PLOCK: za.111iast rewaloryzacji burzy

się zespół

staromiejski.

onser
PAWEŁ

I

TOMASZEWSKI

Burzę rozpętali dz1ennikarze. Oni to bowiem ·
pierwsi zaalarmowali opinię publiczną o tym,
co dzieje się na ulicy Kwiatka. Oni podważy
li autorytet i kompetencje lnkalnvrh władz.
„Życie Warszawy" nazwało to kró•ko: „rewaloryzacja po płocku" czyli „buldożt'rem w zabytek". Inne doniesienia brzmiały nie mniej
sensacvinie. W efekcie sprawą zajęło się natychmi~st Ministerstwo Kult,ury i Sztuki, a
nawet Prokuratura Generalna. Kontrole wykajednoznacznie: kamieniczki wybur.z.ono
zały

bez zgody wojewódvkiego konserwatora z.ab~t
ków, a więc z naruszeniem przepfsów: Woi.ewoda powinien ukarać win:iyc? za:i1~dba~1'.1·
Prokurator zalecił mu rozwazeme tak1eJ mozhwości. I tak też się stało: ukarano.„ ~onser
watora - jedynego człowieka w urzędzie, kt6ry był przeciw.
Kamieniczki miały po mniej więcej
sto lat. Niewiele. ale i niemało. Czy
jednak były zabytkami - w Płocku
do dz.iś trwają spory. Wie~ław Koń·

·Dwie rodziny B. Bieruta
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W drodze do Przylądka
Dobrej Nadziei-. str. 1•
Mieszczuchy na wsi- str.
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·Wielka wsypa
ANDRZEJ KEMPA

19 lutego 1900 r.

przyjechał

do Lodzi,

poszukiwany przez policję carską członek Centralnego Komitetu PPS inż. (\leksan der Malinowski, ukrvw-jący się pod fałszywym nazwiskiem Aleksander Korsak. Przybysz z WarszaWV nie spostrzegl si1f. że śledz.i go agent tajnej
p lich. W dwa dni później około póblocy Mahnrw~ki z.ostał aresztowany na dworcu Fabrycznym, gdy oczekiwał na pociąg do Warszawy.
W trzy godzinv później silny patrol policji pod
komendą ppłk Gnoińskiego wchodził na I piętro
b..idvnku orzv ul. W~chorfniej 19, gdzie pod numerem 4 mieszkali od października poprzedniego roku państwo Dąbrowscy, zameldowani na •
podstawie paszportów wystawionych przez komendę polic1 w Mińsku. Pan Dąbrowski spokojny, nie wadzący nikomu adwokat, pani pochłonięta obowią-zkami
urocw pani Maria,
domowymi, rzadko udzielali się towarzysko.
zdumienie po!irjantów, kiedy w
gab111el'ie . pana łomu dostrze'!li ni mniej ni
drukarską typu „The
więcej tylko maszynkę
Model Prinling Press Co -Ldt". tzw. ,,bostonkę".
Na zatrzymA.ne.i w docisku ramce połyskiwał
świeżą farba najnowszy 3S numer nielegalnego
pisma PPS „Robotnik' tz. datą 25 lutego 1900, z
artykułem wstępnym „Tryumf swobody slowa".
Jakież

było

Zleciwszy podwładnym przeprowadzenie grunod niechcenia
towne] rewizji ppłk Gnoiński
zerknął na pierwsze zdania wstępniaka:
„Ortow, szef żar.lelarm6w, „żandarma Europy",
Mikota;a I, odprowadza;qc razu pewn~go sweg?
znajomego, wyjeżdżającego za qranicę, prosi1
go o zatatwienie tam matego interes~ . .'' Gdy bę
dziesz pan w Norvmberdze - ·mowit mu z.ajdź pan pod pomnik Gutenberga, wynalazcy ·
druku, 1 pluń mu pan w oczy. Od niego cale
zlo na świecie pochodzi«".
- Wot wam i Gutienberg! - zwr6ci1 się. do
pobladłego gJspodarza oadpulkownik z pełnym
sarkazmu uśmiechem. - Da, kak widitie, ot

{
I

niewo wsio zlo!

Wkrótce zamknęły się za aresztowanymi mał
drzwi zacis2l?lego gabinetu. Odwróciwszy się na chwilę mecenas Dąbrowski spojrzał
machinalnie na wiszący na ścianie portret Romualda Traugutta. Wydało mu się że w oczach
ostatniego naczelnika powstania styczniowego
dostrzegł migotliwy promyk nadziei. Nie wiedział jeszcze wówczas LW. „Wiktor" (to był
również pseudonill' partyjny mecenasa Dąbrow
skiego). że nad"?jjz.ie cz.as, gdy naród zerwie
kajdany niewoli, a on sam zostanie
PańNaczelnikiem
z woli narodu
honoroobywatelem
oraz
stwa
wym niegościnnej Lodzi.
żonkami

Nasz reporter pisze z

pokładu

„Mis

Władysław

Lokietek". ·

m
A.NDRZIEJ MAKOW'IE'CKI
1.
. Jestem w Antwerpii. Z Gdyni wypłynąłem 6 sierpnia 1988
w nocy, ale na pokład statku
wcześniej,
wszedłem o dzień
w straszliwą, okrągłą rocznicę
moich urodzin. Jeszcze wcześ
niej, w czerwcu, zacz~łem całą sprawę ~ałatwiać. W lipcu
paszport i kartę
otrzymałem
przekroczenia granicy opiewatam miałem
jącą na Peru potem
pierwotnie popłynąć,
jednak trafił się ten pozaliniowy afrykański rejs.
nie powiKrótko mówiąc:
nienem narzekać. Życie wszelako nie szczędz.i nam niespodzianek (maksyma ta wykłada
się wedle marynarzy w pięk
nych i prostych słowach. „life
is brutai and fuU of

zasadz-

już w chwili zaokręto
dostałem pięścią w nos.
bowiem od
dowiedziałem się
ochmistrza. iż rejs, który po-

kas");

wania

czątkowo

planowany '

był

na

najwyżej cz.tery m i esiące,
świąt
może przeciągnąć się do
Bożego Narodz:enia albo i dłu
żej.

trzy,

Najpierw staliśmy prawie tyszwedzkim porcie
w
widać
Helsinborg, z którego
wyra:fnie wybrzeże Danii : bliź
niacze duńskie miasto Hel>ingor, gdzie jest tak zwany zadzień

eollage:

GTzeaorz

Galcułński

mek Hamleta. Byłem · tu już
o
ale jak z:wykle:
wiele
Szwecji nie mam zbyt
do powiedzenia. Szwecja jest
bogatą, sterylnie czysta. doskow Szwecji
na.Ie zaopatrzona;
spotkasz najpiękniejsze · chyba
dziewczyny w Europie; mimo
w tym
spędzony
to każdy
kraju dzień napawa człowieka
serdeczną nudą i szczera tę
sknotą z.a czymś trochę choćby
brudniejszym i brzydszym.
Pod tym względem nie rozna
Rostock czarował nas
w
było
dobrą sprawę można
ogóle nie opuszczać statku. ab:·
pojechać dwoma autobusami i
tramwajem z portu do odległego miasta, które. aczkolwiek
sobie coś
niemieckie, ma w
swojskiego. Podobnie jak Rumuni, Niemcy twierdzą. że już
dawno zrobili u siebie pieriestrojkę i odnowę, w sklepa\ h
przede
znajdziesz
wszelako
wszystkim kosmetyki i wóde:
długie kolejki po mię~o. długie
chleb;
kolejki po mleko i
brudno, smutno; młodzież handluje na skwerze tandetą; o
tym, żeby wcisnąć się do kawiarni i res~auracji, nie może
mowy: kelnerki
być nawet
zniecierpliwione, ludność pijarozwrzeszczanych
na, watahy
dworzec
małolatów szturmują
kolejowy, który od chwili za·
kiedyś,

wojen11yc11
kończenia działań
tylko
sprzątany był podobno
ra.z, i to niedokładnie . Poroztoaletach,
sedesy w
na mokrej posadzce gazety; brak ławek, więc '-11kohoU.cy drzemią po kątach na
kamiennym klepisku tak dłu
go, aż nie zwinie ich rnil .- ja.
jęWszędzie słychać polski
zyk.
walane

walające się

Co

kupiŁe~?

-

Po

cholerę?

-

Może ~ie przydać.
Są grzałki do her:

-

Żelazko.

