei miłe tP oocho·
dzi ona z kraiu którv cl:'l tei oorv z.adziw a
!miedzv innvmi
ornderH
świat nadmiarem
rr.ecz iasnal z·akłamania w pewnych oczvwistvch dla Innych na.ci! sprawach Z kraiu ~dz'e
n:e dopuszcza sle do uświadamiania seksu:łl
nego; i:tdzie t>Okaza.nie ~olei pa,nienki w telewizvinvm ororl:ramie .. Bliże; świi;ta" orzez .Jerzego K!echte l ie~o rozgadane kokoszki. 1\'V•
woluie orotestv oiców l ma tel~ rodzin: g:Jz;e.
wreszcie ie.~t n \\'ie!e ,a
PrZJ'ro.~t naturahw
w·vS<'fd ;ak na aktua)ne ootrt..ebv · m -.71'wn~~i.
zas. środk; "lnt1rkoncencvine &3 •ow ""''" w·-,o\\"1';> 1 ~ .•
~~ def'ct·•,wvm fubn •e? n'e zn~nvm
M:te iest r6w·niei 'o że s!awn1 ' dzielna Pol·
ka nie w,·niera siił swojej narodowości Przeciwn:e - !!dt.ie tnoże oodkreśla że urod„.iła
~'e miedzv WiSla a Odra miedzv Bał•vkiem a
Tatra1ni; szeze:lólnie Pt>dkreśh to w Republice
Fedc>ra.lnej .~iemiec. gdzie _największą zdobyła swoimi wdziekami. oooulamość ...
Svmpatyet.ne iest I to. ±e pani Danuta sama zadbała o promocję (c.o Zl słowon samef
siebie za !l!ranica że - \V m·zeciwieństwie oo.
na
wielu innveh - \°tie llczvła na nrzvklad
min!str.a ku.tturv I sztuki Aleksa.n-dra Krawcwka ~!bo n;i ia!~aś inna inŚtvtueie Promui~
ca lc('I za stowon oolska sz:tuke polskich art,·stów • DOTsk'.e towarv w sz:ernk'm Ś\\•iec:e: ..

.

A z promocja (co za słowo~) naszei sztuki I
nasz1·ch art~·s~ó.w - bo iednak orzv frm zos·mimv - za ttranica iest bardziei nit ile~
1t>s~ "<!<Jla fatatr1\e N\ech 7..atem nif> d".iwf s i ę
7.e
„Szpilkach"
rHni Rita Gołębiowska w
z
hiszpańskie\
telewizji
ore-zenter
z:1\l:1y
p-,.1::'.{ów z•iał jet10 Chr>pina. pap!eta ! Danute La~o z ;~ oiersiami i iei piosenka Odplacimv mu teraz r>ieknvm za nadobne i oowie·
znamy ieno
my. że ze sławnych Hiszpanów
Domen lco The<itocopuU iwane~o El Greco.
którv urodził s:e na Krec:e ... Niech ma nieuk
i eden za ~\'1.-oie !
Ale cała ~J)ra\\'a iest o wiele bardziei pr~·
zna nakra Prucletnie wykształeonv Polak
nrawde wiecei nazwisk sł.awnvch Hiszpanów.
Włochów Francuzów ... itd Oni zaś nie znają
nas. \Vięeei - mv sami nie znamv naszych ...
oanieżem I f:\Oza Chopinem.
Oczywiście
dzięki

„Szpilkom" teraz -

Danutą

Lato...

ANDRZEJ GRUN

Co ~ o tym. że Freudowi
leone nie udało sie dostać tvtutu proINTELIGENTNY
„MoU
zWYCZałne~o? f~ra
ezy
wrażenie- Tom.&&1 Mann
bvł na to abvt inte~ntny.„" I
Stefan Zwe~? mów.I: - „Chyba
Oto ~ty wvwiatlu. ;akie- Mann mimo te zachowvwał •M wt"E8Zcie ·na PYtanie: czv to Draoomoc do!ć wvnlośle Bvł zawue ele- wda że umarł od 'la.strzvku mor·
~o udzieliła wieloletnia
finy Paula ll'!chtl od·oowiada: domowa rodziny Freudów 86-let· ~ancki 1 wTtwornie
ubran:v A ..Inni tei mnie o to ovtali. ale
nia Paula Fi~htl na temat Zyg. Zweilta oam!etam iako meż~vz
nrz.v
munta Freuda. WYW.fad o'Publi- ne nieoozorneg:o który nie •;1./y. ia choć byłam w domu
śmierci Freuda rucze20 takiego
kowała .. La Stam'Pa".
uczegól- nie namietam. Zastr.z.vki z morfir6żnfał sie- . niczvm
nym... " Czv cz:e.\t.o nrzyfmował ny robfono Freudowi tylko dla
.„„Po śmierci orofesora zabra- w domu? - ..Rzadko. Pa.ni Pt'O· u.łmierz.enia bólu.•." Mowe
oora mnie na oew!en czas do An- fe.sorowa bvla dość 1tka1>a. bar- (rzebowa wv1!ło.11ił .Stefan Zweig
ote·
t:vm
ooza
a
maż.
nit
dz.ieł
kiedy
Ale
Annjl.
córka
ieiro
e:litl
- dodałe na koniec - ZW?oki
w 1982 r. ona te-t zmarła. wvrzu- fewr mus.lał sie o.v,ezedać nrtz.e· ~da
krernaejt••"
li>Oddano
z mówie- („Forum" 1'l?' 3l!).
kt6" bvl cl~ mi.al trudn~ol
oono mnie z domu
dtaczeco.
t>rzeeieł tr~he f moim domem. n1em.„" Na pytanie:
Nie bvłaim iu'i ootrzebna. A te·. mieszka1ae w Mlewiemut.oooFreudów
raz k.iedv mam 86 lat żvie so-. koiowvm mieszkaniu
bie tu sama iak oalec <w do.mu mU&iała spać na drewni.anei la- ADJANI WYGRAŁA
.Nie nrz:v~tarc6w) ... Profesor b,•1 oowścia~- wie odoowlechlała: liwv l malomówny Prosze ied· wiazvwalam do te1to wai!(!. Wv- PROCES
nak wziać ood uwue ~ trudno starozvło ml to c.o miałam. iamu bvlo mówić oonJewat. iak ko~ to było Pro.sze nie zaoomi„Aujourd'hul MQdame". które
raka ust. nać. te bvłam !!łuźaca. a slużace w-vdrukowało M«łMke na temat
oan wie. eierniał na
protezę w 6wczesnvm Wiedniu traktowa<Freud nosił w wtach
zaoełnlaiaca ubvtkl oo ooeracii no iak orzedmioty Najwdniej- choroby I.-belle Adj1,ni. Ea.płaci
ezł<>'Wiek ~ktoree odszkodowame w wv!ou.sun1eoia nowotworu)._ Był ra· .'!?Je bvło to. klm sie
cze1 ma.tv I chudy„." „Podobno urodził. Mote dzi~ jest tnaczej.- koścl UM "9- frank6w. ezyli
kobiet"Y sie nim zaehwvcalv? - W"11astTodzeniie nie bvło wvsokie . 430 tl'• dol. Choć aktorka wiedawano za te
ZaehW"VCał'V sie nie tvle nim. ill' .raeze1 nltsze nii
iesto teoria - mówi Paula Fichtl S3ma -orace w lnnvch mieiscarh. lokrotnJe Z&Qrzeczala Plotce. ta.jcie
wśr6d ;e~o Na ~ialldke f . na urodzin" do- i orrAd kamerami telewminv·mi.
i na ovtan!e: czv
Ale mus.ze ni.smo
kobiet ~tawałam t>rMentY.
WTdrukowalo noiłoske.
oacientów bvło wiece1
od-oovtiada! - uważa~ na t.o e& mów.ie bo 1e· iakob„ Adjani cier.piała na AIDS.
czv meżezv'zn?
Powiedzmv ram.ei że b?ło wie- .!ll'!.C7JI! wielu krewnYoh ł l)l"ZJ'ia- Sad orze.kl. M Dubli:kaeia ta bYw~tki& eo ła lluuuenłe.M 'M&WI do Oclttonl'
cei k.siaźat nit k$ietniezek Nie ei6ł J'reuda cma
sie o aim DiMJe.„„
żvoia ~.
kaź:deE!o bvło ·~ na 'Wi2:Yte„."

BYL NA TO ZBYT

„„„„„„„„„„._.........

- ....,. ~
~~

!tus. •Slawarni„

równvwa,ne sa orzez spora część cvwitizowa. nei:!o świata ·do chooinowskich; chodzi oczy.
Rreci cala
wiście o wkład w sfere kultu.n>.
ie.st ilustrowana. bo z ciałem dziewczecvm.
1est iak . i dziełem sztuki
zwłaszcza S?ołvm.
o!ekne1 - bez osobistego og:ladu lub repronie może, tym bardziej te
dukcji obyć się
To :?e
p'.ekne ciało - to też dzieło sztuki
ukształtowane przez naturę. a nie przez artysto tym lepiej; pozostaie cz.vsta form::\.
t~ me skażoną żadnymi tam pokrętnymi filozofiami i artvstvcznvmi doS!matami.

zkraju i ze świata • zkraju i ze świata • Zkraju i ze świata • Zkraju i ze ŚWiata

BLl~EJ

8 ODGtOSY

't -

obiera się w tyn1 celu drogę sprzeczną
pospolicie obyczajowością
tym punkcie autor z r:ozmysiem zmierta do polemiki i oodejmuje przyznajmy niezbyt
popularny dysku1·s to całv clag fabularny kwiąż.
k1 utrzymanv oczywi{lcie w g~anicacb możliwej
r1.eczywistosci winien wstać 0d~z.vtany preteksto;,·o z. przymrużPme111 ok<l n'~ - oow;oźnle choć
nie obraża <rn nvnaimn 1ej w niczym ~asacl.v prawd ipodobieństw" 7-yciowego Tego żad,;i od na• narr•tor międr.v wierszami podko;wa iacy ~J"!t l po,.:,eg6Inych o:>star.i eg~alt<°'\\'anl.'c·h i oełn-.·„h pretensji 00hła?..liv.'ie relaC'·Muią c-.v kolej-1e pr7.V'.)raJo?śli

wet

Awantury i wyliryki

Slobodan ~etenie,

zajmujący się teo.rlą dramatu I dramaturgu (wydał na ten temat kilka rozpraw) jest takie pro-

tak da~no ukazała się u nu jego powieść

'

W „S:.pilkach". ' na . rozk?adówce duże story
o Piersiach ź:eń$k!ch oczvwiście cz:vti o Danu~
cie Lato. którei to naturalne osiągnięcia ro-

te ...

c z~· Ji na

kolicznr;•io,,;ei ~·zmianki
orz~ ... :a!!nełv
które
Ob:-adY ,
l:czne ~:·ono ludz i teatru i ie~o

•'

,

„

w
za noeza tko..,.·u ia~
roboczo
dniach 5 i 6 o~7 d 7.lernika ho:leuszowe obchodv w salach '.\1uzeum Historii m Łod:.i zdominowane ori.voomnien•em stulecia
teatru im Jara«za . iako w orostamtei
soadkobierc:v
tej linii
PN>~ram sesii
pierwszej· scenv
obi~ł temAtycznie teatraln'<! dnkonania nie tylko olacówki przv
dawnej ul. Cegielnianej (dziś Jaracza.). nie uwzględnił jednak dzię
iów wszyst,kich oowstałvch . które być może o.•ze'.:'wałv tak7.e o-

DWAJ MĘŻCZYZN!

zaikiem

uezcić nai~odniei

•. ••

svmpatyków '"'"Pełniłv refera'v
sce:i łódz
o wielkich ludziach
kich - dyrektorach i aktorach:
Aleksandrze Zelwerowiczu. T...eon 'P

PALAC

Cena

na tle wielonarodowei
społec-zno.śd.
tutejszej
którą zwerbowałv tu dla swoich
celów przemysł I handel Narow
oolskie.i
dzi.ny stałei sceny
owym lak mawiano .niedobn•m
widoma ozna:ka
mie~ie" b'•lo
e-mancypacii tut,._
l;;ulturaLnei
szego żywiolu polskie!O!o. . Zreszta
teatrowi u nas przypadła wvna,rojątk,owa rola w historii
du. 11ł6wnie za· sprawą twórczoś
ci dramatvcznei wielkich romantyków.
Nie oznacza to wcale. że stały
ze!.PÓł. który !)Od dyrekcją Luc.iana C\:o!bieleckiego dał sie ooznać
oubliczności w dniu Il
łódzkiej
l888 r na scenie
pażdr.ie.rn:ka
hotelu .Victoria"'. sięgał wyłącz
nie pP ta•k wspaniały repertuar.
dom;nowałv utwory n!nie.i wznioniedla
słe. lecz ptzvstePne
tbyt wy·robioneeo ogółu. Ale fakt
wystawilmia orzez zespól aż 12ii
dowod·nie. iż
premier świadczv
mie~s
uformowało sie wówcza:o
cowe oolsk·ie środowisko któremu
i
bliska
s'e
sztuka teat.ru stała
oo trzeb na
Te szacowna "ocznice 00stanokultun•

7.

.

iJtanowi o-

miejskich. stulecie

ooiedyncm cień pafY
onacv sle oo ~anie
uciekł w zaoach herbaty
teraz 1a miałam dwa cienie
niosa<" mled;o:v ksieżv~m
a tamoka
naruiaev wrzatek

•

~

cwnej o<i chwili odzvskania praw
widziałam

'obchodzi stulecie

t.uczlf1iskł

Na oytanie: Kto s ·odw.iedu-

1acvch MOfeeora

robił

•

JOAN MIRÓ O SOBIE
. O 7.ma.rł:vm orzed !')a.tu laty.
iednvm z naiwvbltnieiszvch malarzv nas.zeS?o wieku Joanie Mir6
t><>Wie<Uial w .. L'Esoresso" równie wvbitnv rzeźbiarz wsD6łczes
ny, Alberto Giacometti • .. „. i est
malarzem r.e
do te,qo stoonfa
wvstarczv 1eśli zro.bi na nłótnie
trzv nlam-, abv stało sle ono obratzem". Ja~ cudownie taiemJest malarstwo, a
ruczą sztuką
Joana
malarstwo
st.ezee6lnle

i zas.kaku1ące,
M!r6 ma~lczne
bed~ zwierciadłem - iaik okremł Pńvert - świata tak innego,
sekretneeo

A oto tek.st samego Joana Miró.
kt6N oo raz oierwszv ukazał sle

po~órzony
w 1959 r„ a jest
obecnie w „L'Espres.so". -

.. Jeatem człowiekiem z natury
do tz'rutlzmu milczacym.. Jeszcze w młodo~cl miemelan·
wałem ok:i:e.sv eorzkiei
cholii. Teraz iestem dosyć uów-noważonvm ale nic ml sie nie
t>Qd()ba: żveie wvd,a ie mf sie absurdalne. Nie ma to nic wsnólneeo z moim $DMObem mvśle
nia czuie to w śro'dku od we·

skłonnvm

wnątrz; łe&tem oesvmista Wciąż
WYdaie mi sie. że wszvstko idzie
moich
Jeśli W
. ku l{-Grsxemu.
obrazach 1est co~ zabawneito. to.

NB ·4.1 .(11N). lł PA2Dz1:ERMKA.1988 R~

Łódzki

festiWal organowo - oratoryjny

W Polsce mamy festiwali muzycznych
spor~ ,
nawet coraz więcej. A im jest ich w1ęceJ,
tyto - rzecz jasna - wymagania w stosunku do
n ich są wyisze. W szerszym,
ogólnokrajowym
kontekście liczyć się mogą tylko przedsięwzięcia
najciekawsze, imprezy odrębne treściowo i formalnie, posiai:iające indywidualny charakter i przemyślaną dramaturgię {przytoczę postulat, by każdy festiwal był jak gdyby kompozycją wyższego
rzędu). Oczywiście o ostatecznym kształcie takich
zja w~sk decyduje wiele czynników. Do
najwai:niejszycrr należy sprawne. pomysłowe kierownictwo
artystyczne i organizacyjne.
lll()Że

/

Filharmonia Ł{idzka od lat urządza wrześniowe
Dni Muzyki Organowej i Oratoryjnej. Imprezę· "tę
łodzianie lubią i cenią, świadczy o ty m zapelnione nieraz do ostatniego miejsca wnętrze ko~ciola Ewangelickiego św. Mateusza, w
który m .
odbywają się koncerty. W tym roku „Dni" trwał,,· od 2i września do 1 października. Czy s i ę udały? Czy spełniły w jakimś sensie przytoczone
powyżej
wymagania?
Wydaje się , że można na te py tan ia odpow i e~
dziec twierdząco. Festiwal, mimo iż zakrojony na
niewielką skalę, wypadł wcale interesująco pod
względem progl'amowym i wykonawczym, dał też
wiernym mu słuchaczom poczucie pewnej logicznej ciągłości. Podstawowym czynnikiem spajaj ą 
cym występy stał się religijny charakter więkllzo
śc: i kompozyc}i. PQ{!hodziły one wszakże z różnych
«:pok i ośrodków narodowych i nal€żały do
odmiennych gatunków. W se'nsie gatunkowy ~1 prezentacje uporządkowane zostaly zgodnie z zasadą
1woistej symetrii. Oś. stanowił koncert „Concert o
.\venna", sąsiadowały z n im , 2 w ieczory órga!10we, natomiast jako zewm~trzne obramowan ia za-

planowano wielkie formy wokalno-instrumentalne.
Te formy to - niezawodnie prowadzone batut~
szefa łódzkich filba.rmoników, Tomasza Bugaja
Msza głagolicka L. Janaczka. oraz, zamykająca festiwal, n Symfonia o-moll G. Mahlera. Oba dzieła odtwarzane już były z powodzeniem w Łodzi
podczas minionych (lwu sezonów. Wtedy też re·
cenzowałem je · na łamach prasy · codziennej.
A zaterą
stępach. W

teraz ty lko słowo o pozostałych w y wieczorze nowej muzyki organowej - i

kameralnej rolę współwykonaweów
przyjęli
w
kilku wypadkach autorzy prezen.towan~·ch kompozycji: organiści Stanisław Moryto i Wiesław Rentowski oraz akordeonista Krzysztof Olczak. Moryty „Cantio polonica" na organy, jak i „Condu.clus" na 2 akordeony i organy o'L:azaly się najbardz iej doorzale i przekonujące z punktu widzenia klarowhości formy oraz techniki budowani a
n&p ię (,_ Kolorystyczne zalety można by le odkr y ć
w z kolei „Por dia de anos" Rentowsk iego, również na 2 akordeon y i organy. Pieśn i 1': . Sielickic~o i A. l{urylewicza z towarzyszeniem orga nów
dały t ego d nia pole do popisu odznaczającemu sii::
sz lachetnośc i a brzmienia barytonowi Andrzeja Nie·
mierowicza z łódzkiego TW. W nielicznych ty lko
mome ntach jego głos n ie za skutecznie przebijał
s :ę przez warstwę instrumentalnego
akompaniamentu.
Za bezsporny atut specjalizującego się w muzyce barokowej, warszawskiego zespołu „Concerto
A \·enna" pod kier. Andrzeja Myslńskiego, uznać
trzeba sty low o ść, Przejawia s ię ona m.i n. w zredukowa,nej do minimum wibracji
instrumentów
sm yczkowy ch. co uie umnie:isza ' wszakże
urody
d ź w i ęku. W concerti i;1·ossi Corelliet;o oraz HaE'ndla ansam bl zachwycił arcydelikatnymi
pianami.

Od 11oczą\k11 swej drogi arty1tycznej
oparł
pan wszelkim modom obowiązującym w show-b~
ainessie, nie u.biega.l pan o uczestnictwo na fcst1wałach piosenki, ani o miejsce na Jutach pneboJó"" Cz) to łwlad,omy pański wybór?
-

al~

- Pobocza - to okolice, vr których czuję si E;
11ajnvobodniej. W tej branży nigdy nie potrafiłem
byc w środku„. Początkowo d.Liało się tak zapewn ?e intuicyjnie, może trochę przez moją nieuru iej~tnosć. Po jakimś czasie, kiedy przyjrzałem się i
pr-ej::-:r:ale::n jak funkcjonuje ogromna
machina
show-busi:nesśu , postanowiłem n ie dać się · w
:o
wciągnąć:. I tak zostało.„ Pośród piosenkarzy czukm się niezbyt swój, bo jednak trochę inny, lekko stroniący. A wśród tz'."· „c~ystych poetów". też nie, bo pokalany łatwlZllą, 1 estr~dą.„ Po;v1em
nieskromnie: ten .status od.powiada m1.
- Jakie były poczĄtki pańskiego śpiewania?
·- W czasach studenckich czasami zaglądałem do
1tlt1bu akademickie.go i tam właśnie trochę sobie

sią ca

nie pa!ę papiero$ów.
p:s1tn ie piosenek„.

1vięc może

także

rzucę

- Jest pa.n autorem tekstów, kompozytorem i
"ykonawca, ~lasnych piosenek. Czy taka
samo,
wystarczalność
pomaga w pracy? '
- W naszych warunkach. trudna Jest. sytuacja
k ogoś, kto jest ,.samowystarczalny". Nie
ułatw i a
z. „c1 a obywame s'ę bez sztabu komµ ozy torów . ac t .J rów tekstów. .\ jeszcze - bez tzw. podpórtk
ze s:rony rozmaitych chorągwi. instytucji, orga n: :icji. 1•: t3 kich okolicznościach wy wałczenie so bie
prawa do rejestracji, do zaznaczenia sv.-ojej obecności to ciężko wyrąbywana. ścieżka w dżungl i .
ra działalność wymaga ogromnego uporu i cierpli'' ości.
- Czyż nie są to główne cechy paGsl:il'J;:> chh
rakteru'? Obok działa1noś~i
recitalowe.i,
nagrał
pan trzy płyty dł11gogrające (jedna we francuskiej
we.-sji językow('j), opublikował cztery tomiki poezji i ~piewnik ilustrowany„.

,,Sa~otnoś.c długodystansowca"
..

"

Rozmowa z LESZ KlEM DLUGOSZEM,
1

i aktorem.

,

podgrywałem i ;>Odśpiewywałem, ·'a le nig<ly r1ie ·<>d-

" aiyłem się robić tego publicznie. Nie zaradzałem
„;e; z włr.sną predukcją. Ktoś słyszący wcześniej
n.oJe trel~. zaproponował mi abym zaśpiewał na
b::iiu organizownym przez Wydział
Filologiczny
U .J„ którego byłem studentem. Zaśpiewałem tekst
\Vmcentego Habera 'Qt. „Słodka przygoda piratów".
\ \"1 ,;rsz wydrukowany był w „Swierszczyku"
i
miał 24 zwrotki. $piewając ową „Słodka przy- l''O d ę „ ,. pod .akompaniament Adama 1 ~Iatysi,kow : 
Cls., obecnego 1\.fakowicza dobrnąlem do 12 i utk:1ąłem.„ Taki był mój prawdziwy debiut„. Wkrótce zostałem członkiem '.l'eatru Piosenk i „Hefaj·tos" - dziś zupełnie zapomnianego zespołu. tile
wtedy gromadzącego w ielu ciekawych ludz i : Aleksandra Moczulskiego, Wincentego Habera,
.Andrzeja Zarzyckiego, który później pisat piosenki
dia Ewy Demarczyk, Ąndrzeja Z i elińskiego, zało
ż:; ciela „Skaldów" .i parę innych o ób. Jak
na
mały zespolik studencki, to myślę, że parę interesujących ludzi tam 5ię znalazło i odnalazło. Zaś
piewanie własnej kompózycji zaryzykowałem na jakimś Konkursie Piosenki Studenckiej, potem była
już „Piwnica pod Baranami" i tak nie mogę w
sobie zwalczyć tej manił pisania i śpiewania pio5enPk. Mam nadzieję. że już niedługo. Od mie-

poetą,

~

.

.

.

'

'

.

~

..

