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MARGARET THATCHER - Najpierw trzeba
stworzyć bogactwo a potem dyskutować o sposobie
'
jego podziału.
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preoświadczony ·
mier ·potrzebny od
zaraz - małe wynagrodzenie i · duźe
gwarankłopoty taki
towane"
ane>ns ogłas1.a społei::zeństwo w
trudnych kryzysowych chwilach Córka sklepikarza Margaret Hilda Thatcher przyjęła
ofertę i po przedstaw~eniu sweor.az wygraniu
go pr-0gram1,1
wyborów w 1979 r przejęła
rząd~ w Anglii. Wielką Bryta-

się
niekończące
nękały
nię
trudności i problemy . Lista. ich
była długa, społeczeństwo nie-

cierpliwe. a opozycja napastliwa i bezlitosna. Pomimo róż
nego systemu spolecz.n-0-politycznego uciążliwość życia obywateli l przejawy słabości kraju były w większości podobne
do naszych. Zmniejszanie się
dochodu narodowego, pogłębia
jąca się inflacja, obniżka płac
i
rea Lny eh .' malejący eksport
rosnące zadłużE>nie. deficyt budżetowy, wysokie podatki, krywydajności
obniżenie
tyczne
pracy. plus 2.5-milionowa armia
bezrobotnych.
Jaka jest ta kobieta, która
światu i Brytyjczydowiodła
ko"l1, Żf' można żyć lepiej. znacznie lepiej.
Urodziła się 13 października
1925 r. w miejsc-0wości Grantham położonej 160 km na pół
no: od · Londynu . Zdyscyplinowanie domowników rzetel0-0ść
i s»lidność w postęp-Owaniu,
i
samodzielność
osirzędność;
w takim duchu
pracnwito5ć wych 1wywana była mała Maggie w mieszkaniu nad sklepem
s...,ożvw c zym , należącym do jej
ojca dzialacla Partii KonserAlfreda R-0bertsa.
watywnej
Dom ro::lzin'ly był miejscem,
gdzif' nie pijano alkoholu. a
wolny od obowiązków
czas
i
kościół
dzielono pomiędzy
ndwledtame bihlioteki
częs!"'
Al<tvwność i pracowitość Maggie pozwalały je.i łączyć pozycię n;i ilenszee,o ucznia w szk-0le 7 onbieraniem lekcji na pia~
, ninie , udziałem w szkolnym
kapitan::i
funkcją
· chórze czy
w t.ai!:riach sportodrużynv
liceum w
UkońC'7.enie
wvch
Kesteven z bardzo dobrymi wynikami umożliwiło jej uzyskanie stypendium f kontynuowanie nauki w Sommerville College w Oxfordzie. Była świa
doma faktu, ii ojciec nie był
by w stanie finansować jej studiów Chemia fascynowała mło
Margaret Druga na-.
dziutką
dyplom w zakresie
groda I
nauk przyrodniczych był dowodem oosiadania umi'ejętności
ścisłego

Fot.o: Grzegorz

BOLESLAW .BIERUT:

życiorys pełen

-

mitów

Gatasii~ski

zagadek (1).

myślenia

l biegłości w

pracv l::ihoratoryinej Zainteresow::in iri oanny Roberts jednak
Studiowala dalej
zmieniły 'lię
prawo patentowe i podatkowe
oraz z myślą o pracy w adwokaturze nrihiera!a lekcje dykcji
_w 1944 r. w Oxfordzie wstą
piła do Partii Konserwatystów,
a w dwa łata pó~niej została
stowarzyszenia
przew-0dniczącą
torysów- na uczelni Jej działalnoś.ć partyjna wzmagała się
a praca chemika nie dawała
satysfakcji, AktyWne uczestni-

ctwo w życiu partii przyniosło
jej prawo reprezentowania ,t-0rysów w wyborach parlamentarnych, jak również znajomość z konserwatystą Denisem
przemysłowcem,
Thatcherem,
majorem
zdemobilizowanym ·
Artylerii Królewskiej.
Zasiadanie w brytyjskim parlamencie wiązało s\ę z posiadaniem odpowiedniego majątku
potrzebnego na kampanię wyborczą i poświęcenie się zaję
ciom deputowanego. Panna Roberts ·zdecyddwała się p.rzyjąć
zapropozycję matrymonialną
i
możnego Denisa Thatchera
pogodziła w ten sposób dalszą
karierę ze szczęściem rodzinnym Rok 1951 przyniósł ślub,
1952 ukończenie studiew. prawniczych, a w 1953 pojawiły się
syn Mark I córka
bliżniakl Carol. Młoda ż<>na I mama poczas na zajęcia
święcała swój
rodzinne, działalność w parti'oraz w 1954 r. rozpoczęła prak•
londyń
tykę w Llncol's Inn- korporacji prawniczej.
skiej
Potrafiła upora'ć się z tym nawarem zajęć i ob<>wiąz.ków do
chwili otrzymania mandatu w
bogatym londyńskim okręgu
wyborczym Finchley. Zrezygnowała z praktyki prawniczej na
rzecz pracy w parlamencie i
szeroko zakrojonej działalności
w Partii Konserwatywnej,
· lał otrzymała
W wieku 35
wlcetninistra do
stanowisko
spraw rent I ubezpieczeń. Porażka konserwatystów w 1967
roku zepchnęła panią wicemi".'
tą wy dla opozycji. •
nister na
ale w „gabinecie cieni" otrzymała tekę ministra transportu,
a następnie oświaty. Stanowis·ko to powierzono jej równie~
po ponownym objęciu władzy
przez konserwatystów.
„Afera mleczna" z 1970 r„
jej aulorstwa rozsla wiła nazwisko Thatcher w całej Anglii.
Chcąc

zadośćuczynić

3

L UCJUSZ WLODROWSKI

Stan isław Łukasiewicz w latach 19~5-1846 był prasowym
sekretarzem Bolesla\\'a Bieruta. Jesienią 1987 roku ukazała
się jego książka „Byłem sekretarzem Bieruta". Jest to jedna
z nielicznych l,{siążek o prezydencie Polski Ludowej. Przez
wiele lat nazwisko Bierut było wykreślane z naszej przesz-

łości.

Na

początku

siątych

ich
w

-

połowie

lat siedemdziebyło to w

może

a
-

„Odgłosach"

po.stanowiliśmy
opublikować

krótkie szkice o ludziach znanych z· najnowszej historii. Jeden z nich· dotyczył Bolesława
Bieruta. Mieliśmy spore kłopo
ty z tą publikacją. Ukazała się
znacz~ie okrojona. Można pohistoria zemściła
wiedzieć , że
się na Bolesławie Bierucie. Za

wykreślono z
Włady ·stawa
Później taki sam

jego rządów
cia i historii
mułkę.

spotkał Bolesława

ży

Golos

Bieruta.

Stanisław Łukasiewicz
Bolesławie Bierucie:

tak

pisze o

„O Boleslawie Bierucie nic
nie wiedzialem. Zresztą,
niewielu lu.dzi, tak w kr~ju. ;ak
i w same; War$zawie, wiedzialo o nim coś konkretnego. Toteź w powszechnym odczuciu
nie traktoivano jego r:::qdu seza
rio, racze; uu:lażano go
dowiemistyfikację. Później
działem się, że nazwisko Bierut spotykalo się dość często
'wśród chlopskie; ł 1obotniczej
bied.ot11 w Lubelskiem. Dowiedzialem się również, że 'Bierut
autentycznym Polakiem,
jeat
pochodzi z biednej rodziny z
druprzedmieść Lublina, byl
karzem, wczełnie zacząl swoją
działalność polityczną. Za swoje
przekotiania i clzi4ł4Zność cale
dotąd

lata pr zesiedzial w więzieniu
A więc skąd mogli go inać
Poldcy? Przecież podstawą 1
zasadą dzialal.ności komunistóu·
byla konspiracja, ukrywrrnie się
Pó źniej w Belwederze poznalem drugiego Bieruta, AntonieTo
go, krewnego prezydenta
potwierdzilo
jeszcze bardziej
autentycznoś& nazwiska prezydenta, a przeczyło pogloskom
nazyu:a
iź naprawdę to się
Biernacki-Rutkowski, a Bierut
tylko ;ego pseudonimem
jest
partyjnym".
Komuniści z konspiracyjnycl i
potrzeb często używali fałszy
pseudonimów,
wych nazwisk,
które z czasem stawały się Ich
właściwyłti nazwiskami. Wło
stał
dzimierz Iljicz Uljanow
się Lenine01, chociaż niekiedy
w korespondencjach I pe>:ł artykułami podpisywał się swoim
Josif
właściwym nazwiskiem. .
Dżugaszwili
Wissarianowicz
stał się 'Stalinem i partyjny
jea<> włdpaeudonim atał

•i•

ciwym nazwiskiem Wiaczesław
Michajłowie? Sk r·1ab1 n stal się
MironoSiergiej
Mołotowem
wicz Kostnkow stął się Kirowem Przybranymi nazwiskami
Lew Trocki.
posługi wali się
Lew Kam•eniew, Grigor.ij ZiF'eliks
Natom"ast
nowjew
Dzierżb'ński, choi: używał nazwisk przybranych„ i" k f.eopoid
Bielecki, Ei;lmund !wano\\'Ski,
Jan Krzeclkowsk1. Włacłrrslaw
Ptasz.vński Roman · R~ciszewski.
.Jan Zebrowski - to powrócił
Tak
do właśdwego nazwiska
3amo pod własnym nazwi~kiPm
w działalnośr1 politycznej występował Julian Marchlew.ski.
Również

w p-0lskim

robotniczym

więlu

życzeniom

swego szefa premiera E Heatha. ażeby obniży/: wydatki rzą
dowe, pani minister podwyż
szyła opłaty za posiłki szkolne I zakazała wydawania bez·
mleka dzieciom popłatnego
wyżej 7 lat. .,Mrs Thatcher milk snatcher" (p-0rywacz mleka) - takie było hasło me
demonstracji
się
kończących
uczniowskich i szalejącej opozycji. domagającej się dymisji
ministra. Wtedy to hartowrło
się stalowe wn,ętrze póź.niejszej
„żelaznej Lady". W tych niełatwych warunkach p-0wlększa
ła swój partyjny „kapitał". ai;
.d-0 upl:ldku rządu premiera E.
Heatha JQj, znaczenie w Partii
Konserwatywnej wzrosło wy•
starczająco, aby po klęsce swego partyjnego przełożonego została wybrana liderem torysów
w 1975 r. Jednocześnie rozpoczęła długą batalię o pokonanie lahourzystów w najbliższych
wyborach.
T stało się - <J maja 1979 r.
drzwi do rezydencji przy Downing Street 10 otworzyła pierwWielkiej
dziejach
w
sza
ptem~r~
Brytanii
pani Mar-kobietą,
garet Thatcher. Dziś
spralatach
po 9
wowania władz_y do-

ruchu
działaczy

pod innymi nazwiskami. Julian Leński - to
Julian Leszczyński, Franciszek
·
to
Grzelszezak GrzegoFranciszek
Maksymirzewski,
to
lian Horwitz Henryk Walecki, a
występowało

.

.

przegląd

Odglos1

prasy
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Sensacyjną hipotezę wysunął

dr inż. Benon Zbigniew Szałek
li Politechniki Szczecińskiej. Na
popularnonaukowego
ł~ach·
miesięcznika „PROBLEMY" (nr ·
9). wykazuje, że drewniane tabl~czki pokryte znakami hieroznaleziono
glificznymi, które
na Wyspie Wielkanocnej, można
od~zytać za pomocą drawidyjskiego języka Tamilów. Zagadkowe pismo ,.rongo-rongo" pocho~zi~ jego zdaniem, z przedIndusu
aryJskiej cywilizitcji
(Mohendżodaro i Harappa).

Lewanr!.iwski.
Sekretarz redakcji:
Grdyna Olr>chnowicz.
Kierownik działu
Cywilizacja doliny Indusu istliterackie.go: Henryk
niała w. latach 2500-1500 p.n.c.
Pustkowski.
Stworzyły ją ludy drawidyjside
które podbili i zepchnęli n;
Redaktor f<'rhnirzny:
południe subkontynentu indoJanusz Ko7łmvski.
Obeci!ie
europejscy Ariowie.
Zespół: Rvszard Binkowski,
żyją tam m.in. Tamilowie (oDariusz Dn:-ożvński,
koło 40 mln osób). Jest 'to naród
. bardzo śmiałych żeglarzy.
:AndrzP.j Gębarowski,
Eugeniusz Twanlckf, Teresa
Jeśli weźmiemy do ręki gloJ'erzykowska, Marek
bu.s, to zauważymy, że Wyspa
Koprowski, Jerzy
Wielkanocna na Pacyfiku (naKWieclński, Bogda Madej,
leżąca do Chile) znajduje się w
stosunku do Indii na przeciw~ndrzej Makowiecki,
ległym krańcu kuli ziemskiej.
Paweł Tomaszewski,
Czy dzielni Tamilowie mogli
Marian Zdrojewski.
pokonać dwa oceany i dotrzeć aż
Grafik: Ja1.usz
tak daleko? W każdym razie
legenda głosi, że tablice z pismem „rongo-rongo" przywi.Jzł
pierwszy
wieleset lat temu
król - Hotu Matua. Umiejęt
ność czytania znaków wygds~a
prawdopodobnie w XVII-XJX

Szymański-Glanc.

Fotoreporter: Grzegorz
Ga łasiński.
Korekta: Mariola Knaga,
Jolanta Sawiuk.
Stale współpracuf11:
Tadeusz Błatejewskf,
Marek Brzeziński (Londyn),
Bohdan Gadomski,
Grzegorz Gazda, Andrzej
Karołt:zak, Witold
Kasperkiewicz, Andi'Zej
Kempa, Wasyl
Kocznow (lwa11owo),

w.

Benon • Zbigniew Szałek pra-

i intercował nad deszyfracją
pretacją napisów z Wyspy Wi~l
kanocnej od grudnia 1984 r. do
lutego 1987 roku. W bogato ilustrowanym artykule (15 rycin)
przedstawia dwa wnioski z tych
badań:

~· Językiem napisów z WyspY
Wielkanocnej Jest język dra\\+
dyJski, bardzo zbliżony do klasycznego Języka Tamilów.

Włodzimierz Krzemiński,

Zenon J. Michalski,
Ryszard Nakonieezny,
Adam Ochocki, Jerzy
Panasewicz, KaroJ J.
Strviski. Maciej Swferknckł
Ogłoszenia: Błuro Rektam I 01tosttń t.ód!, uL Stmklewlcz• ijl

32 50 Il

Organizacja reklamy:
Bartosiewicz tel. 38-80-99.
Za treAć
od pow lada.
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ogłoszeń redakcJa nie
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W:vdawca: Lódzkle WvdawntcRSW „PrasaPrasowe
two
91-103 t.6dt,
•Ks1ątka · Ruch"
ul Sienkiewicza 3/5.
DRUK: Prasowe Zakłady Gra
„Prasa · Kslątka ·
RSW
ficzne
-Ruch", Łódt, tiL Armil Czerwonej 28.
Redakcja nie zwraca nie zam6wlonych rękopisów I zastne·
ga sobie prawo do skrótów. Za
trd~ . ogłoszeń redakcja nie odpowiada
Warankl prenameratrt t Dla
mstytucjl I . zakładów "pracy
zlok.alizowane w miastach wojewódzkich I pozostałych miastach,
w których znajdują się siedziby

Oddziałów RSW "Prasa-Kslątka
·Ruch" zamawiają prenumeratę
inw tych oddziałach
stytucje I zakłady pracy zlomiejscowościach
kalizowane w
gdzie nie ma Oddziałów RSW
opłacają
„Prasa-Kslątka-Ruch",
prenumeratę w urzędach pocztowych I u doręczycieli. 2. Ola

prenumera·toIndywidualnych
rów - osoby fizyczne zamieszkałe na wsi t w mteJscowoścłach,
tdzfe nie ma oddziałów RSW
„Prasa-Kslątka-Ruch"
prenumeratę

w

opłacają

urzędach

pocztowych I u doręczycieli, osoby
fizyczne zamieszkałe w miastach
- siedzibach Oddziałów RSW
opłacają
„Prasa Książka - Ruch"
prenumeratę

wyłącznie

N

urzę- .

Z. Eismo z Wyspy Wielkanocewolucji
neJ. Jest wynikiem
dolinie Indusu
kwdnąceJ w
2500-1500 lat p.n.e. Jest to pi5IJ!O w zasadzie sylabiczne, '"'
znaki mają
kłorym bazowe
wartoi6 sylab otwartych".
Wyspie
wulkanicznej
Na
(pow. 180 l{m.
Wielkanocnej
kw.) intrygują uczonych tajernnlczne posągi kamienne i drewniane tabliczki z zagadkowym pismem. Nie ustalono dotąd po~hodzenia ich twórców Być ,noze odkrycie naukowca szczeci:lskiego jest kluczem do rozwią
zania problemu. Pisze on:

„Wszystkie

przeze'
badane
mnie tablice w Wyspy mówią
o bop, którego nazwa w ję'.l:Y•
ku tamilskim - «Wb - ozna„ptak» i
Jednocześnie
cza
dmłerć:D. WJ, Płak-Smierei, ma
kilka przydomków, zloty, ognisty, król, bóg. Ptak-Smierć Wi
zwany jest w tekstach boskim
zwiastunem, awatarem, synem
Bop. („.) Być może należało
by utożsamić tego boga z indyjskim bogiem Garudą - złotym
ptakiem. W mitologii indyjskiej
i tamilskiej Jest on czymś w rodzaju Feniksa. Napisy z WyWielkanocnej zawierają
spy
monotonne zestawy mantr-moPtakadlitw do · boskiego
-Smłercl. („.) Tablice te stanowią talizmany mające chroprzed złem I
nić posiadaczy
zapewnić zbawienie. Treść tablic z Wyspy Wielkanocnej wylegendami
kazuje związek , z
wyspiarzy o bogu-ptaku Makcmake (na tablicach Makemaka
i Wie (na tablicach Wi).

dach poc:ztowych nadawczo-oddawczvch wlaśclwvch dla mle1sca
prenumeratora
zamieszkania
Wyniki mojej deszyfracji podokonuje się używając
Wpłaty
twierdzają słuszność spostrzeblankietu •. wpłaty" na rachunek
W. de
żenia C. Loukotki I
bankowy miejscowego Oddziału
Hevesy'ego z lat trzydziestych
RSW .. Prasa Książka - Ruch" . 3
o zewnętrznym podobieństwie
Prenumeratę ze zleceniem wy części znaków z Mohendżo Daró
przyjmuje
granicę
za
syłki
i Wyspy Wielkanocnej".
„Prasa Kslą7ka Ruch"'
RSW
i
Kolportażu Prasy
Centrala
pokryte pismem
Tabliczki
Wydawnictw. ul. Towarowa 23,
„rongo-rongo" miejscowa ludOO !158 Warszawa, konto PKO BP
ność przechowywała w pokrowWarszawie nr
KV Oddllał w
cach z trzciny, zawieszonych u
Prenumerata
1658 201045 139' U
powały domów. Większość lO·
ze zleceniem wysyłki ia granicę
stała ~palona ·przez misjonarzy
od
poczta zwykłą jest dro7sza
się 20
prenumeraty krajowej o 50 proc. europejskich. Zachowalo
tablic, 4 napierśniki i rzeźba
dla zleceniodawców Indywidua I ·
nych I o 100 proc. dla tlecają . Człowieka-Ptakt , na których
cych Instytucji I zakładów pra- wyeyto znaki hieroglificzne.
Od siebie dodam, że pis•no
cy Terminy przyJmowanla pre·
cywilizacji Indusu jest podobne
numeraty na kraj I za granicę
do zna'·hv pisma starożytnego
- od dnia lO listopada na I
Elamu. Językiem drawidyjskim
kwartał t półrocze roku następ
prawdopodobnie mówili poprzenego oraz cały rok naste~ny dnicy Sumer6w w Mezopotado dnia l · każdego miesiąca prenume- mii, twórcy dość jednorodnej
pop.rzedzająrego okres
kultury al-Ubajd. Z osiedli tej
raty roku bieżące~o
kultury wzięły początek między
Zam. 3332. S-11.

Z

ODGŁOSY.

NIK'!J LITERACKIM" (nr 8). ·PYTAMY:
Autor podkre~la, że następuje
zmierzch formacji socjalistycznej. Mamy bowiem do czynienia z rzeczywistością widmową,
której nie Popiera nawet aparat
partyjny Prawdziwych komuni•
stów już nie ma...

Jaki hyl miniony tydzień?

w rzeczywisto!ici JERZY BOROWICZ - filmowiec
„Żyjemy
widmowej - bardziej realne są
deklaracje, nli takty: to •. co nie
Praojczyzną lud6w drawidyjwnokuJe ·o
istnieje, osądza ł
skich były przypuszczalnie zie
Od kilkunasi;~ tygodni czekam na decyLję władz miasta dotytym, co istnieje. Swrat stanął czącą budynku przy ul. Nawrot 13. gdzie od niedawna iam1eszmie od Mezopotamii i Indusu
na głowie nabitej ideologiczny- ku1ę. a który przed rokiem ~ostał zniszciony przez wybuch galU.
Od
po Kaukaz i Amu-darię.
mi frazesami i hasłami".
połowy II tysiąclecia p.n.e. opaW minionym Łygodnm, w 1edno z przedpołudni, postanow 1~,m
nowywali te rejony Ariowie. W
~am ~otrze~ do wielkich tego miasta I ud nich dowiedz1ec ,1ę,
W realnym socja!iźmie pozór Jaka Jest decyzja, lub o powody odwlekania iej Tak więc tateten sposób zaczęła się m.in. hiwszedł w rolę bytu. Wartością lefonowalem do PGM. - $1·6dmieście I tu oka7ało się. że urtęd
storia Afganistanu.
numer jeden stała się politylrn. mczka._ Która być moze. „c.Jś wie" na ten temat - jest nieobeca nie rzeczywistość ekonomii j na. At:ii dyrektor techniczny, ani naczelnv o tej „błahostce" nic
bytu społecznego. W tej drugiej ~11e w1e~zą. Następny telefon do wiceprezydenta mrn~ta. "la irnubrakuje. Jącego się struktt:!rą mie.szitanlową . Niestety, iest .nieobecnv Sesferze ciągle cze1?oś
CO CZEKA
Permanent~ niedostatek towa- kr~tarka upr~ejm1e radzi. aby do naczelnika dzielnicy,
TelefoAFGANISTAN?
z brakiem nuję. Jest nieobecny. Sekret.ark~ nacteln:IH• radzi by· do kierowrów współistnieje
:;połeczeństwa komunistycznego.
mka wydziału ds. budownictwa i architekturv . Telefonuję .Jest
Afganistan dopiero w XVTII
Dążenie do powszechnej szczę n.ieobecny. Sekreta.rka rad'll mi. by do urzędnika ta jmuiąt<>go
wie~u pojawił się jako odrębne
śliwości miało stanowić siłę na- się ty~1 .sprawami. ~ele~ouuję. N_areszcte... Od urzędniczki dopaństwo. Przedtem należał do - pędową życia
społecznego. W w1adUJę. się, że ?na me me wie I 1ednocz~śnie idum1ona ;est. że
różnych imperiów Dlatego wydziedzinach goniono absor~uJę takimi .sprawami urzędy, tami>1~t cierpllwie czekać na
różnych
niedościgły ideał.
stępują tam głębokie podziały.
d~cyzłę· czy b.ęc;tz1~ r~mont budynku czv też rozbiórka. Na moje
N~wet ugrupowania opozycyjne
mesmiałe uwa~1, ze mformac ja ta potrzebna , mi jest do konty„I rychło okazało się, :ie ta nuowania bądz zaprzestan·a remontu, w który wkładam swoje
me mogą się zjednoczyć. O akg-onitwa jest drogą donikąd, ale pi~mądze .. u.słystałem w odpowiedzi, że na razie mam gdzie czetualnej sytuacji pisze w polskim
„NOWE
tygodnika
BRAK pozostał, bo bez BRAKU kac I pow1?1enem się z tegcl cieszyć Nie~t.ety, po skończone; rozwydaniu
socjalizm realny nie może Ist- mowie moja radość nie powiększyła się r.ni odrobinę. Urzędnicy
CZASY" (nr 40) Władimir Kulistikow.
mięsa,
nieć. Nadal więc brak
są chyba za mało sugestywni ...
aptekach, mieszkań.
waty w
w pakihigienicznych dla
materiałów
„Mający swą bazę
stańskim Peszawarze siedmiokobiet, a ideolodzy dokonują ANDRZEJ PA
RUZEL - artysta, szef Biura PrieIście ekwilibrystycznych wyczvpartyjny sojusz raczej nie zdoła
wodników po/ sztuce i kulturłrn
znaleźć wspólnego języka z o- • nów, by omljaJr,c słowo kom~śmiopartyjną koalicją zorientonizm. jednak ów BRAK nadal w· 1m11m1mmam111•••••••mam111m11111mllil!l!llllil.l!IJ
utrzymać, bo
świecie Ideału
A przecież o\'\'aną na Iran.
konwiele p:>µrzednich. poś.więcilem
bez niego wali się cała
t~ły ubi~gły tydzień, .Ja:{.
prócz tego na terytorium Afgastrukcja propagandowa. BRAK sprawom. biura. Obok dzlałan mających charakter tedyn1e impulnistanu działają także nie.zależ
jest powietrzem ideologii. (... ) su, „zac1erl! lnncepcji". prc•wokacji czy pastiszu skierowanego
ne. ugrupowania opozycyjne, z
komercialiprz~.c1:"'ko tnstytucjonaliza.::ji kultury, standarvzacj1
ktoryml również trudno będ·iie
biuro za,nteresowane jest ujawRzeczywistość realnego socja- zacJI 1 unifikacji cywilizaci1 się dogadać Zaostrza się takżr.
lizmu przerasta naszą wyobra- mani~m współczesnych postaw artystów Europy Centralnej Biuro
rywalizacja między dowódc'łmi
opowiada się la nowvm1 formami Inicjacji. myśleniem ękologi
źnię i nasz język badawczy poszczególnych formacji zbrojJest to rzeczywistość najbard>:iej cznym w sferze kultury . Z tym łączyć należy .nowe wy~tawlen
nych a tymi, którzy żyją so'1ie
awangardowego teatru współ mctwo" Symu!t.aniczne prnentacje - je;t to próba u\awn;Pnia
spokojnie na emigracji otrzy•nuczesnego. To nie liter.'1.tura ma t':!i;:o. co artyści urodzeni w Europie Centralne; - pracuiąrv tuJąc na dodatek szczodre, finantu odbijać rzeczywistość, ale ua taJ lub ~dzie tndLiej, ale posiadający o•ętno rodt1me1 tnidvrii,
sowe wspatele. I wreszcre. nie
o.dwrót: rzeczywistość literaturę. zapachu I mllLVki 'środOWi"ka naturalnego i narodowych Waśni •
wiadomo Jak zachowa się traNaewać to proponuję panestety- s~orów I !?rzyjażnl - mają dzisiaj dv powiedzenia I czy to .,µc~
dycjonalistyczna warstwa starzmem socjalistycznym. a zjawi- w1edz1ane przez nas w LoJzi. Kijowie. Pradze. Berlinie. Wiedszyzny plemiennej, która zawsze
sko to powinno stać się w przy- niu. Wilnie, Weimarze, Budapeszcie. czy nawef. gdzieś dale; ~
niechętnie podporzą.dkowywala
solidnego ~~ związek z miejscem naszego urodz<:-nia? ~więto -,,ztuki iub
szłości przedmiotem
się wfadzom centralnym".
JeJ zwykły dzien, ożywione świadomością działanta w kilku miejopracowania fi!ozvficznego".
scach Europy Centralnej, to właśnie symult.aniczna orezentacia.
Władimir Kulistikow przeproNie mogę powstrzymać się Sieć wystąpień, akcji, instalacji ponjl ciytanei performanc~ i
wadził w stolicy Pakistanu roztu przed dwoma uwagami. Po wystaw w tym czasie często równo«ześore tych samv(h w kilku
mowę z przywódcą · Narodowepierwsze - już św Augustyn m!~jscach Eur:>py Centraln°j A ·może tvlko informacja czy ~lad
go Frontu Islamskiego Afga:1iswojej obec.noś:i w danym miejscu? Czy ta świadomość nie iest
przyjmował, że zło absolutnie
stanu . którego formacje zbrojnie istnieje, jest tylko . BR·\- ważna dla każ:iego z nas? B;uro zaprasz:i do w~półpracv w~zvst
ne liczą około 18 tys. osób Pir
Prosimy o kontakt:
KIEM dobra.. I po drugie - sa- kich dobrych :t!'tystów Eur0py Centralnej
Sayyid Ahmad Gailani ma 55
związane 90-950 Łódź, Box 179, Biuro Przewodników po I sztuce i kulturze.
~o pojęcie potrzeb
lat, jes.t absolwentem wydzhłu
Jest z sytuacją braku, zależno
teologicznego Uniwersytetu Kaściami człowieka od środo·.vi
Był doradcą króla
bulskiego.
ska.
I prezydenta
Zachira Szacha
ANTONI S. PARO DY - obieżyświat i esteta
spędził
Dauda. W 1960 roku
kilka dni ~v Moskwie. W µaN\e w\adom.). -p\a~a~ cz:v t.t.tt.y\a~ -r.ę'onm\. '"Cy\e 'oy\o -;-r.umll w
. mięci zachowa\ wspan\a\e miaNOWY M.OD"EL
prasie w związku ze ska•1daliczną eksmisJą dóbr po ostatn m
sto i dobrych ludzi
starszą

Włodkowski.
Zastępea redaklora
naczelni>~o: Edmund

ł.?l

innymi: Ur, Uruk, Nippur, Szurupak. A po drawidyjsku „ur"
oznacza osadę, miasto. W uprzedsumeryjskich
bajdzkich,
nazwach zawodów często występuje przyrostek „gar", co w
języku drawidyjskim znaczy rę
ka. Nie jest więc wykluczone,
że Drawidowie stworzyli . najcywilizację

miejską.

PARTII

Obecnie S.A Gailani stoi na
czele własnej partii i tzw siódemki peszawarskiej . Powiada,
że walczy przeciwko agresji radzieckiej I rządoWi w Kabulu.
Zapytany o przyszłość kraju, po
wycofaniu wojsk radzieckich,
mówi stanowczo:
„Wycofując się niech zabiorą
ze sobą przywódców kabulskich.
Kiedy wojska radzieckie wycofają się, dla tych ludzi nie !>ę
dzie Jut miejsca w Afganistanie.
(...) Jesteśmy gotowi przeprowadzić wybory powszechne i przyznać narodowi prawo do samookreślenia. Ale reżim '<DPA riie
ma nic wsp61nego s demokrawyborach
cją. (.") W wolnych
nie uzyskałaby nawet
LDPA
dwóch miejsc w ' parlament1ie.
bardzo
Afgańczycy Sił ludźmi
religijnymi. Islam Jest Istotnym
Stąd
składnikiem łeb iycia.
przeciwni są reźimowl usiłują
komunizm.
.cemu propagowa6
stać
(•.. ) Afganistan powinien
· się państwem islamskim •. demoniezaangażowa
kratycznym i
nym. Będziemy musieli odbudować to, co zostało zniszczo-

ne„.

Pir Sayyid Ahmad Gailani uchodzi za potomka proroka Muhammada (Mahometa)." Ma czcicieli w różnych krajach islamu.
Po zakończeniu wojny liczy na
pomoc nie tylko państw islamskich i zachodnich, lecz także
Związku Radzieckiego, z którym pragnie utrzymywać dobrosąsiedzkie stosunki. Obiecuje ujeńców
wolnienie wszystkich
. wojennych, ale pod warunkiem,
że dojdzie do bezpośrednich rokowań między opozycją afgań
ską a ZSRR. W gescie dobrej

woli już przekazano grzedsta,i1iqielom Międzynarodowego Czerwonego Krzyża dwóch jeńców.
Tak się jednak złożyło, że akurat ci nie chcieli wrócić do ojczyzny...

skich, zwracam

uwagę

tykuł Bogusława

wydrukowany

„A stalinowski model to po
prostu . insb1uc.ła nadzoru nad
wszystkimi Innymi instytue,jami,
grupami, organizacjami. Nadzoru różnych aparatów. To 11ie
cała partia sprawuje kontrolę
nad państwem, lecz różne jej
grupy, dla kłóryeh partia jc•;t
narzędziem ł Instrumentem. TaJest przestarzały.
ki model
pełnJ dysfunkcjonalną rolę wobec procesów odnowy. Bo Jeśli
przynajw partii nie będzie
co w
mniej tyle demokracji
społeezeńshvie, tyle samo pluralizmu. eo w narodzie - partia,
- \\'.lelka wsypa nielegalnej drukarni przy ulicy Wschodniej 19
stanie się obiektywnie hamulw Łodzi nastąpiła przypadkowo. Gdy przenoszono papier z doroż
cem przemia~. (•.. )
ki do mieszkania Piłsudskich spostrzegł to stojący na czatach szpiMarzy mi się powrót do sy- cel i doniósł komendantowi policji. Potem wydarzenia potoczyły
tuacji z czasów Lenina, kiedy się błyskawicznie - artykuł ANDRZEJA KEMPY przedstawiający
w partii funkcjonowały rótne okoliczności aresztowania Józefa Piłsudskiego i jego źony Marii.
programowe. Nie
platformy
- W dniu 7 maja 1920 r. pierwsze Oddziały polskiej kawalerii
frakcje, te Lenin ostro zwalczał. Ludzie skupiali się \VOkół wjeżdżały do Kijowa. Ludność .stolicy Ukrainy przechodziła strawizji i programł)w. szliwy kryzys glódowy. Twarze przechodniów zdradzały niezwyważnych
A z.Jazd, kierownictwo partii i kły stopień wyczerpania - kolejny fragment książki CEZAREGO
LEZEŃSKIEGO pt. „Kwatera 139''.
cała partia mogły wybierać pomiędzy tymi propozycjami, mię
- Nikt nie wiedział, jaką siłę posiada Swizlak i do czego jest
dzy różnymi tendencjami I grnpami. My natomiast wybieramy zdolny, ale wszyscy byli przekonani, że może zrobić wszystł;.o
łowarzysza X lob Y nie wie- i woleli nie wystawiać losu na próbę. Gdy na schodach rozlegały
dząc eo on reprezentuje, jaki się .jego ciężkie kroki i słychać było świszczący oddech, w kuch•
ni zamierało życie - opowiadanie BORYSA JAMPOLSKIEGO .
ma program, jakle zamiary".

W najbliższych ·
numerach „Odgl9sów"

Przemysław Wójcik uważa, te
. postulat hegemonii robotników W · państwie wymyśliła biurokracja. W rzeczywistości klasa robotnicza jest najemnikiem
we własnym państwie. Władza
należy do kierowników, a robotpracownikami.
nicy są tylko
Gdyby Istniała hegemonia robotników, to nie byłoby protestów z lat 1956, 1970, 1976, 1980.

..

KRYzyS FORMY
czy FORMACJI?
Przechodząc do spraw

łócfrk1m I polskim rabinie mieszka;ącym dziś z konieczności w

Nowym Jorku . Teraz pojaw.ta się ekipa iemontuiaca mieszkanie
Kryzys socjalizmu jest dość rabina. podobno dla wielod„ietnei rodz\nv z 'Balut l co ta ekipa
głęboki i uniwersalny We wszyro:Ol? A.no, n\e chce Im się w\docin\e (bo zimno~ mvć brudny h,
stkich sferach poszukuje się no- dawno nie mytych szyb, wiP,c ;e wybllalą • wprawiają nowe, czywych rozwiązań 1'.rzeba również ste. Skandal .więc trwa. Kfo wreszcie za b odpowie?!
zmienić model partii, ponieważ
mamy do czynienia z reliktami
Tak twierdzi w
stalinizmu.
„TRYBUNIE LUDU" (nr 245)
prof. Przemysław Wójcik z A'kademil Nauk Społecznych.
Notował: MA,REK KOPROWSKI

polna ar-

Jasińskiego

w ,.MIESIĘCZ•

E. L.

•

- Urok ciała kobiecego pociąga nie tylko mężczyzn Nierzadko działa podniecająco również na kobiety Mają ocbote dotknąć,
pnytulić się, pocałować ..• Niektórzy mężczyźni odnosza wrażenie,
ie każda kobieta ma skłonności lesbijskie . lite normalnym kolęk
bietom miłość taka wydaje się czymś obcym. budzącym
pt.
artykuł MffiOSŁAWY SARBIJQSKIEJ
I często wstręt „Smutek miłości lesbijskiej".
- Kiedyś stał tu drewniany budynek z malowaną fasadą i szyldem z napisem „Poziomka" . Można było zaśpiewać. upić się, zakochać lub stracić w marzeniach portfel. Zimą mogło być groź
nie, natomiast latem przyjmował każdego tas pod rozpostarty baldachim llłel - reporlat RYS~ARDA BINKOWSKIEGO.
- Są w łycłorysłe Bolesława Bieruta momenty buclzą.ee wiele
wątpllwoicl, których „hagłografowle" nie starali się wyjaśniać,

•

a niekiedy wręcz Jeszcze zagmatwali. Na przykład wzajemne stosunki mlędzy Janinlł G6rzyńsklł a Małgorzatą Fomalską Podobno
artykuł LUCJUSZA WŁODKOWSKIEGO.
układalr słf; dobrze -
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I .
łożyć

trzeba jes2lCze jeden rejest ona najdł12żej peł
niącym funkcję. szefem rządu
w Europie Zachodniej.
Koncepcje polityczne wciela.ne w życie z charakterystycznym dla M . Thatcher sposobem
mianem
określono
rządzenia
on
„thatcheryzmu". Zawiera
elementy wyrafinowanej polityki jak 1 echo zdrowych kupieckicł! zasad wyniesionych z
rodzinnego domu. „Pragniemy
przywrócić bodźce, które skła
niają ludzi do ciężkiej pracy i
chodzenia z podniesioną głową"
w
- mówiła pani premier
1979 r. Bodźcami tymi stały się
pieniądz ! posiadanie własnoś
ci - elementy, któ.re mają ukord -

niały norma-hte 1~ kraju. I
lat temu pa.ni M. Thatcher roz-

Przedsiębi~zość i niespoży
ta energia godne są pozazdroszczenia. W czasie obt.;ad Pa.rtii
Konserwatywnej w Brighton
w 1985 r. dokonano na panią
Thatcher nieudanego zamachu '
bombowego. Była ona jedną z
pierwszych organiirujących pomoc, niosącą otuchę i pocieszenie dla ofiair i ich rodzin.
Wszystko to nie przeszkodziło
jej w punkitualnym przybyciu
i uczestnictwie w. obradach.
brytyjskiego lwa
Odwaga
drzemie w pani premier. Już
po roku piastorwania swego urzędu, pode~ ,,szczytu" EWG
w Brukseli w 1980 r., rozpoczęła samotną walkę o redukcję brytyjskich wpłat na rzecz
EWG W starciu z przeważają
.cy.m przeciwnikiem. grupą doświadczonych europejskich polityków, nie dawano jej żad
nych szans . Determinac;ja i odwaga przyniosły jej sukces i
' zgodę na zmniejszenie wpłat o
5 mld dolarów. Imponującą
szybkość podejmowania dei:yzji
pani
potwierdziła
i odwagę
lecz
wielokro.tnie,
Thatcher
sz~zególnie spektakularny sukces osiagnęła w rozgrywce o
Falklandy. Decyzja o wysłaniu
brytyjskich sił interwencyjnych
na Falklandy zapadła w ciągu
kilku godzin. Wzięcie do niewoli 10-tysięcznego garnizonu
po
nastąpiło
argentyńskiego
niespełna 10 tygodniach. Osiąg
militarne i
nięto zwycięstwo
wielki sukces polityczny.
„telazna Lady"
Określenie
ma swe źródło w sta.nowczości
i konsekwencji pani premier.
jej pn.eciwnicy
Jakk~\wiek
twierd?.ą. że bard?.iej przypoupór, to nie
mina to babski
sposób odmówić mu zamierzoW wyborach
nych efektów.
1979 r. labourzyści szermowali
„Kto rządi:. krajem
hasłem - rząd czy związki zawodowe". Ustawicme strajki .utrud-

Wielkiej

poczęła walk~ 1 kolosem związ
kowym (ponad połowa zał4'ud
nionych) ł z żelamą konsekd.ziś.
wencją pa-owadzi ją do
Dotychczas ukazały się 3 antyzwiązkowe ustawy I przeciwnik „zepchnięty został do narożnika". Cz.wa.rta jest w przygotowaniu - nie wyklucza się
K.O.
Niewielu polityków posiada
ten szósty zmysł, tę umiejęt
przewidywania, intuicję
ność
polityczną. Drugą kadencję pani M. Thatcher rozpoczęła po
wyborach rozpisanych 11 m iesięcy przed czasem. Praktycznie sama ustaliła z ogromnym
wyczuciem właściwy termin i wygrała •wyb-01-y. Ona też
Michaiła Gorbaczo„odkryła"
wa 'w czasie jeg0 wizyty w

•

B

I

przez
·człowieka
1zlachetniać
rozwijanie jego przedsiębior
czości i in~cjatywy, W swoim
pierwszym ".NYStąpieniu w 1975
roku przedstawiła ona koncepcję „wolnego- społeczeństwa opartego na prywatnej przedsię
biorczości l prawie do nierówności". Chcąc stwo.rzyć dogodne waunki dla 'll.ziałalnoścl gospodarczej społeczeństwa rząd
pani Thatcher zmniejszył dziapaństwa
gospodarczą
łalność
sprzedając prywatnym os'?bom
na odół deficytowe l zb1uro-

kraty~wane

przedsiębiorstwa

inflację
obniżył
państiwowe,
politykę
agresywną
stosując
obniżył
kftdytowo-finansową,
podatki (np. od najwyższych
dochodów z 60 proc. do 40
swobodę
ograniczył
proc.),
związków zawodowych i możliwaści organizowania strajków.
Przejmując władzę w 1979 r.
akcentowała ogra-

M. Thatcher

niczenie władzy państwa ·nad
<ibywatelem mówiąc o „strząś
niewiary we
nięciu z siebie
wlMne siły, utrwalonej przez
od
zależności
dziesięciolecia
za.miast być
państwa, \l.tf>re
sługą było panem". Były i zalecenia dla obu stron - obywate1a i państwa. pczornie trywialne, kiedy to pani premier
można
że nie
przypomi nała,
wydawać wiEicej niż się . zarabia. oraz że „najpierw trzeba
bogactwo, a potem
stworzyć
o sposobie jego
dyskutować
podziału". W początkach thatcheryzmu dała przykład ograpodwyżki dla mininiczając
strów i wyższych urzędników
oraz powstała
państwowych
sama przy n\e?.mienionej pensji
wynoszącej około 30 tys. funtów rocznie. Stara się ciągle
wszelkimi sposobami wyeliminować „marnotrawstwo pienię
Thatcheryzm
dzy podatnika".
to także polityka pOO'Ozumienia
i odprężenia między Wschodem

.

ł Za~hodem, ale· rea~au s
„kaidy chce
pozycj\ siły
zlikwldowa6 broń atomoW!l"
ale „musimy prowadzl6 roko·
wania cierpliwie I z poZ)'cJI 11ły I nie rezygnowa6 1 g6ry z
tych środk6w, kt6re posiadamy".
Maa-garet Thatcher posiaCla
atrybuty kobiecości
wszelkie
co nie zmienia faktu, iż dysponuje cechami, których ~est
brak wielu politykom mężczyz~
nom. Jest tytanem pracy. Zaczyna dzień przed 6, a kończy
północy. Jej czas
dobrze po
jest skrupulatnie
wypełniony
co do rpinuty, aby sprostać tak
Złośliwi
obowi~zkom.
wielu
to właśnie ze
twierdzą, że
względu na malą ilość wolnego
czasu urodziła bliźnięta, nie
chcąc go tracić dwukrotnie na
to samo.