-

Gdzie?

-

W magazynie.

Kuchenka
kosztuje tylko
na denaturat
trzynaście marek.

I tak dalej Jak i na całym
tak i tu. w Rostocku,
Polaków interesuje wvlącznie
handel. Jest to handel śmiesz.
ny, grosz.owy, obliczony na liryz yko,
lipuci zyęk i solidne
(rówgdyż celnicy niemieccy
nież i od nich wionie przeważ
nie gorzałą). biorą się za każ
dego · turystę powoli . ale solidnie, i przyc zepiają się do byle
drobiazgu .
Rostock zoJeśli
stanie w ogóle w mona
pamięci.
jej
zależy
nie
cz.ym
to
specjalnie,
mi
świecie,

Od glosy I przegląd
•••
prasy
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wyspane, zadbane, mogą uczestniczyć w życiu kulturalnym.
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Panny mają w Polsce lepiei
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ślubie przyjmuje rolę służeb
nicy; przekształca się z kolibra w kurę domową. Nie dość,
je-'
że pracuje zawodowo, to
szcze zmywa naczynia, sprząta,
pierze. Biegi między sklepami
zastępują jej spacer" i rekreację. Pisze o tym w „ZYCIU
W ARS ZA WY" (nr 253) Krystyna Lubelska.
„Ideał żony według polskich
posia:lać
mężl'zyzn powinien
gospodar~
następujące cechy:

atrakcyjność
ność, wierność,
seksualną, dobroć, wyrozumiacełość, schludność. Podobne
chy idealnej żony wymieniają
kobiety, z tym, źe atrakcyjność seksualną plasują na o-

dla
statnim miejscu. Tylko
pań
20 proc. ankietowanych
jest to istotny_ atrybut. W tym
oto miejscu rozmija się ideał
męski i żeński".
Stosunek do kobiety jest u
nas wyjątkowo tradycyjny. Za
rzecz naturalną, że do dnia
ślubu powinna być oziewicą,
40
uważa 57 proc. Polaków,
Szvmański-Glanc.
proc. Włochów, 35 proc. Kanadyjczykó',\'.. Tylko dla 38 proc.
Fotoreporter: Grzegorz
Polaków ma znaezenie sprawa
Ga łasiński.
równouprawnienia ko})iet. PolKorakta: Mariola Knaga,
ki nie walczą o swoje prawa,
Jolanta Sawiuk.
dość pokornie wypełniają oboi domowe.
wiązki zawodowe
Stale współprarują:
' J Niektóre są nawet zadowolone
Tgdeusz Błażejewski,
służebnicy.
Marek Brzezit'lski (Londyn), z pozycji
powojennych
latach
W
Bohdan Gadomski,
zawodowzrosła aktywizacja
się
wa kobiet utrzymujących
Grzegorz Gazda. Andrzej
ze źródeł pozarolniczych. Jak
Karokzak, Witold
podaje Adam Kurzynowski w
Kasperkiewicz, Andnej
ZAmiesięczniku „PRACA I
Kempa, Wasyl
BEZPIECZENIE SPOŁECZNĘ"
Kucznow (Jwanowo),
(nr 7) na 100 kobiet w wieku
zdolnośc~ produkcyjnej pracoWłodzimierz Krzemiński,
wało w 1950 reku 41, a w poZenon J Michalsk'i:
łowie lat osiemdziesiątych Ryszard Nakonieczny,
66. Spośród ogólu mężatek w
Adam Ochocki, Jerzy
1950 r. czynnych zawodowo było tylko 13 proc., a w 1985
Panasewicz, Karol J.
roku aż 75 proc. Udział męża
Strv iski Mariei Swierknrki
tek ·w grupie zatrudnionych
Bfu•o Reklam I OOgło!17enla:
kobiet .wzrósł z l8 proc. do
głoszeń Lód!, ul. , St~nklewtcza 3/1
t.?I 32 59 11 ·
75 procent.
reklamy: An4n:ej
Organizaeja
W tym samym okresie zm\e8arto~lewlc1 tel. 36-80-99.
nily się wzory życia rodzinneogloszel'I redakcja nil!
za treść
go. W 1950 r. czwarte lub dalodpnwlada.
19
Wydaw.c a: Lódzkle Wvdawntc- 1 sze urodzenia stanowiły
RSW „Prasa
Prasowe
two
proc., zaś w 1985 r. 11 proc.
Łód:t.
91 -103
-Ks1ąt.ka Ruch"
Równocześnie
ogółu urodzeń.
ul ·Sienkiewicza 3/5
zgozmniejszył się wska źnik
DRUK: Prasowe Zakłady Gra
nów niemowląt na 1000 lud„Prasa Książka
RSW
ficzne
ności, który w 1946 r. wynosił
-Ruch", Lód~ uL Armii Czerwo18,4. o119,8; a w 1985 r. nej 28
becnie mamy mniej liczne goRedakcja nie zwraca nie za- spodarstwa domowe. W prowamówionych rękopisów ł zastrze
dzeniu ich coraz częściej poga sobie prawo do skrótów. Za magają kobietom pracującym
treśt ogłoszeń redakcja nie odpozawodowo mężowie.
wiada
induPowojenne procesy
Warunki prenumeraty: 1 Dla strializacji, urbanizacji, ruchliInstytucji I zakładów pracy
wości przestrzennej i społecz
zlokalizowane w miastach woje- nej przyczynity się do szybwódzkich I pozostałych miastach,
kiego wzrostu liczby rozwow k.tórych znajdują się siedziby dów. W 1986 r. orzeczono ich
Oddziałów RSW „Prasa · Książka
współ
-Ruch" zamawiają prenumeratę ponad 50 tys., co daje
innych
czynnik 1,4. Na tle
Inw tych oddziałach
państw jest to niski wskaźnik,
stytucje I zakłady pracy zło·
kalizowane w miejscowościach ale Istotna jest dynamika zjamiestwierdza w
gdzie nie ma Oddziałów RSW wiska SPOsięczniku „POLITYKA
opłacają
„Prasa Książka-Ruch",
JaŁECZNA" (nr 9) Maria
prenumeratę w urzędach poczrosz.
towych I u doręczycieli . 2. Dla
W latach 1950-1986 współ
prenumeratoIndywidualnych
na 1000
czynnik rozwodów
rów - osoby fizyczne zamlesz·
wzrósł w miamieszkańców
!tałe na wsi I w miejscowościach,
idzie nie ma oddziałów RSW stach z 0,9 do 1,9, a na wsi z
liczbie
0,2 do 0,6. W ogólnej
opłacają
„Prasa Książka Ruch"
pocz- rozwiedzionych jest 32,6 proc.
prenumeratę w urzędach
bezdzietnych, 40,6
towych I u doręczycieli, osoby małżeństw
fizyczne zamlestkałe w miastach proc, mających jedno dziecko,
dwoje
mających
21,8 proc.
- siedzibach Oddziałów RSW
opłacają
„Prasa Książka Ruch"
z trojgiem
dzieci, 3,9 proc.
prenumeratę wyłącznie N urzę
dzieci oraz 1,1 proc. z czwordach poc7towych nadawczo-od - giem i więcej dzieci.
zbio„Najwyższy udzial w
dawczvch wlaśclwvch dla m1e1sca
prenumeratora
zamies1kania
ma.ią
rowości rozwiedzionych
dokonuje się używając małżeństwa posiadające jedno
Wpłaty
' bl:.inkietu "wpłaty" na rachunek dziecko. Odsetek ich wzrósł w
bankowy mle1srowego Oddziału latach 1960-1986 o pcawie 10
RSW „Prasa Książka Ruch''. 3
proc. do poziomu 40,6 proc.
Prenumeratę te z.leceniem wysię (o
Natomiast zmniejszyły
przy jmuJe ponad 1/6 w ciągu ostatniego
granicę
za
syłki
„Prasa. Kslątka Ruch" ćwierćwiecza) odsetki
RSW
rozwoPrasy i dzących się małżeństw
Kolportażu
Centrala
bez23,
Towarowa
ul
Wydawnictw.
dzietnych. Prawdopodobieństwo
BP
PKO
OO !l'l8 Wanz.awa, konto
rozwodu maleje wraz ze wzroWaniawle nr stem liczby -posiadanych dzieKV Od it.lał w
16!111 20Hl45 139 11 ' Prenumerata ci (posiadanie czworga i wi~cej
ze z.le<'t'ntem wysyłki z.a granicę dzieci praktycznie 10zwody wyod klucza). Co najmniej lIB proc.
por1.tą 1wykłą jest droższa
prenumeraty krajowej o 50 proc. rozwodzących się. w
latach
dla z.lecenlndawców lndywldual
jednak
1980-1986 stanowią
nych I o 100 proc dla z.lecaJą
przy
cych lnstytut'il I zakł!łdów pra · małżeństwa z dziećmi,
ceym poza zwiększonym miziacy Terminy . prz.y jmowanla pre
w
numeraty na kraj I za granicę łem tej grupy małżeństw
się
- od dntp 10 lłstopada na I strukturze rozwodzących
wzrasta przeciętna liczba dziekwartał I półrocze roku następ
ci przypadająca na jedną roznego ora2 cały rok następny bitą rodzinę".
do dnła I każdego miesiąca zjawiskiem
Niepokojącym
poprzedza ląrego okres prenumejest stały wzrost liczby rodzin
raty roku bieżącPe.o
niepełnych, w których matka
Zam. 3564. S-10.