,

.
·..

kompozytorem, piosenkarzem

Być może coś w tym jest. ale wyda}ę mi się,
ie w mojej ponaddwudi:iestoletniej działalności
nie jestem zbyt eK.spansywny.„ 11-Iogło być tego
·-

więcej.„

-'- Jaki kierunek poszukiwań tcmdycznych jest
panu azczer;ólnie bliski?
-

tom:k pt. „Pewnego dnia" dla
zda:1:e, kl6re pozwolę ~obie iacytov.:ać: „prymat osoby p:ied rzeczą, et~·k1 przt:d
t e chniką , więcej być przed n\iei:
m i ło~d przed
· praw i edliwośC:a". Wydaje mi ,;ię. że te t::c;,' s ą
łatwe do odszukauia w moich piosenkach. :\1imo
s w i adomości historii (mimo tzw. lekcji}.
mi:no
klęsk i goryczy,, jakie każdemu nie są obce, nie
pott-a!ię pozbyć się wiary w oczywistość tego cy tatu. Pomimo ,wszystko, nie potrafię zrezygnować
z przekonania. że istnieje w ludziach jakaś naturalna skłonność w poszukiwaniu wewnętrznej jasności.„ w kierunku Dobra mówiąc patetyczn ie.
Jezeli n ie zawsze w działaniu. to w intencii.
Opracowując

P\V;\(. napisałem

ulubionlł

mak11ymę •

-

C1:y m& p&n

-

Zapamiętałem zdanie z Montherlanta: ,;Ludzie,

iyciowa'

•·~- -z kraju i ze świata •.zkraju i ze świata • zkraju i .ze świata •
dzieje sie tak lbez moiee:o .św:ia
fomei:?o udziału. Ta humo;rysb·cz.na icll właściwość bierze i;ię
być może z mojei potrzeby ucieczki cd tragicznei strony moiei<o
u.sposobienia. Jest to swoista t'eakcia. ale reakcja niedobrowolna. niezamierzona. •
Dobrowolne. zamierzone
jest
natomiast umysłowe napięcie, w
_ jakim żyję. Uważa<m jednak. i.e
tego rodzaiu stanu mnysłowe!(o
napięcia nie ,powinno sie wywoływać nrzv pomocy śrcdków chemicznych. takich. iak alkohol i
.narkotyki. Powstaniu
takie:zo
.n3pięcia .s.przyia atmosfera. ;.aka
:la sam zna.iduię w noez.ii. muzyce. architekturze (taki Gaudi na
IPTZYklad iest nadzwyczajny) w
ma'ch codziennych spacerach. w
niektórych dźwiękach: w ~os :e
końskich kopyt, w
skrzypieniu
to czących sie wieiska droga wozów na drew.nian.ych kołach. w
odgłosie ludzkich kroków. w rozlegających się nocą krzykach, w
liU"an·iu świerszczv„.
Inspiracji dostar.cŹ.aia mi zawsze rzeczy najprostsze. Talerz,
:.i: które>!o orostv
człowiek ;e
swoia zupę. interesuje
mnie o
w ie le bardziei niż śmiesznie boga~ talerze Judzi bogatych. Sztuk l ludowa z2wshe głeboko mnie
wzrusza. W tei sztuce
nie ma
fadnych szt uczek. żadnego oszuk.aństwa. Zmierza ona or-0.&t<r do

~eclna

s.oraw:v. Zaskaku.1e I jegt
talk bardzo różnorodna. Na IJOczatku swei artystycznej dro~i
byłem ood silnym '\ili-plywem Van
Gogha, Cezanne'a i Celnika Rousseau. Od chw.ili kiedv soodob~t
mi &ie Rousseau oolubiłem też
sztuke ludową„."

„NIEBEZPIECZNE
Z1WIĄZKI" w MODZIE
Trwa moda na adaptację „Nie-

beaipiecznych zwiazków" Choderlosa. de Laclos. Wersje sceniczną
ootacowana Przez
Christophera
Ham.ptona o,~Jadaia w.i&owje w
kilkudziesieciu krajach. Obecnie
nracuie on nad adaptacja filmowa. którei · realizacii · oodial s:e
brytyjski reżyser Stephen Fears. W k\uczowe.i ;ro.li markizy de
Martheuil wystąpi Glenn Close,
która w ub. roku otrzymata c.zter:v nominacie do Oscara za tytułowa role w „Fatat. atraction".
.Bki.pa Stephena Fearsa korzysta z siedziby Izby
Handlu w
Wersalu, która niegdyś była pała
cykiem madame du Barry. Nad
kole.ina wem.ią XVIII-wiecznej
powieści jednocześnie. pracuje w
okolicach Panrża Milo$Z Forman.

P AZERN'OSC NIE
POPLACA ·
Nowa uttawa • kinematorra-

II Symfonia G. Mahlera. śpieu:ają: Bożena Betlev i Jadwiga Teresa Stępień.
Ł a dn i e wypadł ponadto Koncert obojowy• d-moll
Albinioniego z soEstą Knysztofem Wroniszewskim.
„Holi znana z \1\'cześniejszych, udanych występow
w na szy m mieście. sopranistka Henryka Januszew.
~ka wyw olala . Bachowską kantatą solową .• Weichi
nur betrilbte Sc.'hatten" niedosyt. W wysokim re-·
Jest rze cz uło się wysi!ek. zaś cała partia pozbawiona b y ła spodziewanego blasku. Może był to
po prostu „ z ły dziei1" artystki?

bet meine Freude" nie okazał się dość skupiony),
jak i wspókzesnych - Messiaena i ,Sawy.
!Szj'bk-0 minęły tegoroczne ,.Dni", dobra muzyka
sko.ndensowana w nich była jak w odżywczej pigułce. Oby tylko rozpoczęty dynamicznie se:z:oll
n ie utracił wkrótce swego wstępnego „przyspie·
szenia".
·

iViele r a do ści i satysfakcji spraw i ł
organowy
rec ita l Joachima Grubicha. · arę jego cechuje · precy i ja i duż a wy o braźnia kolorystyczna. WalrJr.v le
uia wni iv się z~ rówr.o w diiełac 'i Bacha imoi.e jl!dynie przepo jon;1-· m istycyzmem chorał _.,JMus blei-

.TANUSZ JANYST

pomimo wszystko, n ie ~·yrządzają sobie tyle zła,
ile mogliby", To taki s:z:c:z:e&ólny rodzaj optymiz-

mu.

- Wiele z pańskich piosenek mówi o
Czym jest dla pana szczęście?

szciięiclu . .

To ba1'dzo trudne pytanie. Myślę. że czymś,
,,;gd y ,,;e dogonię Z czasem wiele
poj'i(:'
zmienia się. Rzeczy, spra'\\'.Y. na których k,iedyś
.,J:·u t.o m1 ·z ależało . z. Jdd'rych rezygnowalern z
ż.a 1em dzisiaj wcale mnie nie obchod z ą ln r.e
mani marzenia . inne sprawy mnie
pr.:iwu:.ują ,
·mobilizują do działania. Bez wątpienia. wydaje mi
s i ę, ie dla mnie szczęściem jest potrzeba samon;al1iacji j· dcceptacji... Szczęście - to stan bardzo
krótkotrwały, nie pGwinno mącić człowiekowi roz-

Krónika

-

-~ wgo

sądku.

ma pan poo2ucie sukcesu zawodowriro?
dyscyphnie, którą ja reprezentuji:
u u a rą
sukt•e.su jest powodzenie wśród publiczności Dla
nrn ie sukces · - to kwestia indywidualnej h1enrchli wartości. Dla każder,o sukcesem jest akurat
u. !1'3 osiągnięciu ··zeg::i temu komuś lalei:y w~·
c ~.\· tah~ m. Ż (;; Giotto 0.,1 nie~łychanie dumny
z.
faktu , że między rówieśnikami. pomiędzy „konkurencją." potrafi odręcznie narysować kolo, 1~ajbar
ctz:eJ z..ih żu n e do ideału .
\\°i'aca j ąc do pani pytania B:lans
wypad~
rozma·c;e (w Lależności od chandry, C?.Y właś n:e
do;i•ego ni.stro ju) . Jednego nie udaje mi si~ podWaty<: - ~!'.)ęcl<: i łem w ten sposób sporo cieka\\.'' <:h. z;vwy ch la t B,l(ly okresy wspaniałe, n iezai:nrnma '-' e :'>ie „d:Jrobilem. się'' na tym
całym
„interesie" nie zostałem nikim innyrn !'\ii byłem
:13 poczatl;l:J„. Byłe :11 w \'4ielu miejscach, p"'°'.na!~:n w~panial:;ch lud zi, Laznałem wiele serdecznfJśc i i w:el e dowodów
amięci i uznania dla tego
l'O robię. $wiadczą o tym -stosy listów, które stara nnie „przechowuję na starość''. Tyle sfciw pię
kn ych, wzruszających, .iakże rzeczowych
analiz
n1 o;e1 pracy, dowodów podobnego odbierania ś\\·i a
ta. :\Iogę powiedzieć sobie: warto było!
- W dalszym ciagu istnieje zapotrzebowanie n·\
pańskie piosenki. Krąg sympatyków ,tale \)Cl,zena sil', Ciiru; młodsi zaglądają za kuli~y, pro. 1a,c
o autograf 1u \>ańskiej płycie, któr„
spet•j:\Jnie
przynie&li z domu.
- To bardzo mile dowody pamięci.
Jednakże
<' '. ąg!e zastana wiaru s i ę. czy nie należałoby juź od e j.~ć. Lep iej w porę zwinąć się, zanim spostrzPże sil>. ze ~\ę samemu pozostało na balu,
podczas gd:: bal przenióst się do innej sali...
- Dziękuję -ia roir;mowf.'..
-

Czy
W

O~racowala:

IWONA NIEMIEC-ADAMSKA

Fraszki niektóre

.ia.~ę

l-'anst\\tt.

5 bm„ grupie uczonych
profesors1ue, uadane przez.

Ty tul pzofesora 1wyczajneg" nauk humanist>Cznycll
vlr<ymal m.111 AnurzeJ łeull.s Grauski •
Uniwersytetu Lócutdego, las tytuły protesorow
nadzwyczajnych iµuk medyc,nych .1trz~mali m.in.
Luba Judkiewlcz i Michał Karasek z Akademii
lle<lycznej w Lodzi oraz - nauk t.echniCZ!lYCh Włodzhnierz Wlęzłak z Politechniki Łódzkiej.
Składamy serdeczne gratulacje!
GLOWNĄ NAGRODĘ

- GRAND PRIX - na
F'llmów Zeglarskich w Katowica~h
otrzyma! .t:dward Palc«yńskl
z ludzkiej \Vyt.wórnl Flln1ów Oświatowyc.h za film „:\Sariusz Zaruski - żeglarz taternik".
uratuJuJemy:
IV

ł'esti.waJu
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Z OKA.ZJl l!O·LECIA UllODZlN I aO-Ll!.CłA
D.LIALALN08CI AR'.l'YSTYCZNEJ profesor<> .JANA
KuCli.\RSKlEGO. 1; pażdllernika or ~ Akaoemil
:\luzycznej w Lodzi odbędzie ,1ę uroczy~tość
jubileus1.owa.
Lsw1et.ni ją m.1.1. koncert w K>'konaniv
">'CilO\~ankow Jubllata.

ZNANY LODZKl J,.lrt; R.\T, WIESŁAW
JAZDZYNSKI, otuyniaJ Ul m1gto'4ę w .og!OSZOl'\ym
Wojewodę Lubelskiego I luoel!;ki Oudz\at ZLP
· · O'/J\l>polsl<tnr-konkur!1e n.< ~wieść Illo zbiór
opowiadań.
·
pnez

W LODZKJ!\l DOMU SROOOWISK
ARTYSTYCZNYCH odbył się pr~egląd filmów

krótkometrażowych

pod

art>·styczna w lllmle".

n.a.zwą ,,Łódź

W MIEJSKIEJ BIBILIOTECE PUBLlCZN~J lM.

LUD\\ IK,<\ w ARYNSKIEGO w ŁOIJ.Zl ''~y!ma jest
wy~tawa „Dziesięć lat Pontyfikatu Jana Pawia li".
Z

OKAZJI iU. ROCZNIC'\'. POWSTA!l.IA

Z\\'J.\ZKU

:\lł.ODZIEŻY WIEJSKIEJ RP ,WICI'' \V l\fu:ieum
:\tłodziezowego w Lodzi (ul. Gdańska 107)
29 września br. otwarta została okoUcznc,;ctowa

nur11u

"ystaw„.
W

W S,\LONIE WYSTAWOWYM „DOMU TECHNIKA"
LODZI fplac Komu.lly Paryskiej 5) do 1ł

br. czynna !;>ędzie wystawa,
obrazuj04ca dorobek edytoi'ów w za.kreste
technle&neJ.
pa.żdziernlka

książki

'8IURO WYSTAW

•

na

ARTYSTYCZNYCłl W ŁODZI
wystawę „XYLON 10" (MiędzYllarodowa

Triennale Drzeworytu) - w Ośrodku Propagandy
Sztuki (w parku im. H. Sien.kiewkza). oraz do
Galerii Bałuckiej (Stary Rynek 2) na wernisaż
malarstwa .Aleksandra Jachtom&.

W Salonie Sztuki Wsp6lcz~neJ. 19 patdziernlka
br„ otwarta zostanie wyatawa fotogram Wiesława
Maclejew1klei;o.

NA PRZYPUSZCZALNE ślady biblijnej Sodomy 1
GomoYy natrafili archeolodzy syryjscy, w oll.l.egłoścl
ł50 km na południowy wschód od Damaszku

w PONIEDZIAl..EK. 10 bm. rC>'apoozął sle w
t.ódzkim Domu Kultury, zorganizowany pod
patronatem TowU2ystwa Polsko·Japo6skiego w Loda.
VI ;rydzteń Kultury Japo6sklej.
Bogaty program interesujĄcyeh imprez obejmu1e
m.in. prelekcje, pokazy filmowe, wYStawY, koncerty
mugykl i piosenki Japo6sklej, degustacje
itotra\V
Japońskich, konkurs wiedzy o Japonii itd.

ANDRZEJ JĘDRZEJ·EWSKI
FRASZKA NA CZASIE

NA RYNKU PRASOWYM pojawił się nowy
pt. „Autograf'', poświęcony łiteraturie,
sztuce i krytyce.
Jego wydawc" jest Gda6skie Towarzystwo
Preyjacłól Sztuki.
Redaktorem naczelnym „Autografu" został znany
ł ceniony krytyk Uterackł AndrzeJ K. Waśkiewicz.

Sprawdza ię, H .i.ste,
prawda oczywista:
Jak nie chce minister,
„ustąpią" mini!ltra.

miesięcznik

FRASZKOPISARZOWI

NAGBOD~ WARSZAWSKU:J PREMIERY
LITERACKIEJ w uble&łym mteslĄCU otrzymał
Lesław aartelski za ksl"tkę
„Pid6 niepodle1la"
(wielce udana próba ayntezY twórczości llteracll;teJ
podczas okup&CIJI). .
Również tygodńllt „Kultura" uznał oprącowani•
Le-1awa Bartelskle10 Jako ka!Ątkę mleslĄca.

Gdy fraszkopisow.I
przyjdzie zdychać z głodu
niech to wliczy !Obie •• ,
W frzyko zawodu.

HA}ILET
Są rzeczy na z.ie.mi i niebie,-.
o których ...
Winien się dowiedzieć,
ktoś .z prokuratury!

DO ADAMA MICKIEWICZA W ZWIĄZKU
Z PROJEKTEM UMIESZCZENlA JEGO
PODOBIZNY NA DWUDZIE8TOTY81ECZN~M
NOMINALE„.
Z ,p anteonu chwały,
zszedł na nominały •••
By zasięgnąd rady;
jak

W BEL~' l>f>F.R;l'.E,
"r~c:oono nowln111~Je

zapra!łla

t1l um,ożliwiła in1tytuc3óm

rozpowszechniania filmów przekazywanie kin w prywatne ręce
ajentów. Niestety, warunki • jakie zaproponowano kandydatom
n.1 ajentów sprawiły, że wny'SCY
wycofali się.
Złagodzono
więc zasady, obiekty
przekazywane są· ajentom w użytkowa
nie nieodpłatnie za pierwszy
rok, tak jak · i aparaturę projekcyjną wypożycza
się
nieodpłatnie na ten czas,
zapewniając sobie 25 proc. zysku od biletów.
„Dlaczego to, co opłaca się
prywatnym osobom zapytuje
dziennikarz PAP - nie opłaca
sie OIRF? Przecież ulgi finansowe skończ11 się po roku,
a
więc ajent będzie ponol'ił pełne
koszty
prowadzenia
placówki
Okazuje siEr, że choć pełne, to
jednak zdecydowanie mniejsze.
Jedną z najwyższych ł)ozycji w
wydatkach OIRF na prowadzenie kin są koszty osobowe, czyli place, u ajent6w zai ta pozycja jest ogran.iczona do rninimum.

•

•i• twc>ny "DZIA·DY''!

•

PIERWSZA W STĄNACH ZJEDNOCZONYCH
wystawa prac Brunona Schulza (ze zbiorów l\luie11~
LiteraturY w Warszawie) otwarta została w
renomowanej New York Academy of A.rts w Nowyin
Jorku.
Or1anlzatorem WY$ławY jut, dziala:!Aca pod
auspicjami .Jerzego Kosll\skiego. Amerykaiiska
Fundacja Dziedzictwa Potako·Zydowsklego.
W przygotowaniu ekspozycji uczestniczył znawea
twórczogct autora „Sklel)ów cynamonowych"
Jerzy Ficowski •

w WARSZAWIE odbyło się trzydniowe seminarium
„Film a destallnlzacJa kultury", zor11antzowane orze z
Stowarzyszenie Filmowców Pol1kJcb I Zwl"zek
Filmowc;ów Radzłecklch. Byla to druga częś~
kwietniowego spotkania, poświęcona blalym plamom
w lll1torU e1tu- 1tratnlcb !larod6w.
Opracował:

JAK

•

OD(&OSY 9

Policjańt trochę zdziwiony spojrzał na cłlt
gle jeszcz:e rozebranego mężczy1Jtlę i ~u.sza
jąc ramionami wyszedł z celi. Tera"Z i on spostrzegł, że. mężczyzna
jest prawie nagi. Był
nagi i jakby dumny ze swei nędznej na.gości,
goto'wej na spotkanie z losem, który 11obie wy-

(8)
p

i@t546ff}NWIM61S .. iH#&i
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brał.

I

cszcze tylko dwóch, panie doktorze - policjant przyłożył lekko
dwa palce do daszka, manifestując
. wobec kogoś spoza władty więziennej
służbistość
najwyrażniej
nonszalancką.
.
- Niech ich pan wprowadzi poJe.dynczo powiedział. Był całko\vicie wyprany :fiz.ycz.nie
i nerwowo. Od.ruchdwo sp~jr.zal na zegarek.
Trzet:ia. Trzecia w nocy. Od południa poprzedniego cinia to ju~ pełnych piętnaście godzin
beznadziejnie kret\·!1skicgo wysil·ku.
Niemcy zarządzili, by każdy ze skierowanycn na wysiedlenie był przebadany prz1tz lekarza. Niektórzy w tym fakcie -doszukiwali
ii.ę Jak1e,iś optymistycznej prognozy.
W.oedział,
:ie optymizm to niczym nie usprawiedliwion.>.
Cóż m1al powiedz.iec wszystkim tym nieszczę
:in ikorn, k,orzy wpatr.i- wali mu się · w oczJ,
m1ki4"0 · daga,ąc o ue~y<:Ję, !..:tora ot.11acz„1aoy
dla ni en Z) i.;H.:'! l\t.ect polegała na tym, :i:e trt.~ l;.rotme bada; óstatnnni czasy Niemcy Żciż4a<i ,1
od wladz getta, by oo wysiedlenia $kierowano
wyłącznie osoby· zdrowe i sprawne fizyczn:e.
Okazało się później, że grupy t)•ch żydów wysytano do pracy gdzieś poza miastem, a nawet
w ogóle daleko od Lodzi. Z drugiej strn:1y
władze nienlieckie cornz częściej zapowiat;ląły,
:ie w getcie pozostaną tylko ci, którzy zdolni
będą der pracy w resortach. Kiedy więc ogła
sz.ano cor.az to nowe decyzje o wysiedlaniu z
&:;etta, nie było już ~·iadomo, o kogo władzom
niemieckim chodzi. Czy o ludzi zdolnych cio
pracy poza gettem, czy o ludzi niezdolnych do
pracy w getcie? Niemcy nie kwapili się, by ·
swoje zamiary w,rjaśnić, a jaki był'· los wyaiedlonych w ostatnim w'ypadku, nietrudno
bylo się domyślić. Lekarze a•stujący pny
wy~ied1eniu, ocenię.jący stan zdrowia: i spraw110Śc prze:maczony>eh do wysied·lenia, byli jedynie . kamuflażem. Zresztą sami często nie
wiedzieli, ety kwalifikując badanego jako nie.zdoln.ego do pracy fizycznej, albo chorego, ratują go przed wysyłką do jakie}ś katorżniczeJ
pracy poza gettem, czy też skazują· aa w:ioiedlenie, a wi~c na śmierć. Po odjewie
transportu wied:oziano, kogo Niemcy wybrali, a
kogo zostawili, choć l:)ynajmniej nie byli w
tej mierze pedantam.i. 1-lajwatniejszą dla nicn
rzeczą było umieszl!zenie w czeluściach samochodów ciężaro.wyćh założonej z góry liczby
wysiedlonych. Rachunek musiał się zgadzać.
Jakość była sprawą d.rugorzędną. Zresztą
ludno.ść getta łatwo poddawała się tej metodzie. Przed prawdą o losie olbrzymiej wię
kszości wysiedlonych broniła się prizy pomocy
plotek. i pogłosek mówiących o istnieniu gdzieś '
w Rzeszy, gdzieś pod Krakowem, gdzieś w
Rosji obozów pracy, do których kieruje się
wszystkich wysiedlonych,
Niewykluczone, że
sami Niemcy rozpuszczali tego rodzaju pogłos
ki, nie chcąc narażać się ze strony wysiedlanych na jakieś rozpaczliwe akty sam-0obrony.
O takich aktach mowy zresztą nie było. Mię
dzy katami a ofiarami · i.$tniała dziwna, niepisana umową. Spokój w getcie pył dla zarzą
dzaJącyeh nim władz niemieckich argumentem
pozwalającym bez ~pecjalnych obaw· utrzymywać nadal dające ~igantyczne. zyski ,jedno
t
ostatnich skupisk żydowskich' w Polsce A o
to tylko żydom chodziło
Spokój dawał tm
szansę na przetrwanie. Pozwalał im liczyć na
cud.„
.„Organizacja miała na szczęście własne dokładne źródła in!ormacjL Wiediziała, jaki jest
kierunek krużdego wysiedlenia, a więc tego t e g o - też. I dlatego znalazł się tutaj. Inaczej mówiąc, ktoś gdzieś załatwił, by ktoś
gdzieś wytypował właśnie Jego i tego d'l'ugiego
lekarza do tej obrzydliwe] roboty. Mieli rat-ować przed wysiedlaniem
niektórych spośród
wyznaczonych do transportu przez władze ży
dows.kie, kwalifikując ich jako zdolnych do
praey fizycznej w warunkach gettowych. Innych zaś„. Nawet w myjhich nie chciał formułować tego dok.1adnle. Chociaż przynajmniej
przed sobą mógł się usprawiedliwić taktem, 1ż
niezależnie od tego, czy znalazłby
się tutaj,
czy nie, l talk przeznaczono by ośmiuset ludzi
na samochodową śmierć„.
Nie usłyuał, kiedy drzwi się otworzyły i . do
więziennej celi zamienionej na gabinet lekarski' policjant kogoś wprowadził.
- Dzień dobry - mężczyzna, który stał w
drzwiach, powiedział to po niemiecku.
- Dzień dobry. Proszę bliżej, Nazwisko pana?
- Kohen.
- Imię?
' - Albert.
Machinalnie wypełniał rubryki w powielanym kwestionariuszu.
- Wiek?
- Czterdzieści osiem lat.
- Z jakiego pan transportu?
użył terminologi.i stoS<>wanej wobec przesiedlonych z zachodu. ·
- Z· praskiego.
- Niech się pan rozbierze.
Kiedy mężczyzna ściągnął z siebie zniszczoną muynarkę z dobrej wełny, koszulę i spodnie, przyłożył mu do piersi stetoskop Nawet
nie musiał się ·przyglądać badanemu, by domyślić się ciała wyniszczonego, wychudzonego,
z pokrytą plamami ~órą i zw.iotczałymi , mię
śniami, z wklęśniętą klatką piers1ową i prawdopodobnie obrzękniętymi z głodu nogilmi.
- Przepraszam, ,panie doktorze„.
głos
mężczyzny br:z:miał mtękko i miał miłe, dźwię
czne brzmienie.
Zaczyna się - pomyślał. Odłożył słuchawkę.
by jednak prrzyjrzeć się dokładnie stojącemu
. przed nim mężczy~nie.
Był gładko <>golony.
Nosił binokle. Zza.. szkieł wpatrywały
s~
w
niego duże, cza~rne,. my.ślące oczy, które zupeł
nie, ale to zupełnie nie pasowały do wygólonej na zero głowy.
- Słucham .pana.
- C:z;y· może mi pan udzielić uczciwej odpowiedzi?
- Co to znaczy?
ta.pytał zniecierpliwiony.
- To :r.naczy, czy ~tać papa na powied~enie
mi prawdy?
Było to prowokujące.
Zamierzał
odpowif'dzieć ostt'o, ale opanował się.
- Spróbuję.

10

chwilę w celi za,pa.nowało
milczenie.
Spoglądali na siebie nic nie mówiąc. Te czarne, duże, niepokojące oczy. Doktor Mabuze · przypomniał sobie
ni stąd ni zowąd , film
~przed lat: Nie, Student z Pra-gi z ConTa·
dem Veidtem. ~Pragi._

Przez

-

Czy my jedziemy

do

pracy,

czy

na

śmierć?
. Drgną!.

P.rzez kilka chwil milczał, szukając
odpowiednich słów.
- Nie wiem. Naprawdę nie wiem.
- Pan wie, doktorze. Pan przecież wie ko~o Niemcy &'kierują do wysyłki, a kogo zostawią w getcie. Opierają się przecież na opinj
lekarzy.
- No to co :r. tego? - rzucił arogancko to
pytanie I od razu tego pożałował.
- Bo widzi pan, panie doktorze, ja ~iem.
Caly ten transport jedzie na śmierć„. ~foże to
dziwne, ł)le chciałem to usłyszeć od pana. ·
- Dlą.czego to takie ważne, abym ja panu„.? - kiedy zaczął mówić, zorientował się,
ze potwierdza tym samym przypuszczenie stojącego przed nim mężczyzny. Było to z wielu
względów nieostrożne, a nawet niebe2lpieczne.
Niemcy w taikich wypadkach nie patyczkowali
się i już kilkakrotnie zapowiadali, że
włączą
do transportu kai'dego, kto naruszy ustalony.