·

Brytanii

przewidując,

iż

w 1984 r.,

przyszłość

reniego ogromną
polityczną rolę tak w jego kraju, jak i na arenie międzynarodowej.
Otwarta jest na wszystko _co
nowe i korzystne dla kra3u.
Zafascynowana osobowością I
nowatorskimi posunięciami M.
Gorbaczowa spotykała się j-uż
z nim tl'Lykirotnie a stos~n~i
radziecko-brytyjskie rozw1iaią
się coraz pomyślniej . Podobnie
po wizycie papieża Jana Pawia II w 1982 r., po blisko 450
latach od czasów zerwania z
Rzymem w 1543 r. pr:zez Henryka VIII, nawiązane zo_stały
stosunki dyplomatyczne między
Watykanem a Londynem'.
Sympatia i popularność Margaret n1atcher wśród Br?'tyJczyków jest faktem, o ktorym
świadczą nie tylko głosy wyborców. Wyrażnie daje · się odzerwuje , dla

czuwać

społeczną

przychylność

i uznanie Mass media używa
ją wielu przezwisk pani pir~
mier, często złośliwych, ale Il!e
pozbawionych życzliwości. Ga~
binet figur woskowych Madame Tussaud spreparował jej
czwarte aktualne ,.wcielenie".
Drugą pasją M. Thatcher poza polityką jest rodzina. Pani
premier łączy zalety doskonałej gospodyni domowej, żony
i matki. W trudnych dla siebie
chwilach znajduje wsparcie i
pomoc u swego męża Denisa.
córka
bliźnięta Wychowała
Carol jest dziennikarką, syn
i
Mark ożenił się niedawno
wyjechał do USA, gd?.ie prowadzi własne interesy. świet
nie się ubiera, praktycznie nie
pije, nie pali. Lubi kolor niebieski, opowiadania kryminalne i chodzenie na koncerty.
Ta sympatyczna pam o przyjemnej powierzchowności sprawiła. ii od roku 1979 z żelaz
stosowana
konsekwencją
ną

pm11 nł~ 'Mltftll\sowa terapia
gospodarki przywiodła W_iellką
Brytanię do ozołówkl nle tylko
Europy, ale l świata. Dochód
narodowy wzrasta. średnio rocznie o 3 p.roc., dnfiacja zmalała z 20 proc. do 4 proc., powiększyły się płace realne, eksport rośnie około 3 proc. rocznie, wydajność pracy jest
najlepsza w Europie, podatki
są niższe a ilość bezrobotnych
wyrażnie maleje. Rząd pani M.
Thatcher dokonał bilansu budżetu (drugi raz po wojnie) a
3 mld funtów nadwyżki budże
towej przeznaczył na cele socjalne. Ta gwatłowl'la zmiana
na lepsze musiała mieć swoJą
cenę,

swej

\V
społeczeństwo
którą
większości chciał"o i zapła

ciło.

Margaret Thatcher jest bezsprzecznie wyjątkowym czło
Łączy
wiekiem i politykiem.
kobiecą delikatność z niespotykaną siłą : kome~wencją . i bezwzględnością w działaniach dla
dobra Wielkiej Brytanii. Polityczny patriotyzm i realizm w
połączeniu z jeJ cechami dają
skuteczność I sukces
W tej chwili z pewną zana
spoglądać
zdrością można
Albion, gdzie organizacja życia
gospodarczego daje 'mierzalne
pozytywne efekty. Nie wszyst. kie pozycje brytyjskiej recepty
powrót do dobrej
na szybki
gospodarczej . kondycji są możliwe do stosowania w naszych
warunkach. Jednak czerpanie
z doświadczeń innych narodów
jest dla nas życiową koniecznością.

Wizyta pani M. Thatcher uze względu
opóźnieniu
na bezprecedensową sytuację
w powojennej histocii PRL rezygnację gabinetu i utworzenie nowego rządu. Premier M.
F. Rakowski chwyta za ster
panstwa w bardzo trudnym
mómencie kryzysu ekonomicznego i społecznego, zmęczenia
permanentnie
społeczeństwa
legła

nieudaną

reformą,

przerażają

cej inflacji i braku perspektyw. Wystąpienie premiera za'pewniało o dążeniu do poprawienia jakości życia miast i
wsi, stwo·rzeniu . gospodarki,
stabilne
która zagwarantuje
dobrobyt, uceny i trwały
odpowiedzialnekształtowaniu
go społeczeństwa I umocnieniu
poszanowania prawa oraz przeciwdziałaniu degradacji środo
Niemal
naturalnego.
wiska
sfo.rmułowania
identyczne
przedstawiła pani M. Thatcher
brytjskierńu

społeczeństwu

5

lat temu przed wyborami. Czy
zbieżność głównych tez programowych obu premierów zapopillda podoimy efekt ich di:iałań?

\VIKT6R WYSzyWACZ
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Jeden

z wybitnych

pis!lrzy

anonimozachować
(pragnący
wość) · ufundował 200.000 zł nagrody dla księgarń, które wyróżniają się w promocji polskiej
Zespół w
książki v·spółczesnej.
skła.d~ie: Jan Gruszczefak, \\'iesława Izdebska i Andrzej Gołąboraz
Książki"
czak z „Domu
tyg. „Odgłosy"
przedstawiciele
- red. red. Edmund Lewandowski i Marian Zdrojewski, po dokonani u wizytacji i oceny łódz
kich księgarń, postanowił: pierwszą

nagrodę

przyznać

załodze

księgarni przy ul. Piotrkowskiej
Zdzisław Miś
123 w składzie:

kiewicz - kierownik oraz Antoni Leszczyński, Lucyna Gut,
Elżbieta

Krzywańska,

Michał

Brzozows.ki, Bożena Syta i Sła
Dwie drugie
womir Rakowski.
księgarni przy
nagrody załodze
ul. Piotrkowskie.i 102 a w skła
Henryk Frasiak - kiedzie:
rownik oraz Anna Agier, Bogdan
Głowacki, Elżbieta Ant-Osik. Łu
cja Wandachowicz, Jadwiga Stajndo, Elżbieta Kowalczyk, i załodze
księgarni przy ul. Piotrkowskiej

47/49 w składzie: Maria Szulich
Maria Szy- kierownik oraz
mańska, Iwona Pietrucha, Danuta Pietruszka. Agata Błaszczyk,
Anna Makowska, Jolanta LeSłupska,
Helena
wandowska,
Krzysztof Krzywicki i Anna
Kwiatkowska. Przyznano także
Popławskiej,
Iwonie
nagrodę
prowadzi
jednoosobowo
która
księgarnię przy ul. Pabianickiej
212. Gratulujemy.
Uroczystego wręczenia nagród
dokonał redaktor naczelny „Odgłosów" Lucjusz Włodkowski w

czasie XIV Walnego Zjazdu SpraKsięga
wozdawcze-Wyborczego
rzy Polskich Okręgu Łódzkiego,
który odbył się w ub. sobotę.
Nowym przewodniczącym Okręgu
Bogdan Gralak.
został wybrany
Wybrano także nowy zarząd. komisję rewizyjną oraz delegatów
SKP,
Zjazd
na Ogólnopolski
który odbędzie się w listopadzie
br. w Warszawie.

M. Z.

Z tej ziem!
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Pierwsze moje zetknięcie z Łodzią dokonało się za pośredni
ctwem książki Wandy Wasilewskiej „Pok9j na poddaszu". Jak z
tej książki wynikało, nie było . to miasto łatwe i przyjemne rlla
mieszkańców. Drugie zetknięcie nastąpiłp z podłogi wagonu toPolski~go
~~rowego. Ojciec został zdemobilizowany z Wojska
J~z w czen~cu 194ą_ roku, dostał pracę we · włocławku i jechaliśmy prawię przez pół Polski z Chełma Lubelskiego do Wło
cł~wka na Kujawach. Jechaliśmy teź przez Łódź. Pociąg jechał
w1adukt_em. w do,le była ulica i przy kolejowym nasypie pętla
tramwaJowa. Była to ulica Pabianicka - dziś to wiem. Trzecie
nastąpiło w 1952 roku.
Wyszła wtedy książka Igora Newerlego „Pamiątka z Celul::>zy". Dziś znów · można ją spotkać w księgarskiej witrynie. Wynagrodę
wo!ała wtedy duże zainteresowanie, autor otrzymał
panstwową, a Jerzy Kawalerowicz wziął się do kręcenia filmu
na podsta~ie tej książki. Jesienią 1952 roku Koło Naukowe Po~onistów UŁ zorganizowało dyskusję o „Pamiątce z Celulozy" a
Ja przywiozłem na tę dyskusję robotników · ,z włocławskiej Celulozy, W 1953 sam zacząłem studiować na UŁ I jut zostałem
•
1
w Łodzi. Łódź stała się moim miastem.
?dy dziś wspminam o tamtej Łodzi i ro~glądam- się po Ło
d~1 współczesnej, to widzę dwa różne miasta. Łączy je je'dnak
Jest to
m~ tylko wspólna przeszłóść, nazwa, ale coś więcej.
plaąie,
miasto, _które zawsze pozostawało w tyle, na drugim
kt6re me szukało przodownictwa, nie parło „do przodu". Łódź
dumna była z tego, że służy narodowi. Zataz po wojnie dawała
s1;1kno na żołnierskie szynele i drelich na mundury, Później ubierała i obszywała całą Polskę. Pomagała odbudowywać Stoli~ę: I gdy ~ lutym 1971 roku Łódź zastrajkow~ła, okazało się że
JeJ z~cof.~m.e woła o pomst.~ do ni~ba. Powstał wtedy plan modermzac31 i rozbudowy miasta I Jej przemysłu. Na obrzeżach
Łodzi powstały dzielnice przemysłowe i całe „miasta w mieście"
- Retkinia, Widzew Wschód, Radogoszcz, Chojny Zatorze. Wybudowano trasę W-Z. I.„
n~woczesna, ucywilizowana.
Marzyła nam się wielka Łódź Przy alei Adama Mickiewicza miał powstać ogromny dom towarowy z podziemnymi garażami, barami I st9iskami czynnymi
całą dobę. Ale nie powstał. Ktoś · doszedł do wniosku, że Łodzi
„czegoś takiego" nie potrzeba, Pozostaliśmy przy. „Centralu" i
„Uniwersalu". Miały być różne małe i duże · restauracje, Miały
·
być hotele i kina. Miały...
Ktoś wpadł na pomysł, aby w Łodzi zrobić festiwal filmów
krótkiego metrażu. - Nie mamy kina festiwalowego nie mamy
hoteli, restauracji. - Powiedziano na to i festiwal' przygarnął
raków, Nam pozostały filmy społeczno-polityczne. Dobre i to,
.
ale to mało.
Pamiętam gdzieś w początk.u lat siedemdziesiątych Zdzisław
Lipski i Jakub Wujek urządzili w parku im. Henryka · Sienkiewicza, w istniejącej tam sali wystawowe3, wystawę projektów
architektonicznego rozwiązania centrum Łodzi: od ulicy Juliana
Tuwima do ;i.lei ABama Mickiewicza. W tyle, za Piotrkowską,
wzdłuż ulicy Henryka Sienkiewicza miało być i kino festiwalowe,
Filharmoni~, pełno jakichś małych barów, barków, kawiarenek,
czego Łodzi stale brakuje, miało być takie funkcjonalne centrum kulturalne. Miało ...
Pamiętam też film wówczas nakręcony o centrum Łodzi. Kamera zajrzała do wnętrza podwórek i pokazała całą nędzę środ
ka prawie milionowego miasta. Był to film wstrząsający. Było
by może dobrze i dziś go pokazać. Na przykład Radzie Narodowej dzielnicy Sródmieście. Co teź się w środku J,odzi zmieniło
,
•
od tamtycłr lat?
Nowej Filharmortłł · nie 'mamy. Muił!!um' · Sżtukl jak było tak
jest Przy ulicy Piotrkowski'ej stof-kilka· od' lat remontowanych
Więckow
lub pustych domów. Na przykład przy rogu ulicy
skiego, dawny Dom Towarowy na odcinku między ulicą-. Gabriela
Narutowicza a Romualda Traugutta, były „Dom Buta", który
teraz ma być przybytkiem .sztuki na rogu ulicy Juliana Tuwima,
dalej rudera po „Solidarności", którą dano Politechnice Łódz
kiej, a teraz znów komuś innemu. Przewiduję wyjaśnienia: nie
ma pi~niędzy na remont, nie ma materiałów, .pie ma ludzi, nie
ma mocy, nie ma koncepcji. nie ma.„
Przed 40 laty wygraliśmy w Polsce bitwę o handel, aby zaraz
po tym niepotrzebnym zwycięstwie przekształcić twórczo handel w dystryqucję. A dystrybucja to nic innego jak rozdzielnictwo. Z handlem - jak pokazuje nam praktyka tych 40 lat
po zwycięstwie w bitwie o handel - nie ma to · nic wspólnego.
Wprawdzie kilku pasjonatów, jak choćby Lech Sosnowski, pokahandlować,
zało, że nawet na dystrybucyjnej pustyni można
jak się chce, ale wyjątki ..• potwierdzają- , tylko regułę." Handel
.pokonano i nic nie wskazuje, aby miał się odrodzić .
godzinie 18
W poniedziałek, 24 paździerhika 1988 roku, po
szedłem ulicą Piotrkowską, aby coś kupić. Kiedyś na przykład
księgarnie były w śródmieściu otwarte do godziny 19 teraz zamyk'a się je, jak w całej Łodzi, o godzinie 18. Wszystko było już
w środku Łodzi zamknięte, pusto, ciemno, przeraźliwie, Nawet
w „Aperitifie" nie było cienia kanapki, tylko wuzetki i bezy.
W „Delikatesach" w byłym „Domu Prasy" - „Dziennik Łódzki"
przeniósł się na ulicę Henryka Sienkiewicza do Centrum Praso- na ' półce królowały koniaki
wo-Telewizyjnego, WITAMY
po 6 i więcej tysięcy złotych. W sklepach · brakuje musztardy,
.
cukru i oleju, że o wódce już nie wsporom~.
Tu dla rozrywki mogę opowiedzieć zabawną historyjkę, jak
któregoś sylwestrowego wieczoru, gdy w Łodzi nie można było
kupić szampana, kilku młodych ludzi wsiadło w pociąg, pojechało do Warszawy, kupili co chcieli, wrócili do Łodzi i bawili sii: ·pysznie do białege rana. Dlaczego coś może być w Wnrszawie, a nie może być w Łodzi? Ostatnio parę osób woziło z
Warszawy do Łodzi... cukier. Czy my zawsze musimy być w
cieniu, na drugim planie, bez polotu, fantazji i.... koncepcji? I
w końcu już sam nie wiem, czy jest to zabawna historyjka,
czy powód do wściekłości?
Przywykłem już do tego, że u nas nic nikomu się nie opłaca.
Można powiedzieć bez przesady, że Pol~ka deficytem stoi. Stocznie są deficytowe, huty deficytowe, kopalnie deficytowe, handel deficytowy, fabryki deficytowe... Skąd u licha rząd bierze
pieniądze, aby do tych deficytowych interesów dokładać? Zupełny absurd. Najbardziej mnie boli, że nikomu nie opłaca się
prowadzić kiosku RUCH, gdyż to również deficytowy interes.
Zazdroszczę wtedy kolegom z radia i telewizji, bo oni nadają
~woje programy niezależnie od tego, czy ktoś ich słucha lub ogląda. Mają po prostu nadzieję, że ktoś tam włączył i zapomniał wyłączyć radio czy telewizor. Prasa bez czytelnika nie może
istnieć, a czytelnik musi mieć gdzie kupić gazety i pisma. Jeśli
RUCH nie załatwi takich warunków, aby ludziem zaczęło się
opłacać prowadzenie kiosków, to wszelkie wysiłki dziennikarzy
mogą okazać się psu na buty potrzebne. Byłaby to niepowet<Jwana strata, gdyż niektóre gazety i pisma nie są - o dziwo ·
deficytowe.
Mamy względnie nową Radę Narodową Miasta Łodzi, no bo w
Jakoś do tej pory mało o niej
końcu nie tak dawno wybraną.
wiemY. Być może weźmie się ona do rąboty i zacznie zbiorowo
moje miasto - stało się wielkim
myśleć nad tym, aby Łódź i pięknym miastem, w którym chciałoby si~ mieszkać, żyć i
pracować. Ciy to jest niemożliwe?
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wiceprezydent KRN i wicemarSejmu U<;tdwoda wcze go
<;n,albt>, ktory
Stani~law
znal Boies!a Wi:ł Bit>ruta z czaw
sów .v~pólnei d>rał ł!n(\ści
ruchu ~of,lrJ7 r h-zvm w wywia'' czer'\\cu
dzie ,;dz•E·lonym
1987 rnku dl -1 •• Sztandaru Mlcdych'' pow1edzi aJ:

tytułem:
pod
Bierut I 892----Hl56" tak opisuje dzieciństwo przy~z
lego prezydenta:

PWN

książce

szałek

„Bolesław

Wera Kostrzewska - to l\Iaria
Adolf
Koszutska, natomiast
Warski - to Adolf Jerzy Warszawski.
Przybieranie sobie drugiego·
nazwiska w najnowszej h istonadrii Polski jest niczym
Legioni~yczajnym. Wielu
stów występowało pod drugimi
nazwiskami, które później włą
czyli do wła§ciwych. Niektórzy
drugich
pisarze używali też
Bo lesław
nazwisk. · Przecież
Gl-0Prus - to Aleksander
wacki. W polityce jednak stwadwurza to sytuację jakby
autentyczznaczną, podważa
ność polityka, pomniejsza jego
przyjwiarygodność. Inaczej
muje się konspiracyjny pseudonim. Na pr_zykład Władysław
Gomułka występował w. kcnspiracji jako Wiesław i bk
wielu jego przyjaciół nazywało
go do końca życia i do dziś
używa się tego pseudonimu w
literaturze historycznej. Ró',Vw
ll'lfoi Bolesław Bierut· był
konspirairuchu robotniczym
cyjnym znany jako Tcm3.sz.

swoje
„Ma1y 1:3olek spędzał
dzieci'ńst1.co w stLteren1e luf) na
podwórzu. wśród tnnych robotniczych dzieci i właśnie śro- ·
wywarło
dowisko robotnicze
decydujący wpływ na uksnaltowanie Jego społ<'c : nej o~obo
Bt:l dż iec ki em li razllwości.
niedoswtku
wym Żyj4ca w
wzajPmrodzina darzyli się
$Zacunkiem i mitoś:."q,
nym
rotworząc wzorou:q rodzinę
Bolek koch1.l ro1lzibotniczą.
c6w i rodzeństwo, chctni<' coz·=;i;m'.lga! 1· codzien1:?1ch
ze
ciach domo1q;ch Ra-·f'm
/\nr nn1nq p1 ·o!
starszą siostrą
krowę oraz no si ł ?"odę z odd:i ionej o pon1d pól ki!ome•ra
studni".

„Od 19CO uczęszczał do szkoly elementarnej w Lublinie, 2
której zostal w 1905 u.sumęty
.<:a d'l'/tie sygnalu do strajku
szkolnego".

ie
Pr<Jszę zwrócić uwagę,
Boles~aw Bierut miał vJ6wczas
13 l:it. Urodził się 18 kwietnia
1802 r·oku w Rudach Brygło

w,\Jn.v Z jedne1 strony - to
dobry oicict· wszystkich Poladrug1uj - człowiek
kó\\, /
aparatu
pracę
nadz.01 ujący
bt>1.pi (•e11 ńst wa. który to aparat. łamal prawo w myśl stalinuwsk•ej zasady, że w wake
z wrogiem klasowym prawo· nie
oi:xnvią7u;e

Gdy prdc owa łem w ZMS styIudzmi
kali m ~ ę z różnymi
p ·7,yj ,.,7.drn iącymi z . centrali
K'1rrntet Centrd!ny ZMS mieśd
się przy ulicy Smolnej wprost
zwanego
gm1chu KC PZPR,
n1ek1edy zlośltwie „Białym Dom em" Instruktorzy KC ZMS
b"wa!i w gm:1chu po przeciwnej stronie Ą ! ei Jerozolimskich
i wynosili stamtąd różne plotki
nie za wsze polityczne. Jedna z
nich w sposób bardzo sympatyczny rys-owała dobroć Bolesh wa Bieruta.

BiE'rutrw - był
chfop·em". 1 pói.,.zubożałym
„ogrodnikiem-rlzier-·
'niej był
pawyżawcą". Przedstawiony
· żej obraz skonstruowany pnez
Hen'ryka Rechowicza jakoś nic
pasuje da rodziny w swo'ej
istocie· chlop~kiej, którą bi-;graf
usiłuje za wszE'lka cenę uer.yTak. .i<'-k 13robotniczą.
n'.ć
-letniego Bolesława Bieruta uza Franciszki,..m' Jóź
siłuje wiakiem - uczynić przywódcą
strajku szkolnego.

ko już ;ako uczeń zademonstrowal r·e wolucy}nego ducha, praskaj({c k4mientem w wiszący na
cara
szkolnej ścianie portret
Mikołaja". Andrzej Bnrda przestrzegł mł<>dzieńca, że może to
wyw<Jłać dezaprobatę dostojnego gościa, ale stało się inaczej.
Młodzieniec nie posłuchał i opowie<dział o kamieniu. Na zazabral
kończenie sesji głos
Bolesław Bierut. Zdarzenie l;o
opisał Andrzej Burda w książ
„Przymrozki i odwilże".
ce

Oddajmy mu g?<is:
„Sala zamarla w napięciu.
byla bezpośred
Wypowiedź
nia, szczera i dzięki swe; prostocie, przyku.wala uwagę sluchających. Wynurzenia plynęly
z serca i byly bezpretensjonalne. Sam sluchalem wielce )!askoczony i glęboko zadu.many.

ł

Bote'sław

Nie rzucił kałamarzem ·
w portret cara!
•

Bierut
prasnąl

'

'

'

•

•

'

stwierdził,
.kąmie.niem

że

w

nie

portret

cara, a.tbowiem. tam.tej szkoty
nie 'lubi? i pbcy mu byl zgola
ńie
car Mikolaj. Byna;mniej
ocenial go w kategoriach politycznej nienawiści, bo 1prawy
polityczne byly mu Jeszcze dabyl
lekie. Jego starszy brat
czlonkiem. Polskie; Partii Socgo
jalistycznej, ale traktowal
jeszcze jako dziecko i nie próbowal uświp.damiać klasowo. To
z bratem poszedl na wiec robot?iiczy, M który ludzie walili szerok4 Zawq, mówiąc, że
idą,
ża

bo

p-rzemawiać będzie

Ró-

Luksemburg. Nie wiedzial,
kto to jest (spodobało mu się
tylko to imię, bo bt1lo piękne
brat
jak róży kwiat), więc
wy;aśnial: „To jest nasz wódz",
a on wyobrażal ją sobie jako
królewnę na tronie z r6żą w
ręku.

Takie slabiutkie bylo wówczas uświadomienie polityczne
mlodego Bieruta, gdyż· dopiero
w 1912 roku. - idąc w ślady
wstąpil
starszego brata Polskiej Partii Socjcilistyeznej.
Później wymyślono, że on już
cara.
kamiente11} miotal w
Owszem, pamiętal, że mesztt do
robotnicy i zaklasy jacyś

do

krzyknęli: „Dzieci, macie W<Jlne, uciekajcie do swoich domów" Więc wszyscy pofrunęli,
zaś on wcate nie pozostał w
tyle., Dopiero gdy :Już wstąpil
do PPS, jakby oczy mu się na
otworzyly i pokochal
świat
naukę nie tylko w szkole, lecz
i poza szkolą•••"

. Ileż prawda jest piękniejsza
od wymyślonego mitu. Ileż zy.
skuje polityk, gidy traktuje się
go jak ... człowieka, a nie od
reurodzenia namaszczonego

ODGLOSY
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1ysego i gładko ognlonego J6-

wolny
lysce, aby caly swój
czas puświęcal agitacji, nauce,
dziala\noścl

rewo\ucy~t\~l·.

Na

rervolucj<Jniści
tycie osobiste
nie powinni mieć czasu. Dziwne tylko, ie slę na ogół żenili
i. .. mieli dzie<:i.
Bolesław Bierut był samoukiem. Pracował jako pomocnik
murarza, był brukarzem, aż wstał działaczem spółdzielczym.
Okres spędzony w spółdzielczoś
na
ci wpłynął niewątpliwie
rozwój intelektualny przyszłe
go prezydertta. Zetknął się z
Janem Hemplem, który wywarł

Po
wpływ
na niego duży
. przeniesieniu się do Warszawy
zamieszkali , razem. w· tym to
właśnie Ćzasie „pracowal

bez
wolne
wytchnienia, wszystkie
przy
chwile i noce . spędzal
książce, ucząc się t stu.dtujqc.
odbywaly
Latem w niedzielę
piesze
się wspólne wycieczki
.poza miasto, brzegiem · Wisly.
Na tych to wycieczkach odbywaly się dyskusje o różnej tematyce" . - wspominała Włady
sława

Gl<>d<>wska.

W · maju 1921 roku odbył się
w Warszawie I Zjazd Związku
Stowarzyszeń
Robotniczych
Spóldzielt1zych, na którym z.oNadstał wybrany do Rady
zorczej. Był współzałożycielem
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a także bra1 udział
w zorganizowaniu Spółdziel
ni Mieszkaniowo-Turystycznej
„Gospoda Włóczęgów" na Anw Zakopanem. W
tonówce
„Gospodzie Włóczęgów" wypoczywało wielu lewicowych. działaczy, artystów, pisarzy. w tym
czasie odnowił działalność w
Komunistycznej Partii Robotniczej Potskl, do której wsze<dł
razem z PPS-Lewicą. W lipcu
1921 roku ożenił się z Janiną
Górzyńską, . z którą miał dwoje
dzieci: Krystynkę (urodzoną 12
lutego 1923 roku) i Jana (urodzcmego 25 stycznia 1925 roku)
używającego później nazwiska
Chyliński.

zefa
-

C.vrankłeWfcza:

..,.. N iew'l!lśehnie.. tJOst-4\1>1.l.U.cie .

jemu.
wąsy

i

trzeba. bylo domalować
Jul
brodę. Ja wąsy

mam.
Cała sprawa rozeszła
ko~ciach.

się

po

w Polsce

,,Okazalo się -

pisze

w książ

Stanisław Głąbiński

ce .,PAP w herbie" opowiada,
jak to będąc na jakiejś akademii przechadzał się korytarzem w pos'zuklwaniu 43ekretarza której§ z ważnych o.-;obis„
t<Jści. aby coś uz~odnlć I kilkakrotnie min~! iamyślonego Bolesława Bieruta.
czy
trzeci
„Gdy po raz
przez
ciwarty przechodzilem
korytarz, Bierut nagle jakby
otrząsnql się z zarrtytlenia, bo
podniósl glowę i za.wolal mnie.

- Wy jesteście · chyba z PAP
od Mincowej? - zapytał.
Gdy przytaknąlem, pytal dalej.

- A dlaczego jeszcze chodzicie w letnich sandałach?
nieco
zażenowany i
Gdy
przestraszony miiczalem, powiedzial.
powiedzieć. Juli!,
- Trzeba
by bardziej dbała o swoich
dziennikarzy - i ldwnąl glową ·
pożegna-nie".

na

Głąbiński

jednorazowy

zasiłek

dostał

na r.akup ·

odzieży.

Tak

powstawała

i

utrwalała

się

ojca
dobrego
legenda
narodu, który nie Wie o tym
f
co robią podli, przekupni
urzędnicy.
zbiurokratyzowani
Coś na wz6r dobrego cara i
złych urzędników. I ludzie w
to wierzyli Sam nieraz · sły
szałem, jak ludzie mówili: Trzeba napisać do Bieruta, on
pomo!e. - I pisali. Bolesław
rzeczywiście w wielu
Bierut
przypadkach pomagał.
Helena Zatorska w książee
„Spoza smugi cienia" .wspomipewnego Żyda,
na przygodę
który uratował się z Majdanka i którego przyjął Bolesław
Bierut. Żyd ów marzył o wyJeidzfe do Palestyny Byl rok
1949. Pomógl • ntu wvteeh1ć do
U'Ptagn\on~l 'Pa~śty'ny', „rzekomo dla nawiązania kontaktów
handlowych ż filmoweamf'.

„Otót ten, p-rzt1zwoit11 zreutą
straszliwie kaleczący

człowiek,

W 1950 roku słynna była w
Polsce „sprawa gryficka". Wraca do niej w książce ,,Przymrozki i odwl!że" Andrzej Burda.
Podczas kolektywizacji w powiecie gryfickim na Zachodnim
terroryPomorzu stosowano
niszczono
metody,
styczne
chłopski dobytek, a u marude·rów zawalano w domach piece . Chłopi postanowili poszukać sprawiedliwości w Warszawie.
drzej Burda -

często

Bierut

zwracał się z różnymi sprawa•
m1 - naciskał , zarzucając Biemiękkoś~ i powolność
rutowi
w rozpra\vianiu się z kułactwem

Stanisław

w jakiejś
- jak to
cz ?sf m dzieci mają w brzydkim zwyc:zaju - d{1ryso\vano
na
Bierutowi
Bo!Pst wowi
po rtrec 1e wąsy. choć je · miał,
broc'ę i coś tam jeszcze. W
•um'P trzeba było poprosić rodziców, aby psotnym chłopcom
-sprali dup,ka 1 byłoby . po
krzyku A portret wvmienić na
nawy Ale czasy były inne
I'opatrzono się w tym aktu politvczne.i dywersji i 7.8 sprawców zcijścia wzięła · się bezpiena
ka. Ktoś wsz3kże wpadł
romysł, aby całą sprawę przed„zainteresowanemu",
stawić
czyli temu, czyj portret „zbezczeszczono" J3k uradzili, tak
robili Wieść dotarła do Warzaszawy Bolesław Bierut
prosił irt"<Jną młodzieńców wraz
z rodzicami do Belwederu. Mło
dych ugościł lodami i ciastkami i w trakcie takiego sympatycznego spotkania miał rzek<Jmo powiedzieć, wskazując na
Gdzieś w Polsce,
szkole podsta~owej

koY:skich pod Lublinem, które ·
Mówil więc o swoich mloLublina.
wolucj<>nlstę.
dych latach i wskrzeszał obraz
Miał pięcioro rodzeń-stwa; brawieku,
oraz Lublina spTZed pól
ci Andrzeja i Michała
,,z agitacją socjalist11cznq na
siostry Julię, Józefę i Antoni- zwracai się do obecnych
Henryk Rechowicz piszę
z sati weteranów z 1905 roku. i
zetktąl się wcze§nie, ojciec bon~. Jego matka Marianna domu W<Jlska - urodziła dwa- przypominal im, ;ak ·to blisko wiem oraz najstarszy brat· nie·
miasta byla I.inia lasów i jak
co wówczas
raścioro dzieci raz prz1mosili do domu ulot·
nie było rzadkością, ale prze- pokrętnvrrti ścjeżkami odbywali . ki"•
•
wędrówkę do szkoly. Roztopił
żyło tylko sześcioro, co tet nie
Ojciec, się w tych wspomnieniach i ze
rr.adkością.
do PPS
było
Znów fałsz., gdyt
Wojciech, był drobnym rolni- skruchą przypomntal rówieśni· wstąpił - , idąc śladami star.kiem, dzierżawcą, przywędro kom, jak to on nie lubił szkoly, szego brata - w 1912 roku, a
11 dru.gq klasę dwukrqtnte powwięc w wieku 20 lat. Do tego
wał na Lubelsz<:zyznę z o!{olic
tarzał. Przypomnial o fym, gdyż
jak sam wspomina?
czasu Tarnobrzega.
z jego życiorysem powiązano - miar słabe pojęde o ruchu
Henryk Rechowicz. - aut<Jr wiele mitów, ·zez.§ jeden z ta· socjalistycznym. Alikl schemat
aby
biografii Bolesława Bieruta -w kich mitó1-0 usly1zai a- ust mlo- hagiograficzny nakazuje,
przez dego czzowtekc ł prag1t.ie wlo- każdy rewolucjonim był rewydanej w 1974 roku
I żyć go między 'bajki.
wol ucjońistą jut ni~ w kośląski Instytut Naukowy

dziś sta nowią dz.ielnkę

c:y

Ale i ten z „czasów stalinowskich" jest tei jakl;iy pod-

w rodzinie

,

Schematu tego nie ' uniknął
tyciorys Bolesława Bieruta. Od
lat wiąże się z nim śmiesz.na
strajkiem
wręcz hist<Jria ze
szkolnym w I.Alblinle. W wydanym w HIB7 roku, poprawionym i rozszerzonym I tomie
„Słownika bi<Jgrafi\!zneg·o dzia·
łaczy polskiego ruchu robotniczego·• znajduje się następują
ce zdanie w biogramie Bolesław a Bieruta:

tego ? la.t m lo dzieńczych.
stali nrJu·s?tich?

c'z. r „Słownik biograficzny
ł aczy polskiego ruchu rob~tni
czcgo" podaje, że ojcire Bclezresztą najrrł r,'sr~-.
sława -

Wyniesi<Jne z konspiracji nawyki i przekoni:>nia spowodo,życiory$y_
wały również, ie
przywódców przypominały nieco dzieje świętych, były nazbyt oficjalne i pozbawione jakichkolwiek cech indywidualinych, prywatnych, intymnych
1905
„Kiedy w list-Opadzie
przywódców
Życie prywatne
wybu.clit w Lublinie stra.jk
n:c roku
party.inych i polityków
szkolny, dal w klasie haslo do
istniało. WięCej znani byli z
wyjścia na demon~trację. rzunich
dowcipów i anegdot o
napelniociwszy ką,bmarzem
opowiadanych niż z oficjalnych nym atramentem w wiszący na
enuncjacji. Poza. tym w przed- ścianie portret cara, · za co zostawia11iu lewicowych. polity- stal dyscyplinarnie wydalony
~io~ra
ków obowiązywał
ficzny schemat. Już od zarania ze szkoly".
swoich dziejów był rewolucjoTaki opis zajścia ukazał się
nist:::mi, marksizm wyssali raw wydaniu książki Henryka Rech<Jć
zem z mlekiem matki,
z 1!!74 roku . W wy\
matki często ni-e miały pojęcia chowicza
1977 roku „zmientonym
z
daniu
.
kim był Karol Marks.
i rozszerzcmym" sprawę ujęto
Schemat ten doskonale spa- inaczej.
mimo woli zresztą
r<J·diował 1905
„Kied11 w listopadzie
- pewien autor powieści sporroku wybuchł w Lublinie strajk
.roku
1954
w
towej, drukowanej
dal w klasie haslo do
na łamach „Głosu Robotnicze- szkolny,
go". W 1954 roku w ,polskiej wyjścia .na demonstrację, za co
zostal dyscyplinarnie wydalony
drużynie kolarskiej w Wyścigu
Pok<Jju jechał obok Mieczysła ze szkoly".
wa Wilczewskiego i Stanisława
Niby tak samo, ale inaczej,
wzrostem
Królaka niewielki
nie ma jut „kalamarza nakolarz - Eligiusz Grabowski. bo
atramentem". NieNa etapie w Łodzi był drugi pemionego
kabyl to
za Mieczysławem Wilczewskim. którzy pisali, te nawet
tak!
Widziałem
Kibice cśzaleti, choć dŻlś było mień.
w kt6rnjś :z. książe~ dla
by mi niezmiernie trudno po- ryśunek
mały Bo1e\t ciska
jak
dzieci,
wiedzieć, czym Elek Grabowski
kałamarzem w portret cara.
sympatię.
sobie ich
):dobył
Zresztą Wyścigu Pokoju w 1954
A jak było w rzeczywisfo~
roku nie ukończył, w 1955 '!'Oci?
1957
w
a
30,
dopiero
był
ku
ponownie startował i też WyW 1955 roku - a więc w
ścigu Pokoju nie ukończył.
.
1905
50 r<>cznicę RewotUcji
Autor biografic:zl!lej powieści roku - Uniwersytet im. Marii
o Ełku Grabowskim chciał jak Curie-Skłod<Jwskiej w Lu.blinie
naukową
najiepiej wcielić w życie zasa- zorganizował sesję
poświęconą tej rewolucji'. Zadę, że już w niem<Jwlęctwie
jego bohater, a kibiców ulu- proszono na nią również B<Jlesław~ Bieruta. Zgodz!l się przybieniec, wykazywał niebywałe
w
jechać, ale nl·eoficjalnie,
zdolności co k<Jlarstwa. ·Napiostatnim dniu sesji. I tak się
sał, że mały Elek leżąc w łó·
stało. Sesji przewodniczył Anże:zku tak szybko porusz~ł no·
gami, jakby ... jechał na rowe- drzej Burda - wówczas rekrze. Proszę - jakie to zdolne tor UMCS w Lublinie. Jemu
też zwierzył się pewien mło
był<> dziecko, zdolność do kolarstwa wykazywało już w ko-· dzian, że ·zabierze głos i opowie o tym, jak to „mlody Bolłysce.
0

- Na pyr.a nie o Bieruta odpo•ciadam uic;c Z(]Wsze pytaCzy
niem· o ktńr~go chodzi?

rego

An-

że

pokr%.11WdZeni chlopi z -Gryfic ;akimA przemyśl.nym sposobem dotarli (jako delegacja) do samego- Bieruta i tam z placzem i przysięwla:mych
ganiem na glowy
przebieg
dzieci zrelacjonowali
podobno
byl
akcji. Bierut
wstrząśnięty, a przeprowadzone
z ;ego nakazu wstępne śledz
t>wo uprawdopodobntlo calkowicte ich relację. Zwolano w
tej sprawie specjalne plenum
pod haslem walki o praworząd
ność ludową, na którym Bierut
potępił
referacie
w swym
„sprawę gryficką".

Henryka Grossingera - winnego całej sprawy - skazano
na 10 lat więz.ienia, a jego pomoc~ików wyrzucono z 'UB ł
partii. All§<:! był to tylko jaskrawy przykład metod stosowanych gdzie Indziej już bez
możllwo~ci skarlenia się BoBierutowi. Tenże
lesławowi
Andrzej Burda· wspomina, !e
jeden z wojew6dzkfch sekretarzy PZPR zaczynał odprawę z
sekretarzami powiatowych komitetu od słów:
- Podajcie ilolć chlop6w aresztowanych w związku z. ich
niechęcią do tej formy uospi!t-

15 stycznia 1927 roku został
·
darowania.
zakończył
aresztowany. Tak
okres w życiu .
się rodzinny
z
Bolesława Bieruta, chociaż
Chodziło oczywiście o kolek·
tywizację. Jedni podawali wiei·
rod"Ziną nigdy nie zer'wal, jakaby
kolwiek różne. były ich losy.
kości celowo zawyżone,
dobrze w~aść, Inni zmyślone
w - jak ' się później do
tego
Gdy tak . zagłębiam się
przyznawali, kiedy było wolno,
życie Bolesława Bieruta staje
m.i przecJ oczyma jakby dwóch kiedy przyszła kolejna odwilż .
do kt6były
Zresztą Jó-r~f Stalin różnyoll ludzi. Zresztą

do Pol1kł
język poliki, ale
szczerze przt1wiąMliy, gd11 nadawał list na poczcie w Tel-Awtwte, zetknął lię z młodą
dziewczyną, tak zwaną sabrą
(pokolenie urodzone w Palestynie, nazywane tak od jaTdegol
gatunku kaktusów), która sltr
1zqc Język żydowski, Powiedziala kcttegorycznte: „Rak iw- ·
ryt" (mów 'PO hebra;sku. Trzeba tu dodać, ie Jęzt1k iydow1ki
byl również w Ptdestynte led·
wo tolerowany i>rzez 111Joni.
stów, uważano ao ~a Bflm'bol
.niewoli). Nasz rOdak - niemal
jak z wienza Slonimsktego o
spotkaniu i Zydem „koło Jafz
fsk!ej bramy", który pyta
tę1knotą, ,,czy Saski Ogr6d uwsze tak! samy" - Odpou1iedzial
z wfoieklościq: „Panna pal · się
w Majdanek, to ja się będl\
uczy? iwryt".

Ot, Jale czasem okazana ko·
Pl'%7Chylność okazuje się
„niedźwiedzią · Przysługą". Ale
to była dygresja, która wszakże potwierdza, że Bolesław
Bierut w poszczególnych 1pra- .nawęt tak nietypowacn wych - starał sit potnagać ludziom. A Jednoczdnie.-

muś

LUCJUSZ
WŁODKOWSKI

C.D.N.

•

Pu'bllko„aa„ fra!Plleet nklcu o
pocllodz' ze
ste1ucte
Bolesławte
zbioru sikłr6w o a„Jaows:seJ his.
torii Polski przygotowywanych dla
Krajowej AteacJt WydawntcuJ w
ŁodsL
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kierowni~tW\łi polskiego podziemia, mimo

I.
18 czerwea. 1945 r. w m0$klewsklm Domu
Zawodowych przed Kolegium Wojskowym Sądu Najwyższego ZSRR rozpoczął
się proces piętnastu przywódców polskiego podziemia. Szesnasty, Antoni Pajdak, stanie przed
trybunałem w późniejszym terminie. W histot"iografii utarły się jed1;1ak pojęcia: sprawa
1zesnastu i proces szesnastu.
Na przełomie lutego i marca 1945 r. kilku
czołowych przywódców pozostającego w
konspiracji obozu ·londyńskiego otrzymało od oficera .sztabu I Frontu Białoruskiego płk. Pimienowa. propozycję odbycia .;rozmów z miarodajnymi przedstawicielami Armii Czerwonej.
Był to okres, kiedy Wielka Trójka powzięła w
Jałcie decyzje dotyczące przyszłości Polski. Nic
,p rzeto dziwnego, że pro.pozycja radziec<kiego oficera została, choć z wahaniami, przyjęta.
Jednakże do właściwych rozmów nie
doszło.
Pod koniec marca szesnastu najbaTdziej prominentnych działaczy podziemia pods.tępnie aresztowano i wywieziono do Moskwy. {Wydarzenia z tym związane opisałem w artykule
„Sprawa szesnastu", opublikowanyrv. w dodatku historycznym „życia Warszawy" 5 sierpnia
1988).
W więzieniu na Lubiance znaleźli się: gen.
Leopold Okulicki - do czasu rozwiązania Armii Krajowej {styczeń 1945) jej -0statni komendant; Jan Stantsła.w Jankowsiki - SP, delega\ Rządu na Kraj, wicepremier; Kazimierz
l"nła.k PPS, przewodniczący Rady Jedności
Narodowej; ministrowie w KTajowej Rad.z ie
Ministrów - Aleksy Bień {SL), Stanisław Jasiukowicz (SN), i Antoni Pajdak (PPS); człon
kowie Rady Jedności Narodowej - Kazimierz
Bagiński (SL), Stanisław Mierzwa (SL),
Józef
Chaciński (SP), Franciszek Urbański (SP), Kazimierz Kobylański (SN), Zbigniew Stvpułkow
ski {SN), Stanisław Michałowski i Eugeaiiusz
Czarnowski (obaj ze Zjednoczenia Narodowego), a także Józef Stemler (tłumacz) i Aleksander Zwierzyński (SN).
Bagiński, Stypułkowski i Pużak po·z ostawili
po sobie wspomnienia, pozwalające odtworzyć
<>kres ich przebywania w areszcie, a także
spojrzeć oczami oskarżonych na sam P,roces.
Wszyscy potwierdzają, że w śledztwie zapewniono szesnastu Polakom warunki lepsze
niż „zwykłym" więźniom. Nie bito ich i
nie
stosowano tortur fizycznyc'h. „Cela czysta. poś- ciel również. Straż cicha i uprzejma". Za to
- jak pisał Pużak - „nieodłączny sakramencki głód. Głód i bezsenność· te argumenty
śledztwa; dodam jeszcze z.imno". Ponadto
całkowita izolacja i nie kończące się, w ciągu
doby ikilkanaśćie godzin trwające przesłucha
inia. Przez 70 dni śledztwa trójka pamiętnika
rzy przesłuchiwana była od 120 do 141
razy.
Wolno przypuszczać, ze inni podobnie.
Metody śledcze szczegółowo opisał Zbigniew
Styp1\łkowski. Zacytujmy fragment stanowi8cy
swo_ista rekapitulację celów, jakie przed sóbą
s~a wiali przesłuchujący:
.. Pierwszym .iest dokładne przee!!zaminowanie. osoby wieźnia pod względem jego inteligenc)i. c'barakteru i siły stawianego oporu. (... )
[Przesłuchując y} usiłuje (... ) przy tym uzyskać
od niego najdrobniejsze szczegóły z życia osobistego i stosunków rodzinnych. odkrywa w
nirn słabości i mierzy jego ambicje
Drugim zadaniem sędziego (śledcze,;o - E.G.)
jest zakazić wyobraźnię więźnia i zrujnować
jel!o równowae:ę psychiczną przez powodowa.n ie nieustannej huśtawki w nastrojach - od
szczytowego· optymizmu do krańcowej depresji.
Trzecim \ prawdopodobnie najważ.niejszym
celem jest doprowadzenie do wynatun.enia
t'nviący w każdym człowieku instynkt
samozachowawczy".
Pod koniec śledztwa sformułowane zostały
zarzuty. K. Bagiński wylicza następujące: „popieranie dywersji przeciwko armil sowieckiej
{a • w każdym razie odpowiedzialność za to),
ntrzymanie broni przez organizacje podziemne,
nieujawnianie tych organizacji, rzucanie
oszczerstw na armię sowiecką oraz używanie
zabronionej komunikacji radiowej z Londynem...
. Wkrótce do powyższych dołączono
nowy:
działalność organizacji NIE „Niepodległość".
Zarzut przedstawiono, mimo ie organizacja „w
ciągu półrocznego swego
istnienia nie wyszła
ze stanu wstqpnych kroków organizacyjnych".
- pisał Wł. Pobóg-Malinowski. Jej dowódca,
płk Emil Fieldorf „Nil" niegdyś szef Kedywu - został w marcu 1945 r. aresztowany'
przez władze radzieokie i wywieziony
do
ZSRR. Przypadek sprawił nie został ro.z - ·
poznany - że nie stanął przed sądem razem
z czołówką polskiego .podziemia.
O losie przywódców Polski podziemnej świat
właściwie nie wiedział. Rząd emigracyj.ny T.
Arciszewskiego starał się ich zniknięciu nadać
jak najszerszy rozgłos, ciche starania podjął
:również Rząd Tymczasowy, a zwłaszcza
PPR.
Oficjalne czynniki radzieckie z kolei nie przy~nawały się
do żadnych działań przeciwko
Związków

kil-

kakrotnych interpeJacj.! ze strony Amerykanów i Brytyjczyików. Na tym tle doszło nawet
dG cza.s owego pr.z erwania· międzynarodowych
rokowań na temat pol~kiego
rządu
jedności
narodowej. Dopiero w San Francisco w pierwszych dniach maja ludowy komisarz spraw zagranicznych W. Mołotow oświadczył, że. po~
skich konspiratorów zatrzymały
radzieckie
władze bez:piecz.eństwa.