I

I

2 ODGLOSY

•

lub ojciec samotnie wychowuje
dziecko (dzieci). · W populacji
rodzin w Polsce
wszystkich
bez
małżeństwa
stanowią:
dzieci - 23,2 proc., małżeństwa
z dziećmi - 63,0 proc., matki
z dziećmi - 12,3 proc., ojcowie z dziećmi - 1,5 proc. W
1984 roku było 693 856 samotnych matek (jedynych żywi
cielek) i 64 337 samotnych ojców (jedynych żywicieli).

TERAZNIEJSZOSC
1 pnzyszwsc
POLSK!I

•

Kondycja naszycn rodzin zam.in. od gospodarki i polityki. Pod względem politycznym większość społeczeństwa
dwoma
znajduje się między
biegunami: władzą i „Solida;rnością" Pierwszy stara się uniemożliwić powrót do sytuacji przedgrudniowej, a drugi
pragnie odbudować Związek i
społecznego.
pluralizm życia
po
N.a obu biegunach jest
około 25 proc. Polaków, a połowa zajmuje postawę niezaangażowaną. Taki obraz przedstawia w miesięczniku „WIĘŻ"
(nr 9) Andrzej Friszke. Nastę
pująco ocenia on pozycję Koś
ciola katolickiego:
„Kościół jest obecnie silny,
jlk nigdy na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Jego autosię
rytetu nikt nie odważa
glośno kwestionować, zaś aktywny ateizm, propaganda ateistyczna · byłyby dziś poczytane
Tak
za głębokie dziwactwo.
zawKościół
pozycję
silną
dzięcza przede wszystkim wie. loletniej pracy kardynała Stefana Wyszyńskiego, wyniesieniu
kardynała Karola Wojtyły na
Apostolską,

aktywności

duszpasterskiej i intelektualnej
wielu biskupów, księży i świec
kich, a z drugiej strony osła
marksistowbnięciu ideologii
skiej w Pols::e 1 powtarzającej
się kompromitacji rządu w oczach społeczeństwa. (...)
znaczny
Zgoda władz na
wzrcst roli Kościoła ka'.olicsą
kiego jest mo.iliwa, gdy .i
przede
one skoncentrowane
wszysikim na uniemożliwieniu
odbudowania się Solidarności
czy podobnego obywatelskiego
także
społecznego, a
rucau
dlatego, że przestały one być
organizatorem ruchu ideologicznego. Dziś mało kto odwołuje
się do marksizmu, a w rozwanad reformą gospożaniach
darczą w ogóle się o nim nie
wspomina".
Andrzej Friszke sądzi, że· w
konfliktu
przypadku nowego
społecznego trudno byłoby zapanować nad nastrojami, popowszechnie
nieważ nie ma
uznawanego autorytetu osobowego. Wojoieeh Jaruzelski, Józef Glemp i Lech Wałęsa nanawet
potykają na krytykę
wewnątrz instyturji, które reprezentują.

· W najnowszym miesięczniku
(nr 10)
„KONFRONTACJE"
przeprof. Jan Malanowski
widuje, że z powodu obumierania PZPR może ukonstytuować się elita nie partyjna, lecz
państwowa, zdolna do współ
działania z elitą katolicką i solidarnościową. Mała grupa ludzi młodych w PZPR nie jest
w stanie ot.ywić partii.
„Zatem kurczy się zaplecze
kadrowe przyszłych elit wła
KC
dzy, co na VII Plenum
PZPR starano się nieudolnie
ukryć, czemu energicznie przeciwsta wil się w ostatnim sło
Zaplecze
wie w. Jaruzelski.
kadrowe elit opozycyjnyc.h jest
te-i; ograniczone, na skutek bramożli
ku instytucjonalnych
wości ich tworzenia. Ale rozgoryczeni młodzi Judzie mogą
szybko wejść na arenę życia
sprzyjają
publicznego przy
cych warunkach. Oficjalny system awansu społecznego jakby
się wypalił, droga awansu zawodowego i awansu społecz
do
nego poprzez wstąpienie
partii jest coraz rzadziej uczęszczana".

Na temat partii i jej mielsca w systemie sprawowania
tygodniku
w
władzy mówi
.dr
„WPROST" (nr 44) doc.
hab. Jerzy Kuciński , kierownik
Zakładu Teorii Państwa i Demokracji Socj'llistycznej Akademii Nauk Społecznych przy
KC PZPR. Jego zdaniem, parwszechtia starała się być
władna, wszechobecna i wszechdziodpowiedzialna. Jeszcze
siaj dostrzegamy wszechobecność kadrową członków PZPR.
Zajmllją oni 70 proc. różnych
W
stanowisk kierowniczych.
ponad 40 prcx:. partia składa
się z kierowników.

wszechwła„Konsekwencją
dności i . wszechobecności partii
w życiu politycznym jest Jej
Tak
wszechodpowledzialność.
traktują to obyWatele, którzy

za wszelkie blęd~

adresem kie-

Przewodnia i. kierownicza rola PZPR nie jest najważniej
ustroju.
szą zasadą naszego
Podstawowe znaczenie ma zasada ludowladztwa. P§rtia poprzywódzwinna sprawować
two w państwie wyłącznie za
pośrednictwem organów przedrad
stawicielskich: Sejmu i
polityka
narodowych. Wtedy
PZPR podlegałaby szerszemu
osądowi społecznemu.
„Sądzę. że to co

leży

Stolicę

partię I pod jej
rują pretensje''.

ebwinlaJ•

zostało

zasygnalizowane podczas VIII
Plenum KC . PZPR, a wiąże się
rozdzielenia
zapowiedzią
z
kompetencji aparatu partyjnego i rządowego i ze wzrostem
optyroli parlamentu brzmi
mistycznie. Partii bowiem niejest większy · dystans
zbędny
do blefących, konkretnych progestii
blemów, które łeżą w
organów wykopaństwowych
nawczycłf'.

POCZĄTKI

PLURALIZMU
POLITYCZNEGO
Prasa informuje o powstastowarzywaniu rozmaitych
szeń i klubów Pierwszym chyba legalnym ośrodkiem opoPolizycji jest Klub •Myśli
Na
„Dziekcfnia".
tycznej
zebraniu założycielskim prezesem wybrano prof. Stanisława
a wiceprezesem AStommę,
leksandra Halla.
Program klubu przedstawiono 4 p1ździernika br. na pierkonferencji
wszej oficjalnej
pras owej. Omawia go w ty(nr
godniku „ODRODZENIE"
44) Radosław Piszczek. Głów
nym celem jest doprowadzenie
do zgodnPgo udziału w procesie
reform strony rządowej i oponie
zycji. Stanisław Stomma
proponuje szybkich zmian omobecnych struktur, gdyż
Tengłoby dojść do chaosu.
trzeba
dencje wolnorynkowe
utrwalać w ramach istniejącej
od
rzeczywistości. Odchylenia
nie
wzorca socjalistycznego
zbyt
mogą być początkowo
<iuże.

Z kolei tygodnik

„ŁAD"

(nr

PYTAMY:

Jaki byl min.iony tydzień?
DOROTA Clł'RóSCIBLEWSKA -

Wiązał się

święto

ten

tydzień

ze

pisarka.

Swiętem Zmarłych.