Mężczyzna zamilkł. Widać było, że żałuje, iż
się uniósł.

- A ta druga przyczyna?
- Dziwię się, !e jej pa:n ~ię nie domyślił z
przebiegu tej naszej rozmowy. Przecież jeśli
mnie nie wyślede, to ktoś inny znajdzie się
na moim miejscu. Samochody nie odjadą puste. Ilu nas po~ieba, by je wypełnić? Pięciu
set? Tysiąc? Nie chcę, nie życzę sobie, by ktoś
umierał za mnie!
- U Schopenhauera pan się chyba tego me
nauczył? zapytał zgryźliwie
znowu · naLychmiast tego pożałował.
- Nie, panie doktoue, u Greków„. Tylko
kiedy się tego uczyłem, nie ,przypuszczałem, w
;akich okolicznościach
przyjdzi• i:nl s tych
nauk korzystać.
Milczenie. Cłs-z:a. P.rz:ez ściany celi dochodził

ARNOLD MOSTOWICZ ,
•
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- Wie pan, jestem pewny swoich racji, inaczej bym tu zresztą nie siedział. Ale nie czu2ę się na siłach, by„. Zresztą pan
do takiej
dyskusji jest z pevvnością lepiej przygotowany.
- Możliwe.
Natom)ast z . całą pewnością
wiem, że na słuszność moich argumentów zło
żyły się tysiące lat kultury i cyi;vilizacji.
Nagle dostrzegł przed sobą szansę.
- Czy nie sądzi pan, że to wszystko, co !ię
dookoła dzieje, świadczy, iż te tysiące lat kul- tury i cywilizacji został~ zeszmacone, zbrukane„. że w tej walce o przetrwanie zdadzą się
na tyle, co ~ida we współczesnej wojnie?
- Może i ma pan rację, ale co pan proponuje w miejsce kultury, kt6Ta nle obroniła
Europy przed zdziczeniem?
- Myślę, że inną moraln{)ś~„: 'Inne 'Yartoś
ci.„ Nie, może le same wartosc1, tylko inaczej
bronione.„
- · Dajmy temu spokój. Nie widzi pan, że
ten pojedynek na słowa w tym miejscu i. w
taik'iej sytuacji jest śmieszny?." Ozy mogę się ubrać?

-

Tak, tak,

oc~.ywiścis.

Patrzył na leżący ptzed
Tego człowieka mógł albo

nin1 lkwest.ionarlusz.
wbrew niemu ratować albo. wbrew sobie posła~ na śmieTć. ża
nim' uczynił to drugie, spojrzał na ubieraj~-ce
go .się szybko męiczyznę. Ten dosłtzegł to i w
jego wzroku izapalila się ja·k gdyby prośba o
~vybaczenie.

-

Zegnam, papie doktorze.
Chwile~ę." Mam jestcze jedno pytanie.
Byłbym panu bardz<> wdzięemy, gdyby mi pan
na nie odpowied-z.ial." Czy nie :ma pan fad·
nyeh wątpliwości co do losów całego gett~?
·Tamten wytZl.lł pułapkę. Od drzwi podszedł
z powrotem do 1to?u f wałąe kat-de 11lowo powiedział:

•
przez nich regulamin. Dodał więc szybko: Gdyby cały transport szedł na śmierć nie rozdzielano by wśród wyznaczonych na wyjazd \zaakcentował to „na wyjazd") - dodatkowego przydziału chleba i kiełba.sy.
- To przekonuje. Czterdzieści deka chleba i
pięć deka kiełbasy w głosie mężczyzny zabrzmiała nie ukrywana ironia.
Znów zamUk~i, patrutc na siebie nieprzyjaź
nie.
- Tak.„ Jeśli pan pozwoli, to ja teraz z
kolei chciałbym pana o coś zapytać.
- Proszę bardzo„
- Kim jest pan z zawodu?
,
- Z zawodu? Do wczoraj byłem tu śmieciarzem. Uprzednio.„ kiedyś, o ile w ogóle 'to
kiedyś istniało, miałePl stopień adiunkta
na...
Uniwersytecie Praskim. Jest.em doktorem filc.zo.fii.

- O dziwne rzeczy mnie pan pyta„
W
tych okolicznościach. Co ta ma za znaczeme?
Ale jeśli. panu to_ Jest potrzebne dla jakichś
powodów„. Zawsze szanowałem cudze zainteresowania. Opublikowałem kilka prac o Schopenhauerze A doktoryzowałem się z Ma··a
Nordaua.
Nie wiedział, jak ma powiedzieć to, co chd::ł
pow1edz1ec..
- Jeśli .. Gdyby„. No, jakby, zależało panu,
aby zostać w getcie i ewentualnie uniknąć
wysiedlenia„ - naty-chmiaist wyczuł, źe żle to
sformułował. W ogóle wdał się w niepotrzebną ro:z:mowę.
"
- Nie chcę tu z:ostać„ Nie chcę uniknąć
wysiedlenia .
·
- Nie rozumiem„ O co panu cho.cizi? Przecież to pan zaczął tę rozmowę. Czy pan ma w
getcie jakąś rodzinę? żonę? Dzieci?
- Nie mam żadnej rodziny. Jes-tem samotny
Moja matka w momencie wysiedlenia z P·ragi
popełniła samobójstwo.
Rozmowa denerwowała go co.raz bardz.iej.
Był zmęczony. Zły na sietjzącego naprzeciwko
mężczyznę i jeszcze bardzieJ
zły
na siebie
Wstał, zrobił kilka kroków od jednej brudnej
ściany do drugiej, obok kt6rej stała przykryta·
ceratą kanapka, mająca tej celi nadać charaJk:ter gabinetu lekarskiego.- · Więzienie · nosiło
nazwę „centralnego". Może w ten sposób zaspokojono czyjąś manię wielkości. Ponownie usiadł. Milczenie przerwał mężczyzna.
- Pan uważa, że moje pytanie nie miało
sensu? A to, że pan siedzi tutaj i wysyła ludzi na śmierć, ma sens?
- Pan dobrze wie, że nie wysyłam ludzi na
śmierć!!
- Jeżeli łaska.„
śmierć?

A mnie nie

wysyła

z daleka głuchy szum zgromadzonych w innych pomieszczeniach l~dzi.
- Skończmy tę rozmowę
powiedział cicho, jak gdyby przyznając się do porażki.
- Oczywiście, to zależy od pana„. Tylko
jeszcze, jes:rcze jedno„. wie pan, dlaczego zapytałem pana, czy
ten transport jedzie na
śmierć? Chciałem z pańs~iej odpowiedzi, z jej
tonu, albo może z pańskich oozu zorientować
się, czy pan z całą świadomością robi to, 'co
robi... Pan wie, że transport jest skazany.„
Tylko błagam, niech pan nie mówi, że wszyscy jesteśmy skazani...
Chciał to powi~dzieć.
- To za banalne„ Nie wypada
Otrzymał
pan polecenie, a może nawet rozkaz. Pozkaz
to rozkaz. życzę panu, aby nie musiał pan

wi~cej

Publikował pan jakieś prace naukcwe?
Mężczyzna rozejrzał się dookoła

-

pan na

- Czy muszę panu iłumaczyć, że to Niemcy ustalają listę ooób ?rzezn.aczonych do wy-·

syłki?

- w

zaieżności od lekarskich wniosków.
J eśll pan tyle wie, -to chyba rozumie pan,
że niezależnie od lekarskich wniosków czy ustaleń Niemcy wyślą, skierują do wysyłki określoną liczbę mieszkańców getta. Poza tym
zaproponowałem przecież, ze uznam pana za
zdolnego do pra·cy fizycznej, a parn odmówił„.
- Można powiedizieć, że sam siebie skierowałem na wysiedlenie i na śmierć.
C:z:y pan
nie zastanowił się, pa.nie
doktorze, dlaczego

-

odrzuciłem pańską propozycję?
- Skąd mogę wiedzieć„.
- Niech pan posłucha. Odmówiłem

dla
dwóch przyczyn. Widzi pan, tutaj, w getcie.
:r.dechnę, na· tyfus,. z głodu, na gruźlicę.„
Każda z tych śmierci jest obrzydliwa. Zdąży
łem ~ię im wszystkim przyjrzeć. Wolę u.grrzeć
zagazowany. Do końca, lilo ostatniej chwili bę
dę w pełni r<>zponądzał swoją WIOlą„. A w ostatniej minucie zrobię to, co zrobiła moja
matkh. Jestem do tego przygotowany.
A
obrzydliwa śmierć gettowa może mi takie
świadome postępowanie
uniemożliwić.„
Czy
pan jest wierzl\CY'?
-Nle.

ODGŁOSY

w

-życiu

wykonywa~

podobnych mz;ka-.

-zów. Ale nawet takle- polecenie pat:ia nie 11-.
spniwiedliw\a. To, te pan \Viedząc, jaki 1·s
czeka wysiedfonych. jednych pozostawia •v
getcie, a wysyła na §mierć drugich, to, pr:iszę
pana, jest niewybaczalne!...
•
Milczenie. Chyba padnę tu ze z:męczenia pomyślał, 11 głośno powiedział: Sk?.d pan o
tym wie?
- Takie rzeczy się wie. A może roześ
miał się ludzie przed śmiercią posiac·ają
zdolność lepszego widzenia I rozumienia
niż
za życia„. Nie, nie. Mówiąc poważnie tam w
poczekalni siedziało kilku pań!:kich . Kilku . 1
pańskiej, ją.k jej tam, organizacji. ·czuli się na
tyle pewnie, że Z ich rozmOW:v" można si~ było
wszystkiego domyślić.„ Cóf młodzi.„ Zresztą
naprawdę bardzo mili I sympatyczni„.
żachnął się i chciał mu prze.rwać.
- Niech się pan uspokoi. Nie wydam pana.
Gdybym to zrobił, uczyniłbym to wyłącznie
. dla samej przyjemności donosu. . Korzyści z
tego nie miałbym fadnych„. Pan jest jak Bóg.
Jednym życie, drugim śmierć .• Według listy.
Skoczył na równe nogi.
- Pan jest bezczelnyt To wszystko nieprawda! Zresztą„.
·
- Jak to nieprawda? Pr:z:eciet l mńie pa'.-.
to zapro·ponował? ·
. Milczeńie. Piasek pod ' powiekami. Zza okna
celi głośne rozmowy w języku niemieckim.
Głowa ciąży jakby przyciśnięta do szyi sufitem.
- Panie K-0hen." - poprawił się - panie
'doktorze Kohen„. Czy nie zdarzyło się panu
działać w imię pewnych wyższych racji, które nakazywały 1t>osować inne r~guły moralne?.„
- Wy7.MA! racje w posyłani.u ludzi na śmierć?
- Nie, na Boga, nie! Racje nakazujące zostawić w getcie ludzi
łpecjalnie
wartościo
wych:
To zabrzmiało tępó i fałszywie. Szczególnie
·w oblic:ru postawy tego człowieka.
- Pan to <icenia?
- Nie, nie ja. Ale opieram &ię na zdaniu
ludzi, na opiniach, w któt'e nie mam powodu
powątpiewać.

- Ciekiawi mnie, jak to się ocenia. Przy
pomocy jakich odczynników sprawdza Się
wartość łudzi, któryeh pan ma 1wo1m świadec
twem ratować, i jak się porównuje i.eh wartość z wartpkią tych ludzi, których pan zamiast nich kieruje na śmierć._ Nie · v.iem, czy
pan przeżyje wojnę, Niemc6w, gett(), &lt ~i!
zai;diroSZ1Czę panu.
Pan, wydaje mi się, jest
uczciwym człowiekiem. Do końea życia ~dz.ie
się pan zastanawiał, czy aby nie popełnił pan
żadnej pomyiki ratując jednych° koniem
drugich„. Bo usprawiedliwia~ siebie nieomylnością innych, któny U: lis~ ulofyli ...
Drzwi się otworzyły i słuibi4cie się meldując &tanął w nich . policjant, ""śki, jakby !1)bie odwalił mił11 drzemkę.
- Czy mogc: odprowadził badanego!

-

Pr~

jeszne

poenSca~.

- Rot.umiem. Gdyby
usłyszał pan ~e
mnie._ Gdybym panu po'\'IWed"ttał, źe nie mam
wątpliwości co d-0 końca tej Imprezy,_ To znaczy że jes.tem pewien, iż wszystkich tutaj czelrn 'taki sam los jak mnie i ten„. f ten trantport wysiedlon~~h, wówczas moja decyzja bY•
łab~ tylko przy'>pieszen!em tego, c-0 nieuchronne. Nie. Nie ZTZUCę z pana c~fai:t odpowie•
dzialności za to, co pan tutaj robi, d-ok~<>rz~.
Nie można wykluczyć, że Niemcy. nie zhlkw1•
dują tego getta: M-0że nie :z:dążą? Mote zechc'
je zachować dla jakichś tam powodów? Przecież tylko n.a to możecie - po'Yl"ló~l wyratnie to słowo- dając do zrozumienia, !e jego
to już nie d~tyczy - możecie liczyć„.
Przerwał mu.
- Gdvby pan znajdował się w
getcie
w
chwili, kiedy.„ kiery przyjd'Zie mo!11ent jego
likwiclacji, to jak hv pan postąmł? Próbo:
wałby pan uciec? 'Rzqeiłby się pan z ~ołym1
rt>1<,,,rni na esesmanów?
Milczenie.
•
- Nie wiem.„ Chvba ani jer!no, anJ dr111t1e.

..PrTorfPz !'.'"':::im 7~-„~minn11 <''Zyb!rą Amfor~ rizię
\d jef.ne\ ma\e'. \ \we~ <'"· 11~T1\c.i.a. ~as~vlce,.•

A mo:Te ci, kt6r,·f'h d-zi~ii>i ratnw~l 0 m
innvrh, rzucR s;"· włafoie oni?
Z
!!nlvmi re'lcom"' A mn°'P, leśli 1tett'l'l przetrwa,
-

kn<".rłem

;~~li f'1'\I w 1:>k'~ !'p'l~ńh nr~7v):ł„,

t-o

W l)TZV-

~'1:1"~d. w PTZ''~'l'.lych WH"l"k:aeh 'b~rlą b!!.rd-ilei
pnt„i 0 bni'?
Milczenie. Pnz~cią"aiace się m!tczenie.
- Pł"wiem mmu prawclę, panie dr1dorre„.
p~„ b!'rl1te t''Tl'l :r<!rrnf'.1'1". ale ;e-;t mi tn cał
kiem choi<>tne Mc7e h1 tkwi n11iisfot!"i<>.i!'za
mledzv nRmi rA~nka P"n n,,.leli ludy,f ,~o~lu(
!<Woich fa.k'~M tam krvteri6w
St..wia oan
stopnie. ·A jeśli lnzie .o mn'e, t-n ,.,ie, nic "''e
uwolon.ił'obv mnle oo rle:t'1r•1. iakl st?now''a'ly
śwladrmnś~. 7e ktoś klerl,•ś no~l~nw zochl "Il
m"lie na ŚTl'ieTĆ.„ 7,,-,rńv.mT'l !imieciar'i' Ą lhert
'Kohen 'Z !!'etta. iak f 7.rlolnv fnozof A.lbert K"ht>!1 7. PrMi nie sa P'.Od'ni tego, by ktł"t~ot
wielk za nich um!eral...
Wvn1tlo mu się, fe mote jeszcze crś copowied'Zleć.

- Czy nie sadzi pan, fe nasze a~t•-nentv to
owie stro.ny tego samego dziedizictwa duchowego?
Zabrzmiało to falszvwie. Nie pod;nió~l oczu
znad leżące.go przed nim kwest!onariu~n. <;łv
szal i.ak tamten otwiera drzwi I coś jC'~z~z.e
or'! prot'ti mówi. Docierało to d-o niel$o iakby
głos z innego świata, Innej pTzestrzen!.
- Powiedzmy, te pan przeżyje J!etto.„ Był
by to cud.„ I paJ.1skie d'lisiejS'Ze decyzje może nie' tylko dzisielsze, b~dą chwalone .. Może
nawet przetyje ktoś z tych przez pana nraf!owanych kos-z.tern innych„. · 1'ędzie oana wie?bił, nasłucha się, pan komplementów„. A ~i,
kt&rvch wysłano za innvch na śmierć. nie
wniosą żad.nych pr-etensjl, fadnych preten.sji,
.żadnych pretensji...
Uniósł głowę. W celi nikogo nie było. Niedobrze - pomyślał - majaczę„.
W drzwiach stanął policjant. T.ak samo non)!Zalancko jak po.przedinim razem przyłożył

dwa palce do dasz'ka.
-

No

Chwała

ł

ostatni
Bogu!...

dzisiaj,

' ..
panie

doktorze.

C.D.N.

Powyższy odcinek jest kolejnym fragmenłem
ksiąiki A,rnolda Mostowicza „Ulta Gwiazda l

Krzyż", która niebawem ukaż„
się
PIW. Są tu zbeletryzowane wspomnienia autora t; czas6w kiedy autor był więzio·
• ny w łódzkim getcie i obozach koneenłracyJ·
nycb ID Rzeszy.

Czerwony
nakładem

NR 42 (1594); 15 PAZD~IERNIKA 1988 R.·
•

..

- Ja też nie„. Ale jestem ciekawy, jak to
jest... Zamiast więc umueć w barłogu, gnijąc
z brudu, wypluwając z siebie rozpadające się
płuca, będę starał się jak najdłużej mieć otwarte moje żydowskie oczy, by ~o przejście w
nicość, jakie Mplanowali Niemcy dla Alberta
Kohena z Pręgi, odbyło się w sposób możliwie
godny. Już elawno doszedłem do wniosku, że
jest to w każdym razie godniejsze niż umrzeć
śmiercią, która ma· dyżur tutaj, w getcie.„

.

,'

„Azyl polityczny" - nowa książka Andrzeja Bfychta
wyJechali z Polski, i
w tutejszym świecie,
teraz na wiadomość, źe . pan poprosil o azyl, zapłonęli gniewem i oburzeniem.

Wszyscy, którzy
eież.„
zdążyli się już usadowić

yla już i>ołowa wrzesma i ani śladu azylu. „Kultura" opublikowała
zatytuło
wypowiedź Jana Ducha,
i Duch
waną „Krzyk z mroku",
miał nadzieję, że to przeważy szaw
zmiękczy opór ostrożnych
lę,
Komitecie do Spraw Uchodźców i poprą sprawę u Sekretarza. Duch i Georgia byli już wezwani przez niego na rozmowę. Na biurku leżały dwa dość grube tomy żeznań i opinii. Od interipretacji tego materiału zależało, czy Ducho•
wie otrzymają azyl.
·

B

la?

- Tak, tylko że oni do Izraela nie pojechali.
Maly procent tam wylądowal. Reszta sprytnie
uplasowala się w krajacl:i Europy i w Ameryce. Wcale się im nie dziwię. Ile mieliście tam
Zydów, panie Janie?

Oprócz tego przed sekretarzem, a właściwie
Wysokim Komisarzem Komisji do Spraw U bo tak brzmiał jego
chodźców przy ONZ leżała teczka, której zawartości
pe~ny tytuł · pan Uxkull nie starał się ukryć.
Korzystając
wyjaśnił:

,

z ·pomocy Merty, jako

Co mnie to obchodzi ...
- A bo ja. wiem?
Czego oni ode mnie chcą, panie Stanisławie?
podaly
Prasa na calym świecie i radio
pan poprosil o a:iyl. To !tę roznioslo blłJskawicznie. Oni uważają, że pan b·1l
;ednym z ideologów grupy partyzantów. ie hyl
pan osobistym pr:zyjacielem g:meral~ Moczara ...
-

wiadomość, że

tłumacza,

- Ta teczka zawiera donosy, które na pańs
twa, a szczególnie na pana Ducha, wplynęly z
Są to listy podpisane
róż~:;~ ~ron świata.
pelnym na.zwiskiem, a także anonimy. Co do
tych, które są podpisane, wcale nie mamy pewności, ezy nazwiska są prawdziwe. Jednak musimy każdy z nich brać pod uwagę. Proszę zrosumieć, panie Duch, że cieszyl się pan w swoi pańska dzialalność
~ kra;u popu.larnościq
tam nie byla obojęttui wielu osobom. Nie jest
ponieważ azyt polityczny
też obojętna nam,
przysluguje komuś, kto swoją dzialalności'ł uczy
dowadnf«, że ;est przeciwnikiem ustroju
rządu swego kraju. Pan dotychczas nie przeja"'ial antyrządowe; ani an.tyustrojowej dzia.lalnośei. Przeciwnie, korzystal pan z wszystkich
prZt1wile;ów, jakie wladza mogla panu zaofef'OWać. Pa.ńskie warunki życia w żadnym przyJ)adku nie przylegaly do sytuacji przeciętnego
Polaka. Mial pan wlasny apartament, doskonaly zachodni samochód i dom letni nad jeziof'em. Podr6żowal pan po świecie na koszt wyktórzy są przecieź wydawcami pod
dawców,
nadzorem wladz panstwowych. Wydawano paw setkach tysięcy egzemplarzy,
na książki
które mialy charaktn
szczególnie te książki,
w znacznym stopniu polityczny. ·w tum znacze·
niu. że niedwuznacznie popieraly polityk(! partii komunistycznej. Publtkowal pan wiersze satyryczne, wymierzone pizeciw ośrodkom stawiajacym za1>0rę dzialaniom reżimu w Pol~ce,
o§rodkom takim. jak radio Free Europe ..• P:inie Duch, istnieją bardzo poważne powody, dla
których musimy, ni.estet'I-/, ~aodzić się na zwlokę, proponowani\ 'Przez komis1ę . Mam nadzie:ie.
źe · otrzymn pan azyl. mimo wsz11stko. ale sprawa musi być zbadana n;eslychanie dokletdnie.
Proszę postawić

-

-

- żebym tu skonal, panie Stanistawie,
spotkalem nigdy tego Moczara.

1

lazną kurtynę.

Z

sześćdziesiątego

- Więc nie bral pan bezpośredniego udzialu ... - pokiwał Medo z zadowoleniem głową.
- To ;est dobry argument.
udzialu w czym?

W wypędżaniu Zydów z 'Polski

- wysiebie Merlo z wysiłkiem i zaczerwiejakby to iemu stawian<'> ten zarzut.

zaw owym czasie w Polsce
jak obecnie wyczytałem w PN·
sie - około trzydziestu tysięcy Żydów. Od czasu zakończenia wojny osoby te zajmowały wysoki"' stanowiska w aparacie partyjnym, w KC,
w Biurze Politycznym, w ministerstwach i zanie mówiąc już o aparacie bezpie-.
rządach,
w
czeństwa. który na szczeblach zarządzania
cakJści tym ludziom podlegat Większość redaktorów w ~azetach. tyi;!odnikach i miesięczni
kach - to byli Żydzi. Cały film .w Polsce opanowany był przez nich. szkolnictwo artystyczne
związanych z mas„i wiele innych dziedzin
wvm przekazem: e~trl'lda. tel,,.wi1ia. rarlio ... Popolityce i nakazowi Stalina
dzięki
myślmy:
Polską!
rządlili
Żydzi w okresiP ~ta lin· nu
1'wnr7vJi ta't oll'l:ł !1.1'11PE'. ?o n"IW"t T'" ~11"; 0 rri
Stalina, po paźrlziemiku 1956 roku, po ujawnieniu zbrodni Swiatly, Romkowskiego, Fe,igina,
Brystygierow•j i całej masy krwawych sadystów - nawet po ujawnieniu sporej części Ich
zbrodni, pozostali trzymali się mocno, zasiada. jąc jak gdvby nigdy nic na stołkach ministrów,
i wciąż władając tym głupim,
członków KC
niefrasobliwym społeczeństwem Polaczków.„
Pomyślmy:
mieszkiwało -

Przez chwilę nie mógł
oniemiał.
·krztusić słowa . Napił się wina, potem wody

Jan Duch
w
mineralnej.

- Zaraz. Chwileczkę. Panie Stanislawie, niech
mi pan powie szczerze, o co tu w ogóle chodzi?
mówił
pochylając się

Pan chyba zdaje sobie sprawę

że Żydzi są bardvJ
mocni. Oni są wszędzie. proszę pana. Nawet
pan nie przypuszcza .. Nie pan nie. może wiedzieć. człowiek spoza żelaznej kurtvn11 nie m:i
pojecia o 'Potędze te'i grupy, o ich sile opinio·
z nich powie
twórczej. W11starcz11. że jeden
drugiemu, że ;est pan antysemitą, i po tugodniu hr>dzie o tym wiedzial l'aly świat. Gdziek.o!wie k pan się 'Pojawi. czy w Paryżu, czy w
~·emczech. czy w Nowvm J<'>rku, wszędzie zatn:asną panu drzwi przed nosem. Owszem. może pan egz11st<'>wać 1!' jakimś malo znact:ąc11m
zawod'.1'1.P. nie 1ako pisarz, moim zdaniem, jest
pan zalatwion11.

- Jak to? Nie rozumiem. Niech pan mówi
dalej.