II.
Proces był doskonale przygotowany. Rozpoczynał się niemalże w ,przededniu finału rokowań trwających równolegle d-0 rozprawy w sprawie utworzenia Tymczasowego Rząd:1.
Jedności Narodowej. Oskarżonych wspomi-

na K. Bagi6ski - „podkarmili, ~ypra~owali
ubrania, wyprali bieliznę; w któreJ przyJechaliśmy, ostrzygli, ogolili, używając nawet wody

WASYL! URLICH:

Uległ

sunku do żołnierzy 1 oficerów Armii Czerwo.:
nej'" „organizowaniem zamachów i napadów"
oraz „prowadzeniem propagandy wrogiej wobec Związku Sowieckiego i. Armii Czerwonej''. Konto tej' czwórki obciążała również organizacja NIE, powołana - · jak to sformuł?
wali oska·rżyciele - „w celu kontynuowania
roboty wywrotowej" a także „przygotowania
do wystąpienia wojennego w bloku z Niemcami przeciwko ZSRR". Leopolda. Okulickiego
obięto dodatkowo oskarżeniem o szpiegostwo.
· Wobec pozostałych Polaków sformułowano
zarzuty mniej obciążające. Za:rzucano im udział
w robocie wywrotowej", działania sprzeczne
z ;~Z!kazem dowództwa radzieckiego o konieczności zwrotu środków łączności
radiowej,
sprzętu poligraficznego,
broni i amunicji
i
wyikorzystywa:nia tych „w celach
prz:estępczych".
.
Na procesie oświadczono, że w śledztwie Jedenastu -0skarżonych .przyznało się do wsz yst-

pan po prostu trikowi NKWD.
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EDWARD GRZĘD.zi.IŃSKI
kolońskiej i pudru". za.dbano

propagandę.

też

o

należytą

„Prawda" i „Izwiestia" codziennie
zamieszczały dwu- czterokolumnowe sprawozdania z procesu. Były też licz:ne artykuły ura-.
biające opinię.

Spróbujmy przybliżyć tekst D. Zasławskiego
pt. „Polsko-faszystowscy bandyci .pod maską
demokracji", ogłoszony 20 czerwca w „Prawdzie".
Autor pisze,
że · na
sądzonych
Polakach
ciąży
-0dpowiedzialność
za prowadzenie
polityki,
w
wyniku której od
.28 . czerwca
do
31
grudnia
1944
r. zabito na terenach zachodniej Białorusi - i
polskich
1Ukrainy oraz: wyzw-0lonych ziemiach
277 oficerów i żołnierzy radzieckich i 94 raniono. W kwietniu i maju 1945 r. liczby te wyniosły kolejno 317 i 125. Przy czym nie dodaje Zasławski, że w kwietniu i maju cała szesnastka przebywała już na Łubiance. Nie tłu
maczy też luki czasowej (styczeń - marzec
1945) w tej statystyce. Może t<J skutek mediacyjnych starań płk. ·Pimienowa?
A teraz konkluzja artykułu: „Oni (żołnierze
radzieccy - E.G.) za.stali zabi·ci bądź ranieni
nie w walce z Niemcami. Strzelano im nie w
pierś. Zabijano ich za to, że przyszli do Polski pod sztandarami przyjaźni polsko-radzieckiej".
Polsko-faszystowscy rozbójnicy, bandyci, oprawcy zabijali bojowników Czerwonej Armii.
zabijali dlatego, że oni wyzwolili Polskę od
Niemców. Zabijali ich nikczemnie zza węgła.
Napadali ich nJkczemnie i podstępnie, brali
śpiący-eh, ostrzeliwali na drogach w pokojowej
sytuacji. (... )
'
Zdemaskowano tych faszystowskich ludzików
·(liudiszki), zdemaskowano i ich inspiratorów z
polskiego emigracyjnego „rządu„ w Londynie.
Okulicki - to przecież Bór-Komorowski, Jankowski - toż to Arciszewski. Bandytyzm - to
nikczemna profesja po.Jsko-faszystowskich aferzystów. Faszyzm - to ich natura. Na czym
spekulowała ta zgraja? Na oczekiwa•niu, że hitlerowskie Niemcy ocaleją, że wśród sojusZJników dojdzie do rozłamu. Duchowe pokrewień
stwo między polskimi i niemieckimi hitlerowcami oczywiste. Ale runęli i ci, i tamci".
Zespołowi sędziowskiemu przewodniczy1 generał-pulkownik WlsyJi Urlich, którego Zbigniew Stypułkowski opisał jako „małego, bardzo
grubego, śmiesznie okrągłego, łysego zupełnie.
jowialnego". Bystry obserwator, jakim był Stypułkowski z zaw-0du adwokat równie
trafnie oddal sylwetki oskarżycieli: naczelnego
prokuratora Armii Radzieckiej gen. Nikołaja A„
fanasjewa („ascetyczny, surowy, inteligentny")
i późniejszego oskarżyciela w procesie norymberskim gen. Romana Rudenki
(„uprzejmy,
sprytny, podchwytliwy i namiętny w oskarże
niu").
Cała piętnastka polskich oskarżonych
odpowiadała z. art. 58 kodeksu Rosyjskiej Federacyjnej SRR. Podzielono ich przy tym na dwie
11:rupy. Do pierwszej włączono Leopolda Okulickiego, .Jana S. Jankowskiego, Stanisława Jasiukowicza; i Aleksego Bienia, którym zarzucano, że „byli twórcami i kierownikami polskiej organizacji podziemnej na terytorium ·
zachodnich obszarów Białejrusi i Ukrainy na
Litwie i w '.PoJsl:e", że „działając według instrukcji tzw. polskiego rządu emigracyjnego w
Londynie", kierowali „robotą wywrotową przeciwko Armii Czerwonej i Związkowi Sowieckiemu'', „dokonywaniem aktów terroru w sto-

kich zarzuieany·ch im czynów. Kazimierz PuJózef Chaciński i Kazimierz Bagiński tylko 'do niektórych, Zbigniew Stypułkows!il z~ś
odrzucił całe oskarżenie. Po latach napisze, ze
w 1945 r. Związkowi Radzieckiemu było „wygodnie wykazać się aż taki'.11 liberal~zmel'.1,
który dopuszcza możliwość meprzyznama się
do winy przez jednego z oskarżonych. Ponieważ trwałem . w upo.rze do końca, powiedziano
sobie: »Niechaj tę rolę odeg·r a Stypułkows1l(i„".
Z kolei Kazimierz Pużak indag-0wany o radiowe kontakty podziemia z centralą w Londynie, odpowiadał, że nie poczuwa się do winy,
a jeżeli winą jest, radiode,pe.s zowanie do rzą
du w Londynie - to proszę przyjąć moje oś
wiadczenie, że z całą świadomością i z mojego
obowiązku użyłem radia, ~le jedynie i wyłą-cz
nie w sprawie konferencji krymskiej (uchwa~a
RJN), i że to jest fakt w moini ;przekonam.u
nie zasługujący ina karę". Do iooych przewinień były przewodnićzący Rady Jedności Narodowej nie przyznał się.
Najbardziej tajemniczą postadą procesu był
gen. Leopold Okulicid, który już wcześniej
miał okazję wpisać do swego
życiorysu
radzieckie więzienie. Jak wiadomo w 1941 r. został aresztowany we Lwowie, · gdzie był
komendantem okręgowym ZWZ. Teraz, w · Moskwie, był pozbawiony jakiegokolwiek kontak:tu
z pozostałymi Polakami, stąd o motywach Jego zeznań wnosić mogli współoskarżeni jedynie na podstawie rozprawy' sądowej.
Kazimierz Bagiński i Zbigniew Stypułkowsiki
wspominają, jakoby w śledztwie i na procesie
była mowa o dyrektywie Okulickiego
z 22
mar!!a Hl45
skierowanej do komendanta poznans~1ego okręgu AK, traktującej o przyszłej walce z ZSRR Polaków
i Brytyjczyków,
przy czym ci ostatni mieliby użyć do tego celu Niemców. Okulicki mówił również o rozkazie gen. Stanisława. Kopa6skiego, nakazującym
fikcyjne rozwiązanie AK, zachowanie kadr i
funduszów na prowadzenie w przyszłości walki z rządem warszawskim i wojskami radzieckimi. Temu celowi służyć miała organizacja
NIE.
Relacjonujący przebieg procesu K. Bagiński
ani nie wierzył - jak pisze - w istnienie takiej dyrektywy, ani, w świetle
posiadanych
infomracji, nie dawał wiary o wzmiance w
rozkazie Kopańskiego <J walce z nowym wrogiem. I choć Leopold Okulicki w czasie procesu dążył, by osłabić niektóre zarzuty, to zapewne jego, zezinania •w śledztwie zdaniem
Kazimierza Bagińskiego - „zawierały to wszystko, co Sowiety chciały , -0siągnąć w tym procesie, a nawet więcej. Zawierały stwierdzenie
planowanej walki z Sowietami do spółki z
Niemcami w czasie, gdy woj.na z Niemcami
jeszcze trwała i gdy w całym świecie, a zwła
szcza w narodzie polskim, panowała do nich

żak

r„

nienawiść".
Inni oskarżeni,
Kazimierz Pużak,

w tym Kazimierz Bagiński i
odcinali się od pomysłu
walki z Rosjanarąi. Podobnie Jan S. Jankowski, który broniąc generalnie polltyki władz
państwa podziemnego, za błąd uznawał próby
wprowadzenia przez nie własnej administracji
na tereny zajmowane przez wojs'ka radzieckie.
Ale nie tylko Leopold Okulicki swoimi zeznaniami obciążył pozostałych• oskarżonych. Kazimierz Pużak niepochlebną cenzurę wystawił
Franeiszkowi Urbańskiemu, którego zachowanie zarówno w śledztwie, ja'k i na procesie

„nie znajduje usprawiedliwienia czy wytłuma
czenia". Te gorzkie słowa sprowokował sarn
Urbański, usiłując przypisać Pużakowi i jego
politycznym przyjaciołom przekonania „faszystowsko-reakcyjne".
Lektura wspomnień, ,relacji prasowych, jak
również wyda•nej w wielu
językach
broszury
„Spr,awozdanie w sprawie organizatorów, kierowników i uczestników polskiego · podziemia
na zapleczu Czerwonej Armii na 'terytoriu•n
Polski, Litwy oraz obwodów zachodniej Biało
rusi i Ukrainy, rozpatrzonej przez Kolegium
Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR 18-21
czerwca 1945 roku" wskazuje, że zespół sę
ddowski unikał podnoszenia kwestii drażl!
wych. Dla przykładu,
niemalże
pominięto
sprawę sposob1,1 are.s ztowania szesnastki, negując i rolę ppłk. Pimienowa, i istnienie gen.
Iwanowa, co w tym drugim przypadku było
poniekąd pra~dą, jako że pod tym nazwiskiem/
k r ył się gen. Iwan Sierow ddpowiedzialn
za bezpieczeń.stwo tyłów Armii Czerwonej. „Uległ pan mówił do Okulickiego
przewodnicząc y trybunału ~ . po prostu trikowi NKWD".
W procesie nie powoływano świadków -0brony. Swiadkowie oskarżenia, powoływani przer
oskarżycieli, dostarczani byli · z
więzień
radzieckich. „Na czole mieli wypisaną śmierć" napisze po Jatach
Zbigniew
Stypułkowski.
Wszyscy mówili po rosyjsku . i sprawiali wrażenie, że deklamują wyuczone, kwestie.
Zastrzeżenia budziła również
obrona. Kazimierz Pużak jej ograniczenia tłumaczył terminem „upaństwowiona adwokatura". Obrońcom
- być może to osąd podyktowany goryczą wolno było tylko „nakłaniać albo do żałowa
nia przestępstwa, albo przynajmniej obietnicy
kajania się". Możliwe były i inne warianty,
jak metoda mecenasa J. Braude którego pieczy powierzono Jasiukowicza i Bienia. Bagiń
ski odmawiając mu starań o podopiecznych
w czasie procesu, zarzuca jednocześnie, że
„wygłosił długie, płomienne przemówienie, -0skarżające w stosunku do innych
podsądnych
a zwłaszcza Okulickiego". Być może przewidując taką Jakość usług obrończych, Jankowski,
Okulicki i Stypułkowski bronili się sami. Najłatwiej przychodziło to ostatniemu, jako że był
profesjonalistą w tej dziedzinie.

III.
' Ostatnią kwestią, którą chcemy tu zasygnalipodstawy prawne procesu. Wszyscy
byli obywatelami polskimi. Aresztowano ich na wyzwolonym terytorium Polski.
Czy zatem nie powinni odpowiadać przed sądem polskim?
•
~dpowiedź kryje arty.kuł 7 porozumienia pomiędzy PKWN i rządem radzieckim zawartego 26 lipca 1944 r. - <J stosunkach między
radzieckim wodzem na.czelnym a polską administracją po wkroczeniu wojsk radzieckich na
t:ryto;ium Polski. Artykuł stanowił: „Wszyscy
c~ ktorzy wchodzą w skład wojsk radzieckich
na
terytorium
Polski,
będą
podlegać
jurysdykcji
radzieckiego
wodza
naczelnego.
Wszyscy
zaś
ci,
którzy
wchodzą,
w · skład
Polskich Sił Zbrojnych,
będą podlegać wojskowym ustawom i regulaminom polskim. Jurysdykcji tej będzie podlegać
również ludność cywilna na terytorium
polskim, nawet w wypadkach dotyczących przestępstw po~łnionych przeciwko woj_ .':om radzieckim, z wyjątkiem pr?lestępstw popełnio
nych w strefie operacji wojennych, które to
przestępstwa podlegają jurysdykcji radzieckiego wodza naczelnego. W wypadkach spornych
kwe~tia jurysdykcji będzie rozstrzygana drogą
wspolnego porozumienia między raclzieckim
wodzem naczelnym a pełnomocnikiem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego".
25 czerwca sąd ogłosił następuiące wyroki:
L. Okulicki - 10 lat w~zienia, J. Jankowski
- 8 lat, A. Bień J S. Jasiukowicz - po 5- lat,
K. Pużak - półtora roku, K. Bagiński - rok,
A. Zwierzyński ...... 8 miesięcy, E. Czarnowski
- 6 miesięcy, S. Mierzwa, z. Stypułkowski, J.
·Chaciński i F. Urbański - po 4 miesiące. Stanisława Michałowslklego, Kazimierza Kobylań
skiego 1 Józefa Stemlera. uniewinniono. Natomiast A. Pajdaka z powodu choroby sądzono
w innym czasie i skazano na 5 lat więżienia
później wyrok podwojono.
'
Naciski dyplomatyczne sprawiły, że
Józef
Stalin przy-0biecał wysłannikowi amerykań
s~iego prezydenta R. Hopkinsowi, iż
wyroki
będą pobłażliwe. K. Pużak napisze,
że
poza
czterema· najwyższymi orzeczeniami sądu pozostałe wyroki uderzały „swoją niewspółmier
nością w porównaniu
z oskarżeniem. mową
prokuratorów oraz całą tendencją śledztwa,
nie mówiąc już o. wyuzdanej swawoli propaga.ndy sowietskiej i lubelskiej".
·
zować, są
oskarżeni

e

gandzistów i przek-0nują czytelników o wartościach literackich, jakich w niektórych
książkach
nie
ma. Michal
Czernik przyznaje, że w Związ
ilrn Pisarzy Czeskich są
też
miernoty, a wybitni pisarze pozostają poza związkiem.
CSRS
W Pradze,
Bratysławie
,
Brnie
proklamowano
,,Ruch
W Czechosłowacji
istnieje
swobód -Obywatelskich". Ogło
literatura nieoficjarna, ._ swego
rodzaju „drugi obieg". Przy- sz<Jn<J ·manifest pt. „Demokracja dla wszystkich'. W maniznał to w wywiadzie dla pisfeście tym stwierdza się m.in.,
ma „Kmen" prezes
Związku
że „totalitarna forma
rządów
Pisarzy
Czeskich Michal
jest prawdziwą przyczyną oCzernik. Przyznał również, że
becnego kryzysu w Czechoslo-część czytelników -0drzuca liwacji".
teraturę
oficjalną.
Jego zdaniem czytelnicy ci pochodzą z
JUGOS1LA WIA
kręgów
młodzieży i sn-0bów.
Gdy się ich pyta, co -0statnio
Z referatu Stipe Szuvara wy-czytall, odpowiadają, że
nic.
głoszonego na XVI! Plenum KC
- Jest to ekstrema - powiada
ZKJ:
'
Micha! Czernik - która z góry odrzuca to :wszystko, co u
nas powstało. Dalej Michal

Czernik obarcza winą krytyków, którzy pełnią rolę prnpa-

„Sytuacja w Kosowie
jest
jed1mie najgorszym przejawem
kryzysu panujących stosunków
biurokratycznych, które
są,

mniej czy bardziej, charakterystyczne dla sytuacji w calym
kraju. Stabilizacja
Jugosławii
nie jest moźliwa bez rozwiąza
nia sytuacji. w Kosowie,
tak
jak nie jest moźliwe ustabilizowanie sytuacji w Kosowie bez
stabilizacji calej Jugosławii. ( •.. )
Najważniejszy, problem polega
na tym, ja.k powstrzymać procesy, które prowadzą do
etnicznie czystego Kosowa.
Z
jednej strony chodzi o to, aby
środkami, jakimi dysponujemy
natychmiast zatrzymać wysiedlanie się Serbów, Czarnogórców i innych ludzi, którzy są
d-0 tego zmuszani. Jednocześ
nie, by tworzyć warunki dla
ich pojJ)rotu, dla osiedlania się
tu fachowców i ludzi pracy z
calego kraju".

20 październik.a 1988
roku,
o g-0dzinie 12.05 - C<J oznacza,
że już za późn-0 dla
wielu
prze.dsięwzięć w sprawie K-0sowa - · rozpoczął . się na K-0s-0wym Polu wiec 30 OOO Ser-

bów i Czarn-0g6rców. Wyrazili
oni niezadowolenie z uchwał
XVII Plenum KC ZKJ.
Ich
zdaniem uchwały te są przejawem teoretywwania, a nie k<mkretnego działania. Na
wiec
przyszli: Marek Orlahdić
członek Prezydium KC ZKJ i
Kaczusza Jaszari - przewodniczą-ca Prezydium
K-0mitetu
Okręgowego Związku Komunistów K-0s-0wa. Manifestanci -0dwrócili się do nich tyłem. Jest
t<J stos-0wana w Jug-0sławii forma. wyrażania braku zaufania
dla P<Jlityków. Wiec podzielił
się na dwa równolegle odbywające się wiece, które
zakończyły się późnym · wi cc'orem.

WIETNAM
130 OOO Wietnamczyków pracuje w Czechosłowacji, Bułgarii,
NRD i ZSRR. Wietnam nie jest
w stanie zapewnić wszystkim
swym o'\)ywatelom pracy i stąd
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zawiera się kontrakty na pracę
w innych państwach. Ostatnio
dziennik „Nhan Dan" krytycznie wyraził się o warunkach
pracy Wietnamczyków w ZSRR.
Zdaniem
dziennika małe są
zar<Jbki, zl<'! warunki mieszkaniowe, ogranicza się możliWQŚĆ
zakupów dla Wietnamczyków,
m-0żliwość kontaktowania się z
innymi Wietnamczykami pra-cującymi w pobliżu, jak też uniemożliwia się wywożenie towa- „
rów do Wietnamu czy W'!fSYłanie paczek do rodziny.
Również
krytycznie o warunkach pracy Wietnamcz.yków
w ZSRR wypowiedziała się na
łamach tygodnika „Lao Dong"
pracownica wietnamskiej rozgłośni Radia M-0skwa Irina Ditmau Motkowina. Przyznała, że
w pracy niejednakowo traktuje się robotników radzieckich
i wietnamskich, że w , niektórych fabrykach panuje bałagan
i są przest<Jje w produkcji z
powodu braku materiałów, co

w większym stopniu obciąża
robotników wietnamskich. Brak
jest troski o
zorganiz-0wallie
wolneg<> czasu Wietnamczyków.
Nie bierze się pod uwagę róż- ,
nic kulturalnych, jakie wystę
pują ~dzy Wietnamczykami
a robotnikami radzieckimi.

ZSRR
Tygo·dnik „Moskowskije Nowosti" wystąpił d-0 prokuratury ZSRR z żądaniem aresztowania przywódców „Pamiati"
za ich antysemickie prz·e<lsię
wzięcia.

Opracował:

W. BOROWY
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Hetenf: SiergleJewn~ BułhakOMt poznałem w
pierwszej połowie 1963 roku. Powodem spotkania stała się moja recenzja w czasopiśmie
.,Nowy~ Mir" bułhakowskiej kslątki o Molierze wydanej w serii „Życie niepospolitych lu' dzi". Helena Siergiejewna zadzwoniła do mnie
- tradycja zapomnianej dziś
uczciwości i
dziękując za recenzję zaprosiła do siebie.
W owych dniach, wskutek szczęśliwego 'zbiegu okoliczności, trafił do moich
rąk rękopis
„Notatek nieboszczyka" („Powieść teatralna").
Zarekomendowałem go A. T. Twardowskiemu,
który ocenił go bardzo wysoko. Rozpoczęła się
dwuletnia historia walki o publikację tego utworu ·Michaiła Bułhakowa w „Nowym Mirze".
W trakcie przygotowan'ia powieści do wydania,
zdarzało mi się nieraz z potrzeb redakcji
- być u Heleny Siergle]ewny, a pewnego razu
ona sama przyjechała do redakcji.
Zrozumiałem, że chciwie słuchałem opowiadań
Heleny Siergiejewny o Bułhakowie, wypytywałem o niego, tym bardziej, że z jej rekomendacji powinienem był napisać wstęp do pierwszego, jednotomowego „Wyboru prozy" Michaiła Bułhakowa (1966) czyli brałem na siebie
jednocześnie obowiązek jednego
z pierwszych
jego biografów (w owym czasie wiadomości ą
nim nie drukowano).
Pomaleńku

nasze wzajemne stosunki stawały
się coraz bardziej zwyczajne, przyjacielskie. Zacząłem często bywać
u Heleny Siergiejewny
jako domownik i często u niej witałem Nowy
Rok, między innymi i . rok 1970, ostatni rok jej
życia.
/

.

I

Wyrzucam sobie, że wiele opowieści Heleny
Siergiejewny nie zanotowałem, co nieco także
już zapomniałem. Przyjacielskie stosunki wykluczają zawodowe zapędy dokonywania prasowych wywiadów. Mimo to niektóre notatki,
szczególnie z okresu, kiedy pisałem artykuły n
Michaile Bułhakowie i speclalnie wypytywałem
o niego, zachowały się (14 czerwca 1963 r., 19
maja 1965 r„ 2 czerwca 1967 r., 29 lutego, 25
marca i 22 maja 1968 r.). Przytaczam je w tym
miejscu z nieznaczną adiustacją podając t€ksty
zgodne z chronologią życia M. A. Bułhakowa.
Bułhakow poznał Helenę · Siergiejewną

w gło
dowe ciężkie Jata. Otrzymawszy zaliczkę zaprosił ją pewnego dnia na szkla-pkę piwa. Za~ry
zali jajami na twardo. Ale jak zawsze u mego,
było to takie świąteczne, szczęśliwe.
Helena Siergiejewna: - „W mlodości, po.:mawszy Bulhako.w a, kiedy go okTopnie tżyii
za „Bialq. gwaTdię", ,,Dni TuTbinych", powiedziałam mu: ,„Co panu szkodzi napisać sztukę
o Armii CzeTwóne;?". PopatTzyl na mnie
stTasznym wzTokiem i odpowiedział z uTazą:
,,Nic pani nie Tozumie. BaTdzo chciałbym napisać taką sztukę. Ale .ja nie potTafię pisać
o
czymś, czego nie znam".
Opowieść

Heleny · Siergiejewny o początkach
pracy nad „Mistrzem" Było to w maju 1929. roku (pomali się w lutym). Wieczór na Patriarszych Pnidach podczas pełni księżyca. „ Wy~

obTaż, siedzą jak my teraz na laweczce dwa3
literaci...". Opowiadał jej zamysł przyszłeJ
książki, a później poprowadził
do jakiegoś
dziwnego mieszkania na tychże Patriarszy~h.
Na spotkanie wyszedł jakiś 11tarzec w kapocie,
białą brodą

(wracał z zesłania, przez Astraoraz drugi młody„. Wykwintne, jak na
owe czasy, jedzenie:
ryba, czerwony kawior.
Zanim odnaleźli to mieszkanie, Helena Siergiejewna pytała: „Misza, dokąd mnie prowadzisz?".
A on tylko odpowiedział: „Tsss„." - I palec na
usta Siedzieli przed kominkiem Starzec zapyta!: „Mogę panią pocalować?". Pocałował I zajrzawszy jej w oczyf powiedział:
„Wiedźma".
„Jak on to poznał?" - wykrzyknąl Bułhakow.
„Później. kiedy zamieszkaliśmy razem,
często
usilowalam
wwytać Miszę,
co to bylo za
mi'!szkanie, ;acy to byli ludzie. Ale on zawsze
tymo „Tsss„." i - palec n.a usta„.

z

chań)

Michaił Bułhakow pisał
zastanawiał się, jak ma
Zniszczyć rękopis nie uwier:tą, .że

W 1930 roku, kiedy
list do Józefa Stalłna,
postąpić.

powieść Istniała, zostawić

- to skłamać ew liś
cie było zdanie, że rozpoczęta powieść o Chrystusie I diable została z n I s z cz o n a). Oto dlaczego Bułhakow rozdarł rękopis g góry do dołu, od każdej kartki oddarł pe>łowę lub dwie
trzecie. Lecz zachował się grzbiet. który jest
teraz w bułhakowskim archiwum. .W 1932 r.
Bułhakow postanowił odtworzyć powieść z pamięci, ale oczywiście zaczął pisać zupełnie co
Innego. 'J:amten pierwszy wariant był aktualtilejszy i bliższy „Dlabolladzie".
W 1929

it. „pozbawionv ogn.f.a i wod11"
chaił Bułhakow był gotów wynająć się do

·Mipracy jako robotnik, dozorca, lecz nigdzie go nie
przyjmowano. Po telefonicznej rozmowie
ze
Staliner.,, kiedy mu obiecano pracę w Teatrze
Artystycznym, w'yrzucił pistolet do stawu. Zdaje się do stawu obok klasztoru Nowo-Dziewiczego. Nowo-Dziewiczyj
I Dom Paszkowa to
ulubione przez Bułhakowa miejsca w Moskwie.
Kiedy Michaił Bułhakow zaprzyjaźnił się z
Heleną Siergiejewną powiedział do niej: „Przeciwko mnie byl caly świat - a ja bylem sam.
Teraz jesteśmy we dwoje i n.ie mi nie jęst straszne".
Tchórzlłwa, liberalno-profesorska
. „Prieczlstienka" wysunęła Michaiła Bułhakowa niczym ·
sztandar. „Chciano uay?&tt z n.tego ukTZtftowanego Chrystusa. Nienawtdztlam łch za to, !710·
glabym im wydTapać oczy„. l wydrapywalam"
- powiedziała śmiejąc się Helena Słerglejewn'i
zamyślając się, i o czymś wspomina;ąc .
1:3uł
hakow. według jej słów. chciał rozliczyć '!tę z
„Pierieczystienkoj", rozmyślał to o dramacie, to
znów o komedii na ten temat.
Helena Sierglejewna opowiadała, jak młody
bez uprzedzenia zjawił ~lę w m : ~z
k'aniu Wiklentija Wiklenttewicza Wierłesajewa.
Zadzwonił do drzwi, wszedł. Jakieś zamieszanie
w korytarzu (otworzyła mu kobieta). Bułhakow
zdejmował kalosze, kiedy z pokoju wyszedł \11':!1rzec Bułhakow nieśmiało i niewyraźnie przed·
stawia się:
Bułhakow

-

„Jestem Bulhakow".
„Kto'?"
„Bulhakow".
„Proszę wybaczy~, nie rozumiem".

Skonfudowany.
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Bułhakow długo

szuka swoic h

kaloszy I zaczyna je wkładac!. Ale one jak .na
nie chcą wejść. Wstyd; zgroza Bułhakow
wychodzi I kiedy fest f ut na schodach, Wierfesajew coś sobie przypomniał, więc woła:

kanie na dziedzińcu teatralnym. W biegu, z
kobletlj 2 gospodarczego - rekwizytorką
lub
plastyczką, o niskim piersiowym głosie. Ona mu
się podoba.
Bombardow nam8\yla do otenku.
Maksudow tent się, ona wkrótre umiera
na
gruźlicę Próby sztuki w teatn:e trwają w nle~kończonośc!.
Premiera
dla Maksudowa jest
pr711kra. artykuły w prasie ublił.ające. Znalazł
się n~ granicy samobójstwa Wvjefdł.a z Kijowa - do miasta swojej młodości (Bułhakow
zacierał przy tym ręce przeczuwająr zadowolenie. bo tak bardzo pragnął naplc;ać raz ieszcze
tJ Kijowie) J bohater rzuca się w dół głową
z mostu.

złość

„Pozwólcłe, po.zwólcłe, nłe

-

jest pan auto-

rem „Notatek nłeboszcZtfka?".
-

„Tak, to ja.„".

„Dlaczego więc pan nte mówi?
. wej§~. bardzo pToszę!".

PToszę

Później, w ciężkich chwilach pomógł on Buł
hakowowi.
Był czas, kiedy sztuki Bułhakowa
były grywane: „Dni Turbinych"
„Mieszkanie
Zojki'' Później je zdjęto ze wszystkich teatrów,
ale podatki tr:reba było płacić zgodnie z deklaracjami do końca reku . Pieniędzy Michaił Afa-'
nasiewicz Bułhakow nie mia!.
Znalazł się na
finansowym dnie
W prasie go podgryzani),
drukować nikt nie chciał J nagle zjawia się w·
jego mieszkaniu Wieriesajew z ptenłęd7mi Było to niezwyl{łe zdarzenie, to tak jakbv literatura minionego wieku wyciągnęła pomocną dłoń
młodemu. współczesnemu autorowi.

4 marca 1936 r. na ostatniej stronie „Prawdy"

pojawiła się wiadomość. że ogłasza się konkurs
na napisanie podręcznika historii Rosji dla 4
klasy szkoły średniej Helena Sergiejewna zastała Bułhakowa
podczas uważnego czytania
ogło!iienia „Po co ci to'?" zapytała
„ Może
się przydać". A Il marca ukazał się artvkuł o
wvstawieniu ·„Moliera":
„Zewnętrzny blask. I
fa!szvwa treść"

Michaił

Wróciwszy z Gorek, Bułhakow długo milczał,
a Helena Siergiejewna zasypywała go pytaniami. - „Co mam ci opowiedzieć?" . - odezwał
się w końcu „Ogromny. piękny pokó;. wielki
pusty stól. waza z owocami.
z jednej strony
stolu Aleksiej Maksimowicz Pies?.kow -

(właś

wszedł

do pokoju Heleny

gazetą. .,Rozumiesz, co to znaczy?
To koniec' Rze<'zywiście: „Molier" wstał tdję
ty,
zdjęte także komedię ,,Jwan Wa!li!jewlcz"
przygotowywaną orze1 Teatr Satyry. a były już
nawet rozlepione afisze na ~łupach. Bułhakow
powiedział· „Jedźmy na Kużniecki1" ..:.. I przez
cały ranPk chodz.11 po sklepach kupował książ
ki z 7.akresu hi~torił. kurs Kluczewskiego. mapy. atlasy W domu zasłał mapami wszystkie
podloi:(i i zabrał się za pisanie podręcznika historii dla 4 klasv Zapewne by go ukońr1ył gdyby nie silne bólE' ~lewy które zaczęły się wraz
z nade.lściem lata· lekarze wygonili go na od-

W '1932 r;. Bułhakow
został zaproszony do
Maksyma Gorkiego Było wiadomo. że Gorki
wypowiedział się 0 „Fatalnych jajach". chwalił
sztukę „Bieg" i czynił starania
by w teatrze
zaczęto próby „Moliera"
On też rzucił myśl
by Bułhakow napisał
biografię Mo1,iera
dla
pierwszych zeszytów zainicjowanej przez siebie
serii „Zycie nieprzeciętnych ludzi".

ciwe nazwisko M::iksyma Gorkiego
przyp.
red.) ,,z dTUgiej, napTzeciwko, ;a. Rozmowa nil?

Bułhakow

Sergiejewny z

poczynek do Sinopu
Michaił Bułhakow wiecznie mor.dawał się z
• mieszkaniami
Poszedł na zebrani€' OC7.ekujących na mieszkanie
do
Związku Pisarzy.

Opowieści żony
~(

LAKSZIN

klei się. W pokoju dużo wysokich drzwi, a za
taaaa'kie uszy" (I Bułhakow pokazał

Pierwszy na
podnosi rękę.

każdymi

te uszy szeroko

rozkładając dłonie).

spółdzielni

Bułhakow

Przewodniczący

"Powiedzcie,

nie

wytrzymał:

.,Sładajeie,

-

Wasze mles.ikanłe

ma

patTZ na nłego uważnie, w nim dojrzewa „Woj-

na i pokój".
Pewnego razu w gotyckiej sali resturacjl dla
pisarzy Bułhakow nagle schwycił Helenę Slergiejewnę za rękę I powiedział cicho: - „Spó;rz,
Korowtow„.•. W lst.ocłe w drzwiach jakby rzeczvwtścłe stanął on w swojPj kraciastej mar-Y·
narce, z kpiącym uśmieszkiem.
Tu także, w restauracji, został podpatTzony.
„byczv wzrok" dramaturga: wklekłego wroga
Bułhakowa, pochylonego nad lodem pływającym
w wazie.

Kałużscy zaczęli się podśmlewać
z
Serglejewny. że niby c0 też ona mogła

poszli.
Helena
snu,
nagle o
drugiej w nocy, telefon. J . W. Kałużski prosi

-

Później, kiedy oboje · z Heleną Slerglejewną
spotykali
owego malutkiego
okrąglutkiego
B-ina na ultcy. Bułbakow mówił:
- „Patrz,

powieść?".

Minęła północ. Kałużscy już
Siergłejewna szykowała się do

rękę:

numer 44".

jak przejął tajemniczy zesivt. a przy tym Helena Siergieiewna tak r.aturalnle !:(niewnła ~lę.
pąsowiała I śmiała się. że goście w końcu uwierzyli.

Heleny
takiego
napisać. Lecz kiedy rozpoczęło się czytanie zakłopotani zamilkli: rzecz qaplsana była wspaniale. a cały teętr był pokaVlnV jak na dłoni,
A Bułhakow ciągle się (blwil. że ona kogoś
tam ukłuła . że z . kimś Innym się rozprawiła.
Sprytne,
ale też I dostanie się jej za to od
skrzywdzonych os6b.

zn6w podnosi

towaTz11szu Bul1iakoto.

Kałużscy, żjedli kolację, zaczęli pić
Bułhakow mówi: „Cży wiecie, co
moja Lu§ka wykręcila? Pisze pow!eić Spójrzcie,
wydarlem 1e1 ten zesZttt~ Oczywł§cle. nie uwierzono mu, zaczęli się śmłac! Ale on tak przekonywająco opowiedział tak zaczął podelrzewać,
że w domu pojawił się 1eszc2e
ieden twórca,

„W tym cały azkopuł, te o nasZ1/1ft teatrze".

ogromne
„Zalatwil dla
70 muszli klozetowych".

jak on to zTobil?".

Przyszli
herbatę. a

-

Bułhakow

- „O,
1eoo
zaslugt
111
odpowiada przewodniczący.

zakłopotaną .

„O czym ;est ta

B.:ln.

- „Co takiego zTobił towarzysz B-łn? Jakie
ma zaslugi wobec literaturv?".

A oto jak pisał „Notatki nieboszczyka". Pewnego razu Bułhakow siadł przy biurku 2 chytrym wyrazem twarzy I zaczął coś szybko zapisywać w zeszycie Pisał tak prze1 dwa wieczory a później mówi: - „NapiRalf'm tu co nieco, więc zapTo~my K(llubkich <siostra Heleny
Siergiejewny
Olga Sergle,ewna Baks1anska,
sekretarka w MCHA'l'-cle.
bvla toną aktora
I. W Kałużskiego) . Przeczytam tm. ale pawiem,
że to ty napłsalaś" Grat' potrafił
z kamienną
twarzą . Helena Siergłejewna. według jego scenariusza winna była wymawiać się i udawac!

-

liście okazał się

Bułhakow przyjaznlł się 1 . artystą plastykiem
W .O„ ale wiedząc o jego ambicjach I pragnieniu
otrzymania orderu, podpuszczał go.

.

..... „Wtesa" - mówił do przyjaciela
„Za.chodzę dziś do Olgł (Bokszanskojl.
u nie; na
stole leży 1akiś spis: Mosktbfn, Tarasowa., Liwa·

a

now, a obok nlezTozumiale UteT71 - O.l... lub
Z.P. Zub O.TT.Kr, Co to mote 2:naczyt?
-

,,A mnie, mnie tam nłe było?" -

cił się

podnie-

artysta.

Bułhakowa.

-

to

„Misza, nie

mogę zasnąć,

pTzyzna.j sfę: ty

napisaleś„.".

Później zaczęli bywać
rozdziałów: Kaczałow z

I słucha<' kolejnych
Litowcewoj, Michalski.
Majkow Wszyscy bawili się świetnie, a Kac1ałow pod koniec lektury posmutniał
I powiedział:

„Obok twego nazwiska -

W

końcu

Bułhakow

- „Najbardziej gorzkł jest fakt. te to wszystko ;est nasz teatr i wszystko to prawda. wszystko„.".
Porzucił, nie dokończył pisania Michaił Buł
hakow dlatego, że oderwały go od tego sprawy
libretta zamówionego
przez Teatr Wielki. a
. Później „Mistrz I Małgorzata" Był pr1ekonany.
że umrze w 1939 roku I spieszył się by zakoń
czyć .,Mistrza" Później zamter„.ał wr6ctć . o ile
zd1łżY. do „Notatek nieboszczyka': I dokończyć .

Na

moją prośbę

Helena Slerglejewna opowie·
działa ml przewidywane przez Michaiła
Buł
hakowa zakończenie
„Notatek nleboS'Zczyka".
Wvkład Arlstarcha Płatonowlt'Z8 w teatrze I jego podr6ź do tndlt CTen wykład Bułhakow sam
odgrywał wyjątkowo zabawnie).
I Maksudow
rozumie, że Arlstarch · Płatonowlcz
w nlczr.s
nie może mu pom6c, choc! on tak bardzo
kiwał jego powrotu z ugraniey. Pótnfej spot-

ocze-

przyznał
zgodę

do ukochane1 kobi1?ty. kt6"a pana
·
- „Teatr" - mówił Michaił Atanasiewicz „to cmentaTzysTco moich sztuk
t 1a 1e zostawiam".
Zdarzało
wspomnień

ml się zabierać głos na wieczorach
o Michaile Afanas1ew1czu Bułhciko
wie, które urganlzowała Helena Siergiejewna:
w lnstytucle im P L. Kapicy
w druKarnl
„Czel'Wony Proletariusz" i w Innych miejscach.
Sama Helena Siergiejewna nie wychod1lła . na
scenę I nawet nie lubiła,
kiedy zmuszali ją
oklaskami do wstawania: siedzi ała cicho I słu
chała .

Pewnego razu, kiedy jedliśmy u niej kolację
po takim wieczorze. zaczęła opowiadać Kiedyś,
już w czasie nasilającej stę choroby M i chaiła
AfanasiE>włcza, powiedział do niej:

- „ Widztsz.

Lusia, wkrótce umTę,

wszędzie

zacznq mnie drukować. teatry będą wt/Tywać
sobie moje sztuki
i zaczną cię zapraszać do
snucia o mnie wspomnień Wyjdztes2 na scenę
w czarne; sukni. z pięknym wyctęcfem 2 przodu, załamiesz ręce f powiesz:
Odleciał móJ
antol...".

„1 zaczęlUmy oboje ste Amiac!, tak bardzo nłe
prawdopodobne wydało słę nam to wszystko .••
Niestety. stalo się jak f)Tzepowłedzłał. l jak o
tym wspom1tę, n.ie mogę mówłc!".

Na pięć dni przed śmiercią Michaiła Afanasiewicza Bułhakowa
Helena Siergtejewna pochyliła się nad ntm, widząc, że chce tel c:oś powi.,.dzieć. „MtstTZ, tak?". Wtedy przełegn:,iła
się 1 przyc;ięgła . że powieś<' wyda Później kiedy ·mma zarhorowała.
bardzo bała się, że
· umrze nie spełniwszy danej Bułhakowi obietnicy.

się

- „ Wasz Ust zodał przecZtftllny, wttdano po%1JftftDnq deC'flZję. Za dwa tygodnie proszę zate•
lefon.ować do Czagina (P. [. Czagin wówczas
dyrektor „Goslłtlzdatu"), on będzie o wszvstkim.
poinformowany„.
- „Nłe chodzłlam, a frutvalam
w owe dni"
- opowiadała HPlena S1ergiejewna Poje<·hala
na daC'lę crekaJąc· aż miną w17naczone dwa tygodnie At. tu nagle w gazecie decyzja o c1asopi~msch „Zwfe2da" I „Leningrad" „zr„zumialam.
łam dtn

ź~ tt••2t11ttko
foTmalnołct

się

ąfmńrz11lo.

Zadzwoni-

\ otnymo.\a.m odt>OW\ea.z:

„Nie czas no to".
' Dopiero szósta czy siódma 1ej prośba by wy-

dać „Mistrza„.
zakońt·2yła się powodzeniem.
Jakże się cieszyła . jak głaskała llllowe okładki
miesięcznika „Moskwa"!.

Do 1950 r na grobie Michaiła Bułhakowa nie
ant krzyża. ani kamienia - jedyn ie prostokąt trawy z niezapominajkami f młode dl'Zewa Posadzone w czterech rogal'h pagórka Szukając płyty lub kamlenJa HelPna Siergie1Pwna
odwiedzała szopy kamieniarzy I zapnyjafo!ła
się z nimi. fak w ogóle c;zybko Pr7.V1aźnlł::i •tę
z prostymi ludźmi - malar?aml. tvnksn:1mi.
Pewnel'to razu do<itrzei:(ła w głehnkim wvknpie
wśród kawałków marmuru. ~tarvcb pomników,
połyskuiącv o~romny porowaty głaz.
było

- ,„ A to eo?".
-

.,Golgoto".

-

"Jak to Golgota?„.

Wyjaśnili, te na groble
Daniłowvm stała Golgot.a

Gogola w Klaszt.orze
? knv„em
Potem,
kiedy na Jubileus1 Gogola zrobili nowy pomnik,
Golgotę, jako niepotrzebną, wrzucili do . wykopu .
- „KUPtl.Ję - n!e namyślając
Helena Slerglejewna.

się powiedziała

- „Można" odpowiedziano jej Jak go podnie~ć?".