Jest to

ważne

w nasz.ej tradycji. Odwiedziłam groby moich dziadkow

- rodziców mojej mamy. Byłam z nimi bardzo związana, on~
mnie wychowywali. Byłam też na grobie niedawno zmarłego
teścia .
1 listopada, niestety, gdy już wróciłam z cmentarzy, d{)Wiedziałam się o awarii w moim bloku, Awaria wodociągu zdarzyła się w Jednej klatce schodowej, ale wodę zamknięto w całym
bloku ..:... dziewięcioklatkowym. Jak żyje się bez wody nie mutrafił.
szę opowiadać. Nie muszę też dodawać, że szlag mnie
Gdy woda leje się w jednym mieszkaniu, to wydaje się logiczne, że odcina się jej dopływ w tym pionie i nie muszą cierdnia zaraz
pieć inni. Myślałam też, że hydraulicy następnego
rano ruszą do pracy, ale oni przystąpili do usuwania awarii dopiero około południa.
No i doszły do tego kłopoty rdzinne·. Córce dokucza tarczyca
i potrzebny jest lek, który produkuje się w NRD, ale do Polski
nie sprowadza. Byłam we wrześmu w NRD i mogłam ten lek
Teraz gwał
kupić, ale nie wiedziałam, że będzie potrzebny.
townie szukam kogoś, kto by mi go przywiózł z NRD.

KSAWERY
stoprojeldu" -

KRAS~OWSKiI
Łódź.

-

dyrektor

„MiahM

lftW'ZM

- Dla mnie był to krótki tydzień, gdyż jego część spędziłem
firmy. Nie wszystko
w Czechosłowacji. Załatwiałem sp.rawy
jest już potwierdzone oficjalnymi podpisami, ale mogę już poi hotel
wiedzieć, że będziemy modernizowali teatr muzyczny
na 250 łóżek w Pradze. Nie są to nasze pierwsze opracowania
robione dla zagranicznego kontrahenta.
Dużym wydarzeniem było też posiedzenie naszej Rady Pra·
cowniczej, poświęcone omówieniu zakładowego systemu wynagrodzeń, który chcemy wprowadzić u nas od 1 grudnia 1988
roku. Chodzi w tym systemie o to, aby bardziej związać wynagrodzenie z efektami i jakoś:ią pracy.
Poza sprawami zawodowymi istotne było też to, co _wydarzy
RakowMieczysława
ło się w Polsce. Myślę o decyzji rządu
Huty Siechnic"
Gdańskiej oraz
skiego o zamkn'.1_ ciu Stoczni
pod Wrocławiem. Jest to chyba najlepszy wyraz realizacji zmian
zapowiadanych przez premiera. Solidaryzuję się z tymi decyzjami, gdyż - po pierwsze - dowodz.ą konsekwencji w działaniu
jak sądzę, umożliwią, poprzez dalsze
po drugie rządu, a gospodarczego
życia
tego typu posunięcia, wyeliminowanie z
tych chorych jednostek, które n!c gospodarce nie dają. Twierdzę,
że to sprawa nie tylko deficytu, a więc dopłat z budżetu pań
stwa, ale także zupełnie niepotrzebnych dopłat w walutach
twardych.

GRAŻYNA MOŻDŻ'YŃS'KA -r logopeda z llTo-

jewódzkiegn Szpitala Zespolcnego
ni]:ta.

im. M. Kope1·-

44) doniósł o ukonstytuowaniu
chrze'ścijańsko-de
Klubu
mokratycznego Wybrano cztewspółprzewodniczących:
rech
Ryszarda Bender-a, Władyshwa ·
Siłę-Nowickiego, Zbigniewa T.
ZaWierzbickiego i Janusza
się

błockiego.

Sekretarzem

nowe-

go Klubu Myśli Polityc7.nei
stal Maciei Łętowski., •

7.0-

katolicNa dwu stronach
kiego tygodnika społecznego opublikowano dyskusję o genez.ie stalinizmu w Polsce. Udzial
An~
wzięli: Aleksander Hall,
Zadrzej Werblan i Janusz
błocki. Ten ostatni stwierdził,
że stalinizm ma u nas wciąż
taryfę ulgową. Rosjanie radykalnie zrywają z przeszłością i
dokonują „przebudowy", a my
mówimy o „scx:jalistycznej odsysnowie" dotychczasowego
temu. Nie jest to tylko kwestia nazwy. Odnowa· dotyczy jenie
dynie sfery zewnętrznej,
A
sięga do samych podstaw.
przebudowy
głębokiej
bez
systemu
skompromitowanego
nie będzie żadnej koalicji sil
proreformatorskich.
Reakcje społeczne oddziałują
be.zpośrednio także na rynek
Kowalski
pieniężny. Ryszard
podaje W· „GAZECIE BANKOWEJ" (nr 1), że powołanie
Rakowskiego
Mieczysława F.
stanowisko tiremiera spowzrost czarnorynkowego kursu dolara o 200 zło
tych. Redaktor nowej gazety
pisze, że deprecjacja pieniądza
w Polsce jest nie tylko skanGroźdalem ekonomicznym.
nastąpił
niejsze jest to, że
dem o ntaż najbardzief naturalnej i obiektywnej więzi obywatela z państwem.
na

wodowało

„Deprecjacja polskiego pie'do sytuacji, że od jesieni 1987 r. warw
tość oszczędności Judn,ości
walutach wymienialnych (pneliczona po kursie czarnorynkowym) jest wyższa niż oszczę
dności w złotyc.h. Zjawisko poniądza doprowadziła

tęguje się".

ludno~ci
Walutowe zasoby
są
(w bankach i w 'domu)
przynajmniej dwukrotnie wyż
sze pó kursie czarnorynkowym
niż Ilości pieniądza w obiegu,
która z oszczędnościami ludności wynosi około 5 bilionów
złotych.

E. L.

- Najważniejsze było dla mnie Swięto Zmarłych. Jest to dla
mnie ·jedyny moment w roku, kiedy zastanawiam się nad przenaszego
wszystkićh,
szłością nie tylko mojej rodziny, ale nas
narodu. Jak co roku odwiedziłam gToby nie tylko rodzinne, ale
powstańców z 1863 roku, żołnierzy AK i innych ludzi, którzy
uś
coś znaczyli w naszej historii. Zawsze w takich chi.vilach
wiadamiam sobie, że właściwie nie mogłabym funkcjonować
ni.gdzie ,ioza 'Po\ską, \ak batd7.o '.Jestem z krajem zwią:r.ana. W
codziennej pogoni za zwykłymi sprawami nie mam czasu na
takie rozmyślanie. Mam ;;rzecieź pracę, dwoje dzieci, mu.się
robić zakupy, zajmować się zwierzątkami, mam psa i dwie kotki, no i takie kłopoty jak wszyscy.
Margaret ThatDużym wydarzeniem byfa dla mnie wizyta
cher, która odwiedziła Polskę. Jest to dla mnie wzór polityka
i kobiety jednocześnie. Jestem zafascynowana oanią Margaret
Thatcher. Zapoznałam się z jej życiorvsem. Wydaje mi si.e, ie
w jej działaniu jest tyle mądrości i konsekwencji, że powinna
jest zawsze
być wzorem dla innych polityków. A poza tym
elegancka, bardzo kobieca. I to w każdym geście. Bardzo mi się
podobała, kiedy robiła zakupy w Polsce. Podejrzewam, że sobie
szybko przeliczyła, iż w Polsce kilogram grzybów suszonych
kosztuje więcej niż wynosi pensja. Była jedynym -politykiem,
który zdecydował się na takie niekonwencjonalne działanie.

Notowała: BOGDA MADEJ

•

W najbliższych •
numerach „Odgłosów"
..

-

:.. :'!'~.~·

. ~·,~....