Naplynęly tisty, wiele listów,

ale była to
Jan Duch· bronił się, jak mógł,
walka z wiatrakami. Wiatraki znajdowały się
poza jego zasięgiem, gdzieś tam w mroku zachodniej cywilizacji, wiatraki już dość głęboko
wrośnięte korzeniami w nową glebę. Te wiatrawiatr
ki mieliły wiatr, mocno i szybko. ten
mial porwać biednego Ducha i odrzucić go na
bezpieczną odległość, najlepiej znów poza że
nam to, znam! O, jak dobrze to znam!
podobne
Przeżywałem w o~"Ym czasie
Jan Duch nie by! wyjątkiem.
kłopoty.
Monaz
Mój tomik reportaży pt. „Raport
chium", wydany w 1967 roku, spopularyzowany poprzez telewizyjny mo-nodram znakomitego
Rvszarda Filipskiego. stał się przyczyną gwał
townej nienawiści osób pochodzenia żydowskie
go do mojej skromnej osoby, Zupełnie nie wiadomo, dlaczego - reportaż bowiem wymierzony był przeciw odradzającym się w Niemczech
ruchom faszystowskim, a przecież to żydzi byli
jednymi z najbardziej poszkodowanych ofiar
faszyzmu! Jan Duch proponował wskazanie antysemickich ustęp6w w jego artykułach, ia tei
mogę o to samo pros~: gdzie w tekście „R11portu" znajduje się choćby jedno zdanie, emido
~awołujące
tujące nienawiść do Żydów,
W swoim zacietrzewydalenia ich z Polski?
wieniu dawni właściciele Polski Ludowej rzucili się na mnie, tak samo. jak rzucili się na Jana Ducha I na wielu innych ludzi z kręgów pisarsko-dziennikarskich.

po-

- W Niemczech. We wschodnicft, oczywiscie.
Wy;echalem na początku stycznia, wr6cilem w
końcu maja.

1

calego
z
świtita. Panie Janie, ci wszyscy profesorowie,
literaci, malarze, krytycy, reżysęrzy i inni filmowcy, dztennikarze, sam pan ich znał prze·
-

T,,

- Mnie chodzi o Zyd6W, pal diabli, czy oni
Semici, czy Chamici. Z żydami nikt nie wyg;.IJ. '
- Nie gram z n :mi. Z nikim nie gram. Chce
tylko dostać ten azyl i spieprzam stąd.
Dokąd

-

pan, za przeproszeniem ... ?

na pustkowie.
do puszczy,
wycinal lasy, budowal autostrady, prowadzil wielkie ciężarówki transkontynentalne.
wie pan, takie, co mają trzydzieści sześć kół.„

Do Kanady,

-

Będę

Pan chyba zwariowal.

-

Moje życie to ;est to,
- Nie, proszę pana.
czym oddycham, na co patrzę, co czuję. Mo;e
ja ch,cę
i
życie to jest moje ciśnienie krwi,
trzymać je w granicach sto dwadzieścia na o„
siemdziesiąt. Moje żyde to. są moje mięśnie i
ja chcę, żeby byly mocne, elastyczne t Wyt1'ZI/•
male. Przegadywa1iie się z jakimiś śmierdzielami .
nie mieści się w obszarze mojego życia.. To bar·
dzo poniżające. W ogóle zależność od kogokolwiek jest poniżająca, ' a co dopiero jakaś glupia
rola petenta literackiego„. Chodzić d() jtJkich§
zer po uznanie, po forsę.„ Do szmaciarzy, którymi się g:irdzi... Wie pan, dla mnie czlowiek,
to piękne ciaro, sprawność, sila, odwaga. Umiejętność koncentracji, sklonność do refleksji, do
dlugich stanów milczenia. Kreatury myślące o
wladzy, handlu i kiwaniu reszty świata napti•
1ak
tvriją mnie takim snmym <'>brzydzeniem.
glisty i wszy. Panie Stanislawie, nie chcę miet ·
nic wspólnego z tym nędznym światem . .Jrstem
masę wspani11lych lu!fzł
że znajdę
pewien.
gdzieś daleko stąd. Tylko mu!zę · wre!zcie wvr,·
wać stę z tego koszmarnegp snu.

Merle

przypatrzył

mu

się uważnie.

I oto w marcu lj!68 roku, kiedy rozsądni ludzie próbowali przywrócić należytą proporcję_
(bo gdzie jeszcze na świecie 30-tyslęczna mniejdo dyktator·
szość mogłaby być dopuszczona
skiego rządzenia pra.wie czter<'ziestomilionowym
narodem?!) - kiedy p:·óbowali odsunitć od wła
dzy t~ skompromitowantt i skorumpowanrt
mniejszośt!, to wtedy podniósł si~ krtyk na ca-

NR 42 (1594); 15 PAZD~IERNIKA 1988 R.

powiedział to·
Jeżeli te Żydki

u;yj P- chaly z Polskj trzy iata przed panem„ to
czy w ogóle musial pan wyjeżdżać? Już prz'~
cfoż zrobilo się luźniej ...

G

Jan Duch

roześmiał

się

z

naiwności

Merty.

co mnie ;Jacyś tam po·
Pan mnie· ile zrozum,11t..
może większe
tJm. też mają swoje problemy,
n.z moje. Każdy ma problemy, me o to chodii.
Pan myśli, że ja myslę, że lvażdt1 żyd to z;ty
cziowiek? Pan się myli. Dla mnie tak samo J,ojeżeli uczciwy, otwarty, fa, ny,
bry Niemiec,
Ja
tak samo Zyd .czy Murzyn, co za różnica!
nie jestem rasistą, ja jestem antys~urwy.sy
nem, antytchórzem, jestem przeciwko stadu
I żeby pana, przeii·
hien, ataku3ących nocą...
mocno rozczarować,
wojennego nacjonalistę,
powiem pafłU. gorzką prawdę: polski.cham 1est
gorszy niż żydowski osWst. . Zyd.-.1akt by ii~e
byl, ma w sobie coś, inteligencję, spryt, coś, eo
pozwala do niego pr~emówtć w wielu wypai·
kach, dogadać się. Nasz rodzimy cham to ka·
mień, mur, beton: trzasnąć lbem i umrzeć, „az
na zawsze. I kiedy Zydzi ze stalinowskiego a·
na opróżnionych krzeslaęh
paratu wyjechali,
zasiadł polski cham. Zrobilo się tak. 1akby zapadla noc. Wieczna. Rozumie pan? Bo nie bylo
inteligencji polskie;, większość wybil Niemiec,
res~tę dokoiiczyl Stalin, wiadomo, czyimi ręki!-·
mi. Polski wieśniak po trzyletnim kursie filozofii politycznej wypelnil biura, dotąd przesy~
cone smrodem czosnku i krwi, swoim anojnym,
gnuśnym zapachem. Obok wieśniaka stanąl on.4
gotowy
choczo podmiejski cwaniaczek,
wszystko. Gdyby mógl (en Sapiak czy Kowalski, to by w piwnicach na Rakowieckiej robtl ·
to samo. co Swiatlo i Rdmkowski. Pan nie wie,
do czego jest zdolny bezrozumny, upojony wla!'
dzą cham, uzbrojony w dogmat i bandę kumpli.
Panie

-

Stanisławie,

lamańcy oqchodzą?

'

- Rozumiem. StraciLi możiiwość pobytu w
kraju do którego się przyzwyczaHi. Niech mt
jednak udowodnią, czarno na bialym, że wystę
powalem przeciwko nim. Niech pokażą palcem
fragmenty moich artykutów, które w ;abkolwiek sposób nawolują do wysiedlenia ich. z
Polski. To absotu.tne nieporozumi:nie„.

Nie ;estem d<'> nikogo
- Jakich wrogów?
wrogo nastawiony. dlaczego ktoś mialbv.„

głosem.

w tamtym okresie

przez moczarystów linię.
w11rażala lansowaną
Teraz ci poszkodowani u.wa.żają, że byl pan na
jego uslugach.

w jego zwyczaju.

jes1cze cichszym
nisko nad ~tolikiem

Pańska publicystyka

"

wiedział przyciszonym głosem Merlo, rozgląda
jąc się prz)• tym konfidencjonalnie, jak to było

Merło

Nie rozumiem - powiedział Merto. jest już pańska sprawa. Mnie chodzi o to, że
gdzie pan nie pójdzie; to pana przepędzą.. P:m
wie, że dostalem wczoraj propozycję dla panii

Nie

,Orly, hieny 1 węze

dziło.

-

tam' swoją pozycję, mógl pan podróżować, o co
chodzilo?

więcej

f)

Po rozmowie. z komisarzem Merlo zaprosil
Ducha do restaurcji. Nie był zbyt si:czodrv.
stanął \''ięc przed nimi skromny nosiłek i dwa
kieliszki wina. A1e nie o biesiadę teraz cho-

rzucił z
nn się,

Janowi Du·
- Panie Janku, pan nie wie, na co się
~
pan naraża. Powiem prawdę, n'I p'In'I 1!1-iejscu
w oaóle bym z Polski nie wyjeżdżal. Mial pan

machnął ręką.

- Nie rozumiem jednego nem pełnym zastanowienia. -

Po.n.· Merlo wtajemniczy pana z grubsza w

-Bezpośredniego

wythtmaczyć

erlo starał się
chowi jasno:

M

- Jak mogla być przyjaźń, sicoro go nie ZM·
km?

go pan?

H'- Ta nazwa obejmuje także Arabów;
mam nie przeciw Arabom, przeciwnie, popieram walkę Palestyńczyków o wlasną ojezyznc.
Merlo

. il
Wyjechali obrażeni, odrzucając propozycje
objęcia innych stanowisk, zgpdnie z ich zawo·
Pewnie, że łatwiej i
dowymi kwalifikacjami.
przyjemniej wykonywać „zawód" sekretarza jaktóry w końcu
niż zawód,
kiegoś komitetu
miesiąca przynosi określoną sumę na utrzymanie rodziny, bez przywilejów, bez służbowego
samochodu z kierowcą. Jakież ci zawodowi tarządcy innego narad!) mieli kwalifikacje? Okazało · się, kiedy już zamiast do swego państwa
Izrael, znajdującego się w trudnych warunkach,
pojechali do Francji, Szwecji, Anglii, Ameryki
- okazało się wtedy, że każdy z nich jest znawspaniałym ekonomistą,
komitym filozofem,
profesorem od wszystkiego, twórcą niedocenionym u komunistów (komuniści to byli ci. którzy zostali w kraju, a więc Polacy), byli znawniezastąpiónymi
cami literatury słowiańskiej,
specjalistami od problemów rasocjologami,
dzieckich - słowem, kilka.naście tysięcy geniuszy w każdej możliwej dziedzinie. Tylko dlata biedna Polska
czego, mając tyle geniuszy,
była tak biedna?!

o tt!J, żeby stac si~ kimś innym. żeby mieć
dwa osobni! życia, biegncrce równcLeg!e.

-

zem, będę pana prosil o ustosunkowanie się d'J
glóµmych zar:i:utów.

-

ków!

bylo

- Naprawdę nie znal
przyja'ini między wami?

treść akt, a kiedy spotkamy się następnym ra-

- Gdzie pan byl w marcu
6smego?

odsuwanych . od
ły świat, krzyk uciśnionych,
stalinowskich najemniwładzy nad Polakami

Merly.

mi konkretne zarzutu -

Ma pan wielu wrogów, panie Janie -

nie

znaleźć le.pszego zaklęcia
Duch nie potrafił
niż „żebym t~ skonał", ale jakoś tam trafił do

wiedzialności za to, co pisza o mnie i mówią
i którzy mnie nie
ludzie, których nie znam,
znają. Nie wiem zresztą, co piszą i mówią, bo
nie jestem o· niczym informowany.

-

Nigdy tego człowieka Ttie spotkalem.

Merlo uniósł brwi do góry. Na jego twarzy
odmalo'll\'·alo. się uczucie nieprzy)emności, które
daJoby się oddać słowami: „no, już komu, jak
ko~u, ale mnie to bracie nie powinieneś kła
mać ... ".

powiedział Duch - postaram się odpowiedzieć
1111 nie zgodnie z prawdą. Nie mogę brać odpo-

-

Mówi pan o tyeh, co wyjechali do Izrae·

(14)

są ich. Pan jest na czarnej liście. lłe%tenritno
wo, znaczy, na zawsze. Kto raz mti pr%tflepionq
zawsze będzie traktoetykietkę · antysemity,
wany jako wróg.

z pewnego ośrodka poloni;nego w Anglii, żeby
pana przyslać na wvstęp po~t~ckt? Al~ razem
z tym zaproszeniem, w drugie? kopercie przy.
szlo anulowanie tego zaproszenia.
-

Dlaczego!

t
że komitet organizacyjny otrzymal dodatkowe informacje, dotyczące> .
pana osoby. podające w wątpliwość pana syl-

-

Ze

względu na

wetkę moralną.

-

to,

Rozumie pan?

Doskonale.

- Już jakiś z okolicy polecial do nich z d'.Jnosem, jak tylko uslyszal, że pan będzie wyglaszal w Londynie swoje wier$ze.
-

Jak można takie donosy bTać poważnie?!

- Jedy?ta rzecz, którą się bierze poważnie.
Wszędzie na świecie, a najbarto są donosy.
dziej w naszym, polskim środowisku. Od święta
to my ;esteśmy orly, ale n11 co dzień zamieniamy się w hieny i węże. Każdy cwaniak kołuje
Wie pan, jeżeli jakiś na pana
nas, jak chce.
a jeśli
nagadał, to ja bym iażądal dowodów,
ich nie ma, to faceta za drzwi. Mam rację?
to

Absolutnie. Dlaczego tak nie zrobiono?
Kto wie?

Duch

Może

czlonkowie tego komitetu

'

też...

machnął ręką.

- Panie Stanidawie, co 'am się przejmować
Chyba mi nie przeszkodzą w oalupstwami.
trzymaniu azylu.
po!dwał głową,
- l to się może zdarzyć Merlo w zatroskaniu. Troskał się, bo za pozy.
tYW11e przeprowadzenie sprawy uchodźczej o·
trzymywał kilkaset dolarów. Z tego żył. Musiał
załatwić kilka azylów CG miesiąc, żeby pokryć
swoje życiowe pott'zepy. Jak się trafiło kilkanaście, to chodził po chmurach. Teraz sięgnął
za siebie, położył na stole papier()y}ą teczkę.

-

Pro!zę,

Podał

Duchowi plik wycinków z gazet.

- Niech pan sobie to weźmie i w spokojtt
przeczyta. l proszę pamiętać, że kopie tych artykul6w znajdują sfę w pańskie; teczce u komisarza. Każde oszczerstwo powinno się spotkać z . kontrargumentem z pańskie; strony.
wysuwać

argumenty

przeciw

podalbym autor6w
- Na pańskim miejscu
tych 1'zeczy do sądu. Powinien pan żądać miTo, co oni piszą,
lionowego odszkodowania.
Powinien
zlamie panu karierę na zawszee.
pan.„
- Mam to glęboko w dupie, panie Stap,islawie. Slabi szukają obrony w sądzie. Silni sami
wymierzają s'J)1'awiedliwo§ć.

'
Pan jeszcze
- Tak .się panu tytko w11da;e.
bez pieniędzy.
jak źle się tu żyje
nie wie,
Móglby pan wvtrzasnqć z tej tJka%ji spof'o forsy, otworzyć ~obłe kawiarnię 'albo sklep. Z JiteratU"Y pan się nie utrzyma.
-

-

Jaż też się

nie dziwię.

\

zaprotestował Merto z os.trym ges:
Pan się wciąź dziwi. Pan się dzi·
wi tym stalinowcom, pan ich potępia, A ja pilna zapytam, tak obiektywnie: co mieli robić?
Wierzyli w to, szli na calego. Kaidy czlówiek
ni; świecie w te; sytuacji •.•
-

tern

niech J)an sam zobaczy.

- Jak moźna
oszczerstwom?

przerwał Merto
Wiem, proszę pana
znam Polskę przedwojenną; by·
lem oficerem wywiadu. Zetkn(łlem się ze 3pra"'.'
Niecra
wami, o których pan nie ma pojęcia.
pan nie myśli, że kazamaty policyjne to bf/!11
Krew !ię
sypialnie dla grzecznych pttnienek.
lala tak, że można by w niej plywać. Byle"'
temu pTzeciwny, ate co moglem zrobić? Każd11
ma swo;e pliany i perspekt11wv. Ja już nieze•
mu się nie dziwię, juź wtedy się nie dziwiłem. :

-

energicznie -

.Nie -

dłoni.

-

Jan Duch zwiesił głowę. Juź ·miał dośt! ~ej .
rozmowy, był zmęczony. Nagle poczuł, że jest
Widział siebie . z
daleko stąd, bardzo daleko.
ogroinnego dystansu, wśród innych drobinek
ludz~ich, poruszających się niemrawo starają
cych się ocalić swoje istnienie na jeszcze klika
chwil, robiących Wszystko, co tylko możliwe
żeby żyć jesrcze te kilka chwil... Czy ma zna:
czenie to,• l'O te drobinki nieszczęsne wyczvniają, co sobie wzajemnie robią, l)Owodowane maleńkimi pasjami, maleńkim strachem? Z bez·
czuł do nich wszvst1tlch
piecznej . odległości
sympatię, współczuł Im, był Ich bratem w nę
dzy i radości. I jednocześnie wiedział, że najjest utrzymanie tego
.większą sztu!<ą w życiu
•.
właśnie, wspaniałego dystansu.

C.D.N.

A niby dlaczego1
Wsz11stkie oazett1, 1DS%Y3tkie wt1d4tmdet1.011

I

'
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ideo:ńotes
Dwa !Urny które na Xnt FPFF
~gromadziły największą widow·n ie.
!J ie b~·ły nie.itety filmami polski,rnL l'\a poka zach specjalnych filmu
„Fra11tic" Rcimana. Polańskie,:o, i
.nagrodzonego dziewiecioma Oscar:imi f ilmu „Ostatni cesarz" Ber•
nardo 8erJoluccie1ci,
Tea tr Mu·
zycz.ny w Gdyni wy-pełniony b~ł
1
·1 do 03tatrtiego
miejsca. „Frantic"
pozostawił po sobie
uczucie lelt·
kiego n-iedos.vtu. choć na uodstawie kHku znłl'kcmitych scen moż·
na wnioskować. że mistr:i: PolańSk.i
•wraca do formy po niezby;t uda\nych „Pira.t-ach''. i że uraczy nas
\jeszcz-c dzielami na 111iare „Noża
' w wodzi'e" ezy „Matni". jeśli tyl.
ko nic będzie usiłował :za wsz.el'ką:
c-enq udoworl•n.ić. że umie rcbic
~ .normalne" filmy. „Frant ic" ·poz..
.bawiony jest bowiem tak chara>klf.er ystycznei dla Polańskiego drap ieżnoś c i. brak kilku
szcteg6!ów,
lk1tórymi reżyser zawsze umiał nie/rnal
nieda5trzegalnie
bud.ować
konflikty i ootęgowa'Ć
a tmosfere
grozy.
niepokoju C?.y liry.zinu. w
zależności
od
potrzeb. Jednak
KJOwrót do dawne.i st~·list.vki iest
wnażn[e wid-Oczn:v.
i „Frantko,w i" wychodzi to na dobre - film
trzyma w naptc;ciu. bawi. ?:aska·

I

FILM, TV, WIDEO .

.

nami zbiorowymi. jak i nad naJ- neJ skórze. jaikl trudno Ję11t nakrebardzlej intymnymi r.uchami ka- cie i>orządny film .sensaej'jny, któmery, zaglądającej .niedyskretnie w ry l tak zawsze
wy.kiracza poza
t:ijemne zakątki Zakuan~ Mia- wydanenia przedstawiooe w fabus ta i do 's erca s.amotnego i rz.agu- le, i dobra i;;ię dzieje, że zna.lu:ło
bionego Pu-Yi. Film podbija wi- sit: kilku od.ważniejsz:v-ch tiltrtowdz.ów autentyzmem l g!ębi2' r;poj- ców z Machulskim na czele, sz.urzenlą. humanWne.m wrażltwooci. kaj~ych własnej drogi do od-powykraczającym · dalek.o poza bio- wie!lia kma. Fundamentem ich i>ografię ostatniego
cesarrza. Berto- wodizenia jest od'l'ZUCenie
naboż
luccl I Polaflsld :i:realizowall dwa .nych i zabobonnych · hołd6\\? dla
najlepsze filmy Xlll FPFF, l po- bożka „atityizmu". i rezygnactla ze
twierdzą to, mam
nadziejt. nie źle · "PC>jętej
wielkMei misji twór.
peany kry.tyków I aagrody festi- ców, którzy w myśl izasady ,.im
walowe. ~z pebne widzów sale w mądrzej tym :łll!Piel"
Są.cza z
ki.n ach. Ci, któ.rzY cenla so'bie >pro- ekranu truciamę n>Udy i myśloweito
fesjonalizm w filmie, r; obu se-an- ba:amuctwa.
Minek
Piwowski,
sów wyjdą zadiowoleni, a okazje twórca pamiętnego · .,Rejsu", k1óobejrzenia ..Ostatniego cesarza" l :t:ego wielu nasz)·ch rei:yserów daw„Frantic"
otrzymaja
niebawem no chyba nie oglądalo. powiedrział
wszyscy klnomani,
ponieważ na- kiedyś, ie film tmwinien
mieć
sz11 !ltinem.atografia ski1papliwie za- przedoe wszystkim początek. środek
kupiła jeden i drugi tytuł.
i :zakońcIA'!'.lie. niekoniecznie w tej
I cale szczęście. że tak sie s>t.a- kolejności. A jedJnM!:. mimo pozorło. bowiem fillń polsld nadal IZ!lal- nej oczywistości tego twierdzenia.
duje się w malinach. Nie dai!llY · filmom prezentowanym ha fe.;<lisię zwieść
pozorom.
nagrodom, walu często brakowało któreiioś z
pochwałom i wielkim słowom. pa- trzech wymienionych przez Piwowdającym z pomnilkowych trybun dl.a &kiego elementów.
zawodowych
optymistów - sta•n
P-0ruszaino te kwestie
również
naszego k ina jest oplakany. bo a- na Fiorum SFP, choc dr~kusja

•DOW

Gdańsku.