„T11lko

- „Róbcłe jak chcecie, zapłacę„. Będą potrzebne kładkł. róbcie kladkł od szopy a~ do

kreska.".

- „Och,
jak ty nic nie rozumiesz,
Misza.
Z.P. - to Znak Poczota, O. T1' K1'. - to Ordien Trudowowo Krasnowo Znamteni... ·Przecież przyzn.a1ii oTdery, a mnie znów pominię
to!".
i przyjaciele wypili na

mieć
opuśctla. „ " .

motna

W 1946 r . przez znajomą krawco:wą, pracującą
w rządowym $Słonie mody, dowiedziała się..że
sekretar7 Józefa Stalina A Poskriebyszew był
na prz"'dstawleniu „Puszkin" (Ostatnfe dni) i
sztuka mu się spodobała: ze ws-p/lł1'7uetem mówił o Bułhakowie Wtedy przekazała mu kartkę
z pmśbą o podanie do rąk właisnych Stalina
listu mówiącego o nie opublikowanej spuścitnie
oo Bułhakówle. Po miesiącu zadzwoniono do
niej:

M'chaila Bułhakowa
WLADłMIR

Wkrótce dowiedziano się, ł.e badający Bułha
kowa lek 1r2 cię7.ko ia<"horował i sam imal::i1ł
się nad grobem, a organizm BułhĄkowa ciągle
jeszcze bronił się przed chorvbą
Kuźmin
w
„Mistrzu" 1est przedst.11wiony i taką nienawiśc i ą
dlatego, te Bułhakow chl'lał policzyć się „ -iarozumiałym profe-;orem
W czasie tvch oiit.atnlch tygodni często zaczynał mówi~ o 'l'eatrze ArtvstvC'znym „Uwielbfal teatT" - mówiła Helena Si PrgiPjevyna
„a jednocze§nte go nienauJidzil To.kl stosunek

do

żartu

W ostatnich tygodniach
przed śmiercią
plany sztuki o Ryszardzie, a jeszcze wcześniej
wstawki do „Mistrza" - z wyjątkową przyjemnokią dykt.ował
Michaił Bułhakow opisy
uczt. Jedna z ostatnich wstawek do pawleścl: o
protesdrze Kuźminie,
który staje się ofiarą
rozstroju nerwowego. Wr6belek tańczący fokstrota na !tole u profesora został wezw:,inv do
otwarcia ociu na fakt. jak żałos.ne 1est rarozu·
miałstwo uczonej sławy . To odgłos rzee„ywistoścl . Helena Slergiejewna
opowiadała,
te we
wrze~nlu 1939 r., kiedy stan zdrowia Bułhako·
W!! gwałt.ownle się pogorszył, jeden z badają
cych go profesorów, rzekł:
".""" „Ale Wtf,
Mfchafle AfaMsiet.ołeiu
potoinniśeie 1ako lekarz wiedzie~. że wasżo choroba nłe da ale wylee1t1~" A kiedy zn&tazł się
w kcrrytarzu. powiedział tak. że chorr mógł go
słyszec!: „'l'o 8JITatOO kłtku lłnf".
·

samego qrobu .. Trzeba tlziesięciu robotntków niech bedzie dzłesięełu.„"
Kamień przewieziono, osadzono głęboko
w
ziemi nad urną Michaiła Bułhakowa
Sri ę ta
góra. ez kr1vfa. z u~unl~tą cvt.atą z Ewan2elił
- wvglądała br7ydko W6wc•zas całą bryłę odwrócono Kamleniar?.e nazywali ią „C?!lmomor·
sklm granitem"
W'o'dłuQ 1E>gendv. PM'V1iidPJ
Gogola znala:zł ją ~d7ie§ na Krvmie a Potem
długo wie7iono ia końmi do Moskwv. by postawie! na i:trople Go~ola .

-

„Chyba tulko wojna .atomowa" - mówiła
„bo tadna bomba Miszy

Helena Siergiejewna nie

dosięgnie".

Bułhakow pisał
nając

Gogola:

w

liście

do Popowa, wspomi-

,..„pTzykryj mnie swoim żeliwnym nlaszczem''.

r tak

się stało.

Gogol

oddał

swój

kamień Buł

hakowowi.

Przełożył:

EU. IWA.

•
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miast coś zupełnie odwrotnego.
- Usłyszeliśmy - tłumaczy
prezes
łódzkiego
oddziału,
Krzysztof Muszyński - że gdy
władze znajdą już kandydata,
przedstawiony on zostanie Stowarzyszeni u do akceptacji, lub
raczej
tylko do prezentacji.
Czyli, że władze nie widzą potr·zeby uzgodnień.
Prezes i cały zarząd SARP
zaambarasowani
są
również
' poufnxmi negocjacjami. Przeszkadzają im one we własnych,
samodzielnych poszukiwaniach:
- Znaleźliśmy się w dziwnej
sytuacji - skarży się Krzysztof
Muszyński bo z jednej strony ogłoszono (bez naszej wiedzy)_ konkurs, a z drugiej strony doszły mnie słuchy, że rozmawia się z niektórymi spośród naszych członków. Jakże
więc mamy typować własnych
kandydatów, skoro władza czyni to za plecami zarządu?
zauważają członkowie zarządiu
Na zebraniu plenarnym OL
łódzk i ego oddziału StowarzyszeSARP, w czasie którego omania Architektów Polskich
wiano powstały impas, panonie ma w
mieście głównego
wał nastrój bezradności, przyarchitekta. Nie liczą oni okresu
prawionej irytacją (na postę
„rządów" dyrektora
Jan_usza
powanie Urzędu). a także pewnym zażenowaniem (wobec postawy własnych członków, którzy nie garną się do tegoż
Urzędu). Najgłośni.ej jed1
nak wy- _
Lódź jest i tak brzydka; po co więc architekci we władzach?
rażane
są
pretensje wobec
władz admi·nistracyj'!1ych
Lodzi:
- Od 2, 3 lat trwa już prawie całkowity brak współpra
cy z wład.zami. Od kilku la,t
nie udało się zorganizować i
doprowadzić do końca, ani jednego konkursu architektonicznego.
ANDRzEJ GĘBAROWSKI
Padają
przykłady.
Osiedle
„niskiej-gęstej" zabudowy, zaprojektowane w ramach programu rządowego, przeznaczone do
realizacji z funduszy
„centrum" - pozostało na paNiektórzy - co prawda Gawkowskiego, następcy Jerze- si~ któryś ze ~w.ieżo upieczopierze,
pomimo uzgodnionej
.
&o Sadowskiego. Stoją na sta- nych magistrów, marzących o nie odmówili od razu.
już wstępnej lokalizacji w re- Owszem
byłbym gotów
nowisku, że był to li tylko tym- szybkiej karierze. Jednak pojonie ul. Bema. Dziś, po laczasowy dyrektor wydziału, nie sada ta, mająca w swym de- rozważyć na serio przedstawiocyzyjnym zasięgu szereg dzie- ną mi propozycję - powiedział tach, teren jest tam rozparceza'ś główny architekt.
jeden z kandydatów gdy- lowany pod bud9wnictwo traWiceprezydent Lodzi Kazi- ' d~n z zakresu budownictwa,
dycyjne.
mierz Jujka nazywa ten po- nadzoru budowlanego, archite- byni mógł zachować pół etatu
ktury, a zwłaszcza urbani,s tyki, w biurze na dotychczasowym
Drugi przykład: 1,5 roku tegląd grtibym nieporozumieniem.
powinna zostać objęta
przez stanowisku. Wolałbym też, aby mu Instytut Techniki BudowTytuł głównego aręhitekta jedynie 3-letni, lanej zaproponował Lod:zi orgawywodzi - zawsze i niejako architekta znanego w ,środowi kontrakt był
nie d~uższy,
sku, łączącego
wysokie do'nizację konkursu na · energoautomatycznie ląezy się z funkOsoba ta przyznała się takświadczenie zawodowfil (co idzie
oszczędne osiedle
cją dyrektora wydziału, i nie
mieszkanioże, że powyższe warunki okawe. Przewidywano, że najlepmus\ być to wcale zaznaczone w parze z długoletnią praktyzały się widocznie nie do przyką) z umiejętnością kierowania
szy projekt zrealizowany żosta
na pieczątce. Tak właśnie byjęcia, skoro
po
określonym
ludźmi. Znaleziono takich, ale
nie w ramach zabudowy działo w przypadku dyrektora Japrzez układające się strony ter- łek pod Lagiewnikami. Niestezaczęli ·e>ni stawiać warunki.
nusza Gawkowskiego,
który
Tak się bowiem składa, że minie nie zadzwoni ważmy tety, wkrótce dopatrzono się nieodszedl dopiero w lipcu 1988 r„
prawidłowości
w przydziale
a więc - wnioskuje wicepre- architekci stanowią grupę wy- lefon z Urzędu Miasta.
- Wniosek jest oczywisty tych działek. Lokalizacja upazydent - głównego archit-ekta jątko~ą spośród wszystkich zawodów inteligenckich w Pol- mówi niedoszły główny archidła, nie było gdzie budować,
nie ma w
Lodzi od lipca,
tekt - najwyraźniej ze mnie nie można byłó na czas ogłosce: zarabiają sporo, na ogół
przez
4 miesiące, a nie od
zrezy~owano".
5.ić konkursu. Niedawno . ITB
stycznia 198'7 roku. Należy mu fytń więcej, im bardziej są znaWiceprezydent twierdzi nato~ przystał zawiadomienie, że ni. 'Najbardziej._ ?Jn.ąnl,
chyba wierzyc, skoro ·nikt Inbran_i.
miast, ż'e· nikogo przedwcześ..:
pod uwagę · jako ewentualn1
wobec przedłużającej się zwło
ny, tylko właśnie wiceprezynie nie zrezygnował. Ma trochę ki - rezygnuje z organizowakandydaci na
eksponowane
dent' jest osobą najbardziej w
architektów, choć ~
stanowisko, zarabiają z regu- żalu do
nia konkursu w Lodzi.
Nie
tej sprawie kompetentną.
drugiej strony potl'lłfi ich zroły tyle, że pensja
oferowana
zwlekali w tym czasie archiJednakże różnica tdań w pozumieć:
tekci warszawscy, którzy zdowy:i:szej kwestii nie była za- przez Urząd Miasta jest dla
- Teraz majster w przedsię~ łali zorganizować podobny konnich śmieszna.
pewne przypadkowa, skoro w
Wiceprezydent
Kazimierz biorstwie budowlany{n zarabia
kurs - na wielol'odzinny, enerlipcu 1988 r. dyrektor Janusz
gooszczędny
Gawkowski odwoła.ny został ze Jujka oferuje chętnemu zarob- więcej ni.Z dyrektor w po:ilebudY'llek mieszglym mi wydziale.
kalny. Jednym z nagrodzonych
stanowiska, z powodu - jak ki (pensja ze wszystkimi doWiceprezydent nie rozumie
datkami) w granicach 90 tys.
projektów okazała się praca..•
to ujmuje wiceprezydent Kajednak
postawy
działaczy
zł miesięcznie. Tyle samo mniej
zimierz Jujka - iż „nie połódzkich architektów. W ostatSARP.
więcej zarabia
początkujący,
siadł dostatecznych umiejętno
nich latach rozpisano 6 kon- Umówiliśmy się - p0wiaale obrotny architekt, jeśli nie
ści współpracy z ludźmi". Nie
kur5ÓW na tematy warszawskie,
da - że p1-zedstawią swoich
poprzestanie na pracy w biu5 w Krakowie, 3 we Wroclaprzeszkodziło to
dyrektorowi
kand~·datów.
Nikogo
nie
przedrze.
Przeciętny
archit~kt z
wi u, po 2 w Poznani u, SzczeJanuszowi Gaw'kowsklemu w
stawili, nie dotr7.ymali słowa.
przeciętnvm
stażem zarabia
objęclu funkcji zastępcy dyrecinie i Katowicach. W Lodzi
Działacze SARP mówią natosporo powyżej 100 tys. zł. Co
ktora... tego samego wydziału
- iako się rrekło - nie było
ani ,jednego konkursu. Zachodzi 1ednak pytanie: kto jest temu bartbie.1 winny - władza,
czv moi!' jednak ~ami architekci zrzeszeni w SARP?
- Wiem o tym, że. w SARP
narzekają na brak konkursów
- informuje wiceprezydent. Ale kto ma je inspirować, skoro 11.ie ma głównego architekta? To należy przecież do ;ego obowiązków.
A na kogo
zwalić winę, że go jeszcze nie
ma? Na Urząd? Proszę ml wierzyć nikomu tak nie zależv,
jak mnie. żeby
malazł się
wreszcie chętny ' Najlepiej. aby
był 7. Łodzi, bo. przybysz z innego miasta będzie się musiał
zbyt długo wciągać...
·
Poszukiwania trwają. Dołą
czył do nich niedawno Zdzisia.w Lipski,
prezes oddziału
łódzkiego Towarzystwa Urbanistów Polskich.
Rozmawiał z
kilkoma osobami - odmówiłv.
Dziś orezes mówi, iż c;tał się

Od kilku miesięcy nie obsadzone jest jedno z najbardziej eksponowanych stanowisk
w Lodzi. Nie skutkują prośby,
a.ni nalegania. Nie kuszą spore
pieniądze. Nie pociąga splendor władzy . Osoby, którym proponowano tę po.sadę, zaczynają
od stawiania warU'nków, prosz:i o dłuższy czas do namysłu,
jalcby nie o awans chod'Ziło,
lecz o katorgę. Czy naprawdę
Lódź, jako ,ie!lyne miasto wojewódzkie w Polsce, pozostanie
bez głównego architekta?
Tytuł głównego
architekta
miasta łączy się z pełnieniem
funkcji dyrektora Wydziału Architektury i Urba.nistyki Urzę. du Miasta Lodzi. Jerzy Sadowski, poprzedni wieloletni głów
ny architekt Lod>zi, przeszedł
styczniu 1987 r. na stanowisko dyrektora w Biurze Programowania i Projektowania Roz•
woju Lodzi. Od tego czasu -

w

UML, co widoczni-e ma dowo- do gómej granicy zarobków,
jak bardzo
szczególne, ' nilkt się głośno nie wypowiajak odrębne są
da, a plotek nie będziemy po~
wymagania,
łączące się z tytułem głównego
wtarzać.
architekta I funkcją dyrektoWiceprezydent oferuje także
ra naczelnego.
mieszkanie.
Nie było tego co
Gdy tylko zwolnił się stołek,
w lipcu 1988 r. Urząd Miasta prawda w ogłoszeniu, .ale jest
gotów wystarać się o nie, gdy
ogłosił jak najbardziej otwarty
tylko znajdzie się ktoś odpokonkurs na naczelnego. StosowMieszkanie jest waż
ny anons ukazał się w trzech. wiedni.
ne, lecz dla przybysza z innegazetach, w tym jednej o zago miasta. Na łodzianach nie
sięgu ogólnopolslmm.
Pomimo
robi to wrażenia, są „ustawieto,
początkowo nikt się nie
ni".
zgłosił.
Dopiero po dłuższym
Więk,s.ze wrażenie
(odstraoczekiwaniu znalazł się kandydat aż z Gdańska, a potem naszające)
robi na nich dobry
zwyczaj, iż nie jest do pomystępny z Rzeszowa. Nie zdoślenia, aby
główny architekt
łano namówić nikogo spośród
330 architektów, zrzeszonych w
dorabiał sobie prywatnymi zlełódzkim oddziale SARP. Jest
ceniami. Odstrasza również adto z pozoru dziwne.
Jednak ministracyjny charakter pracy
tylko z pozoru. Konkurs był w urzędzie, połączony z obawą,
bowiem otwarty, ale krąg kan- że człowiek wolnego zawodu
dydatów - ogran.i czony w pra- stanie się niewolnikiem przektY.ce do kilku znam.Y'ch w Lo- pisów i ograniczeń , narzu.conych
przez opłakane możliwości fidzi nazwisk.
Tytuł
głównego
architekta nansowe i wyko!'lawcze. Kto
nie jest w zasadzie przezna- wie, może właśnie dramatyczna niemoc władzy sprawiła, iż
czony dla młodych, zdolnych i
wzgardzono tak prominentnym
bardzo ambitnych osób. Gdyby
tak było, dałby się może skustołkiem.
dzić,

z

,

pewmistą.

Archttekct z SARP postulu:
ie wvpadaloby poszukać nie
tvlk11 <t.łówneito architPkta. ale
i kandydatów na architektów
d?.iPlniC'OWVCh (W Lod?:i\ óraz
mi••*kiC'h <dla Pabianic ł Zgierza\ Laczące '>ię z tvml t.vtulami funkcie obsadzone sa bowiem
przez różne zawoav
(związane na ogól z budownictwe1'i) , lecz
arch!tekt;;i nie
znaid?:i~ c;ię ani ied1
nego. cho~
bv 1 7.e ~wlecą . Podobno nie
pr·7.e<:?k<irl7.a to specialniP r-oz"'oiowi rnia;tR łAidź i tak ,jest
br7,vdka. obejd7.iP '>lę bez architektów u władzy.

ją.

Mówi: Bogna Sokorska
--------~~----~------_...,
I

- Gratuluję i;~!mego jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej.
Swegó czasu była pani u progu kariery śwhtowej, al.e ~ :r:e?:ul.·
tacie zrezygnowała z roli następczyni ·Lili Pons. Czy Die załuJe
pani dziś z perspektywy czasu utra.c onych szans?
- Nie 'żałuję, bo chociaż duż·o zrobiłam, to j~dnocześnie dużo
straciłam. Na Zachodzie rządzą twarde prawa, do których nie
mogłam się dostosować.
.
- Jak więc to właściwie było z zagraniczną karierą „Słowik&
Warszawy"?
- Wszystkim zarządził ·przy'Padek. Wyjechałam na koncerty
do Anglii, gdzie za namową impresaria pozostałam pół roku.
Tam zaprC>ponowa.no mi siedmioletni kohtrakt filmowy w charakterze śpiewającej aktorki. Było w nim zastrzeżenie, że muszę
przebywać w Wielkiej Brytanii stale. W kraju zostawiłam mę
ża i małe dziecko, a ambasada polska w Londynie odniosła si~
do sprawy negatywnie. Powróciłam do domu.
- A po powrocie?
- Wróciłam do niczego, z wyjątkiem serii koncertów po kraju ze znakomitym Titt-o Schippa. Dorywczo współpracował~m
z Operą Bałtycką. Inne teatry milczały. Na początku 1960 roku
przyjełam propozycję Sta.nleya Barrye_
go na ,występy we Francji.
- Jak powitał panią Paryż?
- Występowałam na li1nny·ch koncertach. w telewizji, dokonałam '!1agrań dla radia francuskiego.
Odbyłam
tournee po
Francji i Bel~ii. Na festiwalu operowym w Vichy zaśpiewałam
tytułową „Lakme". Francuski okres wspominam bardzo dobrze.
. - Ale na.ipoważniejszy okres w pani karierze stanowią występy w czołowych teatrach operowych RFN. Czego one
panią
nauczyły?
.
- Przez 8 lat byłam związana z Deutsche Oper. an Rhein w
Diisseldorfie, dwa data z Operą w Essen. Była jeszcze Brema.
Gościnnie ŚJpiewałam na wszystkich większych scenach w niemieckim obszarze językowym. Nauczyłam się tam pracow i to ś ci
. i pokory w stosunku do muzyki. Tam zawsze trzeba być doskonale przygotow;mą do próby. Do dziś przydają mi się te
cechy.
- To dziwne, że w kraju nie chciano skorzystać z pani talentu i umiejt,tnoś~I wykorzystanych za granicą?
- Ta sprawa do dziś nie jest dla mnie jasna. Był okres , że
w ogóle nie śpiewałam w teatrze. Miałam za to bardzo dużo
koncertów dla polskiej publiczności i przekonałam się, że ona o
mnie nie zapomniała. Do dziś śpiewam duto. Jestem teraz niezależna.
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po krafo?
Bywa. że przez cały miesiąc nie mam koncertów: a zdarza
się, że jest ich mnóstwo Najtrudniejsze jest dźwiganie walizek,
a naj~orsze poranne expressy.
- Wiem, że otrzymała pani propozycję gościnnych występów
w Teatrze Wielkim w Łodzi?
- W łódzkim teatrze zaśpiewałam recital. Zaproponowana mi
partia Łucji z Lamermooru okazała się zbyt dramatyczna. Staram się zawsze pamiętać o swoich możliwościach głosowych i
interpretacyjnych. Z przerażeniem patrzę na młode śpiewaczki
wyikonujące ekspregyjne arie, które nie pozwa!aia na wł<1ś ci we
prowadzenie głosu . Moja profesorka Ada Sari tłumaczyła, że na- ·
leży śpiewać tylkn procentami, a nie całym kapitałem. O słusz
ności tej 1 zasady przekonałam się póżntej na własnym przykła
dzie.
- . Czyli oszczędza się pani?
- Nie oszczędzam, lecz przestrzegam, abym mogła ś piewać
jak najdłużej.
.
.
- Jakimi zasadami stara się pani kierować w życiu?
- Staram się chodzić prostą drogą i być lo.ialna
- Co ma dla pani prawdziwy sens i jest dla niej n~jw<Jiniejsze?
- Najważniejszy jest pokój na świecie i żeby moi.na było
~poko .inie i zdrowo oddychac.
- Pamiętam, że dużą wagę przywiązuje pani do domu i rodziny? ·
- To największe dobro jakie nam pozostaje w , życiu. Zawód i osiąimięC'ia to tylko dodatki.
- Dla wielu miłośników sztuki belcanta jest pani wciąż nie'!lapomnianym „Słowikiem Warszawy". Czego mogą oni spodziewać się po Bognie Sokorskiej?
- Słyszałam jak mówią, że teraz jestem „Słowikiem Polski",
bo w Warszawie śpiewam najmniej. Na każdym konrercie staram się pokazać coś nowego, wciąż poszerzam repertuar . . Ale
wśród życzeń na bis niepodzielnie królują „Odgłosy wiosny".
-

BOHDAN GADOMSKI
Galasińs1d

~· -1

się moją córką.
- Dla pani zaczęły się wędr4wki

Rozmawiał:

Foto: Grzegorz

1

- Sądzi pani, łe śpiewaczka łirystępuJąca wyłącznie na estradzie ma tam s·zanse na · d1lszy rozwój arlystyezlly?
- Jest to rzeczywiście inny gatunek, wymagający inny·c h
predyspozycji i nie każdy śpiewak operowy jest w stanie dać
recital na estradzie. Najkrótsza pieśń ma dziewięć taktów, a w
trakcie jej wykonywania trzeba dać cały wyraz artystyczny i
musi być w nim wszystko zawarte.
- Na estradzie występuje pani w towarzystwie męża, pianisty, kompozytora I akompaniatora. Wydaje mi się, że taki
układ prywatny jest szalenie korzystny -dla śpiewaczki?
- Oczywiście i niejedna śpiewaczka zazdrości mi tego. Mąż
jest ze mną od początku śpiewania i zna mnie najlepiej.
W
pierwszej kolejności je&t kompozytorem i pisze dla mnie sporo
utworów.
- A które z państwa podpowiedziało e6rce, żeby poszła w
kierunku wokalistyki?
- To jakoś samo wyszło. Pamiętam, że Jagna słuchająca mojego wykładu na seminarium w Weimarze sama· poprosiła o przesłuchanie i okazało się, że ma świetny głos. Ukończyła Akademię Muzyczną w Warszawie (przedtem
studiowała przez dwa
lata japonistykę) i jest do dziś na 'kontrakcie w RFN.
- Dlaczego nie w Polsce?
- Nie otrzymała tu . pracy, chociaż ma dyplom z wyroznieniem. Musiałam więc . na jej rzecz zrezygnować z kontraktu w
RFN i poprosiłam zachodnioniemieckiego impresaria, żeby zajął

/
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Krajobraz
Nie myśl o ptaku - on ma
ledwie powietrza dotknie
już nastaje cisza

.aknydła małe

myśl o rybie ·tak wtopionej w
kiedy płynie '
woda jej nie słyszy

Nie
że

zieleń

Nie myśl o kwiecie '- gdy motyl urpiera
barwy płowieją
jak niebo na wietrze
Nie myśl o dq:ewie zostaje liśćmi
p<>raniona przestrzeń

istotniejszych

spraw

epoki,
wydarzenia. Fakt historyczny (bez wzglę
du na wagę) stanowi zwykle ościśle

respektując

toczkę
powieściowych
wątków,
układających się w fabułę w zarysach znaną czytelnikowi zasad-

·den.cz wzbiera powoli

w ściemniałym polu
1uche tkwią k.amlenie

GW$NE KSIĄŻKI

Dla kogo hold.
•
•
1 uznanie
z olcazji 100 roe~icy urodzin .Hansa :Friedricha
Bluncka w Republice Federa}neJ Nlem1e~ uk~~;
ła si• książka, pt. „Uduchowiony braterski świat
wydana nakładem Husum Druck - Und Verlags·
aesellachaft. . Autorzy książki w pok?rze i ~łębakC
chylą crdo składając h<>łd temu płS4r~ow i :
.
Kim był H.F. Blunck? Na to pytanie. nie·v1elu
może już dziś odpowiedzieć. Przez ~owo:ie~ne lat:.\
przemilczano zar6wno dorobek jak 1 naz~1ska. tego pisarza. Należał bowiem do czoł6wk1 ... hitlerowskich pisarzy. Tak bezgranicmie był od.dan)'
narodowym socjalistom. że u11Pr&wiedliwiał nawe·
publiczne stosy płonących książe~, uznanych nt
rozkaz Goobbelsa przez hitlerowski motłoch w. na.dające się tylko
na popi6ł. W n.agrodę za man:·
testowany entuzjazm dla TNecieJ Rzeszy Bh~'?~''
mógł wydać blisko 100 książek, otrr.ymać osobisoHł
z rąk Hitlera medal Goe.t hegc I stanąć na . czel •
nowo utworzonego. oczyszczonego z „obcych ele·
ment6w" zwlą*u pisarzy hitlerowskich..
. .
Jednakże największe zdumienie wzbudz1ło to, ZE
słowo wstęl)Ile do tej ponurej książki . (w kt6rd
wspomnięnia zamieszczają żyjący_ jeszc~e.. lu.b PO·
krewni ideowo niemieccy faszyści) napisał me ktc
inny a prezydent międeynarodowego PE~ Clull•·
Francis King, który nie może wyjść z podziwu dla
czołowego hitlerowskiegó t1isar.za. pisarza, _kt6ry
t>Ublicz:nie usprawiedliwiał . także . ~tlerowskie .a·
iresje i zbrodnie ~ EuroPte. ~ J~Z
najbardz1ei
zaskakują stowa Kmga, ~Y p;sze: .•W/$-'(-~~o . ccc ,
czytałem Jli_óra , ~lunclta . 1_ co„.,.q. n1I)l _.1~l~~atem ..
wzmocniło mnie ·y;- p()dZiwie ·dtil .. tik m.eus.ir1W;o•
nego bojl)Wnika o prawa pisarzy, o ml~zynarodo·
we p0rozumlenie I o pok6j światowy". .
Nawet &lennik „Frankfurter Allgemeine
Zei·
tung" - jak pisze Eugeąiusz Guz - tym razei:i
nie może ukryć zdumienia i zaskoczenia panegirykiem SZllfa międzynarodowego !"EN. Clubu . dla
chluby pisarsk>iej hitlerowców. Dziennik napWl;ł
że mamy tutaj do czynienia z je?nomaczną pro·
ba zaangażowania autorytetu. ~iędzynar?<ło'?egr.
PEN Clubu dla udzielenia na1wyzszych śwuicen a-.
po1ogetycznej książce pochwalnej o pisa.:zu; kt.6rego Tomasz Ma·n n nazwał w 1946 r. hterackmt
ekSPOnentem i notablem Trzecie) Rzeszy.
.
Sprawa ta wywołała w Bonn spore paruszerue
Przewod,nlczący zachodnioniemieokiego PEN Clubu Walter Jans skierował do F. Kinga l~st W71!8•
żający najwyższe zdumienie. jego zaanga~~wa-n1ei_n
się po stronie czołowego 1'ropaga~ora re~im1;1 h.1•
tlerowskiego. W odpowiedzi F. King wYJaśnił. z~
'Pisząc laurkę rile bardzo wied:i:iał „who is who"„

Oprac. M. Z.

rodzinne, przestrzegając i chronologii, i wyrazistości fabularnej.
Czytelnik odbiera tedy świat
przedstawiony w identyczny sposób, w jaki jawi się on poszczególnym bohaterom reprezentantom wlelC-e rozgałęzionej rodziny Horynie,kich. Suma ich
przeży~ ma dać
dopiero świa
dectwo prawdzie historycznej lat
1939 - 1953.
Myślą przewodnią powieści Karola Józefa Stryjskiego stało się
powiedzenie
Iljl
Erenburga:

Historia i logika

po trudzie siekiery

A myśl o ziemi - trawa rośnie gł~eho
piach znieruchomiał
niechętnym milczeniem
ł myśl o chmurach -

Ukazał się drugi tom
„Horynieckich" - sagi rodzinnej pióra Karola Józefa Stryjskiego.
Obejmuje on piętnastolecie niezwykle brzemienne w skutki dla
naszego narodu i J:l.aństwa: od
wybuchu drugiej wojny świato
wej po śmierć Stalina. Historia pozostaje bez wątpie
nia dziedziną bliższą sercu Stryjskiego niźli · meratura, stąd też
nie bawiąc się w jakiekolwiek
eksperyme1,1ty artystyczne dą
ty
on
do
oddania
naj-

•

pocz~tku

- napisało ją
nie zaś autorska
fantazja. Postaci autentycznych
znajdujemy jednak w „Horynieckich" niewiele, przeważają
postaci fikcyjne, a w ich losach
- jak w zwierciadle - odbijają się wydarzenia i procesy hfstoryczne. Ta to bezpośrednia zależność oraz wierność wobec realiów powoduje, iż odebrać moż
na powieść
Stryjskiego
jako
swoistą ilustrację historii, zwła
szcza, iż zdecydowana większość
spraw pozostaje bez komentarza. Inaczej mówiąc! Karol Józ r>f
Stryjski rozpisuje niejako w yc'.arzenia historyczne na sytuacje
niczo od

przecież życie

„Historia nigdy nie uczęszczała
na wykłady z logiki". Zgodnie z
tą formułą wydarzenia hlstoryczne pojmowane są jako przejaw
potężnej, bezwzględnej, metafizycznej wręcz siły, działającej
gwatłownie i na oślep.
Niszczy
ona nie tylko jednostkę - potrafi zniszczyć naród. Fatalizmowi dziejów przeciwstawiona zostaje siła ludzka jako wyraz organizacyjnej działalności ugrupowań politycznych (łącznie z działalnością

zbrojną).

~istoryc~e

Włodzimierz, dający ujście ~ze

konaniu deterministycznemu. „Jak
mało nasze losy zależą od
nas
samych I Jak wiele
musi się
wydarzyć, aby to sobie uzmysło
wić". Dwa te
krańcowe stanowiska wyznaczają skalę pojmowania historii w rodzinnej dyspucie Horynieckich.
Historia jawi slę na kartach
„Horynieckich" jako żywioł, nad
którym ludzie usiłują zapanować.
rótnych powodów i dla róż
nych celów. Przeważnie decydują
tu emocje
racjonalizowane
najczęściej ex post, kiedy trzeba
uzasadnić jakoś to wszystko, co
się już dokonało bądź też jeszcze dokonuje. Nie ma
więc
I
być nie może jednej, wszechogarniającej wersji historii bo
przecież historia to
nieustający
spór racji, ścieranie się poglą
dów, krzyżowanie sentymentów,
gromadzenie spraw częstokroć
bolesnych, poWikłanych, niejednolitych. A gdyby nawet historia okazała się pilną słuchaczką
wykładów z logiki - to i
tak
nie byłoby zapewne inaczej.
Bogatą
w realia, szanującą
faktografię, dotykającą tak zwanych ostatnio· u
nas „białych
plam"' powieść Karola Józefa
Stryjskiego
warto
wnikliwie
przeczytać i przemyśleć.

z

burze i zawieruchy
Jawią
się
więe w ,,Horynieckich" jako wy-·
padkowe ścierania się uóżni~o TADEUSZ
wanych postaw i interesów. Dla BLAżE.TEwSKI
przykładu w
rodzie Horynieckich postawę optymistyczną reprezentuje Maciej. Twierdzi on:
Karol J6zef SU,.Jskl, „Hory„Rzeczywistołć przytłacza nas I nieccy". Część Il, Wydawnictwo
tłamsi, a my pragniemy J!\ zinie· ł..6dzkle, ł..6dź 1988, s. 285, nanić, a nawet walczyć z nią,". Na kład 19 650 + 350 egz„ cena
zł
przeciwnym . biegunie sytuuje się 570.-

•

Mahler i odwłetzne problemy
Z okazji obchodzonego

Międzynarodowego
Kościele Ewangelickim

Dnia

Muzyki odbył się w
św
Mateusza uroczysty koncert oratoryjny. Orkiestre.
symfoniczna i Ch6r Filharmonii Łódzkiej pod dy.
rekcją Tomasza Bugaja oraz dwie wybitne p0lskitł
śpiewaczki Bożena Betley sopran i Jadwig~
Teresa Stępień - mezzosopran wykonali monu•
mentalną II Symfonię c-moll Gustawa Mahlera
Ten żyjący w latach 1860-1911 austriacki kompozytor należał bez wątpienia do najeiekawszych in•
dywidualnoścl eurapeisklej
kultury
muzycwe•
przełomu XIX I XX wieku. Spośr6d 10 symfónii,
kt6rę skomponował, tylko cztery: pierwsza. mata,
sz6sta i si6dma sa utworami czysto orkiestrowymi. W pozostałych komp<>zytor zastosował
głosy
ludzkie - · chór I solowe partie wokalne.
Najbardziej lubianym i najczęściej wykonywanym dziełem symfonlc~nym Mahlera
Jest ukoń·
czona w 1894 roku I zaprezentowana oodczas wspomnianego wieczoru muzycznego TJ symfonia c-moll
Inspiracją dla koml)OZytora clct stworr:enla
tel(<i •
. monumentall\ego c:U;ięła · ·bYl chorał
Klapfsta<;k~·
• 'h-~tująey o zmartwychwstaniu. osobiste za intere·
sowania twórcy odwiecznymi
T>roblemami czło·
wieka: śmiercią. zmartwychwstaniem I wiarą ._..,
Boga. Wspomniany tekst wiersza posłużył. Mahle ~
rowi do stworzenia kantatowego finału który m·1
w tym dziele największe znaczenie ideowo-estetycz.ne
II Symfonia jest dziełem bardzo rozbudowanym,
zar6wno pod względem rozmiarów - pięć muzycznych ogniw i 75 minut muzyki. jak i
ood
wzgl~em aparatu
wykonawczego - szt'~ególnie
instrument6w dętych i perkusyjnych. CiekawYm
szczegółem estetycznym jest zestawianie w toku
całego dzieła r6:imych nastrojów i uczuć . Od lekka§cl I banału, do kontemp1acyjności f monumentaliz.mn. Część pierwsza - Allegro maestoso jest
fragmentem. który cechuje uroczyśta powaga W
usłyszanej interpretacji szczeg6lnie wyraziste było brzmienie niskich instrumentów smyczkowvch i
dętych drewnianych najbardziej netów i fagotów. · Następna część dXieła - Andiamte utrzvm•na
jest w zupełnie innym nastroju. Jest ona lekko
Instrumentowanym fragmentem. o lirycznym charakterze.
W artystyczne} kr~~M fllharmonik6w ł6dzkich

ła.

W PNedostabniej części dzieła - „Przedświatła"
kompozytor wykorzystuje tekst pieśni ze zblo.ru
„Czarodziejski róg chłopca". Jest to fragment o
tY1>0wo modHte~.vm .i kontemplacyfnvm charakterze. Należy
*· · ądej.scu. zwr6ci .
a
żuliwość śpiewu .Jadwig\ Teresy Stę'P\en .
rlystka ta w:vlatkowo 'Plęknle, z wyc11uc\em stylu \
wielkim zaangażowaniem uczuciowym wykonała
t1artię altu we wspomnianym ogniwie dzieła. W
finale szczególny w.yraz zyskały fragmenty wykonywane 'Przez całą orkiestrę. obrazujące nadejście
Sadu Ostateczne~o. Wyjątkowa ekspresję estetvczna wykazały tutaj grupy: instrument6w
dętych
blaszanych i perkusji. Trudno było te.ż nie zauważyć wielce ekspresyjnego brzmienia ch6ru i orkiestry - znakomicie addajacego odwieczne ludzkie oroblemy, jak i żarliwości obu wokalistek.
Nieco słabszym momentem finału było niezbyt
wyraziste brzmienie trąbek i waltorni, obrazują
cych w mahlerowskim dziele wezwanie trab Apokalipsy.
Wysłuchana jnterpretacja muzyki Mahlera
za
sprawa i.ej wykonawców przyniosła
słuchaczom
nie tylko przeżycia estetyczne lecz pozwoliła też
zastanowi~ się nad odwieczny·m i pytaniami o istotę lud?:kiego żyeia l śmierci.

PIOTR KUKIELKft

zkraju i ze świata • zkraju i ze świata
zYCIE W RYTMIIE

TANGA czyLI
JERzy PE'IIERSBURSK!I

Urodził się w 1895 r. w War·
szawie, yt rodzinie z muzycznymi tradycjami. Studiował w
warszawskim
Konserwatorium,
potem w Wiedniu, lecz nie pociągała go kariera
„poważnego
komp<>zytora". Współpracował z
licznymi w owych latach kabaretami muzyczno-literackimi )ako
akompaniator.
W „Mirażu" akompaniował samej Poli Negri,
w „Czarnym kocie" zadebiutował jako autor piosenki „Wiatka Teodore" do słów Tuwima
i wreszcie pod koniec lat dwudziestych skomponował · „Tango
Milonga", po kt6Tym świat oszalał. Z angielskim
tekstem i
pod tytułem „Oh, Don14a Clara"
tango Petersburskiego ro!brzmiewało na wszystkich europejskich
estradach, a na Broadwayu wykonywał · je legendarny Al Jclson - pierwszy
śpiewający z
ekranu aktor filmowy.