,·

- W dniu S czerwca 1920 r. na Ukrainie rusza ofensywa. Rozpoczyna Jl\ armia konna Budionnego w składzie czterech dywizji
kawalerii. Liliie polskie nie wytrzymują tego impetu. Masa Ir.a·
walerii - 12 tys. szabel, 2 tys. bagnetów, 84 działa, 30 samocbo·
dów pancernych i 400 karabinów maszynowych - wszystko to
znalazło się na tyłach 3 armii Smigłego. Kijów wraz z zajmują
cymi go Polakami wkrótce znajdzie się w potrzasku - fragment
.
książki CEZAREGO LEZEŃSKIEtiO pt. „Kwatera 139".
- Wiec odbywa się za oficjalną zgodą rektora Uniwersy~ełu
Łódzkiego, studenci otrzymują też oficjalne zapewnienie, że siły
porządkowe nie będą interweniowały. I rzeczywiście. Mundurów
nigdzie nie widać - reportaż MARKA BŁASZKOWSKIEGO.
- Dostałem colta i miałem jechać do pewnego miasteczka., że
by zabić Kiełbasę. Ach, gdyby ten człowiek miał jakieś porządne,
ludzkie nazwisko! Ale Kiełbasa! Brzmienie tego nazwiska koJa·
rzyło się 21 niesłychaną pospolitością, odbierało mojemu zamierzeniu całą egzotykę. „Zabił Kiełbasę" - powiedzą w szkole, napiwyobraszą w gazetach. •• „Kara śmierci za zabicie Kiełbasy!" żałem sobie nagłówki w gazetach i ogarnął mnie .dreszcz obrzydzenia do samego siebie - najnowsza książka ANDRZEJA BRYCBTA.
- Wzajemne stosunki między Bolesławem Bierutem a Włady
sławem Gomułką od początku układały się źle. Władysław Gomułka nie lubił Bolesława Bieruta i wszystkQ. wskazuje, że z
wzajemnością. Dochodziło częsio do ostrych starć i to nie tylko
polemicznych - pisze LUC(JUSZ WŁODKOWSKL
- W lipcu 1945 r., kiedy jeszcze nie umilkły saluty armatnie
na cześć zwycięskiego końca. wojny, przyszły autor „Archipr.lagu Gułag" skazany został na 8 lat więzienia, co uchodztiu wów·
czas za. nader łagodny wymiar kary. Wyr:k odbywał początkowo
w obozach pracy - szkic GRZEGORZA GAZDY o życiu i twórczości Aleksandra Sołżenicyna.
- Od czasu do czasu w Modlicy pojawia się Jakaś zabłąkana
staruszka. To z kijkiem i tol>olkiem, to znów bez bagażu i naz•
wistr.a, a niekiedy i taka, co nosi parę gałązek chrustu na plecach
- początek reportażu RYSZARDA BINKOWSKIEG~.
- Moich współwięźniów bardziej ci"!kawiło Jak mogłem gra~
na planie filmowym leżąc z piękną aktorką w łóżku. Ale na osól to ja prowokowałem ich miłosne zwierzenia - mówi JERZY
TRĘBICKI, autor książki pt. „Zbrodnia i.„". kt6ra osiąga dził
rekordowe cPny na ci:arnym rynku.
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na --Nie dlatego pisał,
aby zd3~
sprawę ze swoich myśli, l także -nie dlatego, aby
stworzyć
pisane dzieło. Dzieła pisarzy
3.
mają wpływ na kształtowanie
Czernow pisze o Leninie w się świata, ale przecież pierwotnym celem pisarzy nie }est
kwietniu 1917 roku:
„Lenin
Lenin
dzięki .swoim 1iiezwyklym
u- kształtowanie świata.
był politykiem, którego zadanie
zdolnieniom jest wielkim czlowiekiem, którego jednak nie- polegało na przygotowaniu lunormalne warunki nielegalnej dzi do czynów; nie znal innego celu poza przekształcaniem
dzialalności w okropny sposób
zniszczyly i okaleczyly. Lenin świata.
może o sobie powiedzieć: „Nie
Leninowski tekst jest
tak
wiem, dokąd
zmierzam, ale prosty, że każdy jest w stanie
wiem, że idę w tym kierunku go zrozumieć. Tak prosty, że
w sposób zdecydowany". Lenin sam wchodzi do głowy.
Był
jest niewątpliwie wierny ideom pedagogiem: zawsze uczył. • Jeś
socjalizmu, ale jest jednocześ li jakąś myśl uznał za ważną.
nie
·Wierny samemu
$obie powtarzał ją długo, w całych
(,.Państwo to ja"), nie ma dla seriach artykułów, w
poszczeniego róźntcy między osobistq gólnych akapitach jednej prapolityk~ a interesami
partii, cy, aż wryła się na stale w uinteresami
socjalizmu. Lenin mysły czytelników. Warsztatem
jest nieprzeciętnie inteligentny, pra:cy pt.;;arza jest słowo. Ale
którzy
ale jego inteligencja jest jed- Lenin pisał dla ludzi,
nostron:na. Lenin jest
bezwa- nie mieli pojęcia o tym, co to
runkowo
uczciwym czlowie- jest filozofia, ekonomia, naukiem, ale jego woia jest
tak ka, a więc to, o czym Lenin
jednostronna, że jego moral- mówił. Nie wierzył
w same
ność ulegla przytępieniu.
So- słowa i na pomoc wzywał piócjalizm Lenina jest
socjaliz- ro, a w tekście zawsze
podmem wulgarnym; Lenin używa kreślał niektóre słowa,
cale
siekiery, podczas gdy potrzeb- fragmenty zdań składał grub<zą czcionką tylko po to,
ny bylby mu skalpel".
aby

wiek. który wszystko
anallzie klasowej.

Wojna, kwestia
agrarna,
Tymczasowy, rola Rad,
zad.a nia bolszewików, konieczność drugiej
rewolucji
wszystko to zdążył przemyśleć
już w
Szwajcarii. Rosyjską
granicę przekraczał z gotowym
programem, w którym prawie
niczego nie zmienił.
Emigracja jest dla polityka
śmiercią- odrywa go od śro.· dowiska, w którym musi działać, od codziennych wydarzeł1,
z którJCCh trzeba wyciągać uogólniające wnioski; nie odczuwa osobiście nastroju mas, 11:e
może dostosowywać się do ich
najdrobniejszych drgnięć; zamiast realnych osądów
biorą
górę mrzonki i senne widziadła. I wbrew temu . wszystkiemu polityk, który
przebywał
kilkadziesiąt lat na emigracji,
parę .tysięcy kilometrów od ojczyzny, prawie nie otrzymując
wiadomości o rewolucji, dokonuje oceny sytuacji oraz opracowuje program. I oto zarówno
nakreślony przez niego
obraz
epoki, jak też.. i program okazują się słuszne. Jak to się udało Leninowi„ tego nikt
dokładnie nie wie. Wszystko, co
Rząd

oparł

Rewolucja była dla niego wszystkim.

atchnieniem epo„.„·

cóż oryglnalnęgo

tym
·jest w
ktdry z tak oczydowistą prostołlil tłumaczy i
wodzi?
B<> u ~ zawsze sama
myśl jest bardl'l-leJ
oryginalna
niż sposób jej wyratenia. Co w
pięćdziesiąt _lat po jego śmier
ci wydaje się oczywiste i zrozumiale, w swoim czasie by.to
taką nowością, że prawie nikt
nie mógł naprawdę nadążyć za
tokiem myślenia Lenina. Wielu
światłych i mądrych
współ
czesnych mu towarzyszy
nie
zdołało zrozumieć jego wielkości ..:... to znaczy · jego
idei,
która mogla rzeczywiście przyciągnąć ich uwagę -- dlatego
też nie potrafili ·go zaakceptować, a błyskotliwości i lekkości
szukali w nim na próżno. („.)

człowieku,

5.

J

Wiemy o jednym
jedynym
wypadku, kiedy Lenin myślał
o śmierci. Było to w lipcu 1917
roku. Powiedział
wtedy do
Trockiego, że ich zastrzelą. JeCłnego po drugim. Ze jest
to
dla przeciwników
najdogodniejszy moment. Do Kamieniewa przesłał zawiadomienie:

„Jeśli mnie zgladzą,
proszę
Was o wydanie mojego zeszyciku: Marksizm o państwie".
„Pożegnajmy się powiedział do Krupskiej,' kiedy zdecydował się dobrowolnie oddać
w ręce policji - może się już

nie zobaczymy".
W dniu 7 lipca bolszewiccy

przywódcy
obradowali
cały
Nogin, Trocki,
Kamieniew obstawali przy tym, aby
z własnej woli
sta;11ąć
przed
sądem. Nie mają się czego obawiać: oskarżenie, że są nie. mleck,imi szpiegami, jest wyssanym z palca kłamstwem; nie
jest prawdą również to,
że
przygotowywali
powstanie.
Najlepszą obroną będzie jawne
odparcie zarzutów. Stalin i Ordżonikidze sprzeciwili się temu
w sposób kategoryczny:
nie
wolno ryzykować życia Lenina
i jego towarzyszy; przecież nim
staną . przed sądem, mogą
zostać zamordowani. Lenin waha?
się; ale kieqy przyszła Stasowa
z wiadomością, że w
mieście
mówi się, iż . Lenin jest policyjnym szpiclem, zadecydowali
z Zinowjewem, że zgłoszą się
natychmiast dobrowolnie.
Wyprawiono delegatów
do
Centralnego Komi te tu Wykonawczego
.Rad z żądaniem
gwarancji, że nie stanie się im
nic złego, jeśli &ami się zgło
szą. Zapalczywy
Urdżomk1dze
z krzykiem
bił
pięścią
w
stół: ,,Czy wte cie, ·co wam zrodzień.