•

)

'

'

ku.ie, &kłania do myślenia. a więc
czy·n.i to, cą- dobre kino ceynić poinno - pochlania uwagę widza.
arrison Ford. :many u nas sze'l.'zei jaik<> Indiana Jones, oka;tał sie
lbYć aktorem
wsiz.ec.bstroimnym i
hwrażliwym,
czuj.cym się równie
'dobrze w sytuacjach
dramatycz.llYCh.. jak i komicznych.
przekofnuiącym
słowem i gestem
bez
i=.wiaz<iol'Sk..icb
manier. w sposób
stonowany, impresyjny. Partnerująca Fordowi .Emmanuelle Seigner
,,,ktarsko wypada nieco bladziej. jest
ijesi:cze bardzo mł~utlca i niedoś„wisdczona. niemniej udan.f .d ebiut
1{lOd belkiiem
Polań*ie~.o l
nie-'
'zwykła .
diaboliC'Zlla uroda wróża
'ki chyba sz.ybką I interesującą
ikarierę.
Zresztą współpracownicy
Polańskiego jak zwykle imponują
umiejętnościami piękne.
pastelowe zdjęcia najlepszego chyba obecnie polskiego operatora. Wltcilda.
Sobochiskiego, I znailoomi-ta muzy.
ka Ennio Morriccme, perfekcyjnie
wzmagają
atmosfere, zagrożenia
' W$Zechobecną
we w.spółc:zesnvm
ŚIV iel'.!ie ~roteskowo w filmie Polal1s!dego D~zerysowaną. „Frantic"
czyli oszalałv o'POWiada o sytuac.ii
w iakiej znalal.ła sie ludzkość na.
rażona na zaitłade.
niekoniecznie
totalna i nuklearna. choć tematv.kia filmu dotyczy i tego zagadn ienia. Taiemnicze porwa·nie żony
głównego
bohatera stanowi iedvn ie pretekst <lo znacznie głębsz v ch
roowai.ań 0 materialnej i psvcholog;cz'.l el kond;·cii naszej cywilizac ii
„Ostatni cesarz" iest właściw i e
op(!rą
filmowa - dawno nie ogi'' . a!iśm:v na naszych
ekranach
tak bog'ato I z takim przepvchem
zrealizowaneito fil~u. kt6ry łaczył.
bv przy tym walory holl:vwoodz..
ikiego widoNiska z epickim
rozmachem I historyzmem. n!ezn?cz·
nie tylk>o podkoloryzowanym. ż:v
ciorys Pu-Yi, ostatniego
cesaria
Chin. s..ltłada sie :i: nieustannych i
niepojętych
zmian . a ?.awrotne
tempo tm:eobrażeń.
ja:kim podlegało w 20 wieku Państwo Sr6dka i
jego władca. uwydatnia
-poteilna
odległość
poJeciową dzielaca feudalm· dw6r i,ni,peratftrą od oiiródka
parku cesarskim
latach
rew-0tuc.ii kulturalnel. 1 niep!7'.er·
·wana
płynność .
rze~zywistości.
dostrzegana cora:i: o.o.trzej u proii:u
nowego stulecia.
Mimo egzotycz·
'!'.tego Ha wydarzeń i skomt>liiklowa'n ia warstwy czasowej fi.lmu, narracja par.ostaje klat'bWna i ctytel-
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matorszczyzną

i

możliwościami.

na
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pretensi<>nalnościa

dzielącego

filmy

„artystyczne" i ,;popularne".
grającego na ta.nim koniunkturralizmie, na an.a.chronicznych schematach.
które gd,zie indzie.i na
świecie samounicestwiły się z nud ódwhodmnied.i więcej
2-0 Jat temu.
0 c
za awne sławy - ~ Za.nussi, Kluba - nie widać na~eP·
ców, kitórzy podjęliby
wyzwanie
swego czasu. i dlatego mm polski iest nienowoc:i:e.sn:v. a nie dlatego że brak nam pieniedzv
i
szwankuje technika. Film iest by.
le jaki, tak jak byle iaka iest rzeCZ)>'WiS(OŚĆ. i jeśli
od C7.asu do
czasu otrzymujemy ·w prezencie ia·
kiś poprawny tytuł. zostaje on natvchmiast oklrzyczainy wielkim. co
Poprawia
sarnopocz.uele twórców.
ale nie wpt,v wa dodatnio na ia:kaśĆ
f ilmów. Dbałość o szcze1tół.
slaranność wykonania w filmie są
podstawą
sukcesu. a my nadal
k'.lrmimy się ogólnikami i sceniar 1uszowym balaganem. kt6rv dezorientuje
widza
i skutecznie
wypłasza go z kina. Nagradzając
KieślC!wskiego, jury naitrodziło publicystykę a nie film. zresztą nie
oo raz pierwsz)>'. W moim t>rzekonaniu publicystyka
iest wroitiem
ki.na: zabija bowiem jego baśniow_ośc, senność. niwecq,y
ludatcie
marzenia. które legly u Podstaw
wsze-ł'Idei sztuki. I kt6re nadal ia
tworzą
Pa,pie.r owa ide<>lOJi:ia jest
zaprzeczeniem twÓ!'czości. kitóra u
nas przerodziła sie z meta.fizYki i
zabawy w uctuchowi.onv
Kościół.
Filmy Bromskiego i Wójcika od·
sadzane bywaia z tych pozycji od
czci i wiarv bo to -orzecież tvlko filmy kryminalne z niewielk i·
mi ambicjami - ale to też iest
kino. I to kino ogladane, bowiem
i Bromski. i Wójci•ki. i Robttt Gliń
ski (reżyser
komedii
„Łabtd~i
śpiew") dbają o widza. szanują !!o,
o!eruJąc
kilkadrz;l:esia·t minut filmoweg·o nar!kot:v'ku na orz;vzwoi-

.

znac~nie wy~raczała poza sprawy
środowiskowe. Powrócił do Stowarzyszenia Wajda, powrócił ZanUSsi.

przyjechał
milc.zący od siedmiu
lat Marczewski. twórca „Dreszczy".
Filip Bajon lata 1981-1988 · nazwał
„czarn~ dziurą" ki·na polskiego, rz
-której nie wyszedł przez cały ten
cz311 a.ni jeden
znaczący
film
współczesny.
Filmowcy domagają
sie zmian. zmi:in miaczą.cych. nie
zmian pozornych, w polityce kulturalnej i wewnętrznej kraju. pluralizmu w kinie I życiu c<>deienn.Irm. reform ekonomicznych i administ.racyjnych dotyczących bezpośrednio p:odlllkcji filmów. Pragną
sami decydować o swoich
sprawacb. Nie wiem, czy reaktywacja
„Swidarno.foi", o której mówił w
swym w:yst~pieniu Andrzej wh·a~~·
przyczyni się do zmartwyc w„ .....· nia . polskiego filmu, ale nie ulega
wątplLwości, .!e wolna gra sił na
kinemato.graficznvm
rYn.ku może
być tylko z korzyścią, dla twórców i dla zmęczonej publicri:ności.
Następuje pewna normalizac.ia i
p<tnowna konsolidacja środowiska
(jlmowego, CO IJ!.warza reajne SUID•
se .wyjścia z krY?.:vsu" dla kina.
Powrćt Wajdy ieM. tu ty\:ko iednym znamiennym przykładem. Jeriy Jlajdor, który zabrał (los na
z.a.kończenie • obrad, za'l)ewn!ł l".ebranych. że pod.iete zomam\ niez'oedne działania
zmierzaiace do
stworzenia filmowcom
'Polskim
optymalnych waru.n.ków pracy. że
zakres swobód twórc:z)>'ch nie be:dzie w żaden soos6b ograniczany.
Miejmy
nadzieie.
że zasad11 ość
h'ch oświadczeń
bedzieroy modi
tuż w niedługim czasie zweryfi:kować na ekranach nas:i:ych k.in. w
których wciaż ieszcze straszy d•uch
zarozumialej prowincji. co XllI
FPFF dobitnie udoWotlnił.

Na Twój telefon czekają redaktorzy:
13 października - EUGIENruSZ IWANtlCKI

godz. 10-15.
20 października na 10-15.

BOGDA MADEJ -

\Varzy\v i

godzi-

Relacja. z dyżuru przy telefonie z dnia 6
dziernika 1988 roku.

paź-

Pan R. W. rnazw!sko rio wiad.
no l pan Florczak nie wywl11zal
redalcc.li) zwraca uwage na utrusię z zadania. Wobec tego podczas
dnienia w pracy łódzkich taksów·
jego nieobecności zjawił sle przed·
karzy. Otóż przed laty wydzielono
'Stawlalel
ROM
w towarzystwie
stacje CPN dla taksówkarzY i zadzielnicowego i ubikacje rozebrn.
rządzenie to obowiązuje do
dziS.
no. Skutek jest taki. że
:Jedna
Tymczasem benzyny jest pod do·
babcia chodząca o lasce potłukł~
statkiem, niektóre stacje nie ma_
się jut dotkł1wie na schodach
,.,
ją klientów. ale taksówkarz paliwa
drodze do ubikacji na podwórtu.
w nich nie dostanie. Taksówkarz
Sprawa jest cuchnaca, ale czysto
z innego miasta dostanie benzv·
ludzka, t,Yllrn przepisy sa nle!udz·
n~ c- ~dzic c11ce), a ten !ódLkl
!'ie.
musi
reżdzlć z jednego
krańca
Pan! B. narzeka na biurokraclr..
miasta na drugi, do wydzielone1
Prozaiczny pnyklad ~ dziecko choSt3Cji,
,
dzi do przedszkola, powstaje nadpłata , której matka nle może \\'Y·
Poza tym iest taltn historia. ze
egzelcwować. gdy
dziecko zaczy·1 ~
\\' nocy
kllent
wyciąga czestc
banlmot 10-tysleczny, by opłacie!
uczeszczać do szkol.I', i to w tym
samyrl'l budynku. Suma jest śmie
za kurs, a kierowca nie może w~ dać reszty, bo nie ma drobnycn.
szna. ot 1600 zł, ale żeby odzy9l; ~ c
Co w
wlasne pieniądze. trzeba pisać PO·
takiel
sytuacji
zalec:i
Zrzeszenie? Ano, nic Innego·. i3lt
danie aż do Zarz11du Dzielnicowejechać na koszt klienta do
go Ekonomiczno·Admlnistrac~',lnego
nni·
bliższego dworca I rozmienić. Ba,
Szkól.
ale klient ma prawo sle nie L~.
Cllclellbyśmy wiedzieć, hk
to
dzić na to, i słusznie zreszta.. Wojest z opłatą za wózek/ dzieclęt;v
beo tego taksówkarz ma obowiaskładany
przewożony
autobusami
zelt zatrzymać ten banknot 10-t;'- . PKS i wagonami PKP. Na· prżv
sieczny, rano zawlezć reszte
do
l:lad pani El'.i;błeta Pel 1>odróżu·
zrzeszenia, a klient ma la tam so·
jąc do l,odzi z okolic Piotrkowlł
bie odebrać. Paranoja.
1v :lednyrn autobusie placi. a
w
· Pan Florczak z ul, LimalllJW·
drugim nie. Jedns kasjerl.ca
na
· skiego . 107 zainstalował na własny
dworcu PKP wypisuje bllet na wókoszt ubikację na II piętrze ka·
zelt, druga zaś uważa. że j::il< wo·
mienlcy. Zrobił to ze względu na
zek sie zloży. to go nie ma.
troje starycl1 mieszkańców 1 małe
Jedna z czytelniczek donosi nnm
dzieci, którym trudno korzystać 1.
o sytuacji. iaka zaistniała na przy.
ubikacji w podwórzu. gdzie ~resz
sta_nltU przy ul, Obywatelskiej 1v
ta panują straszne warunki. Ubi·
dnm 3 października br. Otóż do
kacJa wbrew
sztuce budowlane!
autobusu
linii
55 (numer wozu
podłączona była do zbyt waskiei
4S97) jedna starsza pani pomoi11a
rury. Jednakże
po dwóch latach
Wsiąść drugiej starszej pani. Na•
pisemnych bojów pan Florc:zak ustępn1e ta pierwsza Chciała wvzyskał zgodę
na tę ubikację, ale
siąść. ulokowawszy towarzyszkę
pod warunkiem, te założy wywiefotell!cu. Kierowca otworzy! drzwi
trznik. Sprawa była klopotllw:i.
I oświadczył elegancko: ,.Ty sta.
powinien zaJąć się tym fac11owier;,
ra k„ zachctnło et sil! wsiadać i

ow.:>cO\ł.1 •

"Społem ' '

ofe-

ruje cenę „konkurencyjn:\".
,„
aa z.I za kilogram Ziemniaków. Pan
Andrzej llartczal< uważa. że ;e,t
to konkurencja do tylu. ponlewa;;
u rolnll<a mo:i:na kupić ziemmaiit
lrnrtem Po 30 lub 25 il ża kilo.
Ponadtp pan Bartczak zwraca •J·
wagę handlowcom, :!:e nie powin;1l
przyjmować zepsutego towaru
i
oferować go klientom, l to. jeszcz;,
na kartki, 'A tak s;e dz.lalo 5 pazcizlernlka w s:deple mięsnym PIT/
ul. Kilińskiego na wprost Orlej,
gdzie sprzedawano konserwy m1e•
sne z datą produkcji 5 X 1907 r.
Puszki były z oou stron opuchnię·
te, bulgotały, z wżerami korozvinym1, czyli po prostu ~ardzewirue.
Pan Neugebauer z ul. Wiei 74.
zatrudniony w Kombinacie Hobół
Drogowych przy ul. Slclernlewickiej 3/5 przebywał w sierpniu na
wczasacll .,pod gruszą" wra1;
:i;
córką, która w czerwcu ukończy•
I:; Liceum Medyczne, W
związku
z tyµi zakład pracy nic Chce c~c·
SCIOWO

bYLU

doilnansować

kOSZ~ÓW

có1·ki, co o.leu wydaic

kl'zywdzące.

Nam

POs11~

również.

Przy ul. Hasl{ą l . znajduje się
piekarnia i sk1ep, Piekarnia ".lracuje, świeży Chleb . wywozi się w
głąb Lo<1żi, a sklep stoi zamknlety I jego remont ma być podobno
Zdko1\.czony dopiero
w ,n owym
roku. Pan Lucjan Płonowskl pyta. czemu tak długo mteszkańcv
musUI być sftazanl na d:twiganle
zakupów :ze sklepów odleglycll od
miejsca zeinleszkania. Może przy_
nnjmn,iej
Pieczywo
dałoby ~"'
sprzedawać na miejscu?
Sprawami poruszonymi przez nanie Teresę Nowak I KrystYnę Ko·
lodzlejceyk zajmiemy sie w odrebnych ' publlkacjach,

RYSZARD
BINKOWSKI
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MACIEJ 1 ·
swnfRKOCKI

•

•

Anegdotki

+

nych akt0rów światowego kina. Najbliższe miesiące, zgodnie .z zapowied~ią, poś~ięcone będą
C,Yklom auto:rskim, wśród nich Federico Felliri:iemu, Krzysztofowi Zanussiemu i Johnmvi
Hustonowi Piątjcowe wieczory „Jedynki" natomiast P<>święc:one będą superprodukcjom kostiumowym, takim. jak: „Kleopatra", „Spartakus" czy
„Cromwell". z rodzimej prudukcji
zobaczymy m„ · in. serial pt. „Smieciarz" (o tem:atyC4J wojennej)-, · „Balladę o Januszku"
wg
powieści Sławomira Łubińskiego,
„Królewskie
sny" o Władysławie Jagielle. Miłośników seriali uci~zy z pe_wnością no\vozelandzki
lierial
przygódow~ pt. „Awanturnik".
się

monopol padstwa na

produkcję

i dystrybucję filmów, · kręcić i wyświetlać filmy
może już kaJ;dy; kto · ma ochotę i... otrzyma· ze-

zwolenie od Komitetu Kinematografii tak
zapewniał na· konferencji prasowej przedstawiciel tego komitetu, m6wląc o reformie w kinematografii. W kinematografii, stwierdzono, naj~vażniejsze jest kino. No i pieniąd:i:e, wszak że
by kręcić filmy - „musi kręcić si~ interes" . .
Radosława Piwojeden z dziesięciu filmów jaki zaDuńczykom na festiwalu filmów

do Bollywood"

warskiego. to
prezentowano
, polskiclt w Kopenhadze.

li

. „ .

podszyty je9t film. bo nie istnieje rynek filmowy z prawdziwego
zdarzenia, brak na,turalne.i selekcji
i ryWalizacji. Filmy re.bić jest w
Polsce wyjątkowo łatwo, znaC'.Znie
ła~wiej aini:ieli na Zachodzie. gdzie
wielu naszych
miskzów 1'0 iednym nieudanym tytule nie dostałoby już wiecej kamery. aktorów
i pieniędzy
na realizację.
XITI
FPfF obnażył iaskrawo WS:l!ystkie
s!abości n:iszego kina. od lat cierPiacego na przerost ambicji nad

Już
od października telewizyjna „Dwójka'' zapow iada emisję głośnego amerykańskiego
seria u „Piotr Wiciki'' z udziałem wielu wybit-

+ „Pociąg

.

.

akty

+ Znosi

'

na, Bertolucci .nlepodslelni• pa.ma- tym p.oziomw. W••l11 aau:nh rei• ur6W11to nad firantycmnyml ac„ iyserów wzekonało •l4 na wlas-

13 Festiwal Polskich Filmów Fabularny eh w

~.

wyatadal!". Ow sympa~~ 11r1• \
cowntk MPK odjechał ·21odn!e •
roakh\~em
a 11.12. Pasat•owte
czuli 81e mnłeł sympatycznie.
, Pan Ll\Cki 1y~alizuje, że w Ko- 1
luszkac11 orzY ul. Brzezińskiej sz
przebywa:- ciężko Chora. sparaliżo
wana kobieta, ob. WładySlawa l{o•
reniuk. Kobieta ta potrzebuje po•
mocy, której nie udzielają iel all!
krewni. ani
sasladujący
prLe7.
sclane t Chorą pracownicy Urzed·1
Miasta I Gminy.
Robimy zapasy na 21nte, w cz_;r,-i
pomaga nam .,Społem'' 01·garuzu· I
jąc na Ba!ucl<im Hynltu ltiennasz

ÓOOtoSY

+ Na

45 Festiwalu Filmowym w Wenecji
- „Złotego Lwa" przyznano po
raz pierwszy od 22 lat filmoWi włoskiemu „Legenda .św. pijaczka" Ermanno Olmi; „Srebrnego Lwa" zdobył film grecki „Pejzaż
we
g ł ówną nagrodę·

mgle" Theo Agelopu!ja, zaś Wielką Nagrodę
Specjalną Jury film senegalsko-algler-ski ,,Obóz

w Thiaroyc" w reżyserii Sembene Ousma.ne i

Thierno Faty SOW. Nagrody
wręczała,
dawniej piękna - Gina Lollobrigida . .

+
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6-d 1ow wycieczki

~
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AUTOKAREM

§~
§s

~

„Niedźwiedź 1i nadajnikiem", czyli szlaki
wędr "wek naszych niediwiedzi, to temat filmu ~
oświatowego, który kończy Macitj Łukowski.

+ Tym

kim jest został przez... przypadeJc
..Zaczynałem jako tancerz i iongler rzucający ~
nożami, ponJeważ ani w jednym, ani w dru- ~
gim nie . byłem .na'jlepszy, trzeba było skoń ~
czyć... Potem byłem robotnikiem portóWym w ,,
. Sydney. To· cała moja kariera. Pewnego dnia ~
oka7,ało sję, źe w telewizji potrzebują a,matora, §

~
~

mógłby zatańczyć I · powiedzieć dowcip.
Zgłosiłem si~, spróbowałem i odniósłem sukces,
któty sprawił, że z moich występów powstał
cały · program ciągnący się przez lat:ł . Proste,
prawda?" - Tak mówi o początkach swojej
kariery Paul Hogan, znany na · całym świecie ~
~

który

~

~

~

DO B .D P ~ZTU
w Jistopad~ie i grudniu br.
Zakwaterowanie

Wyżywienie

W programie

kwatera prywatna.
śniadania i kolacje.
~ * zw,iedzanie Budapesztu, •
-

Sala ton.

Koszt

AKWIZYCJĘ

- ok. 38.000, PROWADZI:

§
~

całodzienna

nad

z!.

BIURO PODRÓŻY
mgr \Vojciecha Marzy1iskiego
ut.

§

wycieczka

~ARUTOWJCZA 2'
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•
tel. 32-{l!.7J
lub
32-21-96.
jako .,Krokodyl Dundee". Jego drugi film ·
2867K
S
„Krokodyl Dundee li" bije także rekordy po- §
~
~
wodzenia.
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Na kolumnłe' „Polemłkl, n~ty. opinb" puhlikujemy tylko listy podpisane Imieniem f nazwiskiem. z podaniem adresu. Adres I nazwisko na bczenłe uhtłeresowaneze załrzymuJem:v do władomołcł re•·
sobie moiliwość skrótów.

!łakrli, Za~fr'lf'llamy

.

.

.
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· polemiki ·listy · opinie · polemiki ·listy · opinie ·
KARTKA Z SOPOTU I Z ZAKOPANEGO
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J.es.tem .na molo. Tym najdłuższym w Polsce. a może jeszcze
nie
wc1ąz naJdłuższym nad Bałtykiem. Plakatów Sabriny już
m~ .. Nie ma _też Sabriny w Sopocie. Dostać można jeszcze kasety
z JeJ nagra1:uami. Wciąż jest Halina mająca stale dwadzieścia lat.
Miała podpisywać płyty. Fani byli zachwyceni ale nie przyje'
chała. !'tozczarowała fanów.
1
Wokol mola dużo łabędzi. Łabędzie są brudne. Brudna jest
wo~a, w. której pływają. Prz;;:zwyczaiły się do karmienia. PrzyjmuJą to Jakv rzecz im należną.
Nie ma hipisow i punków. Nie ma miejsca na ich luźne niechlujstwo. Swiat jest tu kolorowy, wyprasowany, wygolony, p;:.chnący dobrymi, d~ogjmi perfumami i dezodorantami. Tak ja!;;.by wszyscy ubierali się na co dzic1i. w „Pewexach" i Rembe,i.owie. Jakby kryzys gospodarczy i m<:terialne trc2ki do So~o•u
jeszcze nie dotarł)'.
r:a
Na molo „Słoneczny jarmark". Blasz~me z~;;:arki, lialoni~;;.;
drucikach - wszystko na sprzedaż. Początkujący kochank:iv;ie
mają możliwość azięki zakupionej broszurze: .. Pozycje wspóiży·
' cia" posz~rzł'Ć swój miłosny repertuar.
' AtrakcJą Je.st starszy m~;:czyzna z długą siwą brodą. w s.::C1tygov.:anym cylindrze. Ma ciemne o:irnlary, czarną koszulę, u.któ;vk~ l czarny parasol pod pachą. Oryginał. Dzieci robia sobie ż nim
.zdjęcia, jak kiedyś z kucykiem czy z białym misle·m.
P.rzy ~yjściu z molo rozłożyli się kolekcjonerzy znaczk6 ·,,. s~n.
liacJ.ą .~ma s_ą serie wietnamskie, idą podobno jak woda.
rei:·
ZJesc mozna w ban:e „Fregata". Kanapka z lcsos'.em
pańshvo jeszcze pamiętają, co to jest łosoś?) ko~z·.u;e ty.e co d '.1telka pepsi-coli, prawie dwieście złotych.
Mają swój kramik przedstawiciele Swieckiego Ruchu :.Lyjnego „Epifania'', demaskatorzy Szatana i Satanizmu. J·est ,., ~ o p .o 
;:e
' cie a_n~er".'kański Kaznodzieja Mark Finiey zapewniający.
szczęscie Jest w naszych rękach i że nie tak trudno przetn·1:' t:
kryzys ~konomiczny i poradz~ć sobie ze zmęczeniem fizycznym.
Kto nie wierzy, tego uśmiechnięty adwentysta zaprasza do na'
miotu, ro~bitego obok Hali „Olivii". Wstęp wolny.

t

;

JAROSŁAW DĄBROWSKI

Ko~ejny sez'on letnich urlopów
podeJmo:vane są r~żnego rodzaju
stan sanitarny stolowek, komfort
innych rzeczy. A mnie zmartwiła

mamy za sobą i, jak co roku
podsumowania. Omawiany jest
domków campingowych i w:ele
jedna sprawa. Przytoczę jednak

.krótką historię.
Część swoich

wakacji tegorocznych spędziłam w Zako;:ianem.
odpoczynku w tym bądż co bądż kurorcie. Przypadkowo już pierwszego dnia pobytu w Tatrach zepo
tknęłam się. z grupą .zagranicznych turystów, którzy, mówiąc
pdlsku, swoJe wakacJe zorganizowali wyłącznie we własnym- zakresie. Pe":nego dnia, pod.czas wycieczki, dWoje jej uczestników
odłączyło su~ od grupy. Mieli pecha i zgubili się. Byli to \vłoscy
turyści, posługiwali się biegle także językiem francuskim i angit;lskim, dlatego problerrt powrotu do domu w pierwszej chwili
dla .nich nie i.st~iał. Jednak było to tylko pierwsze, złudne wrazeme. Okazało s1ę bowiem, ie nikt nie może im udzielić pomocy
w odnalezieniu kwatery, ponieważ wszystkie zapytane o drogę
osoby rozkładały ręce z wyrazem oczu, wskazującym na kompletpostanowiło
ny brak zrozu~ienia. Dwoje turystów w depresji
odnaleźć posterunek milicji w przekonaniu. że tam ich kłopoty
się sk011czą. Te poszukiwania odniosły skutek, ponie\Yaż slo\Vo
„police" rozumieli jpż wszyscy. Ale cóż znaleźii obcokrajowcy
i:a. poste~unku milicji? (być może był to tylko pojedynczy mihcJant). S!ormułowarue ".kompletny brak zrozumienia'·. · którego
użyłam wyżej jest .bardzo łago~ne w stosunku do postawy za•
prezentowanej pr:oez naszyeh stróżów 4Jezpieczei1ghva
Oto cala histoTia. W pierwszej chwili ogarnął mnie śmiech ale
5ut w c~w~lę później uśmiech zastygł, a na policzki wµlynąl ~gni
st.\· rum1emec wstydu.
r•.tak, niestety, jest wszędzie w Zakopanem.
Nie wymagam znajomości języków obcych od sprzedawczyń w
s~ repie, 0:1e chyba posługiwanie się biegle angielskim czy francuskim powmno być podstawowym wymogiem kelnerek w renomowszystkich
w~n.ych hotelach. kawiarniach, restaurac3ach i we
mieJscach w Zakopanem, które dla tych gości są .głównie przeznaczone. Nie oszukujmy się, Na sn!adaniu, obiedzie czy kolacji
\\'. restauracji „Giewontu" spotkać można gló\~11ie obcokrajowcow. a tylko ·garstkę Polaków i to tylko tych bardzo dobrze sy·
tuowanych.
Wracam· do głównego tematu:
Menu .w tych lokalach jest zaopatrzone w obcojęzyczne nazwy
potr~ w i t.o nawet w dwóch jęz.yka,,ch. Cóż z tego. kiedy kelner1
ka nie moze rozumieć: tego i gość musi pokazać palcem w karcie,
o którą z potraw prosi.
. Uważam, że sytu.:icja ta jest nienorm"atna, a nawet upokan:aJąca dla nas, Polakow. _A. zagraniczni tuqści nie mogą zrozumieć.
dla~_zego w lokalu takieJ klasy personel może rozmawiać tylko
w Języku polskim. Przecież od kilku dobrych lat kurorty górsk:e
c~y. nadbałt~ckie. są odwi.~dzane przez. gości z Europy ZachodmeJ. Połudm?WeJ czr kraJow arabskich (którzy mają dodatkowy
problem z wieprzowiną). To dla nich przeznaczone są najdroższe
i najbar,d~iej ekskluzywne lokale. Dlaczego nie dba się w naszym kraJU o tych turystów? I wreszcie, pomijając wszystko inn~. to. chyba ~la nas .wstyd. Sama będąc studentką Uniwersytetu
Łod~kiego, w1ed~ąc, Jak wyglądają w tej uczelni lektoraty ję
zyka\~ Qb9ch, me chcę zastana~iać się, gdzie leży przyczyna tej
naszeJ han?Y· Gdybym sama me prac;owała nad moją angiels7.czyzną. me mogłabym przytoczyć pail.~twu tej historyjki o zagranicznych turystach i milicjancie.
Może byłoby korzystnie otworzyć więcej studiów hotelarskich
w Polsce (obecnie są tylko dwie takie szkoły), większą uwagą
zaszczycie lekcje języków obcych w szkołach średnich i lektoraty
w wyższych uczelniach? Ten problem zostawiam dla Judzi mą
drzejszych i bardziej kompetentnych ode mnie.
A.K.
Pominę kwestię możliwości

„JĘzyK

h1usiałem cię :zostawi ć:

Odjecha:': w .kraj dalel·:i
P:;iC:z !flda morza rzek i
~Ia~n ntł \~;;eki

:'Iuslalem cię zosta1,1·'.c
Choć serce z bólu pła,..ze itd.
D~;.ś Polakowi ~erce z bólu nie płacze, gdy udaje si~ za ocean
::_:e emigruje Z'l ~hla.bem. Z radością op1.;,;zc;,;a kraj, s.,:irzeci'i}e
·.-:L:ę i samochód i odply\\'a z rodziną w kraj daleki. za ocean,
bo ta.m króluje .. doiar".
Gdyby żył nasz wielki powieściopisarz Henr~k Sle111tiewicz, autor sfawnej powieści „Za chlebem", na pewno napisałby analog'.czną pov1ieść, nawiązującą do wychodźctwa obecnych czasów.
,',Za dolarem". Jest to smutne. ale i
opatrzyłby ją tytułem prawdziwe. Pęd za dolarem powoduje utratę wielu wartościowych
dusz, ale i również zagładę mowy ojczystej.
J.:a zakończenie życzę wszystkim naszym rodakom porzucają
cym z radosc:ą swoją ojczyznę, udającym się w kraje daiekie,
za lądy. morza, oceany i rz.eki. aby szybko wyzbyli się swej mo'"'~· polskiej (a przyjdzie im to łatwo) i nie zapomnieli tylko o
jednym - jak ~ię nazywają grab'.e.
:'11.S.
Ocl reda~cji: Autorem felietonu .. Franem.kie ~:>dnmy'' j:?;t ll'1od;;i:nierz I>:rzemińs\ti a nie ja'{ pisał autor listu Józef Retma.;i.