Kt1•· Sławomir f.uczyi\skł

najbardziej muzycznie interesujące
była piękne
solo pierwszych skrzypiec. Trzeba także zwr6cić
uwagę na miękkie brzmienie flet6w i klarnet6w.
Równie stylowo była podkreślona przez dzw<" ' ki rozmarzona barwa dźwięku.
Jedynym interpretacyjnym mankamentem tego
fragmentu dxieła okazała się zapewne lego rozwlekłość. Trzecia część symfonti scherzó oparta
jest na pieśni ludowej .,Sw. Antoni każacy
do
ryb". Fragment ten cechuje nastr6j rubasznej l(rozy. Dało się to odczuć najbardziej w brzemieniu
klarnetów fagotów i waltorni - przy czym ostatnia grupa Instrumentalna stroiła troche nieprecyzyjnie. Za to zwracało uwagę pełne
brzmie-nle
trąbek i pu:..<mów w tym samym fragmencie dzie-

Lata trzydzieste to jedno wielkie rasmo sukcesów. Powstają
wtedy kolejne wielkie
przeboje Petersburskiego:
„Ostatni:i
niedziela", „Ju:i; nigdy", „Ja się
boj~
sama spać", „Odrobinę

szczęścia

•
• zkraju i ze

w miłości" i „Tango
andrusowskie". Pisze jednocześ
nie muzykę do głośnych w owym
czasie filmów: „Królowa przedmieścia", „Co mój mąż robi w
nocy", do operetek i musicali
(m.in. „J;łobert ł Bertram"). We
wrześniu 1939 Petersburski znalazł
się na terenach
zajętych
przez ZSRR, wtedy skomponował słynną „Niebieską chusteczkę". która
stała się w owym
czasie nieomal piosenką narodową w ZSRR, i którą przypisywano
Izaakowi
Dunajewskiemu.
Petersburski wstępuje do armii
gen. Andersa, w której służył w
randze
starszego
sierżanta I
pułku lotniczego II Korpusu. Po
wojnie nie wr6cił do kraju. Z
Kairu przedostał się' do Brazylii.
Grał w nocnych lokalach i klubach. W Rio de Janeiro tworzy
duet fortepianowy z twórcą
„Czerwonych maków na Monte
Cassino" - Alfredem Schnutz:em.
Potem przenosi się do Argentyny, gdzie wespół z argentyńskim
poetą Mario Battistelli
tworzy
kolejne· tango
„Wszystkie drogi prowadzą do Buenos Aires",
któl.'e stało się przebojem t sygnałem wywoławczym
miejscowej s~cji radiowej. Po śmierci
żony pisze swoje
słynne „Pła
czące · pianino", załamany wraca
do kraju
pod
koniec lat 60
Zmarł 7 października 1979 r. Jego muzyka jest wciąż grana i
wciąż wzbudza emocje. zaś Pa-

Miał niezwykłą twar~

Lata dorzeżbiały do niej
bt"ilzdy nie s~pecąc, a usdachetniając
czasem dzieje z pejzażem, z piękną,
starą architekturą. Lata i los narodu, do któreao
przynależał. Sandauer nazywał ją etiopską. Dla
mnie była twarzą odwiecznego wędrowca. Wędro
wca po .cenQ.rarsawskillll Kole Rzeczy„. Był czło
wiekiem niezwykle dumnym, subtelnej natury i
uciążliwie wrailiwego serca jeśli się go dobrze
znało, a miałem ten nszczyt i tę przyjemność.
Obcym sobie jawił a\ę jako niezbyt sympatyczny, dość oschły, z dnżym dystansem człowiek.
Sandauer na.pisał kiedyś o nim, że przeszedł cały
katalog cier:pień I przemyślał kilka ruy Dekalo1
tam i z powrotem. Takle było jego życie i ta.ki
jego człowieczy charakter...
Artur Sandauer zawsze mówU o nim eie·pło.
M6wił na przykład ta.k: - Jonasz Stern to ciągle
bardzo dobry malarz. Nie wiem, jak on to robi ..•
I nie było to gadanie przyjaclela o przyjacielu,
Żyda o Żyd.zie; to była o.pinia wielkiego arty.ty
o drugim wielkim artyście„.
Jak patrzę dzisiaj, z pewnej pe.rwpektywy na
twórczość Jonasza Sterna wiem, że tak naprawdę niewielu r<numlało ją do końc!l. Niewielu
wiedziało, o co w niej naprawdę chodzi. Była
ta sztuka szlachetna i piQkna - zatem wielu to
wystarczało. Lecz o iron·io! - estetyzm był
ostatnią rzeczą, o kt6rlł dbałby ten· niepojledni
artysta, związany bardz.iej z czasem przenłym nli
z dniem dzisiejszym, acz i ten· wyeisnlłł nieodwracalne piętno na jego sztuce, a i nierzadko
dawał
się
boleśnie
we znaki.
Jonasz Stern studiował na ASP w Krakowie
u Jarockiego, Pautscha, Axentowicza, Kamockie·
go; razem z Marią Jarem!\ l innymi kolegami za.łożyli „Gru.pę Kralcowaką". Zwil\Zany był z lewicą. W 1938 r. został aresztowany za działalnoia
polityczną
i znalad slę w Berezie Kartuskiej;
zwolniono go na .skutek protestów środowiska artystycznego i f.ntelektualistów. W czasie 1>k'upacjl
przebywał w lwowskim aetcle. Podozaa Je10 likwidacji cudem tylko unilkn11ł · łmiercl; pominęły
go kule plutonu egzekucyjnego. N<>Cll wydos.tał
się spod zwału trupów t. i>rzez Karpaty. uszedł
na Węgry gdzie przebywał - pod zmienionym
nazwiskiem - do końca wojny... Te pmeżycia
najpierw do.prowadzą do arty&tycznej de-presji, a
w wiele I.at p6żniej zna)dłl ponadczasowe uog61nienie w jego sztuce..•
„Pracować impulsywnie pod wpływem nagłego
doznania, wrażenia, przeżycia, mówić o sprawach
ostatecznych - o · śmłercl, zaniku. rozpadzie. sto•
pniować nastroje od liryzmu 'PO dramat, a równocześnie zachować .i>ok6j· wewnętrzny, przestrzegać kanon6w („.)"
(M. Hermanadorfer).
Artur
Sandauer, przyjaciel artysty, towarzysz kajakowych wypraw. widział jęgo sztukę w o wiele
szerszym kontekście: „Weźmy plastykę Jonasza
Sterna: w ostatnim okresie jej materiały to w
zasadzie kości, ości. pi6ra rozmieszczone wśr6d
pomiętych pł6cien. Na takie uformowa.nie się tej
tw6rczości
wpłynęło w dątej mierze
dzieciń
stwo. Najwcześniejszym alfabetem, jaki poznał
były hebrajskie litery, odcisnlęte w niepamięt
nych czasach to grubym, to cienkim końcem dłu
ta na glinianych tabliczkach Kto wie, czy przed
dłutem nie utywano w
tym celu n>zs.YPanycb
pustfnl kośel tdadzłony~ ~· t1tądt l.ub o«~
-Wróconych 1\ow\c;\'t"'.
·
• ·
·
W 19111 r. Stern odoowied:dał na ankietę „Kultury": - „Nie chcę się dać zanufiadkować w ła
dnym kierunku. To. co robię, chcę, abY było moją autentyczną wypowiedzią. Inaczej to wszystko
nie miałaby sensu. Kierunkl. to jest wymysł k.rytyk6w. Picasso nie był kierunkiem. On był sobą".
W tejże ~amej ankiecie Stern tak się wyiruił:
„Jak m6w!my o kuttune. to trzeba pamiętać. że
najważni~jsza jest kultura codzienna. Ale to nle
znaczy tylko, że ktoś komuś miejsca w tramwaju
ustani, albo powie dz-leń dobry. To znacz:v. że
w życiu mw;I być wiadomo, te feśli ktoś m6wi
tak, to znaczy tak, a jeśli m6wi nie, to znaczy
nie. I teby ntgdy nie zapominać, źe to, co Jest
prawdot>Odobne nie jest 'Pt'awdą, a to. co jest
p.rawdą, nie jest prawdopodobne trzeba nam
ostrych rozgraniozeń. trzeba rm-awd1enia czv ta,
o czym sie dowiaduję. jest rzeczywiście n„awd~".
Pamiętajmy/o tym artyście f o jego sztuce, bo
warto.
wciąż nowe
ją; ta.k się

.ANDRZEJ GRUN

świata

• zkraju i ze świata

•

pisane
przez
Petersburskiego programowanym u.sposobieniem,
„Tango Milonga" dla wielu do zdolnością reagowania na bodźce
dziś uchodzi za niedościgły wzór.
zewnętrzne,
przeżywania wraJANUSZ OLEJNICZAK żeń i emocji. Atmosfera domu
rodzinnego sprzyjała rozwijaniu
O SOBIE
moich uzdolnień. Ojciec grał na
- W tym roku koncertowałem fortepianie,
matka również, a
w Japonii - mówi laureat mię• dziadek był zapalonym melomadzynarodowych konkursów, któ- nem. W domu nigdy nie prory występował już we wszyst·
d "ł
kich niemal krajach ~uropejskich, wa zt 0 się rozmów · na temat
a
także za· oceanem - ' dając mojej przyszł~cł. Nie pamiętam
kilka reci~li w Tokio, dokona- też, abYm sam dokonywał jałem ~kże nagrań
dla
firmy kiego~ wyboru, nosił się z Pod•
„Yamaha Player". Wcześniej u- jęciem życiowej. de-zJ'i. Skoro
kazała się w Japonii moja pły·
~„
ta z nagrań dokonanych w Pol- w wieku fi la.t zaczęto mnie usce przez wytwórnię
„Wifon". czyć gry na fortepianie, wtado.
Moje kontakty z Krajem Kwit- mo było, w jakim celu... Mnie
nącej Wiśni miały miejsce rów- się wydaje, że bez udziału
nież w Polsce, prowadziłem bow
wiem kursy pianistyczne w war- Konkursie
ChopirTowskim nie
szawskiej Akademii Muzycznej, można w og6le mytleć o uda.
których słuchaczami byli Japoń- nym stai:cie, zwłaszc?:a w Polczycy ..• Z moich obserwacji wy- sce. Ten konkurs nobilituje, ale
nika; że bardzo żywiołowo przyjmowane są koncerty we Wło- czy gwarantuje zrobienie karle·
szech, Argentynie, Brazylii, .czyli ry? ·•· Trzeba mleć dużo szczę~
przez typ0wych południowców„. cia, aby trafić na odpowiednich
'Podczas koncertów w Polsce mam ludzi, którzy
potrafią uformoniekiedy wrażenie, że ludzie nie
mają ochoty wyrażać publicznie wać osobowo~ć młodego czło
swoich uczuć, że przychodzą na wieka... Kształciłem się p<>d kiekoncerty jakby nastawieni, żeby runkiem prot Zbigniewa Drzedoszukiwać się samych nledos- wieckiego, przebywałem na stu·
konałości i potknięć wykonaw·
·
ry.„ Przychodzi się na świat z diach w Paryżu. m.łn. u Witol·
o!ueślonym, niejako z góry za· da Małcuiyńskiego. Skończyłem
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Jako „naturalny fundament, a jednocześnie elementarz narodowej kultury muzycznej" określił
chóralistykę Stanisław. Wiechowicz. twórca silnie
z tą dziedziną związany. Wedł1Ji Henryka Opień
skiego natomiast praca w zespołach śpiewaczych
„to jedyna może praca, w której amato,rowi dane
jest służyć sztuce bea:pośrednio, na równi z fachowym artystą mua:ykiem".
Przytoczone stwierdzenia silnie akcentują rolę
i rangę ruchu chóralnego, zwanego też niekieoy
śpiewactwem. Ma ów ruch niemałą tradycję artystycznl\ i patriotyczną również w naszym ośrod
ku - liczy tu sobie bowiem sto lat z okładem.
W 1876 r. powstał w Łodzi najbardziej dziś le-·
ciwy „Chór Polski", przemianowany później na
„Echo". · Dziesięć lat pe>tem utwurzone zostało kolejne stowaxzyszenie śpiewacze - „Harmonia''·
Godne podkreślenia jest to, że i te- stare, i .nowo powstałe ansamble - dając swym członikom
zadowolenie estetyczne l towarzyskie, kształtują'c
wewnętrzną oraz społeczną dyscyplinę nie tracą coraz rzadszej obeenie cechy czystego amatorstwa. Mają wciąż jeszcze walor bezinteresownego,
a więc pozbawionego materialnych korzyści, kontaktu ze sztU!ką. A przecież ,;powszechne zabieganie, zaabsorbowanie sprawami- codziennymi wywiera .negatywny wpływ na psychikę i postawę
ludzi - jak i:R>wiedział mi ostatnio prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Kazimierz
Stobiecki. - Je.st coraz mniej czasu i ochoty rid
oderwanie się od bieżących zajęć, coraz trudniej
też o jakąś bezinteresowną aktywność. Na szczęś
cie są wciąż tacy, którzy chcą mimo wszystko
muzykować, śpiewać. Naturalnie żeby „dać się w
to wciągn~i:" tNeba najpierw odczuć jakąś potrzebę. Tutaj otwiera się szeroki temat kształto
wania nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze ... "
23 patdzlemi•ka uczestpiczyłem w pabianickiej
sali widowiskowej przy ul. Orlej w V FesUwalu
Pieśni Chóralnej. im. Karola M. Prosnaka. Przypomnę, że urodzony w Pabianicach Prosnak (li
-1976) był cenionym kompozytorem i dyrygentem
chórowym. P.rowadzU w tym mieście Towarzystwu
Spiewacae im. 8., _Moniuszki ~r" „Lutnię", a następnie „Echo" i · „Harmoń.ię" w Łodzi. Na po~
poświęconym . iµ. in. jego właśnie twórczości, jednodniowym festiwalu o pewnych cechach konkursu (wykonanie pieśni Prosnaka było obowią.zkowe
i punktowane. wyłoniono też. bez przyznawania
miejsc, grupę zespołów najlepszych\ wystąpiło 9
chórów - 7 z województwa łódzltiego ponadto
po jednym z Koła i Tarnowskich Gór. Zespołów
miało śpiewać więcej, jednak "kilka „nawaliło'·.
Poziom produkcji, jak zazwyczaj na tego typu
przeglądach, był zróżnicowany.
lj>d inte.I'pretacj;
wzorowych po słabe, determinowane np. bardzo
zaawansowanym wiekiem chórzystów lub mniejszymi umiejętnościami dyrygenta. Ogólne wraże
n:e wyni05ło się wszakże dobre. Przewodniczący
jury, doc. Tadeusz Błaszczyk, dyrektor artystyczny Łódzkiego Oddziału PZChiO, dziekan Wydziału
Wychowania Muzycznego łódzkiej AM, stwierdzi!.
„Na uznanie zasługuje zaangażowanie wlad:t
Pabianic i tamtejszych społeczników, którzy przygotowali imprezę. Została. ona rzeczywiście dobrze
zorganjizowana i umiejętnie powiązana z 70 rocznicą odzyskania niepodległości. Pewnym minusem
okazało się w praktyce powtarzanie przez różne
zesp-:ły tych samy_ch pieśni K. P.ro6naka. Myślę ,
że w przy!lZłośc;i da się_ tego uni.kni\ć choćby dzię
ki wyd!U"4u .prz~J, .opcl\?flzą..~~a:t. 65-~ei;~e.
bianickie To·wartyifwo Spiewacze • ,';Dt~on!~ . zbiot~
ku Pr~nakowski<;.h pieśni. Pewną trud'.ń.oś'l: sta~ ·
nowllo dla jury · pr.zyznanie nagrody za naJc1ekawsze wykonanie pieśni patrona festiwalu. Po
dłuższej dyskusji przyznaliśmy tę nagrodę Chórowi Nauczycielskiemu • l:.od:z:i za nadzwyczaj
trudny utwór · „Słowik l róia.". Najdojrzalszy muzycznie, łbdzki chór ,,Harmonia" wybrał bowiem
tym razem pieśń bardzo łatwą. Obradom jury
przewodniczyłem już po raz drugi. Cenię ten festiwal Na pewno .szkoda, że nie zaintereso-walo
się
nim radio i telewizja".
W grupie nagrodzonych chórów, poza wymienioną „Harmonią" pod ·dyr. doc. Henryka ~la
chy,
„Dzwonem" kierowanym przez .l\lariana
Strzelczyka i zespołem ZNP. prowad.Żonym przez
Mariana. Toronia, znalazły się jeszcze: Towarzystwo Spiewacze im. S. MoniuS1Zki w Łodzi (dyrygent Henryk Karpiński) ora.z, także łódzkie, Towarzystwo Spiewacze im. K. Szymanowskiego (dyrygent Jan Przybylski).
Następny Festiwal Prosnakowski za 2 lata. Czy
przybędzie na nim chórów? Ozy pojawią się nowe?
Zobaczymy.

Godzi si• skorzysta~ 1 klucza do
sztuki, podrzuconego przez . samego autora (a w każdym razie nie
bez · je&o
ziody), w teatralnym
prq_gramie, 1dzie
przedrukowano
właśnie wywiad udzielony
przez
Jerzego Sitarza,
zafascynowanego
Marcelem Duchamp. To więc ten
tytułowy „Marcel D." współinspi
rator ruchu · dadaistów, inicjator
stosowania w plastyce ready-meds,
czyli dowolnych gotowych przedmiotów, jako tworzywa dzieł sztuki lub, jak kto woli, antyśztuki.
Nie jedyny to zresztą patron,
którego przywołuje Sitarz głosząc
swe artystyczno-filozoficzne credo.
Bo jeszcze Bene Magritte, którego
obraz reprodukuje tenże program,
artysta, który również
otarł się
o surrealizm, nim został .Propagatorem „antymalarstwa".
W przedstawieniu pada też nazwisko Pollocka i komu z widzów
dopisała intuicja, ten, aby się nie
dać zawstydzić
autorowi, zajrzał
do książki „Od Maneta do Pollocka", gdzie znalazł
informacje o
trzech wymienionych i o niektórych innych.
Zżymałem się na autora, że tak
mnie uwikłał w detektywistyczne
tropienie
osób i kierunków na
zdradliwych
dla mnie
nurtach
plastyki współczesnej, po których
Sitarz, plastyk z powołania i wykształcenia,
pływa jak ryba w
wodzie, a ' jeszcze dorzuca widzowi
ze sceny ltluzje do Mac Lubana,
i to w angielskim brzmieniu. Zła
pałem wreszcie "t>ddech przy Sartrze i Debussym
dzięki
czemu
mogłem
swobodniej zastanawiać
się nad tym oryginalnym eksperymentem teatral11ym, ·jakim jest
sztuka grana w „Nowym".
Mimo początkowych zastrzeżeń i
oporów
przeciwko zbędnym, a
więc jakby snobistycznym odwołaniom
dałem się przekonać,
iż
warto
było wystawić tę sztukę,
p:iszukującą nowego sposobu komunikacji z widzem,
wciągającą
go w dialog na temat upodobań
autora i jego niechęci (Sartre). w
której fabularny pretękst nie liczy się z wymogami tzw. sytuacyjnego prawdopodobieństwa, byle
tylko zdołał zaciekawić niezwykłością zdarzeń l przeżyć, tajemniczością ...
Nie jest decydujące czy bohaterka prowadząca. jak tufaj, zagadkowe monologi z sobą lub wyimaginowanymi
osobami, naprawde
kogoś
oczekiwała, czy też nadal
żyje tylko wyobrażnią.
Trudne więc role przypadły aktorom. Przede wszystkim
wielopłaszczyznowe,
finezyjna i pełna
niuansów okazała się kreacja MIROSŁAWY
MARCHELUK . . której
swobodnie i z polotem partnerowali JAN W. PORADOWSKI i RYSZARD MRbZ (gościnnie).
Scenovafia
podporzadkowana
była tej samej konwencji umowvości.

DWTE PREMI1ERY

Duchamp i inni
.Nie wróżą trudnemu formalnie
przedstawieniu oszołamiającego powodzenia, choć wnosi ono do naszego życia teatralnego
własny
ton.
.
Jerzy Sitarz.
„Bonjour Marcel
D." Reżyseria - Lucyna Mielczarek, scenografia - Jerzy
Sitarz,
muzyka - Marek
Chołoniewski.
Premierlil w Małej SaU Teatru No·
wcgo.

LOżKO

I AS'.VRONOMllA
Sztukę współczesnego
jugosłe>wiańskiego autora w reżyserii Ju-

gosłowianina wystawił Teatr im.
Jaracza.
Niemal od pierwszych scen toczy się bardzo osobisty porachunek bohatera ze światem, człowie zdrością musiel~my skonstatować,
ka nieprzystosowanego do reguł iż nasi połud11low! pobratymcy oor.e;az:n
zycia codziennego, wymagają c egv bojga ple~ manifestują
od wszy$tkich szczerości, oddania, znacznie namiętniej, a w każdym
lojalności.
Pocz.ątkow"
jesteśmy rade donośniej niż to bywa u nas,
bez
skłonni odnosić się "do wewnętrz co óśmlelam się suponować
porównych rozterek Siljana i jego nad- dostatecznych. być może,
wrażliwości ze zrozumieniem i a- nawczych doświadczeń. Ale dzięki
probatą, jak do postawy, która w temu nieustanna rotacja bża w T
dziewiętnastowiecznej
"literaturze akcie nie odbywała się w denrylub
pruderyinie
rosyjskiej określana była jako mującef ciszy
westchnieniach. lecz
„bogoiskatielstwo" poszukiwa- tłu~ionych
akustyczny wynie Boga, a więc jakiejś idei po- miała stosowny
rządkującej,
nadającej
•wyższy miar I podniecający rytm.
A
jak
łatwo
sztuka
może zdesens naszej egzystencji.
świadczy o ty~. · iż
Jednak już w pięrwszym akcie prawować,
wymowa
astronotrudno
oprzeć się wrażeniu, iż jednoznaczna
nasz bohater najzaciętsze zmaga- micznego terminu .,czarnei dz:iunia toczy w łóżku, z ciągle zmie- ry" nie zadowoliła autora komenw teatralnym
programie.
niającymi się, często przygodnymi ·tarza
partnerkami. czego bym jako za- który nie omieszkał na ten temat
mysłu autorskiego wcale nie lek- sobie poswawolić. Oj, świntuszek
.
ceważył, gdyż w całkowitym za- z oana!
Co do mnie, to czarno widzę. jak
pamiętaniu się erotycznym
wyzdotychczas,
obecny
sezon
teatralwalającym z konwenansów, dochodzi się też do pewnego
stopnia ny ...
Goran
Stefanowski.
•. Czarna
poznania siebie i zrozumienia
z
kimś drugim.
"Rzecz w tym. iż "ziura" (Crna dnnka). Pr:i:eklad poszukiwania i zawody
Siljana 1',f~l!!Orzah Wierzbkka. Reżv~e1"ia
Geo~e;lev11'!t:,
~('enOJl'l"afia
znajdują niemal całkowite
ujście Ljnhlsa
w gromkich
tyradach i wybu- - 'irzee;or?i M~lerki. muzyk~
Plof- Uerłet. Pra„~emiera polska
chach wściekłości.
Owszem, w odrealnionym akcie w Teatrze im. Jaracza.
drugim. kiedy wyzwolona z ciała
dusza Siljana przygląda się temu.
co w warunkach wojennej próby
stało się ze znanymi mu ludźmi. i
jak przewrotnie złowrogiego sen- .TERzy
su mogą nabrać znane sbwa. bn KW1"1i:CIŃ~KI
sam zaczyna zdawać sobie sprawę
z siebie. ale to przenikanie
się
czasu teraźniejszego z przeszłym.
planu
realnego z pozaziemskim.
według wyobrażeń ludowych. jest

.'?:/ -

Pai'istwową

Wyższą Szkołę

MuBarbary
Hesse-Bukowskiej, a studia po. dyplomowe u · prof. Wiktora
Mierzanowa w Móskwie. W latach 19'77-78 do!lkonaliłem jesc:cze s_wą grę pod
kierunkiem
Paula ~adury-Ckody w Essen ...

PRAWDZIWA
ZAGADKA
Jaskinia- Kapowa odkryta przed
kilkunastu laty, w Baszkirii w
ZSRR jest systematycznie penetrowami przez uczonych. Radzieccy archeolodzy znaleźli w niei
bogate ślady starego osadnictwa - resztki ognisk, kamlen
ne narzędila,
kości
zwierząt,
grudki naturalnvch
barwników
mineralnych.
Stwierdzono, że
jaskinia była już zamieszkiwana
ok. 16 tys. lat temu. Prawdziwą
jednak _rewelacją okazała się galeria sztuki. Na ścianach jaskini
odkryto kllkad1lesląt ry~unk6w

, ·-, l
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Prywatnym wypożyczalniom wideokaset w Lodzi kres położyła przed oół rokiem akcja milicyjna Właściciele stracili filmy i zapłacili grzywny za czerpanie zysków z udostępniania kooli
bez praw licencyjnych. Ta oraz inne okoliczności
&powodowały, że wydziały handlu,
zobligowane
nadto decyzją Naczelnego Zarządu Kinematografii, ~trzymywały się z wydawaniem licendi na
pośrednictwo w obiegu kaset. Aż w końcu odmowa gdańskich urzędników została zaskarżmia do
Naczelnego Sądu Adminlstracvfne~o. Urzad orzegrał dlatego że przedmiotem starań o zgode była wideoteka złożona z ko1>!i tilm6w. nalilranych
prywatnie za pośrednictwem telewizji
satelitarnej. Prawa autorskie dotyczą n:itomiast dzieł sko1>iowanych fabry=ie i w oryginalnych opakowaniach.
Gdy z łódzkiego krajobrazu zniknę\y prvwatne
wypożyczia.Inie. pozostał tylko jeden wideoklub w domu kultury na Górnej. dysponuj;icy kilkuset
tytułami zaehodnimi. Jednocześnie w ŁDK.
na
miejsce zamkniętej wypożyczalni, grupa entuzjastów postanowiła utworzy~ ł..ódz1d Klub Miłośni•

przedstawiających

zwlei:zęta.

konie, nosorożce I bizony oraz symboliczne znaki i
figury ge9metryczne. Rysunki t~
są zbliżone
stylem i techniką

wykonania do sztuki naskatneJ
znanej
z jaskiń we Francji l
Hiszpanii.
Malowidła z jaskini
Kapowej nie mają żadnych ana·
logii na Uralu, ani na Syberii.
co jest prawdziwą zagadką dla
atcheologów. Nie wiadomo czym
wytłumaczyć
podobieństwo tej
sztuki
do malowideł z jaskiń
Europy Zachodniej.

„CORKA
SZANGHAJU"
Chińska

aktorka
Tsai Chin.
która
przed 30 laty świeciła
triumfy
na londyńskim
West
Endzie w sztuce
..Sw!at Suzie
Wong", jest autorką książki, w
której opisuje swe
tycia „na
l'lrblc!e zachodniej kultury". Tsal
Chin, córka
czołowe~o
aktora
chińskiego
teatru klasycznego,
wyjechała w 1950 roku na studia w
Królewskiej
Akademii
Sztuki Dramatycznej w Londynie, zdobyWając wkrótce ogromną popularnoś~.
Jej egzotycznlł
urodę i toalety kopiowało tysiące
kobiet w Wielkiej Brytanil l
VSA. zaś jeden z lampartów w
tondynskim zoo nazwany został
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ków Filmu „Film-Klub". Stowarzyszenie to zostazarejestrowane 5 maja 198 Sr w Wydziale Soołeczno-Administracvin.vm UMŁ, a POd koniec miesiąca rozooczek> <łzlał11 lność.
„
·„Filrri~K:lub" skupia 100 członków • .a jego Wide-·
oteka liczy 500 tytulów, wśród nich dramatv społN·zne . .• Dziewięć i pół tygodnia" A. Lyne'a (U8·\
science fiction: „lntercentor" M. Manina (USĄ,
1987), „Kontrakt rysownika" P. Greenawaya (an"g);
19371 .,2019·• A. Morgan°" (USA.
19871
i orzygc,d owy
„Czołg"
M.J.
Chomskyego
(USA.
!!186), Klur"wirz(' wymieniaią kasety
co
drugi
dzień oowiedział orezes Janusz Antosik a miesięczna opłata wynosi 3 tys, zł Wybór
ułatwia
pamięć ,Commodore". udostępnianego z racji są
siedztwa przez spółke komputerowa ,AS".
W zamian za udostępniany lokal wychowankowie ŁDK beda mięlf wolnv wsteo na wideoprojekc re kina wersji oryginalnej Prowadzone
są
rozmowy z ambasadami w celu pozyskania nowych oozycji. ..Film-Klub" rozmawia również ze
szkl'ła filmową w sprawie udosł~pn!enia rzut~ ' ki
wideo. umożliwiające~o orzenoszE'Tlie obrazu z taśmy magnetycznej na ekran kinowy.
ło

z.kraju i ze świata • Z·kraju i ze świata •z kraju i ze świata•

zyczną w klasie prof.

głównie

•

#RAM

CU
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JANUSZ JANYST

potraktowane w konwencji naiwnego realizmu sztuki nieprofesjonalnej, w
duchu dydaktycznej
opowieści o życiu źle przeżytym.
ZDZISŁA WOW! BIELSKIEMU w
roli Slljana udało się uwiarygodnić, w granicach
możliwości, duchowe rozterki tej zbyt rezonerskiej postaci. HANNA BIELUSZKO natomiast. którą niejednokrotnie
docenialiśmy i. w kompletnym przyodziewku,
zyskała jesz:ze ukazując swą nagość , na
co nie każdy może sobie pozwolić.
Wyrazistą
sylwetkę
Ojca
stworzył BOGUSŁA w SOCHNACKI, świadomą siebie emancypantkę, pełną jednak
kobiecości wykreowała MAŁGORZATA ROQACKA-WI$NIEWSKA. Nie kończą się
na tym role udane.„
Dzięki gościnnej reżyserii z za-

jej imieniem. Zagrała również w
kilku filmach,
m,in. w serii
przygód Jamesa Bonda. W latach rewolucji
kulturalnej w
Chinach, przebywała w Lonclynie oraz w Stanach Zjednoczonych, nieświadoma ogromu tragedii swego kraju oraz własnych
rodziców, którzy byli prześlado- ~
wani, a nawet
torturowani
przez czerwonogwardzistów.
Mimo pr6b asymilacji z kuljej poczucie narodowe okazało się silniejsze i
w 1981 r. zdecydowała się wrócić do kraju. Pierwszym dokonaniem, które przyniosło jej sukces, było wystawienie szekspirowskiej „Burzy". W przyszłoś
ci zamierza zająć się działalnoś
ci~
pedagogiczną ł propagowaniem rodzimej kultury za granic-.

turą zachodnią

W. KUPISZ

•
Nagrobki dyrektorskie
LF.SZEK MARUTA

..._
Foto: A. Blonsld

JEDNYM Z GLO\VNYCH
AKCENTOW
łódzkłeh
obchodów 70-lecia od:i;yskania nlepodlesłoścl
prze•.
będzie w dniu 11. XI. br. ' wspólna
uroczysta sesja B.idy NarodoweJ m. Lodzi i Rady
Lódzldej PRON.

Polskę,

:a LISTOPADA BR. W HALI SPORTOWEJ PRZY
AL. UNII 2 odbędzie się uroczystość Jubileuszu a
okaz}! 80-lecla Lódzkiego Klubu Sportowego,
Przewidziane jl!st m.in. okolicznościowe
wystąpienie pre!iesa klubu, m~ Zdzisława Kwapisza
oraz dekoracja zasłużonych zawednlków, trenerew l
działaczy odznaczeniami państwowymi l aportowymL
Tego samego dnia w Muzeum Sportu (ul. Worcella
21} otwarta zostanie wystawa pn, „80 lat Łódzkłeito
Klubu Sportowego".
Obchody , jub\leuszowe przebiegają pod t>atronatem
Komitetu Honorowego, na l~tórego czele stoi
l sekretarz Kl. PZPR - Józef Nlewiadim.ski.
W SZCZECffiSKIM SĄDZIE jak donosi łódzki
„Express Ilustrowany" - zarejł'strbwana została
„Gustaw Securltas". stanoW1ąca "Odpowledfitk
prywatnej policji i zarazem biura detektywlstycinego,
Ma być ona swoistym
uzupełnieniem milicyjnych
dzl~hń. Zajmie się ochron" powierzonego jej pieczy
mienia, zabezpieczeniem
mieszkań I kosztowności
szczecinian.
Zamierza w tym celu zatrudnić wysoko
kwalifikowanych funkcjonariuszy
uuędów
spraw
wewnętrznych, którzy przeszli na • emeryturę,
s"
Jeszcze w pelnt sprawni., i pragn" w ten sposób
dorobić.
·
spółka

UKAZAL SIĘ NOWY (ze znacznym
pośll.zglem),
numer IV-V (310-311, 1981) „Wędrownika" Biuletynu Zarządu WoJęwódzkiego Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoz11awcze1to w Lodzi.
Otwiera go pierwszy odcinek interesuJącej gawędy
literacltiej .o ludziach związanych ~ pueszłośclą,
naszei;;o miasta, znąnego łódzkiego dziennikarza i
prozaika Jerzego Urbankiew"lcza pt. , Cl z
ł'1otrkowskiej".
.
'
_Na uwagę zasługuje również ciekawy szkic Anny
PtlarskleJ o wybitnym . łódzkim lekarzu społeczniku
Karolu Jonscberze. Autorka przytacza w nim m.
In. mało dotąd znane, bardzo cenne lnformdcje
uzyskane od Jadwigi Jonscberowej - synoweJ° dr
Jonscbera.
z pewnością wzbudzi tet du.te zainteresowanie
w_ędruwka historyczna po piotrkowskich nekropoliach,
p10ra Ryszarda Ponduwskiego,
~onadto polecamy lekturze artykuł Mirosława
Zbigniewa . \:V~Jalslt1ego,
o. pionierze kOSUllp'.l.al}tykl
_. Arym · Stei"nf11ldzle,
- .· ·- · ·
1:Ym .,- ~ nu~eru 1.J'l numer coraz clek"awuym'.
um1'atow;tnt turyśtycznyor !leflodyklem .,_ "(tyTI:llowe
słowo z nagłówku .biuletyn" brzmi n.ider skromnie
w zestawieniu z bogactwem prezentowanych tteści}
stanowiącym prawdz'1wą kopalnie wiedzy dotyczącej
hlstońl Lodzi I regionu, kieruje od pażdzlerńika 1987
r. Anna Pilarska.
ANDRIEJ SACHAROW, wybitny fizyk W!IPóltwórca bomby wodorowej, represjonowany za
czasów Leonida Breżniewa. został wybrany członkiem
Prezydium Akademii Nauk ZSJU1,
STOWARZYSZENIE PLAST1'KOW AMATORO\V W
l..ODZI zaprasza na wysiawy: l) „Mlędl:ywoJewódzkll
konkursową wystawę m~l.Jrstwa
nieproresJonalne1to
l..odzl I Krakowa pt. .,OCI\ LIC NATURALNE
SRODOWISKA" w Galerlt TECHNIEKUM-NOT (plac
Komuny Paryskiej 5). F.k~pozycJa a:ynna będzie do
S. XI. br. w aodz. od U do 11. Wystawie towarzyszy
katalog;
·
ZJ Wystawę malarstwa Stowarzyszenia Plastyków
Am;ltorów w ł.Odzł, .zorganizowaną
dla uczczenia
70-lecla odzyskania nlepodtc11:łoścl przez Polskę
w Muzeum Historii Rutbu Rewo1ucyjnezo - Oddział
Muzeum RuCllu Mlodzleżowe110. przy ul. Gl1ańsk1ej
101. Ekspozycja będzie czynna do ~ grudnia:
·
3) „Wystawę plenerowo-prze11:llldllwa malantwa
nleprofeśJonalnego l.odzt za rok 1988"'. Otwarcie
wernlsatu nastąpi 13 grudnia br. o godz. li w
Dzielnicowym Doinu Kultury „LUTNlA" (W Galerii
l:S BLANCO). Ekspozycja czynna bedzle do końca
grudnia •
.JEDNĄ Z NAJCIEKAWSZYCH
IMPREZ
towarzysz(\cycb zakończonemu w Turynie
Międzynarodowemu Fest1w„1ow1 Młodego Kina
byl
retrospektywny prz„glą,d łllmów polsklcb,
powstałych w latach 1956-1970.
W spot.kania.eh z publlcznością l dyskusjach
„okrągłego stołu" uczestniczyli równ\et polscy
reżyserzy. m.ln. Wojciech Has. Kazimierz
Kutz,
Krzysztof Zanussi t Heneyk Kluba.

ZNANY POLSKI Rdl'SER JERZY SKOLIMOWSKI,
mieszkający obecnie w Anglll, zaangatował do •weito
nowego filmu, kręconego WI.' Włoszech. cygański
zespół pleśni I tańca „Roma". Odtworty oa scen•
cygańskle&d wesela z XJX wieku.

NAGROBEK NACZELNEGO
DYREKTORA

FILM TOMASZA ZYGADl.Y „ł'RZEWODNIK",
zrealizowany w okresie stanu wojennego, którego
jest Piotr Skrzynecki - legendarna oostai!
krakowskiej „Piwnicy pod Baranami" - został
dopuszczony do rozpowszechniania w DKF 1 kinach
lłudyjnych.
,
I

Taki napis nagrobny ja bym mu położył:
„To nie pie~zy naczelny, który się

bohjłterem

wył~ży ł."

NAGROBEK DYREJa"ORA
TECHNICZNEGO

DYREKTOR HANDLOWY „PEWEXU" MAREK
PIETKIEWICZ - zapowiedział wprowadzenie 'Ili'
placówkach tej firmy sprzedaey dolarowo·zlotóWkow1:J oras ratalnej.

Sekretarki powiedziały:
T e' c h n i cz n ie, był doskonały!

NAGROBEK DYREKTORA'
MONOPOLU TYTONIOWEGO

NAKl.ADEM PAJQSTWOWEGO INSTYTUTU
WYDAWNICZEGO Uka:te się niebawem powieść
tegorocznero laureata Na11:rody Nobla w dzleddnle
literatury - Egipcjanina Nadii Mahfuza.
Akcja Jej rozgrywa się w starożytnym Eitlpcie.

Smutna J)l"awda, Boże miły:
SPORT - prowadzi do mogiły!

NOWEGO .JOBKU
w tradycyJneJ ullcznei paradzie, dla
ł96 rocznicy odkrycta Ameryki prze:.
Krzysztofa KolumbL
·

TYSIĄCE MIESZKA~COW

wzlelo

udział
upamiętnienia

l'ofiCK .JAGGER, sławny wókallsta Rolling Stone.ów.
z koncertem w Sydney.
Zapowledzlal tet w:vstępy ealero zespotu w 19b
roku.

NAGROBEK DYREKTORA
BROWARU

wystąpił

Wzór samokrytY'ki, godzien uwielbienia
Rzekł: - Tego pić się nie da!
I umarł z pragnienia.

IM. ZBYSZKA CYBULSKIEGO,
oo raz dwudziesty przea redakełe
tygodnika „Ekran" dla wYróbtlaJ•c:vch sle mlo~ch
akterdw ·n1mowyoh, otrzymała Adrianna Biedrzyitska.
NAGROD~
prąman•

„Kuszenie r:a karuzelę'". Wyd. KAW LÓci:t 1983 T·

•

'
Na zdjęciu. -Mitoslawa MarcheLµk.

•

W GALllRli , PWSFTViT (Ul. Piotrkowską 180/1111)
czynna 1est wystawa ,,Po:>lół t diament" AndrzeJewskl·Cvbulskl-WóJclk-WaJda.
przygotowana
praes Muzeum KlaematorrafU w ao-teele nakręeenla
.,Popiola I Clamentu",

Opracował:

JAK

•

ODGl.OSY 9

Nadżib Mahfuz tegoroczny laureał ·Narrody Nobla - .to. wsp4)Clłll!Q płsar8
egipski. Urodził się w 19)2 roku w Kairze•. Po uk~ńczeniu studi6w filozoficznych
poświęcił się literaturze. Jest twórcą kilku znanych powiełci hlstoryesnyeh, ale w
późniejszym okresie jego pisarstwa zaczyna dominować nun 3połeczno-obyczaJowy. Nadżib Mahfuz jest uważany za tw6rcę egiPskleJ realistycznej
powieśCi współczesnej. W tytułach jego powie!łci powtarzają się nazwy uliczek
i dzielnic Kairu. Największy rozgłos przyniosła pisarzowi trylogia, kt6reJ tyłu~
również są nazwami ulic starego Kairu: ,,Bajna Kasrajn" (1956). „Kasr asz-Szauk
(1957) i „As-Suk'arijja" (1957). Jest to rodzał romansu obyczajowego ukazującego
życie rodziny egipskiej na tle przemian społecznyeb i świalopoglądowych. Za tę
właśnie powieść pisarz otrzymał wysoką nagrodę państwową.

c

zas

najwyższy, ażebyś się czymkolwiek zajął! - powiedziała któa"egoś
dnia moja mama i włożywszy rękę
do kieszeni dodała:
-· Masz tu piastra. idź po boby.

Wziąłem oburącz talerz i podśpie
.wując wyszedłem za drzwi. Przed sklepikiem,
.w którym sprzedawano boby, zebrał się cały
' tłum. Musiałem długo stać w kolejce, wreszcie

d otariem do marmurowego blatu i krzyknąłem
cieniutkim głosikiem:
Wujaszku, poproszę bobćw za jednego piastra!
Zapytał pośpiesznie:

-

Jakich bobów? Gotowanych? Z

oliwą

ie smalcem?

czy

wiedziałem, co O):lpow i edzieć, a oh krzyna mnie niegrzecznie:
- Odejdź~no od lady!
Cofnąłem się zmieszany i wróciłem do domu
z pustymi rękoma. Zobaczywszy mnie matka za-

Nie

knął

wołała:

- A cóż to wróciłeś z niczym? Wysypałeś
pewnie boby po drodze albo może zgubiłeś pię
niądze, urwisie?
- Nie powiedziałaś mi, jakie boby mam kupować z oliwą czy ze smalcem?

BORYS JAMPOLSKI

wściekła bestia. Z trudem wyrwałem się
kłem, . choć na ostatek dostałem jesz.cze

i uciemocnego szturchańca w plecy. Ale i tak byłem w
siódmym niebie. Przybiegłszy do sklepu wy11>aliłem:

- Poproszę o boby z. oliwą, wujku!
. Popatrzył na mnie nie ruszając się z . miejsca. Kiedy zuowu Powtórzyłem swoje żądanie,
wycedził ·poprzez. zęby:
- Dawaj talerz.!
- Talerz?
.
A gdzie„. gdzie jest ten talerz.?... myślałem
gorączltowo. Może upuściłem go, kiedy ,uciekałem? A może ukradł go kugla«"z?
- Tobie, mały. naprawdę brak kilku klepek!
Powlokłem się z powrotem, by szukać talerza.
W miejscu, gdzie przed chwilą stało tyle ludzi
nie było już nikogo, ale nie opodal słyszało si~
odgłosy gwarnego tłumu. Zbliżyłem się do zbiegowiska dzieci i obszedłem je dookoła. Zobaczywszy mnie kuglarz krzyknął groźnie:
- Płać albo zjeżdżaj!
- Mój talerz! - zawołałem z roi.paczą w
głosie.

Jaki mowu talerz, synu szatana!
·talerz!

Proszę oddać

. NADżm MAHFUZ
•

.
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oliwą.

f

pobiegłem do sklepu i
:wiedziałem:
- Wujaszku! Poproszę boby

Znowu

tym •razem po-

z

oliwą

za jed-

nego piastra!
- Z jaką oliwą? - spytał z niezadowoleniem
- z bawełnianą, kukurydzianą czy z oliwek?
· Zmieszałem się, bo znowu nie wiedziałem,
co odpowiedzieć, a on krzyknął:
- Nie przes2'k11dzaj! Odejdź od lany!
Onieśmielony i 'z.bity z. tropu wrćciłem do
domu. do mamy. Na tlłój widok matka ze zdumienia klasnęła w dłonie:
1
- Co, znowu nic? Przylazłeś bez bobów i
bez oliwy?
Rozgniewałem się:
Przecież nie powiedziałaś

-

ta oliwa
wek!'
- Jak

bawełniana.

mi, jaka ma być
kukurydziana czy z oli-

mówię, że z oliwą,
bawełn.ianą!
- A skąd miałem wiedzieć!

-

to znaczy,

że

z.

Skaranie boskie! A z tego sklepikarza to

też zakuta. pała! zawyrokowała moja mama
posyłając mnie znowu po boby.
Tym razem krzyknąłem od progu:
- Poproszę boby z bawełnianą oliwą, wujku!
Zbliżyłem się dysząc ciężko do marmurowego blatu. do którego ledwie sięgałem -głową i
powtórzyłem z tryumfem:
.
- Z bawełnianą oliwą, wujku!
Zanurzył czerpak w kotle.

-

Dawaj piastra.

Włożyłem rękę do kieszeni, ale kieszeń była
pusta. Zacząłem gorączkowe poszukiwania, wywróciłem kieszeń na ze mątrz,
piastr jednak
przepadł bez śladu. Wyciągnąwszy z. kotła pusty czerpak sklepikarz rzekł zn~żoinym głosem:
- Posiałeś tego piastra, głupie chłopaczysko!
Popatrzyłem pod nogi,
obmacałem oczyma
podłogę i wymamrotałem:
- Wcale nie posiałem. Miałem go przez cały czas w kieszeni.

-

Odejdź

od lady i

błagaj

pomógł ci znaleźć pieniądze.
Wróciłem do matki z pustym
knęła rozeźlona: ,

Alla.cha,

ażeby

talerzem. Krzy-

- Ależ skranie mam z tobą, samo utrapienie!
Prawdziwy bałwan!
- Ale piastr ..•
- · Co, piastr?
- Nie ma go w kieszeni...
-Kupiłeś· pewnie cukierki?
- Nie, Allach mi świadkiem!
- Więc gdzie się podział?
-. Nie wiem.
7" Przysięgnij na Koran, żeś go na nic nie
wydał!

Przysięgam.

A może masz dziurę· w kieszeni?.
Nie. coś ty mamo!
A ·może · oddałeś go sklepikarrowi, kiedy
:przychodziłeś do niego_ po raz pierwszy lub
drugi?
·
-

- Możliwe„. Nie pamiętam ...
- A cz.y ty w ogóle ..:okolwiek parnię.tasz?!
- Tak. Że jeść mi się chce. To pamiętam.
,\V tym momencie mama· załamała ręce.
- 1 co mam z tobą począć? No, dobrze, dam
ci jesicze · Jednego piastra. ale wyciągnę go z
t wo1e1 · skarbonki. Lecz jeśli znowu wrócisz z
n 11.:zy cn. dostaniesz lanie!
Pob ie głem czym prędzej marząc o smaczinym
śniadaniu . Na zakrę..:ie, w pobliżu sklepu, wbaczyłem cały tłum dzieci. Dotarły, do mnie ich
radosne okrzyki.
Moje nogi postąpiły jeden
krok do przodu, lecz -;erce było już tam, z ni- ·
111 1 Tak bardzo chciałem popatrzeć! Przecisną
łem się przez tłum i nagle ujrz.;iłem przed so. bą „. kuglarza. To ci niespodzi.anka!. ~c~lem
gapić się zapomniawszy o.- bozym sw1ec1e na
sztukmistrza. który wyczyniał najróżniejsze cuda ze sznurkami, z. jajkami. królikami i żąiija
mi. Kiedy kuglarz zaczął
zbierać pieniądze,
cofnąłem
się
l wyszeptałem: „Nie m~
nic!", a wtedy on rzucił się na mnie Jak

·10 ODGLOSY

Spływaj
żmijami!

stąd,

ale

już,

bo

poszczuję

cię

to on ukradł talerz. .. Niemniej poprecz. . Przestraszyłem się jego podłej
srogości i rozpłakałem się z. żalu. Jeśli przechodnie pytali mnie, dlaczego płaczę, odpowieJasne,

A. A.

o się ~tedy stało? Co się wydarzyło w tym wysokim i cz.ystym jak
krematorium gabinecie, kiedy wyczytano moje nazwisko?
- Aresztować!
I młody lejtnant, zupełnie jeszcze zielony, zaraz Po s·zkole, ożeniony z moskwianką, nawet bez mieszkania, mieszkający na
razie z teściami, szwagierką i jej dziećmi w
maleńkim kwaterunkowym pokoiku za szafą,
a przy tym ba.rdzo skrupulatny, w białym podpiętym kołnierzyku, nawet poperfumowany, odłożywszy książkę, swoim młodym i pewnym
charakterem pisma, za który zapewne trafił na
tę posadę, rozkoszując s.ię, wypisał przepiękny

a
Ach, skaranie! A czym ja cię . ka,rmię co
rano?
- Nie wiem.
- Jakiś ty nierozgarnięty! Idź i powiedz mu:

„Moskiewska ulica" to powieść Borysa Jampolskiego (19~2-~9.72) nap~sana w
latach 60. a drukowana dziś po raz pierwszy przez radzieckie czasopismo
.
literackie ' Znanija". Opowiada ona o mieszkańcach jedne~? domu na Arhacie
i może dl;tego jest kojarzona z „Dziećmi Arbatu". An_atol~Ja ~ybakowa. Są . to
jednak dwa zupełnie różne utwory. Borys Jampołski opieraJ~C się na wybranl eh
realiach historycznych, rekonstruuje· atmosferę tamt_ych. czasow, Ryb~~ow . .
natomiast w dokumentalnie niemal odtworzone realui. historyczne w~tsał dz1eJe..
swych bohaterów. Akcja „Dzieci Arbatu" toczy się w 1934. roku, ~ie~y . repre~Je
dopiero ·zaczynają się bohaterowie Rybakowa siłą r~eczy me muglt miec yetuego
obrazu stalinizmu, zaś Jampolski pisze o aresztowamach w 1952 ro~u, a_ Jego
bohaterowie przeżyli już represje lat 1937-1938 oraz rok 1949. _ MaJą więc
dojrzały stosunek do tej epoki.
.
.
W dorobku literackim Borysa Jampolskiego (autora takich ksiązek Ja~: ,:•Doroga
ispytanij" (1955), „Malczyk z Gołubinoj ulicy" (1959), „Molodoj czełow1ek (1963,1,
„Wolszebnyj fonar" (1967) i wielu opowiadań i powieści ~rukowany~b na łama~ 11
czasopisma „Znanija") - „Moskiewska ulica" uznawana Jest za naJlepszy utwor
tego autora.
Całość składa się z 13 rozdziałów.