L!sZLó GYURI{Ó
o nim wiemy, a więc jego niezwykłe teoretyczne przygotowanie, znajomość
ludzi., ogólna
wiedza, intelekt, praktyka polityczna, zdolność przewidywania tylko w
jakimś
stopniu
mo~ą wytłumaczyć ten fakt.
Założyć chyba możemy.
że
człowiek, który w każdym swoim calu j?st rewolucjonistą,
który przez całe swoje życie
przygotowuje si~ do rewolucji.
nawet z oddali lepiej rozeznawał siQ w rewolucji niż
je~o
towarzysze, będący rewolucjonistami niewątpliwie mniejszego
kalibru. Albo1Viem rodzą
się
nie tylko genialni fizycy czy
muzycy, ale również genialni
rewolucjoniści
Być moż~ mial

i szczęście:
.kiedy jego
towarzys2:e
·.v
krnju od pierwszej chwili byli
pochłonięci codzi·ennq polityką,
on miał \;ilka tygodni, w czasie których jego u.yagi nie za·
~natały· szczegóły, nie wiązały
codzienne zadania i mógł spokP ;riie rozważyć cały proce s.
A pozost81i.? Plzch o."o·-_,. M:-rtow, przywódca
eserów
Czernow, przywódca „Bundu"
- Abramowicz. · wszyscy wytrawni, doświadczeni, utalentowani rewolucjoniści i filozofowie? Dlaczego im się to nie udało?" r dlaczego \V/aśnic udało
się to Leninowi? (.„}

2.
Rewo.Iucja rosyjska stała ~ię
ilustracją marksistowskiej my~:
li - wszystko malało, wyd3.·
wała się niczym wobec interesów klasowych .
.Jakby
cały
kraj chodzit uczyć
się
do
Marksa, troskliwie nauczył ~ię
lekcji i ~dy przyszła pora
na
prżepytanie,
odpowiadał
dokładnie. słowo w słowo.
Nigdzie na świecie nie ujawniły
się tak wyraziście. tak przej
rzyście interesy klasowe; z historii
rosyjskiej
rewolucji
można UClYĆ się marksi?,mu tak
jak z anatomicznego :it!arn uczy się bud0wv ludzkiego ciała
A podstawa tego, że rror'lczv
program Lenina okazał się realny,- leży w zwracaniu
przez
niego· uwae;i wyłącznie na intere~:v kla~owe Tajemni.cą su1<cesu był fakt. iż i?tnial pewien
okres, którego jedyną
istotą
hyła w3.lka kl<>sowa, i był czlo-

Czernow dobt'Ze znal Lenina;
przez dziesiątki lat walczyli ze
sobą. A obserwatorem był dobrym. Ale jego obserwacje należy uwolnić od owej Czernowskiej hierarchii wartości, bo
i on wydając oceny nie był w
stanie przekroczyć granić swego Świata.
Bez wątpienia
najbardziej
rzucającą się w oczy cechą Lenina była jego stanowczo~ć. A
stanowczość zawsze denerwuje
tych, którzy są mniej stanowczy. Jeśli się czegoś nie wie,
a drugi mó'w i, że wie, natychmiast rodzi się
opinia:
ten
drugi też na pewno nie wie, a
tylko udaje, że wie, a
więc
jes t albo oszustem, albo czło
wiekiem ograniczonym, Według
Czernowa Lenin nie wiedżlal.
dokąd zmierza. gdyż cel Lenina
nie mógł być dla
Czernowa
zrozumiały; by't po prostu fan-

istota

treści

nie

uszła

uwadze.

Podkreśiał raz, dwa razy, sto-

sował

kursywę, nie oszczędzał
wykrzykników. Prowadził swoich czytelników i pomagał im
czytać. Raz po raz przestrzegał: uważajcie, to ważne, · to
ważniejsze. a to najważniejsze.
Mówią, że styi to człowiek.
Ale określenie to nie jest precyzyjne.
Styl Lenina był suchy, zwię
zły; Lenin nie przejmował się
formą. Nie stosował
kwiecistych porównań, a jeśli już uzywał takich zwrotów, to raz.i-.
ły one w tekście, nie pasowały. Nie ma śladu sentymentalizmu w jego pismach, bardzo
rzadko używa pierwszej osoby
liczby pojedynczej. Ta bezosobowość jest zarazem dowodem
braku pozerstwa, całkiem mu
bowiem była obca pogoń
za
wywieraniem wrażenia. Za to
o wiele bardziej bliskie są mu:
tasmagorią.
bimy, jeśli Leninowi
spadnie
A
Czernow dobrze wiedział, że gniew, namiętność, Ironia.
choć. wlos z glowy? Wszystkim
najbardziej
bliska
~
_logika.
Lenin nie jest oszustem. A zawam
poderżniemy
gardla!"
tem jest człowiekiem ograniPełnomocnik Komitetu Wyko- ·
Do tej pory
wszystko
się
czonym, jednostronnym. Rzenawczegó odpowiedział szczeC'.!.ywiście był jednostronny: in- zgadz.a: styl to człowiek. · Ale
rze: „Nie je_steśmy w stanie zaogromna ilość
teresowała go
jedna jedyna jednocześnie
gwarantować :życia Leninowi".
rzecz - rewolucja. Wszystko pism Lenina jest w swej styliDelegaci powrócili i
Komitet
inne było dla niego
drugo- styce rozwlekła, pobieżna. MiCentralny po
ciągnącej
się
mo
że
podstawową
cechą
narzędne.
Czyżby
dlatego, że
głęboko w noc tlyskusji podjął
tury
Lenina
byla
zdolność
-konprzytępiła się jego moralność?
wreszcie decyzję: Lenin i ZiRaczej dlatego, że miał
inny cen tracji, lapid11rność, dokład nowjew pozostaną w konspirapogląd na tę moralność niż je- ność.
cji.
Styl to nie tylko człowiek, to
go adwersarz; wszelkie czyny
Wszystko to działo się siódoceniał z punktu widzenia in- także jego zdanie. To, co namego.
pisał wczoraj, musiał na nowo
teresów rewolucji.
Na drugi dzień Lenin napisał
l to również jest prawdą, że streszczać dziś, jutro i pojuartykuł, w którym jednoznacznie było dla
niego
różnicy trze tym, którzy jeszcze nie zanie osądził wszystkich
tych,
poznali się z tekstem. A sama
między interesami osobistymi
którzy
chcieli
dobrowolnie
myśl,
czysta
logika
są
trudno
a socjalizmem. Tylko w poję
zgłosić się na policję:
riu odwrotnym, niż wynikało zrozumiale dla ludzi, których
„Nie uczynilem 1.1 c sprzeczto z interpretacji Czemowa. Co chlebem powsz,ednim nie jest
nego z prawem. Sąd jest spraoczywiście
jest
zrozumiale. praca umysłowa. Wszystkie te wiedliwy. Sącl rozpatrzy.
Sąd.
gdvż wódz socjalistów-r~wolu prawdy trzeba im byto podać
będzie jawny. Lud
zrozumie.
zrozumieli,
cjonistów miał inne wyobraże przeżute, aby je
Stawię się".
nie o interesach socjalizmu: to, stale powtarzać to, oo raz już
Jest to rozumowanie naiwne
zostało
powiedziane.
czego żądał Lenin, uważał po
aż do dziecinady. Nie sąd, lecz
Nikt
nie
może
bezkarnie
rozprqstu za: interes osobisty.
nagonka na internacjonalistów,
mieniać na drobne swoX:h myoto
co
jest p o t r z e b n e
śli. A z jednej myśli nie spowładzy. („.)
4.
sób wykrzesać tuzina arcydzieł.
Niech internacjonaliści praJedno z dzieł stanie się nieuKied.v wrócił do domu,
clo chronnie wymęczone,
drugie cują nielegalnie w miarę sil,
R.osji, na granicy musiał
wy. powierzchowne, trzecie ogólnialil niech nie popełniają głup
{X?!nić kwE\Stionariusz. W
stwa dobrowolnego
ru- kowe lul:t szare.
stawienia
U
pisarzy
bn·ce „zajęcie" napisał: dzien- również sprawdza się zasada:
się!".
Jednoznaczność tego poglądu
ni karz.
kto dużo pisze, ten tworzy taNigdy nie byt dziennikarzem kże rzeczy drugorzędne.
jest zaskakująca, jeśli weźmie
my pod uwagę, że poprzedniew potocznym tego słowa znaByłoby jednak błędem
sączeniu. Formą wypowiedzi jest dzić, że gdyby Balzac nie nago dnia sam Lenin tak dziecindla dziennikarza pisanie; dla pisał stu powieści, lecz
nie I naiwnie rozumował i sam
tylko
Lenina tą formą było działanie dziesięć, to każde zdani~
chciał popełnić to „głupstwo".
w
Cała sprawa jest jednak
dla
tych dziesięciu dziełach błysz
niego niezwykle charakterystyczałoby jak perła. Balzac dlatego napisał sto powieści,
bo · czna. Jeśli po długiej dyskusji
w oparciu o argumenty,
po
musiał 1ch tyle napisać;
olwielokrotnej zmianie własnego
brzymi.a energ-ia nie
dawała
stanowiska dochodził do • ostamu spokoju, swoje arcydzieła
teczn~j konkluzji, to zaponiinał
stworzył także dlatego, że nao swoich poprzednich wątpli
pisał również wiele
powieści
wościach. Nie wracał już
do
drugorzędnych.
nich. Dlatego umial podejmoLenin pisał rocznie okolo tywać decyzje. I od tego
mosiąca stron. W. jego pisarstwie
jest mnóstwo rzeczy
drugo- 10en tu jego własne, poprzednio
wysuwane argumenty stawały
rzędnych. Ale nie ma też tasię dla niego obce. („.)
kiej ważnej myśli, której choć
by raz nie potrafił ująć arcytrafnie. Nie znajdujemy
tam
wówczas miejsc jałowych, powierzchownych,
rozwlekłych;
logika z
cudowną
precyzją
składa w całość budulec argumentów, a oryginalność
sPostrzeżeń, śmiałość wniosków I
t:1t?Wność
rozumowania
są
wprost przykuwające.
Dzieło
jest tu adekwatne
do myśli
(Fragmenty z ksiąikl „Lenin
swego twórcy.
Kto śledzi jedynie bieg jego - Październik" wydanej prze•
PIW w 1970 roku).
nyśll, mote śmiało
zapytać:
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Z tej ziemi