IUEDY NA LISTĘ

CZ1LONKOWSKĄ?

Zwracam s ę do Wn·szej redakcji z bardzo ważną dla mnie
a właściwie dla me.i;o syna .sprawa. Otóż w roku 1982 za1'ej:!stro\valai_n moieh - . wówczas U-letniego i drugiego 11-letniego :~ozmm;e.
s~·now Jalto ku.-dyc:J?'O\'l cJo .Sp-111 l\lieszkarnowej w
w
Pn:ez te 6 t;.it 11ic sie n:e dz.iało. 11ż przyszedł ['(;k 1988, i
Kt"O:.Osz.vn:c (gdzie pi·acuiemv obydwoie z mężem) z.aczę:o przyjmować z kandydatów zarejestrowanych orz.ed grudniem 1982 roku. na członków Sp-ni Mieszkaniowych OJ !'.i:)el.n'eniu warunkc\\•: · peŁ:ioleh,iość i wkład na przysługujące 1\1 - to by! ;;tycz~!). Zwróciłam s·e krótko potem d'l SP-ni Mieszkaniowei u na.s
w Kożmmie z zapytaniem k.iedv ,becla przv.imować na członków
- odoowiedz,iaino. że w późniejszym terminie Cierpliwie czekałam Pnyszed! maj i otrzym;;(ł syn (\en starszy) pismo, aiby stawić si~ z_ książecz,ka w Sp-ru Mieszkaniowej Zwróciłam sie do
PKO w I'-.rotoszynie o dopisanie mu premii gwarancyjnej i procentu i udałam sie do S.P-ni w wyznaczonvm ter.minie (syn s~u•
diuie w Poznaniu. musia!bv sie zwolnić na ten dz.ieti).
pospiPKO,
z
otrzymany
druk
na
książeczkę,
Pooatrzyh na
sywali i kazali czekać aż będą przyjmować ~a cr.łonków. a \a
się głup!a łud~iłam. Raz ~o raz chodziłam się pytać kiedy bę
dą przyJmowac na czlonkow. i zawsze odpowiedź brzmiała że
w. terminie późniejszym. Zaczęlam sic denerwować. ale by.łam
roku
numo. wszystko pełna wia·ry. że muszą i tak w tym
p~:zyjąć na czło~a. gdyż w, międzyczasie czytałam w jednym z
\.\~szych r;umerow. ,,Odgłosow". że Sp-nie mają obowiązek za'.eJestrowac na członków tych. którzy byli kandydatami zarejestrowanymi do grudnia 82, a obecnie spełniają \llitrunki jak
r
wyżej.
, Nadzieja m?ja trwała do ubiegłego tygodnia. kiedy ponownie
poszłam pytac o przyjmowanie (termin) na członków. l tu o
dowiedziałam się. że prawtlopodobn~ało szlag .mnie nie r~fił n:e w tym roku przyJmować na członków nie będą. gdyż nic
si~ w Sp-ni nie buduje i o ile będą przyjmować to od nowego
ro,;;u. a . wtedy kawalerka będzie kosztować podobno około 210
tys. T tak można w nieskończoność odwlekać -· nic się nie
buduje od kilku ładnych lat to fakt. ale czy to jest wina takich jak ja? Na zebraniach członków ten temat był przerabiany w niesko!1czoność - jeżeli nic taka krytyka nie daje prezesa i
t~ co my _mam~ zrobić. Tyle. się- mówi o zmianie
- me wiem kto za nim stoi. Jeżeli jest Zarząd nieumc
dolny„ niech rozwiążą Sp-nię. przeniesiemy się do Krotoszyna,. tam sie tyle bud_uje, ale u nas jest Sp-nia ; nie przyjmuią.

Bardzo proszę o odpisanie ml na l!st z podaniem zarządze
_nia, które mówi. że kandydaci zarejestrowani na grudzień 1982
a obecnie spełniający warunki powinni być p?":zyjęci na człon~
·
ków.
WIESŁAWA BASTRZYK
Od redakcji: S~zlmy, że
Bastr:zyk Jak l redakcja od

OJCZY.STY POLONUSA"

I
.
W numerze 33 „Odgłosów" z dnia 13 sierpnia 1988 r. strona 15

w artykule pt. „Francuskie perfumy" autor tego

bowal przypommae naz~y tego narzędzia. Przekonał się, że z tą
mową u brata nie jest tak źle, i że tylko udawał Amerykanina
jako świeżo upieczony. Swiadczy to o tym, że od dzieciństwa
nabyta mowa nieprędko wyszumia Polakom z głowy, choci<:.ż
sami do tego dążą, i to im się nieraz udaje.
Tylko pierwsz;e pokolenie, któfe znalazło się w krajach zachodnich i za oceanem, jako tako zachowuje swą mowę, ale w
pokoleniu drugim i trzecim, trudno znaleźć osobnika mówiącego
poprawnie po polsku - lu.P całkowic!e zapomnieli lub s'q n:e
nauczyli mowy ojczystej swych przodków, niekiedy jeszcze żyją1
.
cych.
Zdumienie ogarnęło mnie oglądając w telewizji wizytę generała Wojciecha Jaruzelskiego. jaką z:oźył \V s;·odowisku po1skirn
n'.l. Litwie. Polacy świetnie rczmaw13.li z generałem po pOls!rn.
n-1iodeg1)
rni1~10 upły\'I:/'..! 30 !at nienależenia Lo tnacier:,··, i t.;
pokolzni.a.
1
Po roku 193'(j \\„ r:·unach !Ęc ZC r!~ a r c:-.!".:n - \~;:~·:u Polakó·v\'
PJ ~ ~~ po\vrócHo do Polski z g!Qbi ZSR:t. Po rJz p:er;;c.:-;;zy v.„ ż~-
c:v. zn;:i .eźli s!ę w kraju -o j~zys~:>m .. n:e zatracili mewy polskiej.
::c.'.mo szalejącej rusyiikacji na pr;;estrże:-ii dziejó\V. Zdradzał ich
ważr1e jest te,
jedy1~ie śpie\\'·ny akcent, lecz nie jest to wadą ie nie wyzbyli się swojej mowy ojcz.ystej, jak to cxynią niektórz:-.- rodacy w 1'"..rajach zachodnich.
Przed wojną śpiewano popularny szlagier o smętnej melodii
poAwiqcony wychodźctwu poi~kiemu, , t;.:7,·, •. 'Polonii· amerykań>kLPj". a oto słowa:

artykułu Jó~f

Retman zacytował takie zdanie: Jeśli Polak w naszych czasach
wyjedzie za granicę, to już po dziesięciu latach zaczyna się snobować na śmieszny vola pilck polsko-obcojęzyczny. Po dziesięciu
lat.ach z jego polszczyzny zostaje jui: tylko karykatura.
Przyznaję <>!uszną rację, jest to święta prawda nie tylko gorzka i bolesna, ale i wstydliwa Mówi się, że Polak kocha swoją
jest to w wielu przypadkach nieojczyznę i mowę ojczystą prawdą. Polacy są jedynym narodem na świecie łatwo się asymilującym. w środowisku, w którym się znaleźli, jeśli to będą kraje zachodnie
Krąży anegdota o Polaku .._ przepraszam o pewnym Amerykaninie polskiego pochodzenia, który po kilkuletnim pobycie w
USA przyjechał do Polski w odwiedziny do swojego brata gospodarza na Mazowszu. Powitanie obu braci było czułe i gorące.
Trudności sprawiało im porozumiewanie się ze. sobą. Brat Amerykanin mówił niewyraźnie i mocno „szeplenił" kalecząc mowę.
Podczas oględzin zabudowań gospodarczych zauważył w kącie
stodoły stojące grabie oparte o ścianę zębami odstającymi ku
górze od ziemi. Amerykanin zapytał brata: „jak sze to po poisz.ko
mszywa" - wskazując je ręką. W tym nieor>atrznie nadepn;lł na
sterczące zęby, co spowodowało raptowny przechył i został górnym.. styliskiem mocno uderzony w czoło raniąc się. Amerykanin
za wył z bólu i krzyknął: ach te przeklęte grabie! Brat nie potrze-
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Mieszkaniowej.
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INSTYTUCJE WYJASNIAJĄ
Eugeniusza
Nawią~ując do materiału krytycznego autorstwa
Iwanickiego pt. „Relacja z dyżuru telefonicznego" („Odgłosy" nr
36) PHA WM .,DOMAR" w Łodzi informuje, że zakład usługowy
branży radiowo-telewizyjnej nr 23 w Łodzi ul. Cw..iklińslciej 22
w okresach podanych
był faktycznie wyłączony z dziala1ności
przez klienta Ob. Zbigniewa Kosińskiego tj.:
- od 10.02.88 r. do 2.04.88 r. z powodu choroby (zabiegu o.peracyjuego kierownika zakładu),
- od 15.08.88 r. do 2.09.88 r. z powodu urlopu wypoczynkowego
kierownika zakładu.
Zamknięcie zakładu w wyżej wymienionych okresach było koniecznością z uwągi na to, że kierownik j~·t jedyną osobl\ materialnie odpowiedzialną za mienie.
W okresie zamknięcia zakładu naprawy aprzętu z t~enu ŁódiWidzew wykonywały pobliskie .zakłady usługCYWe:
-

zakład

nr 13

Ł6dź,

ul. Annii Czerwonej 58

~kład

nr 25

Łódź,

ul. B. Bartoka 25

. W obu przypad_kach wmk..T'lit;ci:l przedsię!:>lorstwo nas.ze uzyskz.ło
zgoae lirzędu Dzielnicowego t.ódź-Widzew.
Z31kład :isługo\':'Y nr 23 Łódź. ul. Ćwiklińskiej 22 z.e względu na
m:i-łą pow1erzchmę oraz trudności k::l.drowe z.ostał wytypowany w
r~·;;~ 1 ·~7 do. prz.ekazanfa w a:~eno~ę, Je.::.z. b.raik było kandy<la.t6w.
BraK: <;>apow1edruch kandydatdw oo pracy . w zakładach usługo
•wych Jest nagminny i występuje w większości naszych zakładów
pi>emną

usługowych.

. ~V ch"".'Ui. ohecnej ~głosił się poważ.ny karfdydat 11a objęcie wyze.i wymie111onego zakładu w agencję, co przy sfinalizowaniu sprav.'.y spowoduje. że nastąpi poprawa sytuacji na odcinku ,wyłącze
n;a tego zakładu z działalności.

Dyrektor
mgr JERZT ROI\.OSZ!!:l\'SKI
, W -~wiązku z opublikowaniem w nr 3'1'/ 1569/38 Tygodnika „Odg.-::i;;y krytyc~nego. artykułu .. Pyiamy: jaki b):ł miniony tydzień?
dot~'czącego b1erneJ postawy n1ieszk'a11ców \s,·si Rossosz)' ca obserwując;:ch. f~kt utopienia się człowieka uprzejmie in.formuję, iż
w o~niesiemu do z.arzutów stawianych funkcjonariuszowi MO tut.

iVU..,w przeprowad::.:ł s';o;;owne postępowanie wyjaśniające.

Z dokopanych ustsleii wynika, że na miejsce zdarzenia przybył
samochodem prywatnym m-ki „!'>rabant" a nie rowerem, jak to
Wj"ll1~ll: l tr~ś~i artylmłu funkcjonaxlus.z PMO w Warcie, który
w .n:1eJscowosc1 Rossoszyca załatwiał interwencję związaną z krad<;:e::ą ro~v~ru. ~ależy przy tym riodkreśli:", że funkcjonar~usz ten
n:e b~·J sw1adkicm topienia się ob. Józefa Justyńskiego w miejsc_owy;n st~wie. gdyż n<t rn;ejscu \Vypadku znalazł się po wyło
Wstępne oględziny topielca dokonane
w:emu topielca z wody.
?rze: !u:1~cj?nariusza MO (brak wyczuwalnego tętna i reakcji
zremc na sw1a\ło) dały mu podstawę do stwierdzenia że człowlek
ten ni~ żyje._ W ~ej .s~:tuacji uznał za be~celowe · ud21ielenie pomocy top1ekow1, ktoreJ ządał ob. Janusz Gorski.
~osą~zende . funkcjonariusza o odm~wę Tatowania życia czło
wieka :iest więc beLpodstawne. Z rela~ji świadków zdair.zenia wynika, że. topielec. pr,zed wyło\v.ieniem go przez· co najmniej 15 minut znaJdo.wał się bez ruchu w wod:zie w pozycji plecami do góry. Fakt zgonu potwderdzll także przybyły po upływie około 4
min. lekarz z pogotowia ratunkowego.
. \~ toku przepro~adzonego postę.powania .nie stwierdzono u-0hybiei:i ze strony d~zurnego. RUSW w Sieradzu, który przyjął tele·
foniczne zgłoszenie. a takie funkcjonariuszy przybyłych na miejsce zda·r zenia w celu dokonania rutynowych czynności miJiicyjnych.
W świetle powyższego należy stwierdzić. ii treść artykułu została przedstawiona tendencyjn,i e i częściowo niezgodnie ze stanem faktycznym.
Rzecznik prasowy
szefa WUSW w Sieradzu
por. A. WOJT ANIA

W .~dpo\'ll'iedzi na )ist c;,zytelnika zamieszczony na łamach tygodmiia „Odgłosy" dot. wybudowania wiaty na przystanku autobusowym zlokalizowanyn) na ul Zachodniej przv Limanowskiego
uprzejmie informujemy, że z uwagi na brak środków finanse~
\\·.rch. przedsiębiorst,vo nie wykonuje i nie ustawia nowych wiat nJ przystankach komunikacji miejskiej. Zgodnie z ustaleniami
yrzędu ~ii~sta Łodzi wiaty wykonują i usta\\·iaj1\ Zakłady Pracy
i . Pr~ed.siębiorstwa na zlecenie Urzędów Dzielmcowych w uzgodn!:-n:u 1 na podstawie dokumentacji <:Hajdującej się w MPK.

.

'

Rzecznik }U'asowy MPK
mgr DANUTA SAŁAMACHA
~dpow1a~ając na treść notatki autorstwa Bogdy Madej pt. ,.RelacJa. z dyzuru telefonicznego w dn. 18 sieprnia" zamieszczÓnej
'w \\as~ym tygodnik.u :ir 35 Zakład Sieci Cieplnej informuje, że
w_ WY:11ku uruc.hom:ema po przerwie letniej sieci ciepło""'-niczej
UJawn10:io w reJ_onie o~iedla mieszkaniowego Teofilów .,A" awarię
powodu3ącą komecznosć wyłączenia kilkunastu bloków ż dostaw
czynnika grzewczego.
Aw~ria powy;b:za zlokalizowana została na sieci ciepłowniczej
~ozdzielczej wzdłuż ulicy osiedlowej w szczytach bloków 9 10 I i
i 13, co spowodowało konieczność dokonania odkrywek kontrolnych sieci i oceny sta:nu technicznego rurociągów.
uszkodzenie przyłącza do
W wyniku powyższego stwierdzono
blok~ .nr 10. do L!mwklacjń kit6rego przystąpiono natychmi•ast. by
zmn~eJszyć do mmlmum utrudnienia mieszkańców tego rejonu.
Mimo wykonania naprawy uszkodzonego przyłącz.a do bloku nr
to napł~w wo~y w kanale sieci nie zmniejszy~ się· zmuszając nas
do. powiększenią. zakresu robót remontowych - awaryjnych i w,._
~t'l!any odcinka rurociągów pomiędzy blokami nr 12 i 13 o długoś
ci 52 in.
Stan techni~zny rozk-01?3-nego odcinka rurociągów w szczytach
blO'k~w nr 9 1 1() pracuJącego od 30 lat wymaga też całkowitej
wy-miany.
mi~jscu. t?ro"".'adz~y~h ~obót zakład nasz spotkał się z po•
waznymr kohzJam1 z Sleciam1 energetycznymi, oświetlenia ttliczi:ego, . kanalizacji telef-Orucznej jak również posadowienia bezposrednio na osi kanału sieci ciep)owniczej kiosku „Ruchu".
Po usunięciu w/w kolizji i usuniędu slupów oświetlenia uliczneg~, orzeniesieniu ki?sku, ...przełożeniµ kabla energetycznego przys~ąp1on~ ~o prac maJących na celu wymianę skorodowanego odcinka sieci bez wyłączeń dostawy ciepłej wody dla mieszka11ców. \
~Vy;Iłużenie się czasu wykonawstwa robót remontowych w tym
dużą ilością awarii sieci cieplnych na
reJon~e spowodowane jest
terenie całego miasta w tym na wielu magistralnych-przesyło
wych, któ;ych to niewykonanie może być zagrożeniem wyłączenia
całych dzielnic z dostaw czynnika grzewczego. W pracy naszego
zakładu decrduje kolejność watności wykonywanych robót remontowych - awaryjnych jak również remontów planowych.
Za utrudnienia dla mieszkańców wynikające z pracy naszego
Za.kładu przepraszamy prosząc jednocześnie o większe zrozumienie
dla ciężkdej pracy naszej nięlicznej załogi.

.'Y

Z-ca dyr. ds. ~chnieznych
mgr inż. JERZY PIECHOTA
W odpowiedzi na notatkę prasową j,w. zamieszczona w Waszej
gazecie, odnośnie posesji Nawrot 34 informujemy. co następuje:
przedsiębiorstwo nasze miało tTudnoścl z uzyskaniem dokumentacji technicznej, pierwszy termin 30.06. br. został nie· dotrzymany
przez biuro projektów, następna zawarta umowa przewiduje ter·
_
/
.
min 30.10. br:
Jednocześnie czynimy starania o zawarcie umowy z wykonawcą na wymianę instalacji gazowej, co r6wniei: spotyka się z odmową ze strony specjalistycznych przedsiębiorstw.
Niemniej przepraszamy lokatot6w za zaistniałe kłopoty. Komitet ~m.owy jest i . będzie .przez nas informowany na bieżąco o
przebiegu pTac.
Dyrektor
mgr WOJCIECH SZMIDT

zakład Ili!.' 14 Łódź, uł. Armii Czerwonej 4/8

o czym kldenci byloi powiadomieni poprzez infotmaeM umie.~
na drmach zakładu na ul. Cwłklil\sldeJ.
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Przedsiębiorstwo dysponuje własnym hotelem robotniczym dla kobiet.

Proponujemy korzystne warunlti płacowe.
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nr 60, telefon bezpośredni 43-54-98 oraz centrala· 43-53-01 wew. 215, 436.
S ~; .
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Dojazd autobusami 69, 64, 72, 77, 82.
::-;
~
Nie przyjmujemy pracowników po porzuceniu pracy.
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wykształcenie wyższe

N
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wymagane

Z . SPECJALISTĘ D$. EKONOMICZNYCH -

wymagane wykształcenie wyższe
ekonomiczne.·
3. PRACOWNIKÓW BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNYCH FARBIARNI w systemie pracy Il i III zmiany (zatrudnienie, ul. Butora 42 lub Kilińskiego 230) na
stanowiskach• BARWIARZ, PRASER. DRAPACZ.
4 PRACOWNJKOW BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNYCH WYDZIAŁU KONFEKCJJ "' systemie pracy 1 i n -zmiany w zawodzie SZWACZA MASZYNOWEGO
(zatrudnienie ul Nowotki 40, ul. M'ltejki 9).
:;.
KIEROWNIKr, ' ·f AGAZYNU .PRZĘDZY
6. DYSPOZYTORA 'f DZIALE NADZORU PRODUKCJI
Przedsię biorstwo nie zatrudnia pracowników po porzu ceniu pracy.
WsV>lkich informacji w przedmiocie warunk ów pracy i płacy udziela
Now~tki

Dział

65, t el 33-57-07 wew. 208 lub 2og,
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go'ih. ..g.,._17' w soboty w godz.
AIR TOURS w godz. 12-16.
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Polecamy nasze usługi:

w„WESCIE"

-- rnformacje na temat . lotów krajowych I zagranicznych.
Rezerwacje miejsc w samolotach pol!kich i zagranicz.riych liniach lotniczych.
- Bilety lotnicze na wszystkie trasy świata.
- Udział w atrakcyjnych imprezach turY1tycznych, organi zowanych prze?. LOTNICZE BIURO TURYSTYKI AIR
TOURS.

.

zawsze zyskasz i zaoszczedzrsz
PRZEDSTAWICIELSTWO SPOŁDZIELCZEGO ZAKŁADU
UBEZPIECZEŃ „WESTA"
w Łodzi

"UWAGA
.
FOTOAMATORZT !

UPR ZE JM IE

I N F ' o RM UJ E,

że jego pośrednicy są upoważnieni do zawierania umów

także

ubezpi-eczeń

na warunkach odpowiedzialności identycznej jak ogłoszone w
Dzienniku Urzędowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
„Monitor
Polski" przez Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, ale według
innych znacznie nit.szych składek.

o
poza tym inne rodzaje

-~·

ubezpieczeń majątkowych

•
i

os ołf,_,w 2

eh np.

· - ·ubezpieczenie kredytów,
-

ubezpieczenia kosztów le-czenia i renty.

OTRZYMASZ BEZPŁATNIE! FILM KOLOROWY,

-

ubezpieczenie nutępstw błędów w leczeniu

jeteli

-

ubnpieczenła młodzieży,

z Twojeg~ negaty·wu wywołanego u nas wykona'm y co
n11 jmniej 20 dobrych zdjęć!
- \Vy\v'o tywanie filmów ORWO~ AGFA, KODAK i . innvch w urządzeniach najlepszych firm światowych,
- o·dbitki barwne robione wyłącznie w automatach
AGFA i. GRETAG na papierach polskich i zagranicz. nych,
Odbitki ze slajdów wykonY:Wane techuiką specjalną
na papierze odwracalnym.
·

-

ubezpieczenia pracowń.i'ków w sektorze niepaństwowym,

-

ubezpieczenia gospodarcze,

_

ubezpieczenia niekonwencjonalne np: nóg sportowca, głosu
ka; włosów aktorki, rąk pianisty htb chirurga oraz inne
\lbezpieczeń nie znanych dotąd w naszym kraju.

śpiewa

formy

TA I

STUDIO FO'JDGRAFI~NE AFP
Z A P R 'A S Z A !

era z

. adres: 03-318 Warszawa. ul. Ogińskiego 5a, tel. 11-50-95.
00-545 Warsiawa, ul. Marszałkowska 72,
tel. 28-32-29. · ·
Prace moi.na r6wniet nadsyłać pocztą.

Informacji udzielają pośrednicy ubezpieczeniowi
wo „WESTY" w Łod?:i, ul. Nowotki 8, tel. 32-56-61.