że

szedłem

działem:

nakaz. No i to autentyczne dzieło kaligrafii,
podpisane przez naczelnika, którego podpis
przypominał bieg pędzącego pociągu, potwierdzone przez nadrzędną instancję, której podpis
tym razem był ozdobiony zakrętasami, a dostojnik był tak wysoki, ze nawet nie podał
swojego nazwiska, tylko skreślił jakiś hieroglif:
„zgoda", zarejestrowano w księdze i odprawiono, gdzie trzeba.
·
A może było tak. Poprzedniego dnia na dziedzińcu zjawił się ustawiacz..
- Jak tam, stara kurwa Fortunatowa prowadzi jeszcze to wszystko? - pyta.
·
- Czasami -,- ostrożnie odpowiada dozorca
Owidiusz, który dostał wczoraj od Zoji Fortunatowej pół litra świeżego denaturatu.
- A Muzyczuk, ta małpa zielona?
kontynuuje ustawiacz. .
.
- Zapił się na śmierć - wesoło informuje
Owidiusz, zły, że Muzyczuk sam wypija wszyst.ko do dna, nawet popatrzeć nie da, a potem
sam odnosi butelki.
- No, a ten typ - bezmyślnie pyta ustawiacz. - Kudłaty ...
- Który? - udając głupka pyta Owidiusz.
- No ten dumny. uczony, ciągle zapominam
jak się nazywa, jakoś na K.
- A, ten - -z.ałapuje wteszcie Owidiusz. Od trzech dni go nie widziałem.
- Nie nocuje?
- Może jest w delegacji?
przypuszcza
Owidiusz.
- W tere n ie - dodał ustawiacz.
No i podpułkownik , major, a może nawet
kapitan nie patrząc i nie zastąnawiając się dłu
go, przekreślił nakaz,, czasowo, i był to znak zygzak na miarę zygzaków Stworzyciela, linia
od niebytu do życia, a między nimi otcbłań,
brak wszelkiego pojęcia .
,
Potem zjawiła się nowa paczka, nowi wczorajsi wrogowie, którzy dzisiaj nie mają już nic
do powiedzenia, nie liczą się w nowej koniunkturze, nie wlicz.a się ich do statystyk, nagród,
poparć ani rekompensat.
Albo. może było tak:
- Wszystko zajęte, wóz służbowy, t.Tansport,
samochody.
No i wtedy ten w stalowej bluzie, w tej lepszej kowerkotowej bluzie, pachnący perfumami „Chypre", jakich używa góra dowództwa
spraw wewnętrznych , mimochodem, niedbale

- Kuglarz u!cradł talerz!
Wreszcie przypomniałem ·sobie o swojej mamie. Serce mi się ścisnęło. Z głośnym płaczem
ruszyłem ·do domu: to jest wypróbowana metoda. do jakiej uciekałem się. ilekroć chciałem
uniknąć lania. Bałem się tylko. że mama odgadnie ten podstęp. Okazało się jednak. że nie
ma jej w domu. Zajrzałem do kuchni. do sypialni. Dom był oustv. Dokąd oosz.ła? Kiedy
wróci? I wtedy przyszła mi do głowy z.bawie:ina myśl. Po cichu wziąłem z kuchni inny talerz i znowu wyprawiłem sie do skleoiku.
Sprzedawca spał na ławce
przed skleoem
przykrywszy twarz r,ęka,wem. Kocioł z bobami
zniknął. butelki 'Z o\iw;i ustawiono na półce. a
marmuro-»y blat blyszczai czystością. Powiedziałem s"Zeptem:
- Wujku ...
Odpowiedzią było tylko donośne chrapnięcie,
Lekko dotknąłem ramienia sprzedawcy. Poruszył się niespokojnie i otworzył oczy zaczerwienione od snu:
- Wujku ... - powiedziałem jeszcze raz.
Obudził się wreszcie. poi.nał mnie
wymruczał z niezadowoleniem: .
1
Czego tam znowu?
- Bobów za jednego piastra ...
- Co?!!!
- Oto pi~tr, a tutaj talerz.
Wtedy się rozeźlił:
.
- Czyś ty już calldem zgłupiał? Wynoś się
pókim dobry!
Nie rusz.alem się z miejsca. Wówczas popchnął mnie. i to tak mocno, że nie zdołałem
utrzymać się na nogach i upadłem na wznak.
Podniosłem się z trudem powstrzymując piekące oczy łzy.
W jednej ręce wciąż jesz.c:z:e
trzymałem talerz, w drugiej piastra. SpoJrułłem na handlarza z nienawiścią i nagle z
rzucił :
całej siły cisnąłe!ll w niego talerzem. Talerz. u- Skreślić!
.
.
godził go prosto w głowę, ja natomiast wzią
No i to twarcie, krótkie słowo, jedno .z dwułem nogi za pas. Nawet się nie obejrzałem. Wydziestu dwóch tysięcy współczesnych rosyjskich
dało mi się, że go zabiłem. Zatrzymałem się
słów , nie , lepsze i nie gorsze od i_nnych, ~6~1e
dysząc ciężko dopiero przy jakimś starym muoczywiście podobnie
jak wszystkie rosyJsk1e
rze. Popat.rzyłem za siebie - nikt mnie nie
słowa, ma swoją etymologię, rdzeń, odmianę,
gonił. Złapaiem dech i zacząłem myśleć o tym,
prefiks. sufiks. wypowiedziane w trybie rozkaco robić dalej. Nie zdecydowałem się na powrót
z.ującym właśnie w tym wysokim i czys~y m gado domu bez drugiego talerza. Sprano by mnie
binecie niczym słowo Boga przywróciło mu
bezwarunkowo. Ażeby oddalić ten przykr:y możycie.
ment, zacząłem bezcelowo włóczyć się ulicami.
Chodziłem tak, dopóki się nie zmęczyłem. ZaAR'BAT
trzYmałem się i ze zdziwieniem stwierdziłem,
że znajduję się na skrzyżowaniu, w pobliżu jaDzisiaj, gdy tak niepodzi~lnie. panuje prokichś dziwnych w·r ót. Nie byłem tutaj nigdy
spekt Kalinina, Arbat stał się c ichutką z.apomprzedtem i nie wiedziałem, gdzie jest mój doin.
Po obu stronach wrót siedzieli ślepi żebracy, a
ludzie mijali ich obojętnie.
Zrozumiałem ze
strachem, że z.błądziłem i że czyha na mnie ·
cały ogrom n.iebezpieczeństw
zanim wołam
z.naleźć drogę do domu. Może zwrócić si ę do
pierwszego z. brzegu orzechodnia i spytać go,
dokąd mam iść? A co będzie , jeżeli znowu trafię na kogoś takiego, jak sklep~karz alb~ ku~
glarz? Czyż "Zdołam rozpoznać , Jaki kto Jest. i
jak należy z nim rozmawiać? Czy będę umiał
wydostać się stąd sam. bez. niczyje j pomocy? A
może będę błąkać w poszukiwaniu swe j gw1az!.
dy orzewodniej?
Tymczasem dzień zbliżał się }uż ku końcowi„
a noc porzuciwszy swoją kryjówkę.
poczęła
schodzić na usypiającą z.i~mię.

nianą ulic~ą, gdzie piesi niczym w Żłobieniu
czy Kobielakach drepczą i prze. b1ega3ą, ale. Kiedyś nie była to zwykla droga. podobno sam
Józef Stalin jeździł nią na pobliską dacu:.
Stary Arbat - z zaułkami: Kriwokolennymi,
Nikołopieskowskim,
Sieriebriannym, Młoczało
wką i placykiem Sobak, z ~iwcewym Wraż
kom i z cerkwią Borysa i Gleba, ze wszystkimi pałacykami i jesniepańskimi domostwami,
z mocno poszarzałymi barakami z cz.asów pierwszych pięciolatek, z betonowymi pudełkami, z
raz na zawsze ustalonymi zapachami. ze swoimi staruszkami, w salopach i -w kapelusikach,
i pionierami w czerwonych krawatach star y Arbat żył swoim w!a;;nym i tylko tu obowiązującym stylem życia ,
gdzie każdy dom,
każde drzwi i każde okno było „zarejestrowane" i gdzie wszyscy o wszystkich wszystko wiedzieli.
'
.
Poczynając od „Pragi", która od dawna nie
była już „Pragą", tylko skupiskiem biur i urze_dów, z zabitym deskami głównym wejściem,
nagim dachem, gdzie jeszcze długo po wojnie
Walały się łuski baterii przeciwlotniczych, i
gdzie zdążyło się narodzić i wychować pokolenie nie mając~ zielonego pojęcia o tym, że tu
właśnie mieściła się słynna restauracja „Praga·•
- tak więc poczynając pd „Pragi" aż po „Gastronomię" na Smoleńskiej. ulica miała całkiem
· inny charakter Wesoły sklep z kapeluszami,
ia rogu Sieriebriannogo zaułka sklep piśmien
no-papierniczy (pachnący szkołą. przyborami
· kreślarskimi i czystym papierem w linię), „Dietskij mir" z pyzatymi, kolorowymi matrioszkami i sklep zoologiczny (z pomarańczowymi rybkami w· akwariach, z zapachami pomiotów i
puchu ptasich męcz.arni), i anfykwaryczny (za
złotymi wazami i figurkami
egipskich faraonów i rzymskich legionistów), i odbudowan_v po
nalocie teatr Wachtangowa (z afiszem „Dwaj
werończ.vcy"), i kino „Junyj z:ritiel" (z. reklamą
filmu „ Klątwa"). a nad tym wszystkim niew;diia1na maska i:Sbwtarzających się obrzedńw.
wzdłuż cale} ulicy niemy, nie kończący się łań
cuch: zimą w botach i w kostarynie. a latem
w koszuli z szeroko wywiniętym kołnierz.em i
w sandałkach z dziurkami. W zamieć i w
deszcz, gdy- na świecie mgła i gdy zakwitają
bzy, gdy kwitną jaśminy i gdy lecą liście, o
świcie, i gdy ruszają pierwsze trolejbusy, zarówno w godzinach sz.~ytu, jak i w porze teatralnych spektakli, w godzinach wizyt inkasentów, i w noc noworoczną, w paschalną, i w
pierwszomajową, wczoraj, dziś . jutro zawsze
- nie kończący się, niemy łańcuszek.
A ci stali wzdłuż całej ulicy. w zaułkach
a lbo przy bramach, unikając świateł latarń, i
udając mieszkańców domów patrzY'li na ulicę.
Stali samotnie, oddzielnie, autonomicznie, jakby przypominając sobie o czym zapomnieli. całą noc i cały dzień stali i prz.Y'PQminall sobie,
o czym zapomnieli. Aż nagle dostawali dreszczy. Na wszystkich rogach zapalały . się jednocześnie czerwone światła, a w wielkich metalowych pudłach ryczały milicyjne telefony. cały łańcuszek wychodził na krawędź trotuaru i
jakby środkiem ulicy przebiegał nieizolowany
przewód, cały Arbat ze swoimi witrynami manekinami, ufryzowanymi główkami. dzwonkami,
atrapami, złotymi rybkami i kanarkami w klatkach, stał nieruchomo jak _rażony prądem.
Tłumaczyła:

ADRIANA ASERT
C. D. N.

Przekład z arabskiego:
ELEONORA KARPUI{

•

Ulica Arbat.

Foto: Grzegor2
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„Azyl polityczny'~ - nowa książka Andrzeja Brychta
eorgia :&nalazla nową pracę: na zapleczu s1f,lepu z ubiot·ami damskimi
pakowała szmaty dla klientów. Każ
dego ranka wychodziła ze sklepu z
wiadrem i szczotką, i s.zorowala
chodnik na całej szerokości domu.
Kiedy po raz pierwszy właścicielka kazała jej
wyirnnac tę pracę, Georgia była· oburzona. Jak
to l Szorować chodniki? MOOrui się spalić ze
wstydu. W Polsce każdy by się spalił ze wstydu. Może jeszcze zbierać papierki 1 niedopałki
z rynsztoków? Owszem, z rynsztoka przed sklepem też wszystkie brudy mają być wybrane.
Georgia iastanawiala su; przez chwilę, czy przypadkiem nie cisnąć mokrą szmatą w gębę właś
cicielce, nie nasadzić jej wiadra na łeb i nie
wyiść z obrażoną miną. Z obrażoną miną, ale
bez grooza w kieszeni. Uratować honor, ale
nie mieć na tramwaj, Co lepsze?
Ciężką walkę wewnętrzną s toczyła z sob'ą
Georgia, i walki' tej nie należy lekc€wazyć była to dla Georgii prawdopodobnie pierwsza
lekcja prawdziwego :i:ycia. Samo dawanie tyłka
chłopakom i wychod~nie za ni.eh za mąż to nie
jest życie, choć większość Polek myśli, że jest.
Życie to umiejętność wzięcia na siebie upokorzenia, noszenia. go lekko, a potem zrozu.qlienie, że to, oo \Vydawało się upokorzeniem, jest .
po prostu obowiązkiem do wypełnienia, sposobem 'zdobywania pieniędzy.
Prozaiczny to sposób - przy pomocy rąk,
bez frajdy. Georgia znała lepsze sposoby wystarczyło spojrzeć do lustra, żeby zdać sobie
sprawę, jak wielki potencjał w niej drzemie.
Brakowało jej tylko szansy, wejścia w śrpdo
wisko lud:zi bogatych. Nie mogła liczyć na to, że
zamteresuje się nią ktoś, przyglądając się jej
zmaganiom z brudem w szparach belgijskiego
chodnika.
Szorowała chodnik codziennie, mydlinami, a
jakże lśnił po takiej operacji, i to lśruł na
całej długości, ponieważ wszystkie sklepikarki;
po jednej i drugiej stronie ulicy, robiły to samo,
z uśmiechem na twarzy, pokrzykując do siebie
wesoło traktowały to jako poranny
salon,
w którym wymienia się uwagi o zdrowiu i pogodzie.
Wkrótce Georgia oswoiła się ze swoją rolą,
nawet próbowała sobie z niej żartować. Mówiła do Ducha:
Pamiętasz, jak chodziliśmy na. • przyjęcia
a.me'f"1/kańskiej w Warszawie? Pamiętasz, 'iak minister przydzielit nam Alfę Romeo? Pamiętasz, jak przyjmowano nas w NRD,

-

do ambasady

dzony lokal, · o przyćmionych światłach, niskie
stoliki otoczone wygodnymi fotelami, palmy
ocieniają kaildy ze stolików, delikatna muzyka
sączy się nie wiadomo skąd, są miejsca do tań
czenia, i jest bar, przy którym siedzą dziewczyny. Barmanka też jest piękną dziewczyną. W
ogóle nie ma wewnątrz żadnego mężczyzny,
oprócz gości - a gośćmi znów mogą być tyJko
mężczyźni, kobietom wstęp wzbroniony. Oczywiście 'prarojąoe tam kobiety 1lą specjalnie wyselekcjonowane, kailda musi być piękna, każda
różni się od drugiej, bardzo oryginalne dziewczyny, dobrze wychowane, władające obcymi ję
zykami, potrafiące rozmawiać inteligentnie na
różne tematy, od polityki, poprzez ekonomię,
sport, do literatury.
Przcowały
w
klubie
Szwedki, Niemki, Francuzki, Angielki - ale
Georgia ze swoją południową urodą, długimi
włosami, świeżością cery I lśniącymi
zębami
weszła od razu do czołówki. Potrafiła już porozumiewać się po francusku, uczyła się niesły
chanie łatwo, jej zabawny, egzotyczny alkce.nt
dodawał jeszcze ieden pozytywny element do
fascynującej całości.
Zresztą zupełnie dobrze
dawała sobie radę do angielsku. ,
- No, dobrze - zdumiał się Duch - ale
co wy tam wszystkie robicie?
- Ubieramy się w wieezorowe suknie i siedzimy przy barze
mówiła z przejęciem
Georgia. - I przychodzą mężczyźni, ale jacy!
To jest szalenie ekskluzywne miejsce, to jest
zamknięty klub, gdzie wstęp mają tylko bogaci.
Nic zdrożnego się ni e dzieje, po prostu klient
wchodzi, wita się z dziewczyną, która mu się
podoba, i siada z nią przy stoliku. Zamawia,
oczywiście, szampana . Tam tylko jeden gatunek
szampa7ta
sprzedajemy, „Moet et Chandon",
klub ma Z 'fVytWÓrnią umowę, aostajemy po
niskich cenach, hurtowo.
- A sprzedajecie pewnie dwa razy drożej,
niż w sklepie.
, - Dziesięć razy drożej. Zresztą dziewczyny
nie piją, przeważnie Kelnerka podaje szampany w małych, póllitrowych lub ćwierćlitrowych

Ale przyoomnienie jakiegoś grafomana dotknę
ło go: - Ten Odojewski musiał sobie wcześniej

wszystko namotać. musial z nimi kombinować od.
dawna, wiesz, jak to jest. Zresztą, może t<1
Zyd, oni mają calci siatkę kontaktów.
- Ale nie zglosili się do ciebie nawet po to,
żeby coś z ciebie wyciągnąć powiedziała
złośliwie.

- A co mieli wyciągać? Pusty portfel
w
.mojej kieszeni, to wszystko, co jest ze mnie do
wyciąqnięcia Kobito, idź, zgiń, przepadnij, nie
mogę już dlużej słuchać.

Georgia poszła. Duch spędzał wieczory
sam na swoim strychu, pisał wiersze, z
l<tórych kilka wydrukował mu Giedroyć,
i to bvło wszystko. Około północy kładł się
spać, G~orgia wracała o drugiej, trzeciej nad
ranPm, kładła się na swoim łóżku w drugim
p nmiP57.<»eniu. Raho Duch wychodził, żeby p-racować u Dukacika, a kiedy wracał, już Georgii
nie było
Wreszcie pewnej niedzieli, kiedy zastał ją
podczas dnia w domu, zapytał, co porabia.
. - Pracuję w klubie dla gentlemanów - od":"!'

J

rzekła .

-

Nie rozumiem. Burdel?

-

Odwrotnie.

Zaprzeczenie burdelu, dl4tego

pl"zy chodzą

I

- Nie martw się, wygląda na to, że wszystko jest Legalne.
- Slucha3 wpadł nagle na pomysł - · a
może byś tam poszedl?
- Ja? A po co?
- Zeby sprawdzić, j.Jk tam jest.
- Idź sam.
·
- Nie. To wywrze na niej zle wrażenie, to
nie będzie naturalne. A jeśli ty pójdziesz, to
będzie niby przypadkiem„. Najlepiej, żebyś wziąl
kogoś z sobą.
- Musiałby to być Belg, przecież ci wszyscy
Polacy tutaj„. Za samą gębę nigdzie nie wpuszczą.

Namów Dukacika.
Ani mowy. To nie jest czlowiek do t4'rzeczy.
.
No więc idź sann, ·masz dobry wygląd„.
Nie truj. Skąd wezmę forsę, sam mówiłeś, że tam piekielnie drogo.
- Wyl6ż. O<!dam ci. Przecież pracujemy ra7"

kich
-

zem.
- Wiesz co? Najpierw Odłóż, o potem dasz mi
dwadzieścia tysięcy i mogę tam wejść. Co zostanie, ~ to ci zwrócę.

wv1aśniła

mu, na etym taki klub polega.
jest to bardzo elegancko, intymnie urzą/

.

----~

......... ...... ~ ~ -

zamyślił .się ałęboko.
Nie uśmiechało
pracować dziesięć dni za darmo,
po
żebym ja mógł napić się z Georgią szam-

pana w ekskluzywnym burdelu.
Stuknął się pięścią w czoło.
-

Niech

to krew zaleje!

Przecież

ona ma

forsę 1.:1 ziemi!
Podsz.edł do półki ·i zdjął grubą ksiąilkę, polską, z dużym tytule:m na okladce: „Ziemia".

:- Tr:i nam przys{fila te~ciowa w podzięce za
iuczki . _powieclzial z gocyczą. - I pól
-litra wódki, za które musiałem
zaplac'ić cio
większe, niż cena tej wódki w tuteJszym sklepie. Oni myślą, że polska wódka to taki rarytas, a tymczMem jest to belt nie do przel- .
knięcia, ja~ tylko spróbujesz
fiń3kiej,
albo

„Smirnoff"„.
.

Przekalftkował „Ziemię" i wyciągnął
ty. Było tego około dwustu tysięcy.

bankno·

Patrz, jaka bezczelna pog,rozil pięścią
książce. W czo~aj prosilem jq o tysiąc, Powiedziała, że nie ma grosza.
- Ale wierzy w ciebie, ma zaufanie, inaczej by nie zostawiała.
- No, t.o się pomyliła - mruknął, chowając
forsę do kieszeni. Każda uczciwość ma swoją
cenę . Gdyby
b1Jlo dziesięć tysięcy, to bym nie
ruszył, ale tyle?
-

nami polegci na tym
- że ;a chcą być, a tY

chcesz m i eć.
- Czeqo się znowu przypieprzasz? - jej oburzenie teraz przeciw niemu się zwróciło. Jesteś tak samo gl_upi, jak cala ta banda skurwysynów, których
nienawidzę . Kiedy osiąg!"ę
to, co zamierzam, nie spojrzę nawet na ciebie.
Zawiodłeś mnie, a teraz ;eszcze bardziej, codziennie, zawodzisz. I nie chodzi tu o mnie, bo
i tak nie żyjemy, ale widzę, co wyprawiasz ~
sob4 Zgodzileś się na wszystko,
Odepchnęli
ciebie od koryta już na zawsze. Powinieneś walczyć , dostać się gdzieś, do ,.Kultury" na etat,
czy do Wolnej Europy", w Ameryce też potrzebują ludzi do „Glosu Ameryki", albo gdzie~
w BBC się zaczepić„. Każdy idiota to potrafi,
zobacz, teraz taki grafoman Odojewski uciekl
i od razu dostal robotę w „Wolnej Europie„."
Wiesz, ile on zarabia? Jakie możliwości sfę przed
nim roztaczają? I ;estem pewna, że ma gorszą
żonę, niż ty. Zszedleś 7ta psy ofłaro losu, a wydawalo mi się, kiedy cię pozna.lam, że nic cię
nie zatrzyma„ .
- że będę mial górę pieniędzy i że będę
ci dupę smarowal miOdem - powiedział Duch.

W takim razie nie dostaniemy azylu, ji!śli
Wyzyskaupadli na

-

ją na tym nakryją - zmartwił się. ją to jako pretekst, przecież nie
łeb, żeby importować prostytutki.

to,

leśnie.

spokojnje

żeby nie wiedział, jak kurwy to
On, który tyle razy„.

Ducll
mu się

dużo nienawiści

Różnica między

naiwnością.

Podeszła blisko i podała mi rękę, nadstawiając policzek, na którym złożyłem lekki pocałunek. Ujęła mnie pod ramię i zaprow&dziła
do stolika w kącie, po drodze dając dyskretny
znak barmance, żeby podała dwie butelki;

robią!

się

powiedział

Co się wykłada mniej więcej: o, jak przyjem•
nie znów cię zobaczyć, mój drogi, nie spodziewałam się ciebie z Nowego Jorku tak szybko••

-

W

kącie zapytała

szeptem,

gorączkowo:

- Jak aię tu znal4zleś? Powiedział cl., co?
Nie klann, 'fi.ie zapiera; atęt Ukręcę leb skurWtt•
synowi.

Posłała miły utmiech dziewczyrue z butelikami. I znów byliśmy · sami.
0

-

Napijmy się -

powiedziałem.

-

Ni-?

się, zaplacę.

-

MJ

Nie o to chodzi. Dlaczego tu przttszedleś?

- Kochanie; ostatni raz byliśmy w ló~ku sześ~
tygodni temu. Nie mam innej dziewczyntJ. Poderwalem trochę forsy i chcę
j'ł adekwatnie
wykorzystać.

- On d musiał powiedzieć. Zresztą teszt111ł1co
jedno. Tuta.; nie znajdziesz tego, czego szukas&.
Te dupy mają swoich stalych. Zrorum, to sq
metresy, czy jak ·to tam się dawniej mówiło. Z

tym, że bez wyłączności, znaczt1, jak przyjdziai
tu kilka razy i upodobasz sobie jakąś, i tylko
'z· nią będziesz spędzał swóją godzitik~ tygodniowo, lub częściej, to możesz z niq ustawić pewne 4rrangements.„
Z tym, :te orua mmt zna~
wpierw twoje możliwości, musi wiedzie~, że nie
jej ź twojej strony n.ie grozi, pensja powinna
być w miarę możltwo§ci stała. Widzisz, tutaj
tO ;est salonłk do odmchnięeia podczas dnia,
możliwoś~ poznanici coraz to nowych klientów.
Jedni przyprowadzają drugich., dziewczvny są
rekomendowane,
przekazywane To
kosztuje
majątek, bracie. To nie dla ciebie, fabrykanci ł
właściciele sklepów, ale ca.tych sieci sklepów,
oraz finansłśei tu przychodzq.„

•

w tym 1iiYkli i nie wiedział Duch, przeciw
komu jest wymierzona.
Pu~zczanie takich strzałów w nieokreślony cel
wydalo się Duc):lowi pozbawione sensu, to jakby
stanąć w ringu i młócić -powietrze. W ogóle takie „pokazywanie" komukolwiek.„ Co można
po kazać, komu i po co? Czy to nie sobie czło
wiek stara się coś pokazać? A jeśli sobie, to
w iakim celu - a może lepiej: z jakiego powodu? Głupota Georgii uderzyła go znowu bo-

Otóż

Zobacz, mam żonę autentyczną zachodnią
Pracu;e w burdelu i ubiera się fak dama. Jak ona to robi?
- W odpowiednim miejscu, w odpowiednim
czasie i w obecności odpowiedniej osoby rozklada nogi, idioto - zdenerwowałem
się
jego

-Oh, how nice to see you again, delJ1' - I didn.'t expect you back from New
York so soon„.

rzekła

kurwę.

Georgia: początek kariery

- Ja im 1esz.-cze wszystkim pokażę, tym skurwysynom, ;a im pokażę.„

-

trOS2JCZY za niego i za wszystkich świętych:
Georgia z · dinia na dzień ubierała się coraz le·
piej. Po kilku tygodniach Duch otworzył szafę
i pokazał ml jej sukienki, kostiumy i płaszicze.

- - - -=---=- -

oboje z tej metamorfozy, Duch nieco złośliwie , ponieważ wiedział, że Georgia nigdy nie oswoi się z degradacją, choćby nie wiem
co mówiła I rzeczywiście. Zacisnąła pięści i
wysyczała (bo inaczej tego nazwać nie można)
prze?, zęby:
.•
.
Bylo

o Georstopniu.
o nią i

-

--~

W Ghanie, w Moskwie t w Budapeszcie? To
byly czasy! Biale perly na mojej smaglej szyi
wyglądały szałowo, przyćmione jwiatłami, koktajle, zalecanki różnych dyplomatów i '!>TOducentów filmowych, jeden nawet za państwowe pieniądze eh.ciał mi kupić nurkowe futro„. A teraz
szoruję bruki...
'
.

Smiali

oczywiście nie martwił' się
gię, nawet w najmniejszym
Zauważył, że ktoś martwi się

uch

D

usta, i t<> sprawiało mi większą przyjemność(
orgazm. Podszedłem do baru, trzy eleganc·
kie, dobrze umalowane dziewczyny siedziały na
stołkach, patrZYły na mnie ż dyskretnym zainteresowaniem. Barmanka
powiedziała coś do
mnie bard.to grzecznie, sciszonym, pełnym szacunku tonem, uśmiechnęła się miło„ . Ale pa•
trzyłem na Georgię, i ta odnalazła się wreszcie,
zresztą zagrala to bairdzo ładnie:
niż

Wyszli z domu, na ulicy odpalił mi dwadziekawałków I wj"dał ostabnie p<>lecenia:

ścia

butelkach. Zwyczaj jest taki, że gość zamawia
· i na stól przychodzą dwie butelki, osobna dla
niego, . osobna Q,la dzieiwczyny.
Często, jeżeli
dziewczy7ta się zgadza, przynoszą jej w butelce
sok jablkowy, musujący, oczywiście, bąbelki muszą być. A jeśli się boi, że facet zaprotestuje
po sprawdzeniu, co się bardzo rzadko zdarza,
to dostaje normalny szampan, ale przy byle
okazji, jak się gość odwróci, albo wyjdzie do
toalety, dziewczyna wylewa kieliszek pod palmę. Palmy stoją wszędzie, w ogromnych, wypelnionych ziemią donicach, żeby bylo la.two się
gnąć
z każdej pozycji. Sprytna dziewczyna
potrafi w dwie godziny
naciągnąć faceta na
osiem butelek szampana, i gość placi równowartość średniej
miesięcznej pensji. Ale dla
nich to ma mniejsze znaczenie, niż dla ciebie
dwa zlote w Polsce:„
- No, dobrze indagował Duch,
pode!<~
scytowany wizją tego egzotycznego burdelu ale co potem? Facet pije, przy stoliku palmy
i ci.emno, i co? Zalatwiasz go ręką, czy ustami, żeby nikt nie widzial?
- Nic z tych rzeczy. Za eoś takiego natychmiast wywalają z praey. To ;est klub. gdzie
ludzłe interesu, bogacze, rozladowu;ą swój stres,
odpoczywają w milym otoczentu. Widok tych
pięknych dztewczyn,
·atmosfera, rozmowa, to
potrafi zrelaksować nawet najbardziej zdenerwowanych. Przychodzą po konferencjach z bankierami, po zawarciu wielkich umów hCJndlowych, po awanturach z żonami.„ Sluchaj, ty nie
masz pojęcia, jak wielkie znaczenie ma taka
wizyta dla tych mężczyzn„ .
- Wyobrażam sobie. Są tak stresowani, że
do MTmalnego bajzlu nte mieliby po co iść.
Od stresu nie staje.
- M6w:sz jak Polski cham. Tu ;est inne podej§cie do t-;Jch zagadnień. To jest psychoterapia.
- Juł eł nieile wyprali mózg, bied4czko.
Tylko tak d~e;. Nie rozpij się.
- Wfasz, że nie na.widzę alkoholu i nikot1fny.
Nie martw się 9 mr.ie.
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- Tylko pamiętaj,
żebyś nie puścil pary.
Ona myśli, że ja się wstydzę tej pr<lcy do tego
stopnia, że nikomu nie mówię„. 1 f4ktycznie,
jesteś pierwszym, który to wie.
- I ostqtnim powiedziałem z przekonaniem. - Ale moim zdaniem za dużą wagę
p.rzykladasz do tej sprawy. • Ż4dna praca nie
hańbi. Jestem przekoncmy, że dziewczyna robi
w lewo frajerów, ale nie daje. To by ją za
dużo kosztowalo psychicznie.
- Kto wie - powiedział w zamyśleniu Duch
- już kilka lat temu wspomniała coś o Murzynie.„
- Miala Murzyntl?
- Nie, miala ochotę na Murzyna, MęC%1Jio ją
ta. Więc je§lt t4m przychodzą Murzy,,.i„.

Z

aśmiałem ~ię

i zostawiłem

Ducha na

środku ulicy z jego troskami.
Niewiele
myśląc,
poszedłem wprost do klubu.
Mieści·ł się niedaleko, przy rue d'Ecosse. Mijałem to miejsce wiele razy i nigdy mi
nie
przyszło do głowy, że może tam mieścić się coś
interesującego. Kamienne wąskie schodki, ciemne dnwi z okuciami, nad drzwiami półokrągła

markiza z przykurzonym napisem: „Moet et
Cordon Rouge" i jeszcze coś, czego
nie pamiętam. Może nazwa klubtL Wyglądało
-to wszystko jak wejście do biura przedstawicielstwa wytwórni .tych szamt>Mów.
Wszedłem i znalazłem się w innym świecie.
Palmy, cicha muzyka, półmrok - wszystko dokładnie Uk, jak to opisał mi Janek. Ale nie
wiedział o czymś niezwykle wai.mym, o zapachu, ja.ki tam panowaŁ Było to coś, czego nie
umiem nazwać. Bardzo egzotyczne, bardzo łm
rewskie i eleganckie zarazem. Podobny "Zapach
spotkałem wiele lat później w pałacu pewnej
damy w Indiach, w mieście Kaleuta. Spędziłem
tam trzy dni w towarzystwie ciemnoskórych
dziewczyn, ich włosy mlllły właśnie zapach podobny do tego w Brukseli, tylko bardziej intensywny. Ciekawe, jak odbierały ten zapach
żony ~ f.rajet'6w, wyrzucających tu forsę na
szampainy, przeeież ubranie
natychmiast tym
Pl7.e!Siąka. I ciekawe, te Duch nie i-OCZUł tej
-wmlł od Georgii. Motliwe, 7.e była płytka i po
pół go<hlnie ulatniała się bez ~ladu.
Georgia mnłem6włła,
kiedy mnie ujrzała.
Oosłownfe PrRZ kilka ~d
miała otwarte
Chandon -

Dobra praca, Georgia
powiedziałem
poważnie. Jak dlugo masz zamiar to wyko-

nywać?

~ Zdziwisz się, jak ei powiem, że już niedlugo. Już ma.m n4motanego faceta, zup elnie
niesamowitego. Spokrewniony z rodziną królewską, tak przynajmniej o nim mówią. Forsy j ak
lodu na Wiśle w czasie spiętrzenia. An1rze;, te·
go faceta będę miala za męża, j!:l,k to się w
bajkach pięknie mówi.

-

W bajkach. Gdzie go pozn:>laś?

- Tu. Dokladnie przy tym stoliku.
na twoim mie;scu.

Siedzial

· - Mówilem cl kilka ra.zy, że jesteś niedobra
kurwa, pazerna i ostra. Ale nie pow iedzi alem
ci nigdy, że jesteś naiwna jale y;ieśniak. Teraz
ci to mówię.
Popatrzyła na mnie długo
się nad czymś zastanawiała.

i z uwagą, jakby
Znam takie :;pojrzenia. Są to spojrzenia ludzi wiedzących coś,
czego rozm.ó wca nie wie. I nagle zacząłe m wi~
rzyć, że Georgia będzie miała nowego męża,
spokrewnionego z rodem
królewskim, faceta.
którego najbliższa rodzina posiada połowę. Lu·
xemburga, którego bracia mają firmy handlowe
w Stanach, w Brazylii i w.Australii, tak, wierzyłem jej we wszystko, co plotła mi przyciszonym
głosem, podczas gdy sączyłem szampaaa, nawet
niezłego, martwiąc się,

starczy na

te

ety

dwadzieścia tysięcy

dwie małe butelki.

Roztoczyła
wą: podróże

przede mną wizję zupetnie filmopo całym świecie, najlepsze hotele, wspaniałe stroje, samochody takie jak Porsche i Ferrari, wystawy malarskie - jej włas·
nych obrazów! - w galeriach europejskich stolic~ masa recenzji, wywiadów, artykułów
we
wszystkich cywilizowanych
językach, słowem,
widziałem
świat wirujący wokół jej smukłej
osoby, odzianej w długą, aksamitną suknię z
niezbyt odważnym
dekoltem, świat wirujący
zbyt szybko, jak n.a moją osz.ołomloną szampanem ł egzotycznym zapac!!.em gł<>w_ę.
, Oczywiście wypiliśmy jeszcze dwie butelki, ł
ona powiedziała, że pokryje to, bo na pewno
nie mam tyle forsy, a kiedy protestowałem,
chciała się założyć, nie moglem, ~iście, bo
bym pnegrał, powinienem przygotować prawie
pięćdziesiąt tysięcy. I powiedziała,
że kiedyś
jeszcze pójdzie ze mną do łóżka, bo z nikim nie
było jej tak dobrze, przynajmniej ostatnio. Podziękowałem za uznanie.
Janek Duch
danie.

czekał

niecierpliwie na sprawoz-

- JMiu - powiedziałem - nie martw sie
o 'łl.ią. Ona ma swój iwi4t marzeń, w którym
czuje się dobrze. Nie wutrqc4; jej z tego inu,
to lepsze, niż alkoholtzm.

-

To aż ta.k ·z niq .fle1 -

-

Aż

tak. A

działem chłodno.

może

zapytał

z ł.rrosk!l-

nawet gorzej -

powi·e ·

i
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poglądy

na temat potrzeby istnienia łapacza psów czyli hycla, wyrzucanych jesienią do
lasu przee znudzonych właści
cieli, plagi kundlo-burków; niczyich, nie wiedzieć czy chorych i szczepionych wałęsają
cych się niemal po każdym osiedlu etc. etc Rozmowa upły
nęła w szczerej, rzeczowej atmosferze ...

FILM, TV, WIDEO
Na piurku leży granatt. Niby
nic takiego - ot, brelok do kluczy, aczkolw~ek • autentycznych
rozmiarów. Daje to jednak przedsmak tego, · co się dzi.eje w Oddiiale Pirotechnicznym Zbigniewa Janiszewskiego, wchodzącego
w skład
Zakładu
Inscenizacji
Wytwórni Filmów Fabulairnych
w Łodzi.
- Na trzy istniejące
kraju
wytwórnie filmowe - wyjaśnia
Lidia Kałczak, kierowniczka Zakładu jedynie łódzka dysponuje zespołem JO pirotechników,
którzy są zatrudniani przez kierowni ·" wo wszvstkich fllmów . jako że r ·e sposób wyobrazić sobie dzie. a kinowego bez szczypty oirotel 11 1 iki.
Każdy z nich
jest byłym -aperem i przeszedł
przeszkoleni e w zasadniczej służ
bie wojskowe j. Oprócz · wykazywania zmysłu ntystycznego, inteligencji, posiadania
przynaj-
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tylko kamera przestała
pracować, ogień .zniknął jak za dotlmięciem r(>żdżki czrurodziejskiej.
„Opla" nie mQż.na było uszkodzić również dlatego,
że kręci
się duble, aby pr.zy montażu reżyser miał w czym wybierać.
Spłonek używają wtedy, kiedy trzeba
pokazać na ekranie,
jak zostaje post;rze2ony człowiek.
Opowiaidają anegdotę o tym jak
na filmie rozgrywającym się w
dobie wojen napoleońskich, polski szla•c hcic .zasadza się i strzela w serce do rnsyjskiego żołnie
rza. Normalnie ładunek powinien
rozs.za.npać mundur i ochlapać go
krwią. Jego siła okazała się jednak za mała, a sukno za grube.
Po strzale mundur jedynie wzdę
ło na chwilę, bohater upadł,
a ·
ekipa zaśmiewała się do łez powtarzając, iż najeźd:tca umarł na
zawał serca. 1
Jeśli chod,zi o rozległe
rany,
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ognia i zniszczenia

mniej średniego
wyksztalcenia,
musi przez rok terminować u
mistrz.a , aby pomarzyć o sam:idzielne i pracy.
Tegu zawodu można się wyuczyć ;t:!w) nie na glanie filmowym. Tylko \V Związku Radzieckim istnfeje szkoła dla takich
5pecjalistów. Ma to i pewnością
związek z nie tak znowu przebrzmiałą specyfiką. kinema tografii radzieckiej. „,Kapłani" ognia
i zniszczenia z krajow socjalistycznyc1:1 co 4 lata spotykają
się dla wymiany ·doświadczeń i
poglądów na temat
ocganizacji
pracy. Ostatnie sympozjum zorganizowało w 1986 r. Stu-dio Filmowe BOJANA w Sofii.
Przed przystąpieniem do produkcji, kierownictwo filmu musi ustalić plan usług i;iirotechnicznych w odniesieniu do każdej
sceny. Rzadko kiedy widz zda;e
sobie sprawę z tego. że udziału
pirotechnika
wymaga j ą
nawet
tak banalne. wydawał()by
się .
efekty jak: opary. mgła czy ogień w kominku. który musi li"rĆ'
pilnowany orzez ..kapłana " ab:y
nie spłonęły od nieg;o dekorac!e
Starszy oirotechnik l\łirosław
~farchwiński
termirrnwał
ood
okiem emervt"wane((o
iu:i' dziś
mi~trr.a
Renr:vka Piotrowskie~o
przy oaleniu wsi na nlanie filrnJ
.. Kazimierz. Wielki" Ewy i Czes.ława Petelskich . WidÓwiskowv
pożar był inscf'nizowany przy okazji tatarskieg;o na jaz.O u . Ponieważ nawet orzy bardzo spektakularnych scen.ach twórcy muszą

rw

liczyć

chaty były zbudowane
z juty
nasyconej gipsem, a tylko szkielety domostw - drewniane. Niektóre elementy dekoracji, mimo
że „spłonęły", musiały zostać ocalone na potrzeby następnych
scen albo innych filmów.
Wieś musiała płonąć wielkim
ogniem z dodatkiem dużego dymu, więc pirotechnicy ' użyli popularnego
wówczas
na1palmu,
speł1niającego wymagania
twórców. Dla „kapłana" nie ma me
trudnego, jeśli reżyser zaży-czy
sobie dużego ognia
bez dymu.
Jest to kwestili właściwego wymieszania składników, składają
cych się na masę pirotechńiczną.
Arkadiusz Rośc.zak
uczestniczył w zabiegach
piTotechnicznych w czasie powstawania „Zło
tego pociągu" Bohdana Poręby.
Miał za za-da.nie wysadzić
tory
kolejowe przed jadącym
skła-

dem. Na ekranie widać fajerwerk, a faktycznie nie tylko nie
ucierpiały
podkłady
kolejowe,
prawdziwe szyny,
ale ocalały
nawet reflektory lokomotywy.
PTzed zdetonowaniem filmowei
bomby, miny, granatu pirotechnicy przez kilka dni przygotowują się do ujęcia. Sprawdza się
kawą garść ziemi, w której na:>tąpi eksplozja. ' Szukają kamieni, nawet kawałków drewna. które w wyniku podrm1chu mogłyby
zagrozić
komu kol wiek z ekipy.
Gdy grunt jest
niebezpieczny.
sprowadza się 'torf. Jeżeli
ma
wylecieć w powietrze dom, ekipa specjalistów musi przewidzieć ,
jaki będzie kierunek wybuchu i
dokąd dolecą fragmenty dekoracji.
W Łodzi dla potrzeb artystycznyclt miał być wysadzony' jeden
z zakładów Harnama przy ul.
Smugowej. Scena przedstawiała
zamach dywersantów. Pirotechnicy tak pokierowali trwającą sekundy eksplozją, że III zmian:i
pracowników nie o;·zerwała pracy. Sceny i; fabryk'ą po wybuchu
zostały dokręcone gdzie indziej
- w prawdziwej, porozbiórkowe i
ruinie.
W serialu „Na kłopoty Bednarski" pirntechnicy musieli tal<::
. zniszczyć" ł.adunkiem wybuchowym zabytkowego „Opla" z lat
trzydziestych.
aby po eksplozji
właściciel nie znalazł najmniejszego zadraśnięcia na karoserii.
Konstrukcję . wozu
zabezpieczyJi
znanymi sobie sposobami.- i\:iedy

.
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niektórzy
się

reżyserzy

lnasy charakter.yzatorskiej. Natu'1'Szczycy natomiast

każą sprowadzać .z rzeźni mięso,
wnętrzności, możdżki cielęce oraz

przede wszystkim krew. Amerykanie pokazali to dookonale na
„Kaskaderze .z przypadku".
„Kapłani" .ognia mają najwię
cej kłopotów z palącymi się kaskaderami. Jeszcze pół biedy, kiedy człowiek jest w ochronnym
ubraniu 'i do,piero na nim palą
się odpryski palnej
substancji.
Najtrudniej po)!:azać .palące się ,
nagie ciało. Muszą tak· zabezpieczyć skórę, aby nie ucierpiała od
ognia, ale żeby też widz nie połapał się w oszustwie.
Całymi
dniami biedzą się nad przygotowanielll odpowiedniej substancji.
Podczas zdjęć do
„Balłaza~a
Ko-beta przypadków miłosnych"
Wojciecha
Hassa
pirotechnik
Sławomir Maślanka na własne1

ręce

wypróbował

działanie

tej
mikstury,
przyrządzonej
przez jego
ke>legę
Mirosława
Marchwińskiego.
Dziś z dumą
pokazuje nrawicę. - .,Operacja
plastyczna" - powiada - dała
doslrnnałe rezultaty. be na ręce
nie ma śladów oo oparzeniowvch
bliznach. Pir"te:::hnik ma .iuż "taką .naturę. że woli sam zaryzykować niż narażać kogQ!kolwiek
z ekipy .
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W tym tygodniu proponujemy

węgierską

pt. „Walc

komedię

1
3 listo-pada godzina 10-15.

AN'DRZ1EJ

satyryczną

na

skórce banana"
zrealizowaną przez mistrza teg~
gatunku - PETERA
BACSó.
Bohaterem dwudziestego pierwszego filmu reżysera jest współ
czesny ,36-letni inteligent, którego kariera przebiegała
gładko
bez żadnych
trudności i zapo~
wiadała kolejne sukcesy. Ale los
lubi płatać figle. Bohater, choć
nieco zblazowany, nazbyt rozpieszczony
sukcesami, nie wyzbył się jednak zwykłych, ludz- ,
kich odruchów. Taki gest jest w
jego karierze tytułową „skórką
banana". na której ślizga się i...
traci, co miał . Ale fortuna kołem
się toczy i wszystko może skoń
czyć się dobrze ...