Decyzju p:idję;a 29 październik.a 1988 roku przez rząd Mieczy1>lawa F. ltaikom;kiego o zamknięciu Stocimi Gdańskiej - ·co by tu
nie mówić - r wywołała szok. .!:"o.szla w świat jako aecyzj_a zashakująca, była różnie komentowana. Jedni widzieli w niej ciecyzję
uwarunkowaną przes~ankam1 etwnomic.mymi, inni - poll.qcznyna
dla stoczmowcow , była to decyzja naruszająca porząd~k foh życia,
burząca plany 9sob1ste i rodzui.ne, zmuszająca do dokOi:lalllia nieoczel<.iw;:nych, niespodziewanych i nie chcianych zmiaJll w ich życi~
To nie są ia:we uecy-tje i nie dziwi mnie to, że ludzie się przeciw
nim buntują.
Inaczej przyjęLO decyzję z 4 listopada 19'88 rciku o z.a.inknięciu
Hu~y Siechnice pod Wrocławiem. Ta de.cyzja była oczekiwana, wymuszana na.vet, sp-0dz;ewana·i dla>tego nikogo me zaskoczyła. We
Wrocławiu przyjęto ją z zadowoleniem. Nie wywołała też żadnycil
komentarzy, podobnych do tych, i?kie wywołała decyzja o zamk·
nięciu Stoc2l111 Gdańskiej. Niektórzy ludzie patrzą bowiem na Stocznię Gdańs:-tą wy1ączmę jako symbol zjawi&k politycz.ny.ch i nie
dopuszczają do sieb;e myśli, że fabryki i wie1kie przedsiębior
stwa, jak huty, kopail·nie i stocznie mogą być zamykane również
ze \VZględów ekonomic2lnych.
Zamku1ięcie Stoc2l!1i Gdańskiej jest na1-uszenlem sposobu myślenia . opartego na.· dogmatach. Proszę pi·zypamnieć sobie czasy
Planu Sześcioletniego, uczyli o tym również w slJkole, którego
realizacja miała dać Polsce podstawy socjalizmu. Sięgam do bar·
dzo prostego źródła, jakim . jest „Kal~ndarz Robotniczy 1954" i
czytam, co tam piszą na ten temat: ·
„Jednym z centralnych zagadnień naszego planu -wielkiego budownictwa jest walka o stal, która jest podstawowym surowcem
dla wielu i1~1nych galęzi naszej gospodarki. Samochod11 Żerania,
Lublina, Starachowic, traktory Ursusa, maszyny rolnicze Starołęki, turbiny okrętowe, maszyny wlókiennicze, kombajny węglo•
we i dźwigi budowlane oraz set-ki inrJych maszyn, - u/rządzeń, konstrukcji i Ś1'0dlców transportowych produkowanych p-rzez najróż
niejsze zakłady przemyslowe uzależnione są od dostaw przemyslu
hutniczego."
•
Był to rok 1954, dziesięciolecie Polski Ludowej. ·BYl więc 1 poosiągnięć„. przemysłu 11tocznfowego,
piszą autorzy „Kalendarza Robomi·
czego 1954" - poszczycić się mpże również nasz przemysl · stocz.
niowy, który w roku 1953 wodowal wiele nowych ~jednostek peł
nomorskich wyposażor~ych w maszyny i urządzenia krajowej produkcji. Polska, kufra przed wojną .1J1,ie posiadała wcale przemyslu
stoczniowego, dziś już zajęla poważne miejsce w produkcji okrę
towej w Europie, stając w _rzędzie państw eksportujących statki."

wód do dumy z
„Poważnymi

sukcesami -

Wtedy był to powód do aumy, ale i !llakaz pr-0gramowy. Proszę
sobie przypomnieć wiersz Włauyslawa Broniewskiego „Magnitogorsk albo rozmowa z _Janem". ·
„Siedzę, siedzę, liczę godziMiJ,
' Jan się zdrzemnp,l, o ścianę wsparty,
nad globusem jego l.ysiny
Zaświtalo kwadrans . po czwartej.
Stęknął, oclmąl się

i beztrosko
wyprostawal zgarbione plecy:
„Wiesz - powiada - w Magnitogorsku
dziś ruszają dwa wielkie piece„."

Rozwijanie przemysłu cię:i:kiego przede wszystkim było dla Rosji Radzieckiej bezwzględną koniecznością, ale Józef Stalin z tej
konieczmości uczynił nakaz uniwersalny. 7 listó\)ada 1927 roiku w 12 rocznicę rewolucji - w „Pra>vdzle" ukazał się jego a~ty
kuł: „Rok wielkiego przełomu". W tym artykule jest następują<:e
stwierdzenie:
„Trudniejsze i ważniejsze jest zagadnienie przetnyslu ciężkie·
go. Trudniejsze, bo wymaga olbrzymich inwestycji.„ Ważniejsze,
bo bez rozwoju przemy~lu cię:żkiega nie możemy zbudować źad
H~go przemysłu, 11ie możemy przeprowadzić zadnego uprzemyslowienia."