Przedstawicielst2727/K
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iedy powróciłem w tym roku z dłuższego urlopu,
stosy zaległych czasopism piętrzyły się to tu, to
tam i trzeba było coś z tym zrobić, więc: zacząłem
przeglądać. Ze szczególnym upodobaniem w ;,Życiu
Literackim" czytam kolejne odcinki „Pięknych dwudziestoletinich". Czytam tę książkę już po raz trzeci
ł za każdym razem bawię się' przy niej niezwykle. Powiem nawet, że „Piękni dwudziestoletni" są jedyną książką Mama
Hłaski, d-o której tak często powracam.
Dabrze, że wreszcie ten utwór został udostępniony szeirszej
publiczności w naszym kraju, drulrowany jest, co prawda z niewielkimi skrótami, ale najwaimiejsze, że jest. Do tej pory f.ragn1enty „Pięknych
dwudziestoletnich" ukazały się jedynie w
,.Kaskaderach literatury" A pnec:ie ż w dor-0bku Hłaski to utwór bardzo wat.ny, w którym aut'Or buduje własną legendę.
Bo u niego życie jest literaturą i wygląda fo czasami tak, jakby wszystko co · dzieje się w ż y ciu , d-ziało się tylko w tym celu, by potem mogło stać się literaturą, albo, jak w przypadku
„Pięknych dwudziestoletnich", wspomnieniem,
ale wspomnieI?iem specyficznym, któire za radą samego autora należałoby
tia21Wać „pra.wdzLwym zmyśleniem". To książika, w której autor
kreuje się na literacką postać i '6taie się nią, ale p-0za scenami z życia ' autora-bohatera, mniej lub bardz..iej ubarwionymi,
co oczywiście wcale nie znaczy, że zmyśfonymi, są w niej
jeszcze ba.rdz-0 precyzyjne k-0mentarze dotyczące filmu, literatury I polityki.
·
Hłasko twony świat, w którym sam jest bohaterem i jeśli
• W3pomina ludzi mu w jailtiś sposób bli&kich, to w każdego z
nich potrafi tchnąć nutkę prawdy i c!epla Przykładem to na jlepszym jest opisanie Władysława Broniewskiego. I trzeba mieć
<luży talent, by prz yikuć tak do lektury czytelnika, aż ten oderwać si~ od niej nie może i wierzy, wierzy · w każdą opisaną
scenę
To jest dopieiro ż y cie, m yśli ten i ów młody człowiek
(bo dJa młodych ludzi jest to głównie książka). ta.k żyć jak
Marek Hłas:ko, przynajmniej inie byłoby nudno. Wóz rozklekotan~, hamulce ledwo sprawne, a tu z góry
trzeba gnać na

w radio
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ucznia

Lewym
okiem

Z czego by się
•
Jeszcze
pośmiać?

0

r

Romantyk
socrealizma

•

Noe w banku

złamanie karku. Albo busz1>wać po całym kraju, by zdobyć jakii gQ"osz, w różny zresztą sposób, z t>ronią w ręku taltże . Przechodzić prze.z granicę nocą ńa handel, wiatr koronami drzew
porusza, ciemno jak cholera, tylko gdzieś dalei, bardziej czulesz niż widzisrz, zairys gór. Idziesz i koty za pazuchą niesiesz,
;;. gdy usłyszysz ujadanie psów, to znak, że patrol WOP tuż,
tut i kota by trzęba wypuścić, by psy się do ciebie nie dobrały Sy,pi.ać po d'Worcach; znać dziwki w miastach
najprzel:ói.ni.ejszych i pić, dużo pić, i bawić się w knajpach wielu po
całym kraju rozrzuconych i mJeć tę
swoją
ulubfoną, „Kameralną" zivaną, bo tam kompania najprzedniejsza jak już i:;ila
to piła, czasem, wcale nie tak rzadko, milicja rue mogla sobie
p:>1 3d'Z.ić. A pożniej stać się nagle sekretarzem Broniewskiego,
a jes:ocze t.rochę póżniej reporterem „Po prostu" i pisarzem.
Co by więc nie powiedzieć · o latach pięćdziesiątych, k> dla
autora „Pierwszeg'O kroku w chmurach" na pewno nie były one
nudne. Bo Marek Hłasko był romantykiem socrealizmu . W jego
,,Pięknych dwudziestoletnich", książce
krytycznej przecież w
.stosunku" do tamtego czasu, motna dopatrzyć się jakiegoś niezamienoneg-o sentymentu do przeszłości. Takie iuż prawa rzą
dzą naszą pamięcią, że z
przeszłości wyrzuca rzeczy złe, a z.ostawia dobre.
Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa nie są wcale okrop.ru i źli, ale na kartkach książki Hłaski przybie•rają wygląd potulnych, troc:hEf śmi.esznych panów, którzy proszą naszego bohatera, by ten był łaskaw . donosy na swoich kolegów pisać, bo
jag nie, to się pogniewamy, grożą, choć nigdy swojej groź.by
n ie t.tielniają. I na pewno takie akurat przedstawienie tych
dżentelmenów nie bylo zamierzeniem autora, ale jakoś tak' wyszło po lata~h. I zaczął pisać Hłasko donosy, oczywiście tak, by
kr:t.ywdy nikomu nie zro.bić, a ponieważ sztuka to wcale nieprosta, bo tekst, mimo teg-0, że nieprawdziwy, musiał być przecież wiarygodny, pożytek wyniknął z tej pisaniny taki, że ich
aut.or pisarzem został. Ładne, prawda? Ale to oczywiście me·
znaczy, te Marek Hłasko uległ w firakcie pisani.a książki jakimś
złudzeniom. Wręcz przeciwnie, wie przecież. dosk()nale, jak było
i pis.ze o tym, Wystarczy przeO'l.ytać dalsze fragmenty o Stefanie Łosiu i pułkowniku Różańskim. '
I przyszedł rok 1957 i ten jeden z najlepiej zapowiada j ących
się pisarzy opuścił kraj. Teraz zaczęły się
liczne podróże po
świecie. Jest Europa i Ameryka, ale nigdzie pisarz miejsca zagr.zać nie może, coś goni go po świecie, ciągle dalej i dalej.
W
dalszym ciągu nie ma jednak ani chwili na nudę, bo przeci e ż
przy okazji tych wojaży więzień można tirochę 'ZWied·zić (zabaw.ne są fragmenty książki , w których Hłasko opisuje, gdzie, w
jakim więzieniu jest najlepiej) i o dom wariatów nie zaszkodzi
zawadzić i knajpy trzeba poszukać takiej,
żeby
choć
troch~
przypominała warszawską „Kameralną". Na dłużej autor „Drugiego zabicia psa" zatrzymuje się tylko w I2'J?'aelu, gdlzie pisze
całą serię opowiadań. Tutaj też ~czywiśc:ie nudno być n.ie może. bo, na przyidad, . sutenerstw<> to zawód brudny I namęczyć
się trzeba co niemiara, by dziwkę innemu sutenerowi odibić ;
ale gdy w wyniku niesamowitych wybiegów (trzeba mieć olbrzymie zdolności aktorskie) uda się wreszcie tej sztuki dok-onać. to świat na jakiś czas staje się
piękniejszy. · Lepsze
to
przecie:!: niż praca w hucie, a na pewn-o jeszcze lepsr.e, niż w
ogóle pozostawać bez pracy i głodem przymierać.
Ale tak naprawdę Marek Hłasko jest ciągle na warM;awskich
ulicach, wśród tamtejszych chulh~an6w, cwaniaków, także mię
dzy pisarzami i dziennikarzami, którzy w kraju zostali . i jeśli
l".nV1et pisze. te za Polską nie tęskni, że nie ma tam do kogo
wracać, to mieści się to w ogólnej konwencji poka-zania siebie
j:lko silnego i twardego mężczyzny.
J jeszcze . jedno, bardzo celne w „,Pięknych dwudziestoletnich"
są rozwatania dotyczące t-0talizmu, Hłasko doc:hod'Zi do wniosku. że totalizmu nie można opisać że trzeba ratować się humorem „Ucieczka w śmiesżność i w groteskę stała się jedyną m·oż
li wością uniknięcia
śmieszności" J to w
wielu momentach
książki udał-o mu się znakomicie. Boć obok scen niebywale zab':łv.-nyc:h są I c:ałe fragmenty mówiące o koszmarze lat
pięć
dziP~111tvch, o biedzie i rozczarowaniu, o c:waniac:twie
i strac:h 11 Hła~ko połą.czyi humor I traii:edię, i to wcale nie znaczy,
te wy~ła z tego tragikomedia. „Piękni dwudziestoletni" to
je~7.cze c-o~ innego, to pamlętinlk I nie pamiętnik zarazem, to
w poszczególnych scenach prawda I literackie zmyślenie, albo
rr.oźe Inaczej: przekoloryzowanie, które może posunąć się bardzo daleko. Nie, ta książka jest nieokreślona, ale właśnie to
j'?st jej og,romną zaletą.
' ·

TOMASZ A. WLOHKPWSKI
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dyskusję

na temat ko- tówlti I .Jest.em w Polsoe rów- ma.ia cieoła wode. D;won.le
Nie znam tego
PO sąsiadach z mesto bloku. W
nie dobrv 1ak dolar!
arcyważkiego dokumentu,
bez .
- W P<>lsce może
jeste§
iednel t>Oł<>w.ie lest woda ·k tórego obywał się świat przez k:imś. Ale Poza Polską jesteś
nrawie - cieola w nasr.e, parę tysięcy
lat, znamiennym inie. frafer dety. nul - od- • ledwie letnia. Dzwon~e do Jas.IJ
jednak było dla mnie, że w rzekł ootat".
W. - którv .pracuje w ZSC i
owej dyskusji wszyscy byli wo- A. l)Odrabiaja mnie tak
iak:-0 fac:howiee oowir6en
mi
bec kodeks.u seeptyC?lni, zaiak ciebie!
udż.ielić wvczenmiacvch iłlfor
równo nauczyciele jak i mło
- Bzdura. Jestem nie
do
macii Ni.e;dZJle lndzi.ei zadrzwo•
dzież uznawali, . że jest to doPOdro:b ienia„. A
na dOdatek
nić iuż nie molle bo to wte.
kument niepotrzebny i m-0że mnie iest naiwiecei n.a śwle
c:zór i:>iatkovvv i orzez sobote l
.
. spowodować
więcej zła niż pocie.
n iedziele miasto nie l'racuje.
l
"
~~
~.; „: . ..
.. , ~ · żytku.
Jasio W. spokojnie wstawił mi
- O przeoMSza.m - odezTo ()So!my temat i nie bę wał sie milczacv dota{j iuan
„ciemnote" że ludzie sie kaoias
dę go tu rozwijał. Póki
co
chiński ~ ieśli ieszcze
dolima.sowo . .że ściai:taia cieoła wo·
mam jednak nadzieję. że niko- czyć tego zdraic:e iuana taide i stad taki iel stan. Nie U•
mu nie przyjdzie
do głOJ.Vy wańskiego, to nas iest naiwierzyłem. W ooniedzialek m-0opracowywać kodeks przedszko·.
wiecei !
h ukochana małżon.ka zrobił&
laka, a także , że nikt nie zaZaczął się
tumult. Okazało
k:arczemna awanture .... ona to
chęci naszej kochanej dziatwy
sle. że znów za łby s ie wzieH
umie - soecom od konserwacji
do wyśmiewania własnych ro- din:;ir iracki i riral irański.
s ieci eienlnej w nas:zvm o!iedziców na przykład
poprzez
- . SJX>kój tam! - huknęli
dlu.
rozgłaszanie
Vl'szem i wobec
Przyszło dwóc:h. Jeden du~
iednoe:łośnie rubel i dolar. ich. nie zawsze przecież parKiedy wreszcie przestaniecie?
druii;i maty. Puścili wod4' nelamentarnych i nie zawsze mą
.-... A niech sobie doko.pią. komo ciepła z kra.nu. l)Otrz.vma,.
Od kilkudziesięciu lat „Przedrych. połajanek.
co il\1 tam żał~wać! - zabrał li w niei palec: i oświadezyli:
krój" drukuje na ost" tniej strona e:le ~ł-0s funt Izraelski - t a
- N-0 leci.
n ie rubrykę pt. „Humor ze- Owszem - t>OWi.adam na
ciiła islamska hołota sama S'ie
szytów szkolnych" Są to zakiedyś wvbiie. Prawd:a. koleto - nikt nie mówił. że ni~ lebawne sformułowania, zaczerci. tylko iaka leci?
....
i;:-0? - to do randa z Polutlpnięte z wypraeowań kilkunaniowei Afryki.
- No - powiada W'Y'i'&IY sto latków, którzy
me zawsze
wLODZJMIERZ
ciepła.
·
- Słusznie.
sŁusznie.
Atbo
doceniają
wagę 1 prawdziwe
takie wątpliwe walutV' iak · Zmełłem w ustach to, eo mia·
znaczenie poszczególnych slów. l{RZEMIŃSKI
· na orzvklad kwacha zambiiska. łem mu nowiedzieć. ale wolaiCzasem wprawdzie podejrzewałem sPrawv nie óttaniCZYć do
Jak w oitóle
normalnv niełem, . że część ,
zamieszczanych
słów.
niadz· może sie tak nazywa~?
w tej rubryce dowcipów, nie
- T-0 nie iest ciepła .woda
- Albo
taki tue:ri·k monjest autentycznie zaczerpn i ęta z
g-0lski ? Czysta kpina.
- now iedziałem sookoiriie. zeszytów szkolnych, że jest pło
- Ręce
Precz od tugrika!. Co bv pan w niei umył?
dem zawodowych humorystów,
P?s:z.li won! - zMrzmlał ru- N-0 zastanowił
się
ale to ostatecznie
nie bardzo
bel. - Pilnować swee;·o!
mn ieiszv - chvba ręce, Ale to
ważne , skoro cytaty te i tak
- Bardzn słusznie - w~.« n ie nasza wina bo to eieołow•
m'łją walor sztubackich. pren ia da ie taka wode.
chneła złotówka
-0 B oż''.
. tensjonalnych przejęzyczeń.
- Takie baśnie - oow~aqam
· znowu SPadam !
Niewiele młodsza od humoru
na to sPok-0in ie - t-0
może
zeszytów szkolnych
jest. pro·
pan opowiadać
Nagłe
dzieciom · w
wadzona przez „Kobietę i ży
orzedsz..kolu i tak n.ie ~ teito
cie", „S 1tyra w krótkich majnie· zrozumieia Prosze pó\~ć
zastępstwo
teczkach" Tu i kolei publikud o drm~iei cześci bloku. ·'e;dzie
je s i ę tak zwane powiedzonka
ANDRZEJ
iest innv wymiennik ' cieola i
dzied. które ledwie zaczynają
zobaczyć iaka tam iest wodą.
KAROL
mów:ć, i. zasłyszane od dorosPoszli Po !!odzinie moe;1"m
łych termmy, kojarzą czasem
s ie wvkaoać . t bvm o tvm n le
w przekomiczny sposób Ostatws o o m i nał edvby to
nie „hvla
nlo wyd1je się.
Żf' do tych
svtuacia oowtarzaiac:a s.ie ;uż
dwóch skarbnic specyficznego,
Bank bvł nusty - noc:. Tylod kilku lat Co ei;lzieś napraprzJśnego humoru dojdzie jeszw ia . to u nas w wvmienn'lm
ko strażnik drzemał w swoiei
cze kategoria trzecia, dość niedvżurce.
p,00suia Specialiści
Cisza. nic: sie
nie
oczekiwana. Otóż
p:ętnastego
Ale przecież na t.Ym nie kodzieie.„
września w audycji
.,Między
n lee Wykąpat' sie i\,IŻ
mn~ę.
- Nudno
pow~edzi'lła
nami", poświęconej
sprawom
tvlko musze szvbko oóźniei uszwedzka
korona do swoiej
młodzieży szkolnej, Polskie Raci e kać z mieszkania bo zimno
dio zaczęło nadawać powiedze- czechosłowackiei koleżanki - ·
w nim i można suchot nabawi ć
może za~amv w orła i res;:nia nauczycieli i nauczycielek,
s i ę albo iakieiś innei„
~rv::iy.
ke?
Z'łnotowane przez uczniów pod·
I tak iest co roku .
Przep;sy
- Nie mogę. nie mam orla
czas lekcji.
Pierwsza
seria
Może Z'łitrasz
ze
k '.oś wvmv ślił że orzez
•rz11
tyc:h p :i wiedzeń zawarła wiele tyllo lwa
kcleine dn· oo e:odzlnie '!l 00
sentencji znanych od dziesięcio- zl-0tówka?
- Nie ma 'm-0wv - złotow
m'ól bvć ncin i że i to stoon; "ie1eci i nie wiem dlac:i:ego, naka obruszvła sie - mam innla w skaH Celsiusza A ·ak
piętnow :mych jako niepedagonie ma to i c:ienła wr,d • '•'.e
giczne i w stosunku do małola ne zajęcie . Wciaż spadam!
- Nie tvlko tv - 6·d?zvvat
o)vn ie d-0 ru.r cęntralneito oą.rze
tów nazbyt
obct>~owe
Na
&ie osoałv
wania Bo tr7..eba osze7edzać o.
dinar - Ja też
przykład „Gdybym miał pięciu
wciaz
spadam.
kolega lir
~~:i:.edząrnv , wię~ l)a . ludzkim
takich uczniów j.1k ty, to wozdrowiu. To nic nie kosztuje.
lałbym iść gęsi pasać"
Alb-O włoski spada. Chod :iź nie Zdrowie mamv za darmo. W k:a„Posiwiejesz, a nie nauczysz się chvba przestał?
- Pewnie że'
Przestałem.
żdvm razie w rubrvkach
l'ietego" albo „Marnuję tutaj tylNiegdyś modna bvla oiosendużo
płownictw 3 statvstvcv
notuia
ko czas z ta~imi jak ty" itp. Jestem mimo wszystko
ka tJ cichei wodzie. co to brzell'mSŻv od złotówki dorzucił
o•q::zedność
Osobiście nie widzę - W tego ty. e:i rwie. Cz.v ktoś nanisał pioCi sami sta tvstvcv w rubrvpu powiedzeniach wielkiego na- cheŁoliwie .
senkę
o
cieplei
wodzie.
·której
- Odczep sie makaroni.ar~u
kach ochrona zdrowia . notujas
ru5'Zenia s·2ikolneg,o savo\·r vivnie ma w kranie z ciepła wost raty, podobnie w produkcji,
od moiei koleżanki. Ona · też
re'u i nie wydaje mi s\ę ie-by
da? Jakoś nie
słyszałem. A
trzeba było akurat takie zwro- wreszcie nrzestanie. Musi sie
i tak dalei . ale to sa inne dz·asz\toda. bo Problem cieplei wonauczvć tak iak
ia.
ty stawiać pod pręgierz opi- tylko
lv e:osnodarki i elektrocleolody lll<Jżna uz.nać za problem panii publicznej 1 opatrywać ko- trz:vma~ sie towa'I'Zvsv1 rubla
\vonie moe:a dostać premie_ l?dv!
lący, Pisza o cieołei wo<lzie w
powiedział
lew
mentarzem odinawiającym nau- - dobitnie
norobiłv oszczedności.
Razetach.
nisza feLietoniśc:i. · a
czycielom zdofności pedagogicz- bull!arski.
Dawn-0 temu ktoś WYillYślił
cieolei wody iak nle b:vlo
w
- Tak t<JCZno - zagrzmiał
nych. Zapamiętam tylko jedno
pojęcie „Trzeci Swiat". t.e niby
kalor:vferach. tak nie ma
powiedzenie, bardzo barwne i basem rubel.
· to · kra ie roZJWiia.iace sie. MóJ
„Expressu Ilustrowaneg-0" do- Wy sie tzzvmaicie złota
rzeczywiście trochę już nazbyt
znajomy ~ił właśnie z „Trze·
wiedziałem &ie. 7.e naczelny dydrastyczne,
mianowicie: „Idź doMd:ził funt sterlinl! - Bęciee;o Swiata" I nvta: - Do iarektor Zakładu Sieci Cieplnej w
dziecie
ladować iak ta.
dziecię z Bogiem i pies cię draW
kiel!o mv naileżvmv? Ja też ()
Lodzi - Paweł Walczak bę
pał" . W swojej
iestem naimo~ieisza
nieuleczalnej k-0ńcu
to nvtam. SłV'sza.łem bowjem te
dzie musiał zaiolacić
150 OOO
waluta świat.a. Undeil'stand?
podejrzliwości
mniemam,
że
na świec i e iuż wvmvśliti ~6.złotych k.airv. bo wc.ześniei pu- Byłbyś a może byłeś kosłowa te nadesłał chłopak, któżne urządzenia
które ootraf:a
ścił ciepła wode dO rur
c:enry sam je wymyślił
lei:tó lordzie. Coś w tvm iedrei<ulować cienł-0 ołvnace do dotralneJ:IO o~zewa.nia · niż iaikJś
Chodzi m.i jednak o coś inne- nak iest. że na c:ałvm swiemów, że wymyślono jakieś komur.zed:nik wvraJ'Jił na to zgodę. puter:v i tvm podobne un:adzen;a
'go. Czy r;reczywiśc:ie
pedage- cie fa Jestem n.aibardziei ceGdyby to ode mnie zależało dał steruiaoo o~waniem. Ale u n~
gicznym przedsięwzięciem bę niom1 · i ooszukiwany - zapebym
Pawłowi
Walczakowi
dzie z,bieranie i publikowanie rzvł sie dolat".
nadal robi sie wszvsłlko reez..
150 OOO .złotych na.grody za ranal\lczycielskłch
powied.zooek,
- Tak nanrawde. to i.a iesnie. I w dodatku źle.
cl<>naJne i ~DOdarskie m.vśle
do czego redakcja audyc:]i „Mię tem na:fmoaniieiszv - dodał z
Cjekawvm. c:.zv oszozędnofoi
a!Jbo
dzy nami" na przyszłość swych kata frank szwaiM?'S'ki - nie nie. A~bo jest reforma.
'DOrO'bione orzez c:iei:>łownictwo
jej
nie
ma?
Wedle
obowiązumłodycll
słucl'\aezy
z.aipr05iła.
bez
'PO'Wodu faceci
eailee:o
na nieoJ?rzewaniu mieszkań liCzy naprawdę będzle dobrze, - świata lokuia for.5ę w mo.im
ia.c:vch nrz.ePisów reformy nie
czy sie ll'la liezydtach.
r:r.v na
ma i ... nie będzie.
kiedy uczniowie c:i, w w.ieku banklu!
komputerach? A wvdane w ~
najbardz.ie-j
. Wr6cił.em z urloou i~o. okresie ..L-4'' pnesłałbvm od•
skłonnym
do
- Bank to brunk. a forsa to
Biegałem oo le&e. S.iclv padał
przedrzeźniania, do przekręca
f-0rsa - dorzuciła
ro7.5adnie
oowiednim ur.zedn.ikom.
ab:v
nia słów, do tak zwanego cze- marka zachodn:loniemieokll
deszcz. mmizłem n.ad woda. ale
mieli oodstawe
do obliczenia
piania się i szukania dziury w snvtaieie kol!o chcecie. talk nawróciłem cały I 0drów. czel{o
nrem.il za oszezedn~i.
całym. że c:i uczniowie będą na
wszvstkim z c:ałeito serca i:yc:ze.
praw-de liczvmv sie tyliko ' MY
A teraz na!'iie sle kwiatu li·
lekcjach siedzieć z uszami po- - dol.ar I ia!
Niestety, iuż mam katar. kasz'DOWel?o ; oołoże 1'0d oierzvne.
stawionymi w sztorc: i nasłu
le iaik wiekowv staruszek i lada
- O lrurosawa !
:na.klat
Podobno ooma.ga. Tvlko. oo bechiwać czy
w przemówieniu szoetn.ie oo iaioońsku ien. dzień udam sie do lekarza oo
dz.ie później?
„L-4". Kogo l}ie spotkam,
to
nauczyciela nie za:brzmi jakieś no i:>ierwsze. nie daiecie sl)ać.
powiedzenie, które by natych- A fa iuż od rana musze być
albo iemu' cieknie z nosa. albo
miast warto zanotować i posłać w obrocie. mv sle nie lenimy komuś z 1et?o
rodziny.
Nie
pani redaktor do Polskiego Ra- tak iak w tel waszei Europie. dz.iwie sie. bo
w rurach,
dia?
Po dr~ie: dudv smalone olemoie20 i innych . centralnea:o oZIENON
Czy słusznym
jest urucha- eiecle. do stu tysiecv harakiri.
i?rzewa.nia nie ma cienłei womiać taką zabawę, takie niedy. Ale żeby tylko w rurach
a orzecie:!: wiadomo. że my
POROWATY
ustanne nasłurhiwanie ze złoś iesteśmv nal1oreżnieiszvm kracentralneito oiuzewania.
liwą intencją
przyłapania falem na §wiecie a wiec i fa.
Ilekroć. ekii:>v remontowe naprawią rury
podczas letniej
ceta na jakimś językowym pot- iako ofic:ialna 'waluta
mam
knięciu? Nie c:hcę tu używać
n-aiwiekszv
nrzerwv w naszym wvm.ienniautorvtet wśr6d
wielkich
słów o naruszaniu
wszvstkic:h 1ednostek monetarku c:ieola na osiedlu „Czerwoautorytetu nauczyciela, o kony Rynek" ooś sie DSUie I zanvch.
niec:znośc:i zachowania pewnego
- Nie rozumiem.
dtaciego czvna]a · sie kłopoty. Tak było
dystansu, to są duże słowa i '!'Ian tak
i w tvm roku.
i:>nelklina. Zawsze
przyznaję, czasami naduźywa
bvłem
Wróciłem oełen radości. że
nrzek<>rutll'IV. że Ja;ooń
ne. Nie podoba mi się jednak- c:zvcv sa nlesłvchanle uorzeloo nodróżv wemne cienła · kaźe takie z wysoka , płynące wezmi, doprawdy, zadziwia mnie
olel I ułożę sie wvl!:odnie
na
PS. T.ekst ten napisilem w
wanie do dzieci szkolnych że ;oan - to bvł frank kaneustal)ctani'-. aby naczytać zale2ła
piątek (07.10.1988) i po pofuby, gdzie się tylko da, przyprasę, a tu nie z tego.
kranu, dniu - c6i za cud - pojawik:i - boni
·
c i nały łapki swoim wychowawJaki bon? Peweksowski t:LV z któt'e.l(O 'OOWi.nna ciec: Clt!l)ła
ła się ciepła woda w rurach
com, żeby donosiły na nich. że- baltonowskl? - Z.al)vtał bon
woda. za oo w końc:u olace. ciecentralnero ogrzewania. Mimo
by nieustainnde CZU1Wa.ły, k<iedotarowv.
knie c<>ś. co Drzv bardzo dużej· i
to tekstu nie wycofuję, bo na•
dy tu się obra.mć, kiied·y b y
- PaI'Well:imzu.
bon
to
dobrei woli rnotn.a
uznać za
dal leżę pod pierzyną I pfję
tu
prizygotowa~
maleńką
oo francusku „ddbne" - leletnia. Kaioiel w taldei w-Odzie
napar z kwiatu llpowe10. a
choćby
· ze-mstę.
p.rzell)iei iut
sie nie odz.vwa:f.
n<>zi utrata zdrowia na nalsytuacja z rrzaniem powtarza
'Ciwko panu od polskiego czy wcale nie 1e&teś waluta
bliższe Imlka dni.
się co roku.
od Innej specjalności.
skarcił i:io lew bukar.skl .
Si.a.dam wiec do
telefoinu i
Niedawno •lyszałem r6wniri
- '11a!k 114t'-~? Za.'?W'tsi 7'..o- dzwon.i• IDO zna.1.omych, 0wM.em
Z.P.
dęksu