GĘBAROWSKI
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Relacja z dyżuru przy telefonie z dnia 2'7 paź
dziernika 1988 roku.

Ciężkie

cząsy,

„gorąca"

je-

sień, choć chłód

za oknem to . i
telefonów sporo, coraz więcej
anonimowych. Ciekawe zjawiit'..
ko; na:wet telefoµujący w sprawie prżeciekającego dachu proszą o zachowanie danych personalnych do wiadomości redakcji.
W obawie przed „zemstą" administracji?
A może wstyd
przed
znajomymi?
Pewnie,
niechże redaktor, jak chce, nazwiskiem się podpisuje i przysłowiowego łba
nadstawia, a
najlepiej gdyby sprawę załatwił
pomyślnie ...
Ot, telefonuje s Wrocławi~ (!)
pani o uroczym głosie i zastrzegając sobie pełną anonimowość
prosi o pomoc w sprawie mamy
-nauczycielki, która
dostała
nakaz eksmisji ze służbowego
mieszkania w szkole w jakiejś
miejscowości... Kobieta się tuła po znajomych i ,rodzinie, a1e
córka obawiając się, jak twierdzi, rozmaitych .niesympatycznych reperkusji - nie podaie
7.adnych szczegółów całej sprawy ...
Jerzy S. . mieszkaniec starej
kamienicy przy ulicy Mazurskiej 25 opowiedział mi szczegółowo o osypujących się ·ścia"
nach domu, stolarce nadającej
się wyłącznie do wymiany, podobnie jak podłogi. „- Czy
administracja przy ul. Karpiej
zainteresuje się nimi na serio
dopiero wówczas gdy wydarzy
się w posesji jakiś
nieszczę
śliwy wypadek?" · zapytuje
zgnębiony Czytelnik.
Pani Jolanta S. szalenie barwnie i dowcipnie (choć humor
był to zdecydowanie wisielczy ...)
opowiedziała mi o
klasycznie
,polskim' remoncie przeprowadzanym w Szkole Podstawowej
nr· 150 przy ulicy żwirki. Trwa
on nieprzerwanie od kilku miesięcy. Wiosną zmieniono instalację centralnego
ogrzewao:a,
w czasie letnich wakacji wymieniono kilka okien, ale we
wrześniu roboty ruszyły „z kopyta" i na początek rozpoczęto
„wędzić'! dzieciaków· oparami
klejów, przy pomocy których
mocowano kafle. Potem przyszło
malowanie klas,
no i obecnie
uczniowie mają małą przerwę,
bo - podłącza
się instalację
centralnego do sieci miejskiej.

Wf_,ODZIMłERZ
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zadowalają

użyciem

N a Twój telefon czekają redaktorzy:

zupełnym drobiazgiem jest prze,
.mianowanie sali gimnastycznej
na magazyn materiałów budowlanych, .w końcu nie jest jeszcze tak zimno i dzieciaki mogą ćwiczyć na boisku.
Albo
iść do parku. Tym bardziej, że
w grudniu może się
zdarzyć
smołowanie dachu lub dalsza
wymiana sto~arki okiennej ...

Pan Michał P. zamieszkały
przy ulicy Cieszkowskiego 22 ,1d
trzydziestu trzech lat, niemal tyl'eż samo \Valczy z różnymi instytucjami w sprawie niedognanego mieszkania. Jak twierd7.i,
mimo „baterii" kilkunastu zamontowańych do,datkowo grz(?jników, temperatura zimą czę
sto nie przekracza 11...:._12 stopni
Celsjusza. Pan Michał
P . otrzymuje stosowny ekwiwalent
i różne pisma, z których wyn'ka głównie tak zwana niemuc.
Czy nazwiemy to mało wydajnym wymiennikiem· czy nieodpowiednią siecią
podziemną i
zaniżonym „czynnikiem grzewczym" - w mieszkaniu
je5t
zimno! Pocieszają naszego Czytelnika w pismach różnycl;, że
tak jest na całym osiedlu „Obywatelska". Samo życie!

Pani J. C. (ale w tym przypadku popieram anonimowość
Czytelniczki), jakby na potwierdzenie
listu
pensjonariusza
Państwowego'Domu Opieki SpoA tu
dzwoni
pan BQhdan
łecznej przy ulicy PrzybyszewPiątkowski, że w
bibliotece
skiego 255 w Łodzi, opowiedzladzielnicowej przy Armii Czerła mi inne jeszcze,
mrożące
wonej 28 jeszcze nie grzeją 11:akrew w żyłach historie. To znaloryfery. A czy
rzeczywiście
czy potwierdziła wiarygodn0ść
muszą? (patrz wyżej). Czy w ozdarzeń opisanych we wspomgóle ktoś coś musi 'i za coś w
nianym liście, który opublik•J- , tym kraju odpowiada? ...
waliśmy w poprzednim numerze „Odgłosów".
Pani J. C.
Jeden z nielicznych telefonuodwiedza tam trzy zaprzyjaż
jących, który nie miał nic do
nione osoby i opowiada jak to
ukrycia, pan Feliks Mieszczanpersonel wynosi pełne torby jekowski,
w imieniu swoim i
dzenia, pensjonariuszki traktowszystkich lokatorów kamienicy
wane są lekceważąco, byw_a przy ulicy Rewolucji
1905 r.
znieważane, okradane z kieszankowego, a 1korespondencja
numer 48 żali! mi się na pryprzeglądana, często
zatrzymywatnego a'dministratora tejże,
wana. Niestety, każda z osób
Wszyscy
tam ponoć
dbają o
przebywających w Domu
boi
czystość klatki schodowej, śmie
się wręcz zaszemrać,
nie mówiąc już o głośnym· sprzeciwie
cia ni niedopałka tam nie dojczy skardze. „- Bojąc się o rz:vsz (że są jeszcze ta\ie doswoją dalszą egzystencję, a ta
my? ... ), ale lokatorzy nie mogą
całkowicie uzależniona jest od
dojść do porozumienia z admipersonelu, który niemiłosiernie
nistratorem, · Sylwestrem W„
wykorzystuje zwłaszcza osoby
samotne, nikomu obcemu, dz,enktóry nie tylko, że nie kwapi
nikarzowi też, pensjonariusze
się do pomocy,
współpracy to
~lowa skargi nie pisną." tłu
jest jeszcze w ocenie mieszkań
maczyła mi Czytelniczka.
ców domu niegrzeczny i opryskliwy. - Nerwy mamy skoła
Pani Teresa Korczyńska. teletane, komitet domowy się rozfonowała w sprawie bezdomnewiązał, zrezygno wani i zrozpago psiaka, koczującego na przyczeni jesteśmv wszyscy, jak mostanku autobusowym w rejonie
żna tak postępować. ze„. starulic: Rojna - . Rydzowa. Poszymi ludźmi, przyzwvitymi lonoć pracownicy MPO poinformowani przez
zatroskanych
katorami? - żali się pan Feprzechodniów nie chcą zabrać
liks. Czyżby klasyczny przykład
do schroniska biednego psa. choroby naszych czasów... ?
Nie tyle nie chcą co nie mogą dowieaziałem się w
MPO. Kilkakrotnie już po psa jec~a
liśmy, sprawę znamy, ale cwaDAIRIUSZ
niak - ucieka,
a typowym
DOROZY~SKI
sprzętem do łapania nie dysponujemy. - No ale jak prasa
nalega, to spróbujemy jeszcze
raz... Po czym
wymieniliśmy

W filmie występują m.in. Mihaly Des, Dorottya Udvaros, Juli
Besti, Dezsó Garas i inni.

Fakty

Plotki

Za film zakupiony . w· krajach socjalistycznych
tel"ewizja płaci ok. 1.3 mln zł, za film kupiony w
krajach kapitalistycznych - 800 tys. do 1.5 mln,
zaś za półtoragodzinny film przez siebie zrealizowany - 45 mln zł (ceny z początku roku). Wydawać by się więc ·mogło, że nie ma nic prostszego. iak za jednego .. gniota" produkowanego u siebie kupić kilka dobrych filmów za granicą. Jcdn'łk pomi.iaiac fakt, że za zachodnie filmy trzeb-l ntacić w dewizach, których telewizja h1e ma
w nadmiarze oraz inne względy, to jednak trzeba
sobie uświadomić i to, że nasza telewizj<i emituje rocznie ok. 1000 filmów (polskie filmy, łąc znie
z powtórkami stańowią pon::id 10 . proc.). · Takiej
ilości dobrych filmów na dostępnych telewizji rynkach oo prostu nie ma i kupuje ona nie tyle to,
co by chciała. ile to. co kupić może. Dlate((o obol\ filmów wartościowych artystycznie czy qłos
nych na świecie, a nie pokazywanych wcze~niei w
Polsce, których emitowanie zwJaszcza w ostatnich
dwóch latach jest niewątpliwą zasłu11:ą telewizji,
proponuje ona - i będzie to robić nadal - filmy
p::i orostu złe. W tym niestety. większość własnych
filmów.
Dzieje się tak dlatego, że telewidz ocenia TV
· według ilości i jako~ci filmów. Ale jeśli tak. to
czy warto. kupować wszystko jak leci i realizo-

Anegdotki
wać dzieła,

które już na etapie. scenariusza powinny budzić popłoch? Wydaje się, że w TV też zadają sobie takie pytania, skoro zmniejszać
się
będzie (lość filmów, a zwiększać o wiele tańszych

·

spektakli teatralnych, które wprawdzie widz mniej
lubi, ale które powstają z o wiele lepszym, a czę
sto wręcz znakomitym rezultatem.

Nie znaczy to, .że cierpiąca na głód !ilmu TV
nie będzie ich -grodukować. Sporo będzie seriali,
które rządzą się własnymi prawami i osis;gają tzw.
najwyższą oglądalność. Po aktualnie emitowanym
serialu „Smieciarz" Jacka Butrymowicza, kolejnym
serialem będzie „Ballad1 o Januszku" Henryka
Bielskiego z Lidią Szukszyną
oraz „Królewskie
sny" Grzegorza Warchala o ostatnich latach Wła
dysława Jagiełły z Gustawem Holoubkiem. Trwają zdjęcia do serialu „Dziewczyna z Mazur" Juliana Dziedziny. Na początku
przyszłego roku
Andrzej Konie rozpocznie drugą część (24 odcinki)
„Pogranicza ognia", Paweł Komorowski - serial
według własnego scenariusza „Ucieczka do zapachu świec" o losach 17-letniej
dziewczyny w
pierwszych latach powojennych, a Stanisław Janicki - „Orły na sarkofagach" przedstawiający
próbę zjednoczenia Polski prze1: Piastów Sląskich
po rozbiciu dzielnicowym.
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Na kolumnłe „Polemiki, Usty. opln h" puhtikujemy tylko Usty Podt>lsane Imieniem
7.a<;t1zeaamy sohlt' moilłwość skrótów.
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ZADUSZ~OWE
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zorganizowana wśród uczniów gimnazjum polskiego im. Mikołaja
Kopernika oraz drużyna w Rudzie Pabianickiej. Cztery drużyny
harcerzy powstały w roku 1917. Były to 5 LDH im. Henryka Sienkiewicza, 6 LDH im. płk. · Jana Kilińskieg o, 7 LDH im. ks. Józefa
Poniatowskiego oraz 12 LDH im. ks. Stanisława Konarskiego. Do
nich doszła jeszcze w roku 1918 zorganizowana przy gimnazjum Towarzy stwa Oświata 8 LDH im. Adama Mickiewicza. Ogółem
do końca roku 1918 powstało 10 harcerakich drużyn męskich.
W pierwszych dniach listopada 1918 roku dotarły do Lodzi
wieści o rozbraja·niu w Krakowie żołnierzy austriackich, a rankiem 11 listopada informacja o rozbrajaniu Niemców w Warszawie. Zaczęty się zbiót-kl legionistów, peowiaków i skautów, wydobywanie z ukirycia broni. Sformułowane naprędce oddziały zaata-:
kowały Niemców.
Ciężkie walki toczyły się o dworzec kolejowy Lódź-Fabryczna.
Podczas pierwszego nieudanego ataku padł Bolesław Sałaciński,
były legionista i żołnierz oddziału POW. Został on zakłuty bagnetami przez Niemców. Dopiero w czasie drugiego ataku zdobyto
dworzec.
Oddział łódzkich skautów maszerujący pod dowództwem Stefana Linke został ostrzela.ny z gmachu policji n iemiec:kiej przy ul.
Spacerowej. Zginął Stefan Linke. Był uczniem I GLmnazjum Polskiego im. Mikołaja KO!pernilkil.

TRADYCJE

w listopadowe

święto odwiedzamy groby naszych blisich pamięć, nie zaw~ zdajemy sobie spraw ę
z tego, że zwyczaj palenia świateł na ubranych kwiatami grobach jest w znaCZJilym stopniu pozostałością dawnych uroczystych
obchodów zwanych "Dziadami". Były to obrzędy ku C"Z;Ci duchów
przodków, mające jednocześnie zapewnić spokój zmarłym.
Już najdawni-ejsi Słowianie powszechnie wierzyli w istnienie
duszy (i to nie tylko u ludzi, ale także i u zwierząt). Duszę
wyobrażano ~bie w sl)OSób real\styczny pod postacią ptaka, motyla. pszczoły, świetlika itp. lub j~o odmaterializowany sobowtór
człowieka (widmo, mara). Na najstarszym zachowanym polskim
zabytku plastyki nagrobkowej - wąskiej płycie kamiennej, pochod7.ącej z XIl wieku, a znajdującej się w kolegiacie tumskiej
pod Lęczycą duszę zmarłej osoby dorosłej · (rycerza w krótkiej tunice, z drzewkiem u stóp jako symbolem życia) przedstawiono w postaci dziecka, · unoszonego przez aniota.
Wiele dawnych obrzędów wiązało się z czcią dusz zmarłych
l wiarą w życie pozagrobowe. Słowianie uważali, że życie pozagrQbowe stanowi. kontynuacje życia ziemskiego i dlatego też starali się zapewnić zma:łym zaspokojenie ich · material~YCh ~trzeb.
Stąd naczynia z jadłem w pochówkach lub na powierzchni ~ro
bów, wyposażenie zmarłych w broń, ozdoby stroju, ale bardzo
rzadko w narzędzia pracy.
Od zamlerzchłych · czasów na naszych ziemiach · był silnie rozwinięty kult prtodków. Oddawano im cześć,. przywołując i<:~,
paląc ognie i sprawując
uczty ofiarne na miejscach chowania
zmarJych - żalach lub zalnikach, którymi to określeniami jeszcze
gdzieniegdzie ludność nazywa wielowiekowe cmentarzyska. Także i w czasach późniejs:zych gromadząca stę na cmentarzach ludność przynosiła nnarlym jadło i w blaskach świateł, wśród modlitw, zaklęć i różnych praktyk przyzywała Ich duchy. ":" XIV . !
XV wieku gromili kaznodzieje swych słuchaczy, aby• me pa11l1
ognislt gorejących ku pamięci dusz ich bliskich.
.
Zwyczaj składania posiłków zmarłym praktyk?wan~ . był nie
tylko wśród Slowiain, ale przez wszystki~ ll;ldY m~cywtl!zowane.
W Europie znany był tuż w starożytno~cl 1 wiązał się z powszechnym przeświadczeniem o obeonoki du~ zmarłych pod-czas obchodów im poświęconych.
Mimo kultu przodków, realistyczne wyobrażenie życia pozagrobowego było przyczyną obaw przed powrotem zmarłego do
grona żywych. Już znaa:na część obrządku pogrzebowego miała
na celu utrudnienie czy też uniemożliwienie tego powrotu. Krań
cowym tego przykładem były zabiegi wobec zmarłych posądzonych o wampiryzm.
·
•
Szczególne właściwości jako apotropeje (środki do ochrony przed
tlem ze strony ducMw, przyrody i ludzi) miały przedmioty ostre
lub klujące. Poważną rolę odgrywał tu również ogi-eń i okadzanie. Przed wampirami broniono się przez ucinanie głowy zmarłemu przebijanie go kotkiem osikowym itp. Duże znaczenie przypis~ano te?.. kręgom, którymi otaczano chroniony ob5:Z8r. Krąg
magicz.ny stano.wił między innymi koliste obstawy kamienne wokól grobu. UJ obawie przed zl.Ymi duchami oeorywano cmentarze.
Miało . to chronić przed złem lub nie wypuszczać zła ze swego
obrębu.
. ... k' h
Prawdopodobnie w odległych
czasach
przedch~sc1Jans 1c
obrzędy ·związane z kultem zmarłych występowały lnlka razy do
n:iku. Kościół katolicki starał się związać te obrzędy z jednym
qniel"'I - z Zaduszkami (popularna nazwa Dnia Zadusznego) i nadać im charakter chrześcijański Wprowadtająe
Zaduszki jako
święto zmarłych, W " keńeu ~ "K · stiileela', miał on na celu „ Wb"PBTcie, względnie częśek>we , zaadapte>wanie dawnych wierzeń i rwy~
czajów ku czci zmarłych.
.
Według wierzeń }udowych, których echa istnieją u nas jeszcze
gdzieniegdzie do dziś, w przeddzień Zaduszek, tj. we Wszystkich
Swiętych, unarli opuszczali groby. Widywano ich ponoć w pobliżu cmentarzy; przed kościołami i podczas obchodzenia swoich
domostw. Po zapadniędu i.mroku starano się nie wychodzić z domów, pustoszały wówczas drogi oraz ulice wsi I miast. gdyż noc
i 1 na 2 listopada napawała strachem ludzi minionych czasów.
Wieczorem na stole bąd:t ławie rozkladano nakrycie w postaci
ręcznika lub obrusa I ustawiano na nich p<?ŻYWienie (najczęściej
pieczywo i sól) c;lla zmarłych . Noszono też produkty żywnościowe,
względnie niewielkie Ilości zboża na groby.
Kościół zwalczał te pozostałości pogańskiej prześzłości lub starał
się je przekształcać. Zamiast dostarcza~ jadło na groby, coa:az
częściej w Zac\uszki gospodynie, przen~ną w węzłach albo koszyczkach żywność, dawały ludziom biednym, głównie żebrakom,
których nie brakowało w tYm dniu przy bramach cmentaml'.ch.
Takle to zwycza]e t wierzenia związane z kultem zmarłych istniały dawniej w naszym kraju . O tych wierzeniach i zwyczajach
nie należy zapominać, gdyż stanowią one cząstkę wiedzy o życiu
naszych przodków i wiążą się z pewnymi i dzisiaj stosowanymi
formami czczenia pamięci zmarłych.

kich, aby

uczcić

HENRYK SZUBERT

WALKI W WUZI 11LISTOPADA1918 ROKU

I

Wieczorem 11 list.opada oddziały polskie zdobyły przy ul. Piotrkowskiej 137/139 gma.ch niemieckiej Komendy Miasta („Orts Kommendantur"l. Wieczorem na Nowym Rynku nastąpiło starcie z silnym oddziałem piechoty niemieckiej nadchodzącym z koszar przy
u\. Konstantynowskiej. Zginęli ppor. Józef Bukowski lat 29, były
7ołni erz korpusu Dowbora Muśnickieg-0.
Eugenia Wasiak lat 20,
Jan Gruszczyński lat 16 i drukarz Stefan Andrzejczak lat 20. Byli
też ranni. Po starciu Niemcy wycofali się do koszar.
11 listopada w budynku ówczesnegÓ niemieckiego Domu Zolnierza (Soldaten Heim) odbywały się- pertraktacje pomiędzy kom<!ndą PÓW okręgu łódzkiego i przedsta>vicielami polskich partii politycznych <PPS, Narodowy Związek Robotniczy), a niemiee~
ką R adą żołnierska) W ·pertraktacjach po stronie polskiej m.in.
brał udział por. Roman Starzvński brat Stefana. p óźn i ejszeg_o
prezydenta miasta stołecznego Wartzawy. Rankiem 12 list.opada
Niemcy podpisali umowę o złożeniu broni i wyjeździe ich oddziałów do Rzeszy.
Lódź była wolna!

W środę, 13 listo?a<la z kościoła Sw. Krzyża wyruszył kondukt
pogrzebowy, w którvm łodzianie na własnych ramionach nieśli
trumny ze zwłokami sześciu poległych w walkach podczas rozbrajania Niemców Pochowano i~'1 r::i starym cmenta:rzu łódzkim
rrzy ul. Ogrodowej.
MIECZYSŁAW KOZAK

ma w

miarę

dobrze

funkcjonującą pamięć

-

nie

może zaprzeczyć, że
wiele powojennvC'h lat było poświęconych
hJłubieniu różnych mitów. Nie twie rdzę. że na coś &ię one
nie
przydały. Może I tak. Gdy ;ednak dz i ś je < teśmv świadkami obalania najgłębszych kiedyś podstaw l'!t.nienia I ..wiary" (oczywiście
w coś) powstaje pytanie: jak d.alece można wykorzystywać ś viadomość społeczną·~

T. Mity polltyc~rle. Wktadą.~o spolE:czeń~ 1.,yµ_ ,ctb gtowy. · ie "przyz naszego obozu są .do powieląnia. że Josip Broz Tito to
„kat narodu". że pospieszn~ zjednoczenie partii w 1948 roku to
zdobycz . że il)ł.~rwencja w Cze~hosłowac.ii to obrona obozu etc„.
'tych przykład1w można bv przytoczyć kilkadziesiąt. Nie powiem
o mitach z pn:~lomu lat 198011981. Teraz odkręcanych
kłady

11. Mity ekonomiczne. Za
źle inwestowano, a t<'

A to

.

każdy m razem jest winien „ktoś".
źle handlowano albo nie osią~ano

spodzięwanych wyników ekt:nomicznych. OpozvcJa mllwi: „zmntejszvć wydatki zbrojeniowe". Jeśli nawet -- to trudno założvć że
jest to jedyna przvcz.v na. :'aństwo nasze jest nlestetv nadmiernia opiekuńcze. a owa „o'JrPka" nie zawsze ma coś wspólnego z
rzecZ}'Wistymi zasługami „podcpleczm•ch" Drukuiemv więc oien i ądze bez za'ltan„wien!a, rhoć ich pokrvcie w towarze wynosi
obecnie ca 30 proc. Ale jesteśmv „dobrym". socjalistycznym państwem! Decvdm'lcl nil!(d:V ni~ ryzykują wtasnvm mają.tkiem . Fachcwośf i efektywność dzl'.lłania dopiero co dochodzi do stowa. a
najbardziej ud::ini w tym względz i e 'lą odpowiednio traktowani
przez fiskus, rad doflnansowvwać tych, którzy są gorsi. z iaklcM
tam podobno „oblektywnyrh" przyczvn. Zresztą cały system podatkowy jest niespójny i niezrozumiały.

III. Mity prawne. Utarło się w wypowiedziach nawet najwyż
szych dostojników, w prasie, TV ltd .. że jak tylko zostaną wyd:ine nowe przepisy, to wszystko zmieni się na leplize. Nic l;>ardziej bł~dnego! Proszę zauważyć. że przepisy natury ogólne; (kodeksy etc.) trwają po kilkadziesiąt lat. Kiedy zaś prawem
usiłuje się sterować ekonomikę to na pewno nic z tego nie
wyjdzie! W szczególności dlatego, że te przepisy nie piszą prawnicy,' tylko uru:dnicy nie zastanawiający się o spójność, tylko
dbający o interesy własnego resortu Ilfa żądanie mó~łbym przytoezyć szereg przykładów . Działającyeh "wstecz", eo w ogóle jE>!lt
zaprzeczeniem praworządności

- Na przełomie ·lat 1911/1912 powstały w Lodzi pierwsze grupy
skautowe. W roku 1912 powstała 2 Łódzka Drużyna ·Harcerzy
im. mjra Waleriana- Lukasińskiego. Jej drutynowym był, Ji!den z
inicjatorów har.cerstwa łódzkiego, Jerzy Szletyński. Działalność
Komu I czemu społeczeńs1wo ma dawać wiarę, tak dalece źle
drużyn skautowych w Lodzi miał.a charakter konspiracyjny. · ~
doświadczone i nieufne? Skąd wykrzesać „votum zaufania" zaczą! się też rozwijać skautowy, ruch żeński. Powstała 1 LDH im.
równo w stosul'lku do sił rz~dowych. fak i zawodowych opozvcjoEmilii Plater
nistów którzy wikłają się w sprzecznych oświadczeniach I któW niedzielę 9 sierpnia 1914 t. grupa skautów łódzkich odśpie
rych przedstaw1ciele są tak samo mało wiarygodni jak I s.z tandawała w kościele Sw. Krzyża zakazaną przez władze pieśń „Boże
rowi przywódcy „legalnych'" stronnictw?
coś Polskę" W nocy .z 11 na 12 października 1914 r. przybyła
do Łodzi. grupa oficerów legionowych . Wśród nich byli P?r. Lis-Kula.
Wydaje się, że obydwie .;iły !gają ze ~połeczeństwem,' które
J . Berner-Nil i Mieczysław Trojanowski. Założyli oni w budynchce w miarę spokojnie żyć i pracować. Czy przeciętny człowlejt
ku Gimnazjum Męskiego przy ul Mikołajewskiej (Sienkiewicza)
w PRL chce zbyt dużo? Myślę. że nie. Niech to stwierdzenie
l..ódzką Komendę Legionów Polskich
·
utkwi w pamięci tych.' którzy w najbliżr.zym czasie będl\ decy12 października 1914 r. w gmachu Towarzystwa
Sportowego
dowali o naszej przyszłości.
Sokół" zaczął formować się oddział skautowy pod dowództwem
W. AFELT
Jerzego Sztetyńskiego Wkrótce skauci przenieśli się do gmachu
gimnazjum przy ul. Mikołajewskiej, gdzie utworzyli
ochronny
OD REDAKCJI. W dwóch sp1atoach n!1:. mo!emv słę zgodzić %
pluton wartowniczy Komendy Legionów.
autorem powyżej drukowanego listu. Piericsza dotyczy „nadmierW pomi.eszczeniach, gdzie przed wybuchem wojny znajdowała
nie opiekuńczego" państwa. ;akim ma byt n11sze państwo, Drug11
się siedziba carskiej policji tajnej „Ochrony" urzędowała w paź
- igrania ze apoleczeństwem.
dzierniku 1914 roku żandarmeria polowa Legionów Polskich, zaś
w urzędzie pocztowym przy ul. Przejazd 65 skauci zorganizowali
Odnośnie sprat.Otl piltt'W&zeJ. .Sq to Eu1opie pad.ltwa wcale nie
sccja.listyczne, które więcej da;ą swoim potrzebujqeym ·obvwatew roku 11115 polową poczte L,egfonó'v dla utrzymania łączności
lom ni:t nasze ' - biedne w końcu - ,,amtwo. To, co ono daje,
między ~rzPbywającymi na froncie legionista.ml. ~ ~eh ~odzlnam!
nie spada mu z nieba, jest to 1ezultat pracy ft43 WS%1/stkkh. Atiw Lodzi Tajni kurierzy kursowali na tr8.$te Lódz-P1otrków 1
tor zwa-lczająe ;edne mtty popada w tnne.
z powrotem
28 października 1914 r. skauci pod wodzą swojego komendan- 1
Odnośnie spr11wv drugiej. M6glb11 się W. Afelt zdecydować w
ta po uroczystej mszy w kościele Sw Krzyża wyruszyli do Czę
czyim imieniu przemawia: „spoleczflństwa"
czv ' „przeciętnego
stOl'howy, gdzie formowa! się batalion Legionów. Po przeszkoleczlowieka"? Dokonu;qce aię w naszym kraju przemiany. poleganiu r!ołączyli do batalionów legionowych pod Krzywopłotaml (pojące międz11 innymi na od~jściu od stalinowskiego modelu so•
międzv Zawierciem a Olkuszem) gdzie 18 listopada 1914 r. stoczycjalłzmu, sJ)Towadza;q si11 do tego, aby nte p1zematołać w imieli swoia pierwszą bitwe z wojskami carskimi.
niu innych, ~Y to „spoleczeństwa", czy ,,przeciętnego człowieka:',
Po wvlś<"lu ~kaut6w do Legionów pozostało w Lodzi wielu tych?
ale dać mu- możno§ć Wt/PO-Wiedzenia się samemu. l abv to zdanie
którYch ze względu na młody wiek nie przyjęto do ~ojska Om
bylo bran:e pod uwagę. Dlatego na,Jlepiej jest P'Zemawiad. to•
bvll wc;p6'7..ało:7vci1>lami powstaląC'ych drużyn barceNktch W roku
wlasn11m imtenłu.
1!'ł15 7,organizowall 4 LDH . im het.mana S~iana Cz'lmeckiego.
RBDAKTOg DYf;URNY
w 1918 r. rozpoczęła działanie 3 LDH fm. Romualda Traugutta
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KREDYT W BANKU
M

Ald
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Przy pi ś m ie z 4 września 1!)88 r . ctrz y maliśm y materiał kry:
tyczny pt. „Czy w banku można dosta ć kred yt". Spraw11 skar ~1
waszego Czytelnika w yjaśnia pismo Banku Gospodarki Zywnosciowej z 20 ub. m. którego kserok op i ~ załącz.flmy.
W notat~e „Od re.fakc ji" postawiono kilk'a pY,t a ń dotycząry('h
ogólnych za sad c11 i ałalności kredytowej ban!tów obecnie i w
warunkach zreformowane go systemu bankowego.'
'

Stosownie do przepisów ustawy ,.Prawo bankowe" z 26 lutego
onrnni1ują obieg p ieniężny I kształ~ują go ; t .i' u~
nie do ustalei1 planu kredytowego. Ogólne zasady
ud 11 e la n;a
przez banki kredytów określa w drodze rozporz ą dte 11 i <i Ra oa
Ministrów. Wielkość fpu!a) kredytów kształtowana jest stnsuwn ·e
c!o u s taleń zawartych w planie kredytowym uchwa l ąn ym co rok
przez Sejm PRL. Aktu&lnie kredytowan ie ludno ś ci wykonują
PKO Bank Państwowy i Banki Spółdzielc ze .
1982 r . bank!

Taki tryb kreowania kredytu i obsługi --kredytOwej ludności
ulegni.-! zmianie w wyniku reformy systemu bankowego. Nowy
system bankowy cparty będzie na zasadzie samodzielności i samofinansowania banków Skala kredytowania przez l{anki będzie
uzale±nion~ od ich zdolności · gromadzenia środków' finansowych.
Bank! kredy towe będą ban~ami un i\versalnymi. wykonujący•
mi wszystkie czynnośc i bankowe w stosunku do osób prawnyrit
i fizycznych Ka ż dy bank będzie mógł decydować o przedminr ·e
swojej działalności i stosownie do posiadanych m.ożliwości oferować swoje usłu g · Istotną nowością będzie prawo wyboru banku przez klienta. Nastąpi to po wstępnym okresie funkcjonowania nowych struktur 'bankowych . Wykształcone . zostaną mechanizmy ekonomiczne takie jak zróżnicowanę co do
wysokości
stopy procentowe. ople.ty prowizje stWarr:ające możli wo.ścl konkurenrji między hankami
Co si ę tyczy
uzależniał jego

warunków przyznania . kredytów. to bank będzie
przy;r.nanie od posiadania przez kredytobiorcę
zdolnoś:· i do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w
umownych terminach spłaty oraz od przedłożenia przez kredytobiorcę dokumentów i informacji niezbędnych dla dokonania tej
oceny
mgr TADEUSZ ŁUCZYCKI
Odpowiadając na Wnsze pismo z dnia 1968-09-13 w sprawie
poruszonej w Pśc i e óc redakcji „Odgłosów". dotyczącej kredyto\Vania zakupu. bądź remontów samochod6w dla taksówkany,
przekazu}~my wyjaśn!enia w tym temacie.

Opierając sie na cbowiązujących przepisach wydanych · przez
Zarzad Bank11 Gospodarki Żywnościowej Bańki Spółdzielcze mogą udzielać kred~·t6w na zakup pojazdów samochodowych (nowych i używnnych)· '

MITY
Jeśli ktoś

'

-

we wszystkich uprawnionych do prowadzenia sprzedat1
gospodarki u~połecznionej przyjmując . -że bez wzglę
du na stosowane prze? te jednostki formy sprzedaży i usta !one
cen.v pojazdów. kredyt mote być ustalony do wysokości 80 proc.
ceny urzędowej nowegc samochodu lub wyceny wartości poJazdu
dokJnanej przez rzeczoznawcę,
jednQ~tkach

_,. w ramach przetarg/iw - organiżowany-ch przez. jedąo;tki ~o-.
spodarki usoclecźnfone_j „ ~~ż,Y.ji!lują,c ..~o usfalenia · wysokości· kr,ed;v.tu cenę wywoławczą ,
.· ' ·
.
· . . ..-· ' , , ·
·
w ramach elcspodu
kret.!ytu może być tylko
tych.

wewnętrznego przy, czym przedmiotem
część ceny samochodu' płacona w zło

KredytO\'ltan' u nie podlegają zakupy samochodów \V ramach
prywatnej sp1 zedaży !:(:eldowej Ponadto kredytowaniu p·,dlegają
remonty pojazdów samochodowych, w oparciu o
zestawienie
kosztów planowanego rell'lontu.
Informujemy tak że te kredyty przyznawane są przed dokonaniem zakupu czy przeprrwadzeniem remontu samO<'h•>du, dlatego w momen c;e ~kł2danla wniosku Bank nie żąda dokumentów
stwierdzającyah zrealizowanie celu, na kt6ry klient ubiega si~
o kredyt.
Z tri:ś :i · llst11 skierowenegft do redakcji „Odgłosów" wnioskujemy. ż~ obywstel ten nie złożył
Banku Sp6łdzielczym Rzem i osła w f..odzl wniosku kredytowego, jak r6~nleż w pełn i nie
zrozumiał Informacj i. udzielonej przez pracownika tego Banku.

w

Nadmieniamy, te Bank Spółdzielczy Rzemiosła w l.odzl 1.Jdziela dużo kredytów dla taksówkarzy zarówno na zakup pojazdów
w formie dopuszczonej przepisami i na remonty.

mp- Int. MARIA PIECHOWSKA

TELEFON: 36-77-70.
W związku 1 ukazaniem się w tygodniku „Qdgłosy" materiału
krytycznego odnofo!t: „Dni kuchni rosyjskiej" uprzejmie wyjaśniarpy, te kuchnia rosyjska była prezentowana w
dniach
14-17.09.88 r. w sali restauracyjnej hotelu „Swiatowit", o czym
Informowały afisze umieszczone w oknach wystawowych.
Nieprawdą fest, że „Dnl k.uchnl rosyjskiej" zostały urządzone w małej salce. W !ali bankietowej odbyła się jedynie w dniach 14 .0!ł.
br. o. godi. ' 14 rretentacja potraw rosyjskich dla przedstawicłeli
środków masowego przekazu . Wyek!ponowane w tym dniu potrawy stanowiły tło do p~zeprowadzenia wywiadów z delegacją

radziecką.

Nieprawdą jest również, że rosyjscy kelnerzy
na•rzekali
na
br::ik zalntere!owania ze strony łodzian, gdyż kuchnia rosyjska
cieszyła się bardzo 11użynt powod~eniem u naszych konsumentów,

Pragniemy jednocteśnie poinformować, że przewidujemy kontynuowanre współpracy branżowej z Iwanowem I nasi kli1!nci
będą mogli spróbować smacżnej kuchni rosyjs,kieJ
również
w
latach następnych.

mp-

ZDZISł.AW

KWAPISZ

WYJASNIAMY.
W ostatnim numerie „Odgłosów" na str. 2 nie z winy autora
om;y-łkowo ppdallśmy błędnie nazwisko
dyrektora Okręgowego
Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Łodzi. Nazywa się
zyaMUNT KRYSZTOFIAK. Przepraszamy.

on

•

ODGU>SV 13

1

•

UWAGA
, FOT OA MA TOR ZY!
r-

AUTO- CASCO

to ubezpieczenie pojazdu lub jego wypc>eażenia na wypadek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty.

CZY WIESZ, ŻE DLA PELNEGO
ZABEZPI ECZENIA POJAZDU , ·

-:-oZESz SKOitZYs

z

!Tlt:"'En

1

J" CYCH
y

UBE'LP!IEC~

pzc.;

- AUTO-CASC O pojazdów nie objętych
ubezpieczeni em-u$tawow ym komun!kacyjnym.

Składka roczna uzależniona od wysdkości ud·zlału w1amego f pojemn~cl
skokowej cylindrów silnika oraz od kraju, w którym pojazd wstał wyprodukowany.
.
UBEZPIECZE NIA DODATK.OW EJ WARTOSCI pojazdu (do wysoko,kl llred·
niej ceny· rynkowej}.
S k ł ad k a obliczana jest od zadeklarowan ej, dQdatkowej warto&:ł samochodu i uzależniona od kraju , w którym samochód :z:ostał wypr<Kiu·
kowany (inna dla samochodów produkcji krrajów RWPG i Jugosławii i inna dla samochodów produkcji pozostałych pań$tw).
• UBEZPIECZE NJJE DODATKOW EGO WYPOSAŻENIA (radia, radiccmagneto fo.
. ny, odtwaI'zacze, pokrowce, taksometry itp.).
S kładka obliczana jest oci wartości dodatkowego wyposażenia.
Ponadto w Państwowym Za.kładzie Ubezpieczeń zawrzeć mołna:
ubezpieczenie obniżenia udziału własnego samochodów objętych ubezpieczeniem ustawowym komunikacyj nym.
S kład ka zależna jest od pojemności skokówej cylindrów siklika.
4 UlJezpieczenie ryzyka udziału w imprezach motorowych.
Składka
uzależniona jest od czasu trwania imprezy.
Szczegółowych informacj'i udzielają i ubezpieczenie przyjmują w1ddwe terenowo INSPEKTOR~TY PZU lub wpoważnieni pośrednicy ubezpieczenio wi.
SZKODY należy zgłaszać bezzwlo_cznie we właściwych inspektoratac h l przed
dokonaniem oględzin nie dokonywać żadnych· zmian w uszkodzonym
pojeź
dzie oraz nie podejmować naprawy.
ODSZKODOW ANIE wypłacane jest w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.
W szkodach nie przekraczających 10 proć. ceny nowego pojazdu, odszkodowanie może być wypłacone „OD RĘKI"!

P -

rzezorny

OTRZYMA SZ

z Twojego negatywu wywołanego u nas wykonamy co
najmniej 20 dobrych zdjęć!
- Wywoływanie filmów ORWO, AGFA, KODAK 'i innych w urządzeniach najlepszych firm światowych,
- Odbitki barwne robione wyłącznie w automatach
AGFA i GRETAG na papierach -polskich i zagranicznych,
- Odbitki ze slajdów wykonywan e tech·niką specjalną
na papierze odwracalny m.

STUDIO FOTOGRAFICZNE AFP
ZAPRASZA
, adres: 03-318 Warszawa, ul.

Ogińskiego 5a, ·tel. 11-50-95.
00-545 Warszawa, .ul. Marszałkowska 72,
tel. 28-32-29.
Prace można również nadsyłać pocztą.

w PA~STWOWYM ZAKŁADZIE UBEZPIECZE~,-

FILM KOLµROW Y,

jeżeli

A J,
·Z .E!
.
awsze
U ·,_ bezDieczony

Z -

BEZPŁATNIE

3023/K.

2506fK

czes
-

'•

SPOLDzr ELCzy Z KLAn
lJBEZPIECZEN

.P l'zedstawicielstwa na woj.

s~ierniewickie,
łódzkie

-

od następstw nieszczęśliwych wypadków cowników jw.,

W razie zaistniałej szkody zapewniamy sprawne przeprowadzenie likwidacji i bezzwłoczne 1wypłacenie należ
negp odszkodowan ia.

-

renty natychmias-t

R

·u

p

za warcie na

korzys~nych

warunkach

następujących ubezpieczeń:

14

ODGŁOSY

J

płatnej

d.l a pra-

-

mies7Jkań

kredytów,

-

kosztów leczenia i renty,

-

błędów

-

mienia od ognia i kradzieży (spółdzielnie, spółki, zakłady rzemieślnioze, oooby fizyczne),

l ich

Ube~ieczenia

wyposażenia,

Zapraszamy do

-

wycieczek,

,

od·powiedzia'1noścl cywilnej
oraz. w życiu prywatnym,

-

auto--casco (w tym doubezpiecze nie do
wej),

-

gwarancyjne,

-

posagowe (:z:aopatrz.enia dzieci),

-

na wypadek

-. oraz szereg innych
entami.

można zawierać bezpośredn.io w biu-

skorzystania

~ferty.

'

w leczeniu,

zachorowań

te

,i odroczonej,

-

sieradzkie, piotrkowskie i m.
P.

.

rach Przedstawicie lstwa.

/

„W EST A"

.

rodzinne na życie
dJa pra.cowni'ków jednostek
gospodarki uspołecznionej oraz dla osób fizycznych
(w tym rolników indywidualny ch),

-

w pracy

'

RESY·
Rawa Mazowiecka, ul. Polna 8,
tel. 44-26

zawodowej

ceny

z naszej

Sieradz, ul. Polna 17/13, tel. 54-99

g iełdo-

-

Bełchatów, Oś. Tysiąclecia,

bl. 7, m. 54,
tel. 48-69-05. .
.
Lodź, ul. Nowotki 8, tel. 32-56-61

na AIDS,

ubezpieczeń

do uzgodnienia z kl i3022/K

O ZDROWY SE
NlR 45 (1597), 5 lJSTOPADA 1'9,88 R.

Trochę bez echa przeszło wydanie dziennika Jerzego Andrzejewskiego z lat 1979 81 pt. „Gra z rieniE>m". A przecież pisanie
to 1est bardzo interesujące i warto .bliżej się z nim zapoznać.
Pamiętam, że przed laty dziennik ów drukowany w „Literaturze"
mocno mnie denerwował. Ale teraz zmieniłem całkowicie moją
ocenę I muszę przyznać rację jednemu z kolegów, który wówczas zapamiętale bronił zapisków autora „Miazgi".

Lewym

się wtedy działo dookoła, że spokój i dystans do rz~czy
w1stoścl ·bijący ze stron dziennika po prostu odrzucał. Szukało
się wszak czegoś, co bardz1~j trafiało w stan podniecenia, w którym się człowiek znajdował, szukało się rzeczy jeszcze bardziej
podniecających. I dziwna sprawa, czytywałem przecież wcześniej

Tyle

sze notatki Andrzejewskiego te drukowaine w „Literaturze" pt.
„Z dnia na dzień~' i. lub!lem je, a tu nagle, w latach 1980-81,
całkowita zmiana i teraz znowu zmiana, tym razem jednak już na
stale.
Niemniej jednak powiedzieć warto, nie, by się usprawiedliwiać,
ale by stwierdzić pewien fakt, że zapiski prowadzone przez Jerzego Andrzejewskiego zy~kują bardzo, gdy czyta się je razem.
Drukowane w pdcinkach tracą swój niepowtarzalny nastrój, w
który tak dobrze się wchodzi podczas tektury całego tomu. Ręka
starego pisarza prowadzi nas w świat <;pokojnlejszy, ale to nie
znaczy, że oderwany od rzeczywistości. Nie pisarz patrzy tylko z
pewnej odległości, z której, jak się okazuje, znacznie lepiei .widać. Wydaje się, jakby ' mówił: spójrz z tej perspektywy, z której ja patrzę, a zobaczysz więcej, świat 1est wielością i zdecydowane wyolbnymianie tylko iednej strony powoduje jego de·
gradację. Tylko, że na podobny dystans może sobie pozwolić czło.
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Lektura na
niespokojne
czasy

'

dzi?"
,
I już w tych pytaniach znalazła się odpowiedź, a właściwie

jest

cały

ów tom zapisków,

pełny

okiem

oazy z!eleni. W jednej
trawniki przedeptane setkami
ścieżek . połamane
krzaki, ,..,·ysypiska śmieci wokół każdej
ławki. W drugiej cichutki kwadrat zieleni otoczony wysokimi. strzyżonymi żywopłotami,
czysto, bardzo zielono,
nikt
jakoś tutaj
na skróty przez
klomby nie chodzi. Nie wiem.
na czym polega sekr~t takiej
różnicy. Słuszną sprawą wyd~
ło

mi się ukazanie jej, zwrocenie uwagi na fakt, że są w
naszym mieście wzory godne

Gdy
w Ogrodzie

naśladowania,
że moglibvśmy
żyć w mieście o ileż ładniej

Botanicznym„.
I

'

Powtarzające się w warszawskich komunikatach Polskiego
Radia apele wzywają
do ofiarności publicznej na
rzecz
ratowania stołecznego Ogrodu
Botanicznego
przy
Alejach
Ujazdowskich. W jednym z takich komunikatów podano, że
ogród ten jest najstarszym ogrodem botanicznym w Polsce,
przy czym wymieniono tylko
kilka istniejących. w jeszcze
paru miastach naszego
kraju, nie wspominając o Lodzi.

szym,
bardziej kulturalnym,
gdyby wszystkie tereny zielone, w obrębie wielkiej Lodzi,
wyglądały tak. jak Ogród
Botaniczny I park Jana MateJki.
O ile też ładniejsze byłyby za
pięćdziesiąt lat. pisane na ła
mach „Odgłosów", wsnomnienia dzisiejszych licealistów.„

WŁODZJMT"Fi'RZ

KRZEMIŃSKI

•

li

priecież

pytań

·kqiejszych momentów mojego
życia. Jakież
to było urocze
miejsce! Wiosną ·i przez całe
lato, przez wakacyjne miesią
ce. Ogród Botaniczny rozkwitał
jak przenię!my bukiet, tysiącz
ne odmiany kwiat:iw wit:i.ł:v
tam nielicznych gości, nrzede
wszystkim młodzież akademicką. a więc
tych samotników.
którzy tu przychodzili
uczyć
się do egzaminów i tych zakochanych, którzy szukali rnmotności na ustronnych ławe(;Z·
kach.