•

Ciep.la woda

z

•

z
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niego
Znowu . u.siadła obok
Arne.
- Zostaw mnie samego
Nie ńa·
popr<>sił ją Fulko. leżysz do mnie. Nic już do mnie
nie należy.
Qdeszła, znowu . odrzucona i
n i komu niepotrzebna. Ale już
nie płakała.
Do pólnocy siedziała w lesie,
oddalona od ognisk i pogwaru
wojskowego obozu. Raptem oliscie,
zas'zeleściły
bok niej
trzasnęła sucha gałązk11 i wiedziała, mimo ciemności, że jest
przy niej Piastun. Milczący i
nieruchomy stanął obok niej jak
gdyby M coś czeka.iąc. Wied:tiala że przyszedł tu po miłość Wstała z ziemi i zaczęła
zr1.ucać z siebie
pośpiesznie
odzież, przytuliła się do Piastuni., zarzucając mu- ramiona.
na szyję.
Powiedział jej półgłosem:
że
- Słyszałem od Fulki,
twój ojciec oszalał dla ciebie z
miłości i wreszcie powiesił si(:.
Slysnłem też. ,że pewien biskup stracil przez ciebie pastorał
.dla
Oszalał
infułę.
i
ciebie książę Hok l pcrlabijal
swoje żony. ale ty wolalaś uciec
w świat razem z tym awanturnikiem.
·- To prawda, panie - całowała jego twarz, nie śmi~jąc
jednak dotknąć wargami jego
ust, ponieważ wcią~ mówił do
1
niej:
- Pl'zestrzegano mnie, że mi-

aby przywrócił sta:re obyczaje,
człowiekowi
gdy wolno było
mieć wiele kobiet. i nikt nie
bał się: że jego mośznę przebije
gwóźdź za uprawianie rozpusty.
swoich
Spicimir
Zebrał
czarnopłaszczych wojowników i
na
dziesięciu z nich. po;J'iesił
targowisku miejskim, gdyż bę
dąc zbyt posłusznymi Gedanii,
wykazywali się niezwykłym oich
krucieństwem · Kiedy zaś
„Zawieszano, lud krzyczał:
prawdę, tylko Piastun. 1est sprawiedliwy". Następnie .na czele
trzydziestu swoich czat·nopł.asz
do
czych io!nierzy przybył
Czestramia i niespodziewanir
"·jechał dcJ grodu.
nie
Bezbronnego i niczego
spodziewającego

się

Czesława

schwytano na podwórcu grodu
gdy
w Czestramiu w chwili,
był
karmił kapłony. Tak jak
ubrany, siermiężnie, przywieziono go 'związanego dć Gniazda i
posta\viono przed obliczem Piastuna. A ten wezw::ił do sali Ttaradnej nie tylko Spicimira i

placu targowym jako ~drajcę
i takiego, kt6r,y nie wierzy w
piastunow2' sprawiedliwość.
~iaatun,
Następnie rozkuat
aby . Herim i Spiełmlr wynaleźli mu pośród jego Lestlców
Ćzłowieka, który nigdy niczym
się nie wyróżnil ani nie odzna·
czył. Po długich sporach ustalono, ie takim osobnikiem jest
Lestek imieniem Gostiwit.
go grododzierżcą
- Czynię
. na Czestramiu - oświadczył
I ńiech
uroczyście Piastun. whda ziemią między Obrą i
Baryczą _A jeśli i jego najadą·
wedle
Awdańce, ukarzę ich
sprawiedliwości

Spicimir przyjął ten rozkaz w
t;1ilcze11iu i posłusznie. ale Herim wyraził swoje zdumienie:
- Wywyższasz, panie, czło
nie
wieka. który niczym się
wyróżnił? Co :po"•iedzą inni?
Co pomyślą?
Roześmiał sic: Piastun i tak
rzekł:
~ Uczy „Księga Grzmotów i
Błyskawir:''. że władca po\vi-"
\Yywyż$zać i nag_radzat'
nien

im

ku
nienawtś~ ku tobie albo
ny Fulkf, któt)'ch schwyta.no
mojej o.obie. Co wybierasz, Hebydła w
podczas rabowania
rimie?
jedne) z przygranicznych wiosek. Domagał się Olt Powała, .
żeby ich Piastun osądził. Aż
też
z pogranicza przypędził
graf Fulko, nie chcąc dopuścić
EPONJA
swoich
do ~ądu i skazarnia
ludzi.
Lecz Piastun zdecydował się
grodu
na sąd na targowisku
- Powiadasz więc, Herimie,
w Gnieździe. Zebrał tłumy, aby
można
że tak naprawdę nie
widzieli jak jest sprawiedliwy
powiedzieć, gdzie jest dokład
a
i dbały o dobro swoich podnie granica między ' nami
danych.
Ludtmi Skrzydlatymi? - zapypanie,
- Przyrzekłeś nam.
tał. Dago, podno!lząc się z łoża
wysłanego futrem białego póldobry ż9łd i w bród żywności
niedźwiedzia i sponocnego
- bronił swoich żołnierzy gra!
stole
:i·1
rozłożonych
między
Fulko. - To twoja wina, że
rulonów pergaminu, wyszukurabowan z głodu.
jac wazę pełną dorodnych ja- A czy po drugiej istroniE'
błek.
granicy nie ma \\"iosek. gdzif'
- Nie sposób tego uczynić,
na łąkach pasą się cielęta i
gdyż Po tej i po tamtej stronie
Piakrowy? - zapytał go
lud mówi naszym językiem.
stun.
?\ajłatwiej ;ą znaleźć od strony
Odparł Fulko:
Ziemi Łęczyckiej, poniew,17 rz::- ~a wieść. że założyliśmy
ka Ner odgradza nas o::l Skr3'·'ll:arown:ę nqd '\erem wszy.stkil'
wioski ro rlrugiei stroni-= ob. a - dlatych. Ale na przyklad od
strony Kalisii czy od Gni:lzcta
dlily 1\·ojsl::a Ludzi Skrzydla-

(23)

ZBIGNIEW NlENACKI

łość może opanować człowieka
tak samo mocno jak szaleń
stwo. Sądzę, że znasz sztuk~ mimnie
łosnych czarów. Uczyła
jednak olbrzymka Zely jak się
przed takimi czarami obronić.

. To powiedziawszy odwrócił
i wszedł w jej zad w
najbardziej obrzydliwy sposób,
gardząc jej kobiecym sromem.
Stęknęła z bólu, lecz on nie
zwrócił na to uwagi, głaszcząc
jej plecy o ciele tak delikatnym jak najszlachetniejsza materia z kraju Serów. A zaspo1-oiwszy tądzę odszedł tak sa·
Ona
mo cicho jak nadsi;edł.
zas, naga i dygocąca od chłodu
usiadła i położyła dłoń .w miejscu, gdzie mocno bile jej serce.
Nikt jej tak nigdy nie wziął,
nie ollrazil jej kobiecej dumy,
a przecież nie umiała przed sobą skłamać, że sprawiło jej to
3ą tyłem

zadziwiającą przyjemność.

Rankiem nie z(\baczyła już
Piastuna. Przed świtem prze-.
prawił si~ ze Spicimirem i nielewy
,„·ielkim oddziałem na
brzeg i po krótkim powitaniu
z Pałuką, pocwalowa\ prnsto do
Gniazda. Tam, w nowym skl'zydle d'\';·oru, które kazała zbukomnacie
dować Gedan!a, w
zasłanej kobiereami zastał Herima i kołyskę z dzieckiem oraz
mamkę z cyckami jak krow<i.
niemowlę do góry i
wyrzeltl:
- Nazywam cię Lestkiem
czyn!' swoim następca.
Potem. ostrożnie położył nieprzyjrzał
mow1ę do kołyski i
siE[ uważnie jego pomarszczonej
twarzy, drobnym rączkom 1 I·
malutkim palcom.
- .Teśll zechcesz moje3 wła
dzy, zanim dopełni się przezna<:zenie, musisz mnie zabić dosłyszalnie. rzekł ledwo
Uważaj, mały Le.stku. Bo czy to
w dzień, czy to w nocy, we śnie
-czy przy piersi mamki, zawsze
Podniósł

•

ci będzie ktoś groził śmiercią.

N a.stępnie wysłuchał o powieś·
ci Herima o tym, jak to Czes„
ław z C2estt.mia w taj~nicy
udał się na śl~zę i tam odbyt
spatkanie ;i przywódcami opołów ślęzan. Nie zdołał ich jednak namówlć do wojey z Piastunem, ponieważ dowiedzieli
~ię,. że książe W·ielkłej Mora\,.Y
naktaniał Bohemów. aby przygtJtowali wyprawę przeciw Stę- ·
z'lnom, Niebezpieczeństwo dla
ślęzan nadciągało więc nie z
północy, -ale z południa, dla- ·
tego wrócił Czesław do Czestramla nie osiągnąwszy celu.
- Co uczvnimy z•Czesławem?
- zapytał Spicimir.
- Uprowadz go z CzestramLa, gdyż chcę z nim porozma\Vi 1(: z.ani.m go ukarze;.
A potem zaczął ze Spicimlrem mówić o małym Lestku.
powiedzial
._ Chciałbym aby do siódmego
Piastun roku,życia Le.stlca. twoja żona,
w
zamieszkała
Gnieździe l wychowywała mego ~yna. Jest niewidoma, ale
·piękna. Słyszałem, ie przedziwsię
ną miękkością niewieścią
odznacza i wielką dobrocią.
- Jak każesz, panie - skło

Spieimirze,

nił się Spicim!l'.
· - I jeszcze co§ uczynisz, o
czym nie musz~ ci mówić, ponieważ słyszysz moje mys!i.
Ale· nie musiał Spicimir 6ły
szeć myśli Piastuna. Widział jak
powitał go lud, gdy przybył do
mieszkańców
Gniazda. Setki
Gniazda wyciągnęło ku niemu
ręce. setki garnęły się Im niemu, aby ucałować albo dotknąć
skraju jego wytartego płaszci.a.
Ze łzami w oczach błagano go,
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nich zakupił biążc Sandomir.
Jego gród l dwór znajduje 11i11
powyżej ujścia Sanu do Visuli.
Podobno jest potętny, władca
zna wytworne obyczaje i ota·
t"'la się zbytkiem Nad Visull\
takie Karak rozbudowuje -swój
~ród Karakow. Nie mogę spać
r>o nocach. Herimle, gdy po·
górna Vlsula
myślę, że cala
jest w obcych rękach.
- Ale ty ich trzymasz jak
za gardło, panie.
- Co z tego? - zerwał się
Wyz postania Piastun. starczy, że Karak najszczy do
wody albo w nią splunie, lo
s:imo zrobi Sandomir. a . ja
sic:
to muszę pić, jeś1i chcę
11apić wody z mojej rzeki.
nad
jest
- Gniazdo nie
Visu Ją.
- Nad Visulą 'leży Włocław
mam
i Witlandia G<lzie zaś
Poznanię?

Xad Wartą.
I znowu wystarczy, , że
ksiażę Sieradz najszczy mi w
rzekę, a w Poznaniu to wy-

piją.

- Nie zamierzasz chyba, nasz
panie, zaatakować Karaka albo Sandomira? Płacą frybut ·
i wszechmocnemu
pJtężnemu
Rostislavowi I musialksięciu
bvś mieć pięć razy tyle wojska. co masz, aby choć jednego
z nich tknąć. Przyjdzie im z
Morawa, a
pomocą Wielka
wówczas będziemy u-ciekać aż
za morze. Nawet o kraju Ludzi
,c:: 1,rz~tdlatych trudno nam myśleć nie bez lęku„
- A jednak' o n-ich myś!e„.
Są
- Znają potężne czary.
nie tylko Skrzydlaci, ·ale potrafią żyć Po sto !,więcej lat.
Pac'holek wniósł dwa gliniane
dzbany z. piwem i dwa szczekubki Piastun wypił
rozłote
kolejno dwa kubki, otarł rę
kawem koszuli usta i zapytał:
- Skąd pochodzi ich sztuka
czarów?
- Jest tak sam<Y stara jak
twoja święta Andala. Od Cel·
tów się wzięła i po nich poxosta,Ja.
- Chciałbym iyć sto lat zakrzyknął _Dago.
- To nk trudnego, panie Idz do nich
zakpił Herim. w dniach zimowego pri.esilenia
słoń~a albo też w pierwszym
dniu miesiąca Trawłen i poproś, aby cię za-prowadzili do
tajemnej jaskini, któr.ą wykuli
w skałach nad granicą z Vlsulanaml. Jaskinia ta zwie si~
Greine. Jeśli nie umrzesz tam
wstrętu

ze

dzi~ odtąd

-

-

i przerażenia,
iyt &to tat.

bę

Sk3<~ ci o tym wlaćomo?
Od jeńców, których tortu-

Tow.ałem.

-

•

..

Herima, ale także wielu swoich
Lestków, pozwolił uwolnić Czesbwa z więzów i tak mu po\\·iedz!ał:

1'yr. Junusz S:yma'ltski-Glan.c
ciągną się las~·•
:·

.

- Byłeś zwykłym kmieciem i
chwyciłeś broń przeciw ciemię·

to znaczy · stałeś się
Lestkiem. W Kalisii wakzyle~
tak dzielnie jak nikt oprócz
l::ię
ciebie. Za to tre"zynllem
w Czestramiu,
grododzierżcą
na
nakazując mieć baczenie
ślęzan. A ty zacząłe~ ich przeciw mnie podjudzać. ·Wyjaś
nij mi, dlaczego tale się stał-0,
bo to \\·ydaje mi się przeciw
naturze na we~ u zwier~ąt. . Pies\
liże rękę, ktora go karm.i, ty

·życielom,

t~-~h. Próbowaliśmy rabować w
ludzi, którzy czym.5 się dla nieich kraju, oni są jednak, jak
go zasłużą. Dobrze jest jednak
niezwyciężeni. Straciwiesz,
także wywyższać za nic 1 cz1ozaś ją ukąsiłeś.
go
wieka nijakiego, aby setki in· lem, panie, aż pięciu swoich
Czeslaw · czuł, że czeka
do
nie nych mogło się zastanawiać ja- żQłnieny. Nie miej żalu
śmierć za zdradę. Ale
rabować
kie to tajemne właściwości po· tych, którzy poszli
skamlał o litość, tylko tzekł z.
siada ów nijaki człow!e.k. Nie- twoje włoski.
godnością:
Powiedział Dago Pa1'. 1 Pia·takiego
- ~ie przeciwko tobie, pa- chaj myślą: co też
nie. z!<pawialem się ze ślęz~ uczynił, aby zasłużyć . na tak:' stun:
- Nie ma wojsk niezwycięwielką łaskę Piastuna? Co my
nami, ale przeciw Awdaf1com
żonych, a kto tak mówi, ten
móJ czynimy złego, że nas. łasl<ami
Koścła. w gardle stoi im
gród \',,. Czestramiu i moje zie- nie obdarza. A poza tym Go- powtarza kłamstwa. Nie będę
wam płacił żoldu, gdy wasze
stiwit mnie nie zdradzi.
rzel;ę BnTycz~mie aż po
miecze rdzewieją w pochwach.
- Skąd to wiesz, p11nie?
teściem,
Wsoólnie ze swoim
ze
I 1·ozkazał, aby każdy
- Nigdy nie uczynił niczego
kowala
StÓjmlrem. synowie
A wdal'lca wietekrQć najeżdżali dobrego, mądrego czy sławne- schwytanych na rabunku żol
moje gu. Nijaki zawsze pozos,tanie llierzy Fulki otrzymał na oczach
moje ziemie, n,orywali
stada, palili moje wioski. brali nijakim, Dlatego władca po- tłumu po dwadzieścia batogów.
tylko Polecił też, aby tak czyniono
U wLnien otaczać się nie
do nie,,·oli moich ludzi.
wszędzie, gdzie ·się ich schwyta
ludźmi wspaniałymi, ale i niŚIGzan stukałem pomocy, gdyż
na i·abunku.
jakimi Ludzie wspaniali bęty, panie, miłujesz Awdańców.
Zabrał Fulko z. Gniazda oba- A nie słyszałeś o tym. że dą poszerzać granice jego pańtożonych żołnieny i powrócił
jestem Dawcą Sprawiedliwości'? stwa i umacniać jego tron, ali>
bezpieczny może być . jedynie. do obozowiska nad Nerem, aby
- zanytal Piastun.
. \Vraz z nimi głodowa:ć. Odżyła
- Ukarz, panie, A wdań ców, pośród nijakich.
Nie odezwali się ani słowem w :1im i rozrosła się nienawiść
Dawcą
a uwler~. że jesteś
do Piast\ma i to stało się l'rzyporażeni jego mądrością.
Sprawied1iwoścl.
Potem rozkazał Piastun, aby czyną, że wysiał posłańca do
- Nie mogę ich ukarać, pograf Fulko i jego czterdziestu Zyfiki na Mazowię, ofiarując jej
nieważ to nie oni, 'ale ty zmnnajmitów z Jumna udało się swoje tajne służby, Lecz o tym
wialeś si~ ze ślęzanami prze·
Piastun jeszcze nie wiedział.
ciw mojemu pai1stwu. Dlatego nad rGekę N'er. która rozgra- Czy jesteś, panie, pewien,
nicz.ała Ziemię Lęcz.yców i kraj
śmiąrcią,
zostaniesz ukarany
że czynist dobrze. nie dając
Skrzydlatych. Polecił
aby wiedziano. że nie ma in- Ludzi
7.o!nierzom Fulki żoldu i jednej sprawiMliwoscl poza mo- Fulce założyć obóz warowny
nocześnic karząc za rabunek?
tylko tyle
ale ofiarował mu
ją. a kto chce· w moim pań
spytał Dagona Heri:n. -·
stwie. sam ~ymierzać innym pieniędzy i żywności, żeby żołXie ustaną rabunki, skoro są
pomarli z głodu.
ten, nierze nle
sprawiedliwosć jest jako
głodni.
takie
że
który chce mi odebrać część OŚtrzegał Herim,
- A czy }a o tym nie wiem?
l-110jej wladzy. To jednak wiedz ską.pstwo może być przyczyną
wz:·usz:rl ramionami P!<iwielu awantur na pograniczu.
pr:red swoją śmiercią, że nie
l\loie właśnie chC'ę,
stun. Piąstun jednak nie dawał mu
otnymają Awdaóce ani skrawaby tak się działo. Odkąd nie
posluchu.
ka ziemi między Obrą i BaryI nie minęły dwa tygodnie, stało Gedanii, mój lud nie noa
cza.
l'(dy 1vojownicy Olla Pował;· kogo nienawidzić. Jeśli zr.ś nic
Skiną? ręką Piastun na Spit~·c:1
niena"·idzić
z::lcznie
cimira, a ten wsprO\\·adzi!. Z przeka~:1li czarncpłaszczym luobcych z Jumna, Z\\TÓCi swą
sali Czesława i ;Jowiesil go na d;dom Spicimira trzech żołnie-

..

Co jeszcze wiesz o SkrzyHertmie?

dlat~h,

puszcze i pola.
Przechodzisz ·raptem z jedpeJ
wioski do drugiej i tam powiadają ci: jesteś u Skrzydlatych, obcinają ci włosy i bio·
rą w niewolę. Miejscowi kmiećie znają granicę, na pergaminie jej jednak nie zakreślisz.
- Od południa z kim graulczą?

- Wierzą \V Boginię Matkę
Ziemi, której imienia jui z.a-pomnieli, lecz jako i ty <lgniowi
silę
cześć oddają. Wierzą w
ptaków, dlatego noszą J)tasie
skrzydła u ramion. Nikomu u
nich nie wo1'no zabl~ bociana,
który
gdyż to święty ptak,
oznacza płodność i urodzaj. To
on przynosi dzieci. U nich nie
rodzi kobieta, lecz mężczyzna.
- To niemożliwe.
- A jednak tak jest, panie.
Gdy kobiet.a rodzi, mężczyzna!
wije się z bólu ! cierpi. Uznają
pokrewieńsht;o tylko od strony
matki, a nigdy ojca, ponieważ
ojciec może by~ niewiadomy, a
matka bywa zawsze zn.ana.
- Nie wierzę. Jeńcy kłamali.
twój
- Może, panie. Lecz
lud i twoje w<>jska boj:t sit;
Ludzi Sknydla.tych, gdyż na.sze ikonie płoszit się od sz,umu
wi~c
ich skrzydeł. Dlaczego
choć s\ n:ieliczni, to przeciet
nik,t ich dot:łd nie pokonał. Czy
ich
szum
slyszałe~ kiedy~

- Z Karakiem i Visulana.m! .
Za grodem Ruda zaczyn~ ~ię
pasmo Wzg6tz Białych, ·zwanych -wenedyj~kiml :t. wapna
zrobi-Onych. Na owych wzg.órzach Skrzy<Uaci trzymają straż
przeciw Visulanoµi.
- A od wscholiu?
- Rzeka Pilica jest Jl'ani~
roi~dzy SknYdlatyml i księciem
pań$twem
SamJDmirem. Za
Sandomira znajduj!!! aię pań
stwo Le:ndzian oraz Czerwień I
jej przesławne grody. Wszyscy
skrzydeł?
oni wla<lają naszą mową.
- Tak. Gdy walazłem sii:
początek mieB,rł upalny
blisko ich granicy. Szum ich
siąca Sierpi€-i. Przez otwarte
nie
okna napływa} upał i w wy- skrzydeł spowodował, że
spłoszo
sianej skórami komnacie Pia- mogliśmy opanować
stuna w jego Gnieździe było nych koni. Nawet Vindos był
mi nieposłuszny.
bardzo gorąco. Piastun miał na
- Dlatego zrezygnui, panie,
sobie tylko lnianą koszu!P i
z najazdu na Ludzi Skrzydlal~iane gacie, podobnie jak Het~·ch. Zarządaj trybutu. Zapfa·
tim, ale i tak pocił się obficie.
jab!ko. ca. Chyba·, że znasz czary rówdorodne
Nadgr:;lł
stwierdziwszy Jednak, że jest . r.i.e potężne .iak te którymi wla·
,obaczywe, ze złością wyrzucił da książę Sieradz.
Lniana koszula Dagona przeje przez okno na podwórzec
v,;aro·wni. Potem gniewnym ge- siąknęła polem. Zrzucił ją ze
stem zrzucił ze stólu rozłożone wstrętem, pozostając tylko w
gaciach:
przez Herima pergaminy. Dago
- Czy przybył już A~da·
wciaż marzył o długowieczno~
niec? - zapytał.
ci, lecz żaden z ·pergaminów
- Tak, ale jego tarczo"'-nicy
Herima nie mówil jak ją pozjawią si<: dopiero za tydzień,
siaść.
po zi1kończenitt żniw.
lTerim zaklaska? w dłonie ''1
do komnaty wbiegł pachole:-;.
· - Każ n;im podać zimnego
piwa. Z piwnicy - rozkazał. ;-.
Dago znowu lęgł na bia?~·m
rutrze i wyciągnąwszy się jak
długi. mówił patrząc w drewniany poczerniały sufjt. ·
C.~.N
- Wiosną pierwszy raz nd
,
(;reków, Sanem i Visulą przy/
.i'·p!,,·n~ li kupcy ,s·Hac2·' se,·,
dejs,:1· i ascoma:inscy. Za1rzy11·ali s;ę w Plccku, u W!ocbwia, w G': ·'anii. a cotem ruS7.Yli morzem do l:iedeby. Opo\\·iad81i, że wi~le to\Yarów od
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