Przyznaję szczerze, iż kiedyś wierzyłem święcie
takim
zapewnieniom, byłem przekonany, nie miałem żadnych wąt
nliwn:ci. Dziś - już nie. Dziś

już wiem, że nic nie MUSI, a

·Pod

konale, gdzie jest jego miejsce, wie, jakh'h wartości musi brow sobie przed naporem te) wielkości sił, których ~ródla tkwią
w rzeczywistości naszej, pełnej emocji, nl„ufności, strachu pq.ed
prlV':i't\ośc1ą, Ut;Jroszczeń zbyt wielkich, słowem, tej nienormalnoś
c_·, w której przyszło nam żyć. Odnaleźć
w tym kraju własne
m•ej~ce i bronić go zdecydowanie, bronić całym sobą, to. rŻEcz
niezwykle trudna ale i cenna. Bo u nas większość ludzi nie rob tego, co powinna robić, do czego najlepiej się nadaje. Przykładów tu wiele, ale to jµ~ temat na .zupełnie inny tekst.
nić

·

P-onad wszelką
wątpliwość

Autor „Apela:ji'' wie, że: „Wśród zamęr.u rzeczy w tak malym
stnpniu suwere11nyclł chciałbym - o ile to tylko możliwe - zachować suwer~nność wlasnq, ;ako artysta ta. bow~em, jeśli artysta w ogóle coś znaczy, 'lnwsze ze sta11em wspólczesnym jest
zwiqzana i 1akiekolwiek czas11 oraz. zdarzenia penetruje zawsze w bieżivych źródlach sily czerpie Pod osloną tematy!d
tospólcz~snej tatwo znaleźć mogą schronienie wszelkiego rodzaju łatwizny oTaz nądze doraźnych sukcesów. Chronienie su: w
czasy odlegle równteż moi.! być obciążone skazą u.cieczki. Cata
tTudno.~ć

w tym, aby glos wewnętnny ttrtysty mógi bTzmieć
cz11sto. Lecz zaraz powątpiewająca natarczywość, gdzie rękojma,
ŻE- art11sta dobrze siebie slyszy? Największe oszustwa doko1iują
si ~ w sumieniu". ,
I

Autor dziennika wie na pewno, że nie jest po.Utykiem i wie,
że swoich notatek nie może wtłoczyć w nurt polityki, bo przestaną one. być tym czym są, przestaną być dzi•mnikiem literack1m 1 intelekt'J'1lnym, a staną się politycznym zapisem dnia codziennego i po latach będą już tylko wartościowe dla wąskiej
grnpy historyk:>w, badaczy tego okresu. Oczywiście, to nie znaczy ze na kartkach dziennika nie pojawia się polityka, ale wys1ępuJe ona w tak umiejętnie dobranych proporcjach, że nie
P• l}'lłac:za, a wręcz prte-::iwnle, pozwala autorowi na widzenie
r~ect:rwis1ości w najrózniejszych
jej przejawach, co jak się
okawjc, daje możliwość w•11osków politytznych o wiele bardziej
ciekawych i tr:ifnych od tych wyciąganych przez zawodowych
poliLvl::w.
Po:l catą 25 maja 1981 roku Jerzy Andrzejewski zapisał: „Brak
mi niestety, uspokajającej pewności, iż rzeczywiście caly ttaród
zdo3e sobie sprawę, z jak- ciężkimi wysokościami, a także z ciemnymi

przepaściami

przyjdzie nam

się zmiE-rzyć".

I może tylko zbyt często autor
starał sie wyjaśnić, dlaczego
tak mało miejsca poświęca na sprawy z 1~01ityką związane. Choć
z drugiej stronv. daje to obraz stanu, w iaklm · Jerzy Andrzejewsk• wtedy się majdował. Gdy teraz czyta się te wyjaśnienia, wydają sie o:ie niepotrzebne, ale wtedy prtecież wszyscy byli pochlo:Jic;·:i t:·m, co działo się dookoła I autor.owi zarzucano, że w
tak wznioc!ych chwilach pisze na przykh:f o swoich fascynacjach
Anną Kareniną.

•

•

świat opisywany przez Jerzego Andrzejewskiego

jest bardzo
różr.orodny. Jest w nim iego choroba i szpital, są wakacje spę
dzone: w Obonch i opisy obornickiego parku, są czytane lektury
i 11-ra1.::n i'l z o~lądanych ";1dowisk teatralnych, i est także dzieleni'."? ~iQ z czftcl11ikami klapołami z własnym pisaniem. jest wreszci= i prze~złość, ta najodleglejsza, przedwojenna i okupacyjna i
t" ·~ okresu zaraz powojennego, pominięte są tylko, ze zrozumiałvch wzg1ęc6w, czasy socrealizmu. A w owych wspomnieniach
ocn wiście są ludzje, ludzi zresztą na kartkach dziennika - i
tych z przeszłości i tych obecnych - całe mnóstwo. Miłe są, na
p~z ykład, zapiski odnoszące się do wspólnie spędzonych dni z
Czesławem Miloszem.
także opisana radllść, gdy Czesław Miłosz otrzymał NaNobla, choć, czemu trudno się dziwić, zabarwiona kroplą
goryczy, że to on a nie ja. Ale ta cała różnorodność jest upo- ·
rząc'!kowana, nie ma tu ch\tosu, wszystko jest na swoim miejscu.
MD7P. \\'ln~nie a:atego „Gra z cleniem" I.o bardzo dobra lektura
n!i obcrny. niezbyt spokojny przecież cza~. z dobrym przewodnikiem, a takim na pewno jest autor owych zapisków, warto wyrusz.vć w ten tak spokojnie opisywany świat, w którym tyle się
dzieje.
l trzeba także podczas lektury zwrócić uwagę na wielość ła
dnych myśli, którl! występują w dzienniku Jerzego Andrzejewskiego. Na dobrą sprawę starczyłoby Ich na następną, całkiem
obszerną książkę, której można by dać tytuł: „Myśli i aforyzmy".

Jest

grodę

TOMASZ A. WWDKOWSKI
NR 45 (1597), 5LISTOPADA1988 R.

„Giy w Ogrodzie Botaniczzakwitną bzy„." śpie
wało ~ię przecież i do
dziś
na dźwięk tej piosenki ogarnia
mnie mg i ełka wzruszenia. Myślę niestety ze smutkiem.
że

nym

warszawski Ogród Botaniczny
swoim
przedwoiennym
kształcie i ze swoją
ówczesną
atmosferą jest nie do odtworzenia i nie do uratowania.
Opasują go dziś ulice szybkiego ruchu. nie ma zakątka d'l
kL6rego nie dobie~łhv warkot
mknącvch po tych u11cach s::imrichodów. m iasto dokola tę
tni gwaltmvnym, nowoczesnym
rytmem Nie ma żadnych re7~rw terenowvch. które nozwolilvbv l'07.budmvać i rozsze:-zyć
m:ilutJi;ą O'l~ę zieleni i n i ękna.
Już zre<ztą powst'lł nowy
ogród botaniczny w Powsin'e.
daleko cd śródmieścia, w okolicv nie zabudowanej jeszcze
wieżowcami, nie rntrute.i
r.bszczętnie
wyziewami
spalin.
Za par.ę pokoleń tam
będą
jeździć warszawscy zakochc:ni.
Ogród Botaniczny orzv Alejach Ujazdowskich nięch zostanie jako urokliwy skansen nie~d\r sie.iszych wzrus?.eń
mieszkańców naszej stolicy.
w

Wracajmy jednak do Lodzi.
Tu przecież też jest Ogród Botanicznv Miejsca w nim dużo.
powietrza i nieba pod dostatldem, położony za Ogrodem Zoologiczn vm, a więc na skraju
miasta. nie stał się, iak dotychczas. miejscem masowy".'h.
weekendowych spacerów lo·
dzian. No i dzięki Bogu, bo
może właśnie dzięki temu iest
wciąż jeszcze piękną, zirsoną
enklawą miasta.
W oorównaniu z, parkami
leżącymi
w
środku Lodzi. a zamienionymi
od dawna w śmietn i ki. w porównaniu ze zdeotanymi, stratowanymi trawnikami i skwerkami, łódzki Ogród Botaniczny
11rzeka· wielkim porządkiem ła
dem. c.zystością.
Troche tam
za ma!o ławek. a te, co są. nie
ma ja oparcia. Bardzo to dużv
mankament dla ludzi starszvrh,
niepełnosprawnycl'i.
Ale
jest
czysto, ptaki śpiewają. kołyszą 
się tataraki
na
stawie nie
wszystkie aleie zdążono zalać
betonem. Gdyby odwiedził mnie
ktoś bliski z zagranicy, co się
raczej
nie zdarzy, to tvlko
tam zaprowadziłbym go bez że
nady, tylko tamten park mógł
bym pokazać
jako porządne.
miłe tereny
zielone naszego ·
miasta.
No, może jest jeszcze takie
miejsce, ale już trzeciego trudno by szukać
w granicach
wielkiej Lodzi.
Jest nim w
moim przekonaniu, malutki. cichy i skromny park Jana Matejki przy ulicy Gabriela Narutowicza. Niedaleko leży tu
jeszcze park Stanisława Staszica. Porównajcie te dwie nie-

tylko MOŻE. A
waż.na r62mf.ca.

prąd

i odpowiedzi zarazem. Jerzy Andrzejewski iako artysta \'{ie dos-

•

Dlaczego o tym wszystkim
Powody są dwa. Pierwszy - aby uświadomić, że prawie ~ażda tzw. prawda obiektywna jest jednak względna
i zależna od wielu czynników,
z których najważniejszym bywa przyjęty punkt widzenia. I
drugi - ponieważ
strasznie
denerwuje mnie, kiedy
ktoś
usiłuje przeltonać
wszystkich
dookota, że jeśli zrobi się to i
to, wówczas MUSI zdarzyć się
to I tamto. I na dowód przytacza dowolnie dobrane fakty
z Bliższej lub dats.z ej przeszł<)
ści, że niby kiedyś tak właśnie
się już zdarzyło; albo też daje
nam publicznie słowo honoru,
że . oo to na pewno w.ie, więc
trzeba mu wierzyć, gdyż inaczej po prostu być nie może .
piszę?

Spędziłem w Warszawie d<ieciństwo i moją krótką,
przedwojenną , niezbyt udaną, mło
dość. Kilka wizyt w Ogrodzie
BotaRicznym wciąż jeszcze pam i ętam jako iedne z naJmę

wiek o takim doświadczeniu t dojrzałości jak Jerzy Andrzejewski.
Napisał na przykład: „Młodość szuka odpowiedzi. Wiek dojrzaly z podesz!y - przede 'fP!IZystkim wtan. Czego szuka starość?
Jeszcze nie 'l,Diem. Może milczenia? A' może i pytań i odpowieodpowiedzią

pienia. Stosownym przyikladem
mogłaby tu być niejedna z kart
historii
Kościoła, czy dla
przeciwwagi - historii Zwiąl·
ku Radzieckiego. Charakterystyczne przy tym, że w obu
przypadkach wyjątkowo chęt
nie korzystano przy udowadnianiu czegoś z cytatów. W
pierwszym - z Biblii, w drugim z priac teoretyków
marksizmu-leninizmu. Tak się
bowiem składa, że oba te źró
dła są na tyle obszerne I nasycone treścią, iż nie trzeba
przy ndch odwoływać się już
do żadnych Innych. No i oba
uchod-ziły a dla wielu · nadal
uchodzą za nieomyline.

duże

Udowodnić można wszystko.
Wystarczy postawić pożądaną
w danej chwili tezę, niechby i
zupełnie nieprawdopodobną, po

czym - w przebogatej skarbnicy ludzkiej
myśli oonaleźć
od;owledni fakt, teorię. czy cylat, który posłuży za osnowę dowodu. Fakty, teorie. cytaty mają
bowiem to do siebie, że moi.na
je interpretowaci ·rozmaicie,
częstokroć
wręcz
dowolnie.
Zwłas1cza, jeśli są to fakty niesprawdzalne dla przeciętnegQ ,
człowieka, teorie ._ autorów,
którzy już nie żyją, a cytaty
- z dziel niby
powszechnie
_ 'L':l<l>:'.lych, ale rzadko czytanych.

to

przecież

Nigdy nie jesteśmy w stanie
przewidzieć absolutnie wszystkich okoliczności wydarzenia4
które ma
dopiero nastą')ić.
Nigdy nic nie zdarza się dwa
razy doj.{ładnie tak samo. Już
choćby z tej przyczyny, że gdytak było, gatunek ludzki do
obecnej chwili siedziałby ;esz-

by

cze na drzewach, 'i:ywlł się surowym mięsem i korzonkaml i
nie miał najmnieiszeizo pojęcia,
czym
różni się od kuzynki,
małpy. O ile w 9góle closzloby
do wyk5ztalcenia się w toku
ewolucji gatunku ludzkiego.

winiętych państw .świata. Każ

da

cząstka

Każda
uważana

z przytoczonych tu tez
była w swoim czasie
za jedynie prawdziwą,
powszechnie obowiązującą, a każde
odstępstwo od niej traktowane jako
przejaw głupoty,
niewiedzy, złej woli' lub też łamania prawa, które karano
nawet śmiercią. Późn.iej jednak
okazywało się, że prawda jest
trochę inna i kolejne sztaby
naukowców, historyków, polityków męczyły się, aby sprawę
jakoś odkręcić, wyjaśnić po nowemu, czy też ewentualnie wyriazić. swój żal, iż poprzednicy
tak bardzo się mylHi.
Potrzeba udowod·nlen.ia jatezy może wynikać z: pychy, naiwności, chęci zdobycia
bądź utrzymania władzy, chęci
ukrycia czyichś błędów. Kata•
log motywacji jest oczywiście
znacznie obszerniejszy, te jednak
wydają sff: najczęściej
spoty.kalle I najbardziej brzemienne w skutkach. To ostatnie
dotyczy w szczególności
motywacji numer trzy, jako, że
władza nie znosi głotów sprzeciwu, a nieraz ch~b:y i zwątkiejś

Miss Seulu ę8 - Teres.a Folga, 15 października tego roku,
w wieku 22 lat, w dniu swoich
imienin,
zakończyła karierę
sportową i po:hegnała
się z
gimnastyką artystyczmą.

- Myślę teraz o balecie
powiedziah. - Marzę,
żeby
dobrze tańczyć.
Pokochała
ruch i ten ruch
jest dla niej ogromn'e w:c ·t-iy.
Mam nadzieję, że sprawdzi się
również w balecie.

-

Griffith Joyner - powieTeresa Folga „Przekrojowi" - spotkałam w stołów
ce. Jest to kobieta o efektownej
urodzie, ale te bardLC>
umięśnione nogi psują wraże
nie.
działa

Griffith Joyner, mimo umięś
nionych nóg, fascynuje dziś kibiców sportu na całym świecie.
Być może, a nawet chyba właś
nie dlatego. 'i:e jest sobą. Jest
najszybszą kobietą,

d6skonałą

sprinterką.

Jej wyniki w blegu
sprinterskim były do tej
pory uważane za nieosiągalne
dla kobiety. A ona udowodTiiła,
że kobieta może ie osiągnąć.
Ale stało się tak nie tylko
dlatego, że jest fenomenalnie
szybka, ale I dlatego, że jest
uparta. Uparcie dąży do celu.
Griffith Joyner nosi czasem
15-centymetrowe...
pazn<:>kc.e.
Są to swego
rodzaju d'Zieta
sztuki. Na pt-i:ykład maluje na
nich maleńkie zielone palmy.
Te paznokcie stały się powodem, że nie mogła wysć2 rt o
wać w sztafecie na olimp!ad·zie
w 1984 roku. Uznano, że paznokcie
uniemożliwią jej dokładne podanie pałeczki.
Co
7.irobila? Nie wystartowała.

Ale jest także wściekle
co ludzie nie zawsze
zauważają. Niczym nie da s1~
jej złamać.

JÓZEF RETMAN

twarda,~

Dla nas szokujące może byl!
że Griffith Joyner pracuje,
jest świetną krawcową, doskonalą fryzjerką i.„ pisze książki
dla dzieci.

tb,

Sport

Być sobą

chwały

W latach

polskiej
kiedy drużyna
kierowana
przez Kazimier-za
Górskiego . święciła triumfy,
krążył taki oto dowcip. Rozmawia młoda para.
piłki

nożnej,

ONA: - Jak będzie syn, jak
mu damy na imię?
ON: -

Robert.

ONA: ka?
ON:
Wielu

A jak

Wymyśliła na przykład „jednonogie" kombinezony. Któregoś dnia po prostu obcięła nogawkę
kolorowych
rajstop.
Okazało się to Interesujące. Jej
matka była zawodową krawcową. 1 ona
nauczyła Griffith
szycia. Jej babka była kosmetyczką i fryzjerką i ona nauczyła Griffith układać fryzury. Griffith Joyner daje nawet
na te fryzury„. pięciomiesięcz•
ną

elementarna musi

mieć masę.

Przychodu jednak taka chwila, gdy sportowiec żegna się z
boiskiem, bieżnią, · pływalnią.
stadionem. I jęśli przez . cały
czas był sobą, to ten przykry
moment szybko mija, człowiek
dalej robi to, co do tej pory
robił obok sportu.

Jej mąż, Al Joyner t!it mówi o niej:

Przykłady
takich „udowodnionych ponad wszelką wątpli
wość .. tez można
by wymieniać w nieskończoność,
gdyż
1:\etoda znana jest od bardzo
dawna I w długich
~ejach
ludzkości nagminnie Ą:isowa
na. Ograniczmy się zat~ do
kilku wybranych, takich jak:

Ziemia jest płaska. Ludzie o
czarnym kolorze skóry z natury rzeczy nie mogą dorównać
przedstawicielom białej rasy.
JedY'nym sposobem uratowania
opętanej przez diabła, jest spalenie jej na st.osie.
Wład-ta
królewska pochodzi
od· Boga.
Ustrój sÓcjalistyc:zmy pod każ
dym wzg!ęden:i przewyższa kapi tali.zm Marszałek Tuchaczewski był zdrajcą ojczyzny. Tylko systematyczne
rozwijanie
przemysłu
.ciężkiego i wydobywczego może postawić Polskę w gronie najbardziej roz-

po-

Irena Szewińska została mat•
ką i wszystkim wydawało się,
że pożegna się już na zawsze
ze sportem. Stało się Inaczej.
Wróciła na bieżnię
i
jakże
pięlcnde · zwyciężała.
Miło siQ
dziś ·o tym wspoon~na.

będzie

cór-

Gadocha.
mieliśmy

znakomitych
Grzegorz Lato, Andrzej Szarmach, Zbigniew Boniek - że wymienię tylko niektórych. Pozostały po nich suk-·
cesy, wspomnienia, puchary i
medale. To były piłkarskie indywidualności.
Byli sobą na
boisku i w życiu. Nikogo nie
udawali.
piłkarzy:

Tacy są nie tylko ·piłkarze.
Tacy bywają sportowcy z róż
nych dziedzilll sportu.
Chcą
walczyć I zwyciężać. Uważają
to za naturalne. Wiedzą, że w
w.alce raz się przegrywa, raz
się wygrywa.
Wiedzą, że po
'sukcesach przychodzi ezasem
załamanie, że . wtedy trzeba się
przemóc I znów zwyciężać. Nie
biegają po boisku przeliczając
czarnorynkowe kursy · dolMa,
n.arki niemtecldej, funta szterlinga. Nie nariekaj~ na los,
klub, trenera
i wszygtkich
świętych. Po prostu walczą.

gwarancję.

Gdy była dzieckiem nosił&
na szyi węża boa. Teraz skórą
tego węża ozdabia swoje sportowe kostiumy. Pomysły
ma
przeróżne. W Indianapolis wystąpiła w kostiumie z„. koronki, co nazwała „Lekkoatletycznym negliżem".
Studiowała ekonomię I psy·
chologię.
Pr;;icuje codziennie

przez 4 godziny w biurze pośrednictwa pracy. Dużo. trenu•
je. Każdego
dnia wykonuje
między innymi. tysiąc przysiadów. Podnosi ciężary - 160 kg.
Uwielbia gotować. Był czas. ża
zamierzała wycofać się ze sportu. Zaczęła wtedy pisać wiersze i książki dla dzieci. Pracowała w banku. Wróciła na
bieżnię, ale„. nie prae-stała pisać.

Jest kobietą, która umie ł
musi znaleźć sobie miejsce w
życiu. Musj pokonywać przeciwności Jest sobą. To wielka
umiejętność być sobą. Taka
umiejętność
sprawia, że gdy
człowiek decyduje się zakoq~
czyć sportową ka·rierę, to nie
tkwi
uparcie w przeszłości,
rozpamiętując
swoje
minio•
ne sukcesy, nie jest bezradny,
lecz rozpoczyna nowy rozdział
swego żyeia. Znajduje noiwe w
nim miejsce.

BOGDA MADEJ

ODGŁOSY
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A jednak, kiedy tą
drogą,

którą

przemierzył

samą

Piastun i jego trzech towarzyszy,
ruszyło potem sześciuset tarczowników Pod wodzą wojewody kowala Awdańca - · wiele
wiosek i grodów stanęło w ogniu, Za tarczownikami jechała
banderia czterystu Lestków i
oni to czynili potem największe
.spustoszenie, !JO tak kazał rozatrwożyć
bić Piastun, aby
księcia Sieradza.
Ziemi
Również i od strony
Łęczyców, przeszło Ner i ru- .
kraju Ludzi
w głą·b
szyło
dwustu tarSkr:z.ydlatych
o.zownikóv.: i trzystu konnych
przez
Lestków dowodzonych
Powałę. Towamłodziutkiego
rzyszył mu Fulko, i jego trzynajmitów z Jumna.
dz.iestu
Przysiągł sobie Fulko, że pierwszy stanie u bram grodu Sieradz i gdy tylko tarczownicy
udepowstrzymali pierwsze
rzenie skrzydlatej konnicy, odłączył się od Olta Powały, paląc i grabiąc zaczął się szy.bko
nad
ku Warcie,
przedzierać
którą stał gród Sieradza.
Z Poznanii w górę rzeki wyszybkich
płynęło trzydzieści
łodzi wiosłowych, a. w każdej
po czterech pieszych Lestków.
Dowodził nimi Piastun, któ-ry
postanowił niespodziewanym atakiem od strony rzeki napaść
gród Sieradza· i zdobyć go bez
większych strat. Łodzie płynę
nie
ły tylko nocą, aby nikt
donió.sł Sieradzowi o podstępie
ło
Piastuna. Dlatego rybacy
wiący przy łuczywie ryby na
rzece bywali ·zaskakiwani widokiem bezszelestnie p.o jawiających się w ciemnościach uzbrojonych wojowników w ło
dziach, a potem zabijani bezinnymi
Tak przed
litośnie.
swoimi wojskami dotarł Dago
pod Sieradzę i ukrył swoich
żołnierzy w krzakach wikliny
bram
na wyspie naprzeciw
grodu. Z owych krzaków mógł
widzieć i cały
niewidoczny
gród, p~dgrodzie i główną wysóką bramę, z której w wielkim pośpiechu raz po raz wyjeżdżali konni skrzydlaci ryce;rze, Nie miał Piastun gotowego planu, w jaki sposób z silą
tylko stu dwudziestu Lestków
zdobyć gród, choć bramy grodu były otwarte, ·a. tylko sze·
rok a płycizna dzieliła ukrytych"
na wyspie jego żołnierzy od
bramy grodu. W Sieradzy, co
wynikało z obserwacji, znajjeszcze dziesiątki
się
dowały
Sieradza, a coraz
żołnierzy
nowi przybyw:;ili z pól walki,
gdzie ponieśli klęskę. Na noc
bramy grodu zamykano, pod
bramą zaś nocowało przy ogniskach wielu tych, co dopiero
powrócili z walki na północy.
Nie mógł więc Piastun przedodo
niepostrzeżeni.e
stac się
grodu, a jeśliby i nawet to uczynił, zostałby tam ze swoimi
ludźmi zamknięty jak w klatce
zależało
j zamordowany. Nie
mu zresztą, aby teraz i zaraz
·prędzej
zdobyć Sieradzę, bo
czy później nadejść miały tu
Awdańca i Powały.
wojska
Chciał porwać kapłankę Eponję i wydobyć od niej tajemnicę

Sk.rzydlatym1 ł . rodem Sieradza otwierała się droga do Nawi, prosty lud czekała niewola
barbarzyńskich Polan, gdyż nic
do
nie wydawało się zdolne
pokonania straszliwych kolczastych kul żelaznych. Na wkraczającą do kraju Skrzydlatych
jedną armię Polan uderzył najSieradza,
prawnuk
starszy
książę Neklan, i musiał ujść z
pola walki prowadząc zaledwie połowę swych żołnierzy.
Drugą armię Polan, wkraczającą od strony rzeki Ner zaatakował wnuk księcia, Mnat,
i sam zginął, tracąc więcej niż
wojowników.
trzecią
jedną
Tak przez kraj Ludzi Skrzydlatych maszerowali tarczowniszla
cy Piastuna, a za nimi
konnica i niszczyła wszystko
co żyło i {!O się pOrU$Zało, Pół
nocną część kraju zasnuły dymy palących się wiosek i grodów. Mściła się na Skrzydlai
tych ich wiara w konie
piechoty,
skpzydła. Nie mieli
łuczników i tarczowników, aby
zmierzyć się z tarczownikami

&
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osiemdziesięc;ioletnią
władzę,
Lugę. Opowiadano i snuto domniemania, że zarówno oby-

czaje jak i wiara Ludzi Skrzydlatych, ich kult koni i kobiecej władzy upodabniał ich nieco do owych słynnych Dzikich
Kobiet, albowiem w pradawnej
przeszłości wiele ich tego samego nauczyli tajemniczy Celtowie, którzy zniknęli w mro-

:Pewność, że mimo wszystko on
\i.ie spali grodu, nie wymorduje wszystkich jego · mieszkań
ców?
- Ja tu zostanę - oświad
Zostanę tutaj
czyła Eponja . .-

••

,·.

kt6rel~ ze 1wycłi dwóch armil.
Lecz przecaucie kapłanki szkolonej od dziecka do tajemnych
<>brzędów, narzucało inne przebyć
konanie. Piastun musiał
blisko, niemal· ·o wyciągn~ęcie
ręki. Piastun pierwszy zjawi się
przed bramami Sieradzy, aby
spotkać Eponję i uchronić ją
przed jakąkolwiek krzywdą ze
Za
strony swoich żołnierzy.
wałami grodu setki kobiet i
dzieci, a także rannych wojowników, dygotały z trwogi przed
nadejściem wojsk Piastuncr, ona
jedna nie czuła strachu i była
pewna, że nie poleje się wię
cej ani kropla krwi. Tak bę
dzie przez miesiąc, zanim uczyni Piastuna długowiecznym. Potem - jak to mówił sen - on
zginie, choć to wydawało się
żyć
niemożliwe, skoro mia!
bardzo długo. Ale nawet ona,
kapłanka, nie do kol'lca umiała
wyjaśnić sens wszystkich snów,
które ją dręczyły po nocach.
Ni~dy nie pojawiły się w jej
kule
snach kolczaste żelazne
to
na łańcuchach, a przecież

(26)
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mojej choroby, 'która zwie si~
Ządzą Czynów, a niczego nie
bc;dę pragnął.

. - Jeśli chcesz stać· się dłµ
gowiecznym, nie m.ożesz przez
jeden miesiąc przelać ani jedludu •
nej kropli krwi mego
Przysięgnij mi, że nie puścisz
się w pogoń za księciem Sieradzem, twoi żołnierze nie bę
dą grabić grodu, zabijać jego
mieszkal'lców, gwałcić kobiet.
wzruszył
Dągo pogardliwie
ramionami.

- Nie

przywykłem

składa~

odprzysiąg. Twój pradziad
i
szedł do państwa Visl.llan
tam będzie najemnikiem Karaka. Ten kraj aż do Góry Wenedyjskie jest moim, a wlasnego kraju nie pozwolc: grabić.
Ty też jesteś moja . i moje są
twoje tajemnice.
To mówiąc ruszył ku niej z
rękami, a ona,
wyciągniętymi
przerażona, cofnę la się aż pod
bramę grodu. Na górze w wieży bramnej znajdowało się jeszcze kilku Skrzydlatych. Gdyby teraz któryś z nich zrzucił
na dól ciężki kamień, zmiaż
dżyłby Piastuna. Ale ci żołnie- ·
rze nie mieli rozkazu walczyć,
ale na polecenie Eponji otworzyć gród zdóbywcom.
- Przysięgnij, że nie przelejesz ani kropli . krwi.„ - bła
galnie powiedziała Eponja.
W tym momencie z drugiego
brzegu rzeki doleciał ich gloś
ny okrzyk wydobyty z kilkugardzieli.
dziesięciu męskich
Potem zaś z głośnym pluskiem
prawie
rzuciło się ·w rzekę
dwudziestu konnych najmitów
grafa Fulki, przepłynęło głów
ny nurt i oto wydobyło się już
na plyciznc: Wargi grafa Fulki
dygotały z żalu i wściekłości.
i
nie przysięgał . sobie
Czyż
swym żołnierzom, że pierwsi
bram Sieradzy? Czy,
staną u
aby osiągnąć ten cel, nie rzuwir
cali się "' największy
Nalki, nie ginęli jeden po drugim, nie tratowali Skrzydlatych, aż wreszcie wysforowali
się na czoło armii i oto są już
tutaj
u bram Sierad'ZY. Ale
::zeka na nich Piastun i kobieta w bieli, a bramy grodu są
zamknięte.
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Podniósł <lo gó;y prawą dloń
rozkazując na
Dago Piastun.
brzegu rzeki zatrzymać się Fulce i jego żołnierzom. Zaryły się
wi~c w piasek kopyta ich koni
o kilka kroków od Piastuna i
jego pieszych Le.stków. Wargi
Fulki jeszcze bardziej dygotały
z wściekłości.
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Piastuna i zatrzymać 'ich marsz;.
- Sprawdziły się twoje sny,
książę
Eponjo - powiedział
Sieradz do swej prawnuczki
kapłanki, przez otwarte okno
dworu w Sieradzy patrząc w
· północną stronę, gdzie widziało się chmurę czarnego dymu.
- Widziałaś we śnie czterech
jeźdźców, którzy obcinali nam
Wypatrywał
długowieczności.
Nie
skrzydła. I tak się stało.
ujrzy
nie
więc z , krzaków, czy
było jednak w twoich snach
wychodzącej przed gród mię
kulach.
wojowni- niczego o kolc'zastychwszystkiedzy pov.-rflca;ącyrh
- Sny nie ..mówią
ków młodej 1łustej kobiety w
go i bywają niejasne - odparbiałej szacie- wyszywanej zło
ła Eponja.
ją
mu
tak
bo
tymi nićmi
- Co mam czynić? - z roz- • i spełnię to, o co nas prosu
opisano. Wtedy to dopiero zdepaczą w glosie zapytał stary
Piastun. Dam mu długowiecz
cydowałby ·się na nagły atak
nie
Czy tej nocy
książę. ten,
ność. Jak wiesz, panie,
przez płyciznę i schwytanie jej,
na- co ubiega się o długowieczność
miałaś snu, który daje
choćby kosztem wielu poległych
dzieję?
przez miesiąc nie może . przelać
owe;, Eponji
Lestków. Lecz
ocalić,
- Jeśli chcesz się
kropli naszej krwi. Nie będz1e
ciągle nie było, choć przecież
naszej ')"ięc Piastun gonił ciebie
weź tej nocy resztki
i
jako wielka kapłanka Skrzydlatych powinna ch:tba przed wa- armii oraz tyle wozów, ile zdo- twoich wozów, nie pozwoli swej
łasz. Wsadź na nie trochę koarmii mordować naszego ludu.
rownią witać znojonych walką
nasze
biet i dzieci, zabierz
sen.
Miałam zresztą dziwny
żołnierzy, dodawać im otuchy,
skarby. Nad ranem odejdź do
Widziałam jak jeździec w biazamawiać krew płynącą z ran.
kraju Visulan, gdzie książę Kałym płaszczu spada z białego
Może zresztą w ogóle nie znajrak jest ci życzliwy i , da ci
ogiera, Mówiono mi, że białe
dowała się w Sieradzy, ale w
schronienie.
go ogiera dosi.a da Piastun, a
.którejś z owych słynnych grot
- Czy wró : ę tutaj?
to znaczy, że wkrótce przestaw Górach Wenedyjskich, gdzie
- Tak. Kiedy Vi'sulanie unie panować.
odbywały się tajemne óbrzędy?
- Jak może zginąć, jeśli ty
derzą na Polan. Wczoraj kawówczas
W jaki sposób ją
dasz mu długowieczność?
znajdzie? W jaki sposób otrzy- załam poderżnąć gardło wzię
- Nie wiem, panie. Sny nie
ma upragnioną długowieczność? temu do niewoli tarczownikowi
.
Piastuna. Jego krew popłynęła
są jasne„.
jeśli
Mnże da się to uczynić;
Skinął jej głową ksi_ążę Sieschwyta jej ojca, księcia Sie- w kierunku północnym, to zna.radza i zę jego · życie otrzyma czy, że nie tylko na południu · radz i· opuścił dwór, aby wypółnocy
dać rozkaz zebrania niedobitu Karaka, ale i na
od niej długowieczność?
ków swej armii i rirzygotowaszukać trzeba ratunku.
Nad ranem przeszedł ostroż
.:._ Na północy jest Piastun. nia wozów do drogi. N a wozy
ńiE> mieliznę i s c hwytał śpią
- Czy zapomniałeś, że jes- miały być wzięte tylko kobiec.eg9 pod warownią wojownity i dzieci ludzi możnych, spoteśmy spokrewnieni z Dzikimi
k~. z ·rnim go zabił, dowiedział
s'<· od niego ważnej nowiny i Kobietami? Na Mazowii panu- krewnionych z rodem władcy.
do
Książę Sieradz należał
je Zyfika. Opowiada się o niej,
zdecydował się dalej czękać w
osiemnienawidzi Piastuna, cho- długowiecznych. Miał
że
ukrvciu.
dziesiąt lat, rzadkie siwe wło
oto książę Sieradz uświado ciaż teraz mu służy.
sy i ptasi nos, jak hak zwisa- A może jednak pozostać
pełnię swej
mi I sobie nagle
jący mu nad ustami. Z licznej
tutaj i bronić sic: w pblężonej
To, co się wydawało
klęski
gromady synów i córek uznał
zastanawiał się
Sieradzy? niemożliwe, stało się możliwe.
tylko trzech, którzy mieli, j,uż
stary książę. - Mój posłaniec
Wydrwił prośbę Piastuna, aby
lat.
po pięćdziesiąt i więcej
go uczyniono długowiecznym i dotarł zapewne do księcia Kanie
Władzy u Skrzydlatych
raka i on wkrótce pośpieszy
tamten spełnił swoją groźbę:
dziedziczy się po ojcu, ale po
nam z pomocą.
zaatakował Kraj Ludzi Skrzy· To były tylko słowa. Sie- matce, ale pierwsza żona Siedlatych, ,pokonane i rozproszoradza jeszcze żyla mimo swych
ne .zostały skrzydlate wojska. z radz był grodem dużym i ludosiemdziesięciu lat. A skoro ży
nym, ongiś . zbudowano go na
powodu przekonania o ich nie- nikt nie · mógł rządzić z
ła
wyspie w samym środku głów
zwyciężalności n ie były przyjej męża, starego
wyjątkiem
gotowane dó obrony i oblęże nego nurtu rzeki Warty. Po latach kapryśna rzeka nagle od- księcia Sieradza. Inaczej jednia ani gród Sieradz, ani gród
stąpiła od grodu i niezbyt moc- nak bywało z córkami i ich
Ruda, ani inne pomn iejsze grody i warownie. Przed Ludźmi no ufortyfikowane wały ota- rolą kapłanek, bo do tego by-
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na była żyć bez męża, z wszystkimi mężczyznami kraju, co
oczywiście było tylko pustymi
słowami. Tak naprawdę żyła
młodzieńcami,
tylko z tymi
którzy chcieli osiągnąć długo
książę
Podobnie
wieczność.
Sieradz był mężem wszystkich
k·obiet w swym państwie, lecz
w istocie miar tylko trzy żony,
w tym najstarszą posiadającą

skę zwycięzcy? Jaką mogę mieć

ZBIGNIEW NIENACKI
•

wały przeznauon~ Wyehodi:Uy
za mąż dopiero po trzydziestym
roku życia, do tego czasu pilnując .i odprawiając religijne
obrzędy. Obecnie główną kapłanką była Eponja, prawnuczk.a
dwadzieścia
księżnej. Miała
pięć lat I do trzydziestki win-

do
czata teraz tylko łatwa
przebyda płycizna, rpelna wysp,
mielizn.
łach piaszczystych i
Jak długo można się było bronić za niewysokimi wałami i
trzema rzędami spróchniałych
.ostrokołów? Gdy pod Sieradzą..
spotkają się wszystkie wojska
wedrą
Piastuna, po tygodniu
się na wały, dokonają straszliwej rzezi, spalą dwór i domy. Czy nie lepiej było pozostawić gród otwartym dla naże
jeźdźcy i mieć nadzieję,.
przez to samo okaże on litość
dla podbitego ludu?
wozów
- Niewiele mamy
Obciążone kobietami i dziećmi
oraz skarbami nie zdołają ujść
pogoni, nawet jeśli pójdzie ze
Cóż
mną cała reszta armii.
zresztą wart jest władca, który pozostawia swój lud na ła

tego
kach dz1e3ow. Do\vieść
jednak nie było sposobu, gdyż
nikt nie poznał wszystkich tajemnych obrzędów Dzikich Kobiet, zanim nie wygubiła ich
zaraza.' Nikt też, poza kcqiłan
nie
kami z książęcego rodu,
miał wiedzy o najtajniejszych
oQrzędach Ludzi Skrzydlatych.
jednak te tajemnice
Znała
wiedziała,
kapłanka Eponja i
że może uczynić Piastuna dłu
gowiecznym,· jak to uczyniła ze
swymi braćmi, z wieloma wojownikami Ludzi Skrzydlatych.
Nie lękała się pozostać w o-:
bliskich
przez
puszcz 0 nym
grodzie Sieradz, gdyż to ona
kazała odprawić posłańca Piastuna, który prosił ją o długo
Ze .słów posłańca
wieczność.
wywnioskowała, że Piastun oaby
pętany jest pragnieniem,
żyć sto, ·albo więcej lat. Nie
zrobi jej więc żadnej krzywdy,
nie poleje się · krew ich ludu,
jeśli zaspokoi jego pragnienie.
Dlatego spokojnie obserwoprzygotowania
nocne
wała
wojsk i jej pradziada do opuszczenia grodu. O świcie, gdy
dwustu Skrzydlatych oraz oprzez
wyjechał
statni wóz
główną bramę i skierował się
drogą w kierunku południa I
przed
kraju Visulan, wyszła
bramę w swej białej sukni,
kilku pozostałym jeszcze wojownikom kazała zamknąć za
sobą wielkie odrzwia i· osłoblasku
niwszy ręką oczy od
zacz~la
wschodzącego słońca,
wszystkie
irozglądać się na
strony. Rozum mówił jej, ie

Piastun znajduje •i• zapewne
czele
gdzieś .na północy na

-

Książę

Sieradz

od.szedł ..stąd

poz.o.stawiaiąc
o ·wicie.
natn gród - osw1a<lczyl Dago.
- Od tej chwili ten kraj na·
leży ·'do mnie i nie może być
przelana ani kropla krwi tego
ludu.
Z trudem, bo gardło ściskał
mu gniew. przemówit-Fulko:
i\.ys. Junusz Szymański-Glanc
- Zmusiłem nas do głodowa
nia. Nie dawałeś przyrzeczoneone pokonały Ludzi Skrzydlago żołdu, bo mówiłeś, że potych. Snil się jej widok czło
wiÓniśmy. walczyć ze Skrzydlaspadającego z białego
wieka
tymi. A kiedy zwyciężyliśmy i
konia. Czy jednak na pewno
znaleźliśmy się pod bramami
t>Znaczalo to śmierć Piastuna?
grodu, aby nareszcie napełnić
Drgnęła, zaskoczona nagłym
nasze brzuchy, grabić i morpluskiem wody.
i głośnym
dować, ty mówisz. że nie wolno
zo~
i
rzeki
Spojrzała w stronę
przelać ani kropli kr,w i.
baczyła przekraczającą mieliz- Tak mówię - skinął - gło
nę ogromną gromadę wojowwą Piastun.
ników w kolczugach i hełmach
- Giń więc, ty naJwiększy
z końskimi ogonami, w białych
z kłaintców - wrzasncił Fu~ko,
miecz i
wyciągr.ął z pochwy
płaszczach i z ~arczami przedptaka.
rzucił się na Dagona. To samo
stawiającymi białego
dwudzi~tu
prawie
uczyniło
Prowadził ich mężczyzna z gonajmitów z Jumna.
łą głową, na której błyszczał
Osłonił się . Dago tawzą przed
złoty kamień. Po białych wło
ciosem Fulki, a potem przyklę
sach i błysiczącym kamieniu
kną wszy rozpłatał brzuch jego
jej
poznała Piastuna i serce
koniowi. Pod mieczą.mi najminiespokojnie zabiło.
kilku·nruitu Lesttów zginęło
żołnierze szli z obnażonymi
Damieczami, rozgarniając nogami ków, ale przecież żołnierze
go.na byli w pxzewadze. Przed
wodę sięgającą im do . kolan.
bramą grodu Sieradz rozległ się
swych
Obciągnęła suknię na
mieczy i łomot
ostry brz~k
ogromnych piersiach, sprawdziła
tarcz, kwik koni i śmiertelne
czy biały czepiec starannie o- jęki ludzi. Trwało to czais jakrywa jej jasne wlosy, przyFul'ko, który
kiś aż wreszcie
powieki, . ponieważ
mrużyła
upadł na ziemię wraz z~ swym
i
wschodu
nadchodzili od
konającym koniem, zdołał odwschodzące słońce raziło ją w
biec od walczących, chwy<:ił jaoczy. Tak, prawdę mówiono, że
kiegoś .konia pez jeźdźca, wskoPiastun jest pięknym mężczy
czył na siodło i nie oglądając
ani
.mą. Ale nie .był wyższy
się na swoich, rzucił się z koinnych,
od wielu
roślejszy
niem do rzeki. .Padli martwi
czyżby więc opowia<l.ano kłam
w.szyscy najmici Ful'ki, zginęło
stwa, że począł go olbrzym z
Lesików w biakilkunastu
plemienia Spalów?
łych płaszczach, ha brzegu rze- Czego chcecie? - zapytaki jedne dała leżały na druła, gdy byli od niej już tylko
gich jak gdyby wciąż splecio~ kilkanaście kroków i Piastun . ne w walce. I wszędzie widziawyszedł z wody na sypki suło się kałuże. ipooeiki lu<lz;kiej
chy piasek nad brzegiem rzei zwierzęcej.
(
ki.
- Każ otworzyć bramę grodu, Eponjo - powiedział Piawyszywanej
stun, po szacie
złotymi nićmi i Po ogromnej
tuszy tej kobiety poznając · kaJam jest Dago Pan
płankę. i Piastun, który zwyciężył Ludzi Skrzydlatych.
mnie <> długo- Prosiłeś
zaczęła, ale jej
wieczrrość„. di:iś

C.D.N

przerwaŁ

gnę

i

To było kiedyś. Teraz prawszystktlego. Całego kraju

długowieczności.
- Nie można mieć

wszystkiego naraz.
- Dlaczego? Wylecż mnie z
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