Józef Stalin tworząc swój system poglądów, które dziś nazywamy stalinizmem, posługiwał się nieustannie cytatami z dziel
Włodzimierza Len1na, sugerując swoim czytelnikom 4 wyznawcom,
że wiernie i stale roiwlja myśli Wodza Rewolucji. M. Kapustin
Profesor w Akademii MSW ZSRR - powiada, że „stalinizm stro-

il się
będąc

w szaty leninizmu, w togę jego slownego kontyr.iuałora",
w istocie całkowitym przec:iwieństwem leninizmu. Otóż Józef Stalin w a~·ty.kule „Rok wielkiego przełomu" powołuje się na
poglądy Wlod"Z1m1erza Lenina. Cytuje go:

„Ratur~~iem dla Rosji mówil Lenin ~ jest nie tylko dobry
urodzaj w gospodarstwie chlopskim - tego jeszcze nie · dość - i
nie tylko dobry stan przemyslu lekkiego, dostarczającego chlopstwu przedmiotów codziennego · uż'litku - tego też jeszcze 1te doić
- dla nas niezbęd?J.y jest również przemysł ·ciężki... ąez uratowania przemysłu ciężkiego, bez jego odbudowy r.(e będziemy w stanie zbudować żad11ego p·rzemyslu, a bez przemyslu zginiemy w
ogóle jako lctaj samodzielny„."
·

Cytat jest tak wybrany, że sugeruje rangę i znaczenie przemyjako warunek istnienia socjalizmu w ogóle. Cytat
ten pochodzi z przemówienia Włodzimierza Lenina wygłoszonego
13 listopada 1922 roku na IV Kongresie Międzynarodówki Komunistycząej, kiedy mówca oceniał sytuację Rosji po pięciu latach
od rewolucji. Cytat ten byl jakby rekapitulacją tego, co do tej
pory powiedział, ale nie kategorycmym nakazem wyin~kają~ z
analizy sytuacji jako ogólnie obowiązująca zasada w realizacji
przeobrażeń socjalistycznych każdej gospodarki. Rosji wówczas
przemysł cięi:ki był niezbęduly, choć również istniała potrzeba
równoczesnego rozwijania innych dziedzin gospodarki.
Gdy w Polsce lat siedemdzie8iątych wznbszono Hutę Katowice
przekonywano ludzi, ile im to da więcej lodówek, pralek, samo- .
chodó\y, telewizorów, aparatów radiowych i tak dalej. Nie potrafiliśmy wówczas wyobrazić sobie „rozwiniętego spole-czeństwa socjalistycznego", którego i&tnianie zostało zadekretowane odpowied·
nią uchwał"l, bez rozwijania przemysłu ciężkiego. Nie neguję potrzeby produkcji stali, ale myślę, że nam potrzeba mniej stali na
wagę, aJ-e za to dobrej.
Huta Katowice pracu3-e - można powiedzieć - dobrze, środo
\Vi&l;:o niszczy też niezgorzej, a w sklepa.ch nie ma nadal ani la'·
dówek, ani p'rale.l{, ani telewizorów, że już nie wspomnę o samochodach. Nadal u nas występuje radosny paradoks, że samochód stary droższy jest cd nowego. Na otwartej właśnie gietdue
samochodowej w Suwałlkach za trzyletnieg'o „Poloneza" żądano.
a milionów złotych. Jakoś nas ta Huta Katowice nie uratowała,
drugiej Polski nie zbudowaliśmy, ani drugiej Japonii też i reforma nam lllle wyszła. Dopiero teraz zamierzamy zmienić strukturę
gospodarki i ją stabilizować. Oby z powodzeniem.
.
Nie wiem jak.ie jeszcze przedsiębiorstwa rząd zamierza zamknąć, ale Jerzy Urban zapowiedział, że będą to również szokujące
decyzje. Pożyjemy, zobaczymy. Po drodze być może !ll1ÓW uda się
nam obalić kilka dogmatów, co uważam za niebywale pożyteczne.
Rozumiem wprawdzie, że wielu ludzi w wyniku tego będzie musiało uporządkować swoje myślenie i chcąc im pomóc w tej trudnej pra{:y, przypominam - najwa.Zniejszym sprawdzianem uży
teczności wszelakich założeń , jest praktyka. Co się w praktyce
nie sprawdza trudno, trzeba odrzucić, jeśli zgodne to jest z
interesem społecznym.
słu ciężkiego,
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WŁODKOWSKI

ODGŁOSY · a

Ludzie. którzy

bezpośre<lnio zetknęli się

z Bo-

bałtyckim

Komitetu
Sekretariacie Krajowym
Wykonawczego Kominternu.
lat
Podl·zas pobytu w ZSRR aa początku
trzydziestych i pracy w Komitecie Wykonaw·
CZY'ffi ·MK Bolesław Biel'Ut po.imał Małgorzatę
Fornalską. Znajomość przeks.ttak1ła się w miłośc, owcc:em której była Aleksandra urodzona
w lVlvsk"'ie 15 c.terwca 1932 roku Dais:i;a praca partyjna rozłączyła oboje, a mała Aleksandra
jak już wspomniałem ·- p<>wstała na wycaowaniu Marcjanny F.ornalskiej - babcJ.
W październiku 1932 roku Bolesław Bierut
powrócił do Polski i objął funkcję !>ekretar1..a
Komitetu Okręgowego KPP, w Łodzi. w stycLniu 1933 roku przeszedł do pracy w Komitecie
Centralnym Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom (MOPR). 18 grudnia 1933
rolcu został aresztowany i przesiedział w wię
zienm do l938' roku.
Są w życiorysie Bolesława Bieruta momęnty
których .hagiograbudzą<:e wiele wątpliwośd,
się wyjaśniać a niekiedy
fowie" nie starali
wręcz jeszcze zagmatwali. Na przykład wzajemne stosunki między Janiną Górzyńską a Mał
gorzatą Fornalską. W pierwszym wydaniu ksiąi
ki „Bolesław Bierut 1892--1956" Henryk Rechowi<:-z opisał wręcz idylliczną sytuację.
„Milość do Małgorzaty Fornalskie1 i urodze-

lesła wem Bierutem odno.sili po:r.ytywne o nim
Takie wrażenie odniosła też Mari.a
wrażenie
Dąbro'lll.ska. która rzeciywi.~t(}ŚĆ , jaka nastała ')()
1948 roku osąd7.ała bardzo krytycznie. W wydanych w l988 roku .• Dziennikach" zanotowała
pod datą 2 maja 1952 roku:
„W piątek, 18. kwietnia, otrzymawszy zapro-

.s.z enic do Rady Państwa na urodzinowe przyję
cie dla Bieruta i gdy Modzelewska zadzwomla
proponując mi, że zabiorą mnie tam autem,
pojechalam z nimi zobaczyć tę galówkę".

Natalia Modz~ewska - to żona Zygmunta
l\!odlelewskiego - ówczesnego ministra spraw
zagramcznych. Natalia Modzelewska nawiązała
z Marią Dąbrowską kontakt i namówiła ją do
rosyjskiego opowiadań
tłumaczenia z języka
,
Antoniego Czechowa.
,,B;emt stal w puste; sali z dekor.acją bialo-czerwc.nq - notowała dalej Mafia Dąbrowska
- stal na dywaniku i przyjmował .życzenia M ·lstrze ceremonii kierowali część tlumu na boki,
zapewne, żeby oszczędzić solenizantowi nadmiaz
ru uścisków dloni. Ponieważ przyjechalam
Moclzell'wskim, z nimi też się trzymalam ( •. .!'.
że
i oznajmił,
się
pokręcil
Modzelewski
„prezydent i wszystkie ważne osoby są o pól
piętra niżej".
- Chodźmy
~~

-

powiedzial do tego high li-

.

Zeszliśmy. W same; rzeczy w tych niższych
salonach bylo już inne towarzystwo Były już i
wieczorowe powłóczyste suknie dam, niektóre
bardzo bogate, i staranniejsze toalety panów, i
dużo galowych mundurów, m.in. zlotem szyte
czarne mundury ambasady sowieckiej. Tu i ów~
dzie slychać bylo cudzoziemskie ·języki, rosyjski i francuski, dominowal rosy;ski. Stoly tak
samo uginały się pod jedzeniem, jeszcze lepszym i wytwormejszym. Tak oto społeczeństwo
dążące

do

bezklasowości

się"

„rozwarstwia

Proszę

- Bardzo się cieszę, że mogę odnowić
nią zna~omość $przed czterdziestu lat.
Wiedząc, że za młodu wychowywal się
Lublinie, bąknę!am:
pieskich

z pau Pa-

w

- Chyba w Lublinie?
- Tak pani mnie nie
dobrze pamiętam:

pamięta,

panią

ale ja

Ja znów:

T, tak dawno i

istocie neczy nigdy
n1e nie poznałam).
Na to Bienit:

·~liśmy
żadnego

tacy

młodzi (a

w ·

Bieruta w Lubli- ·

- Tuk. pani była młoda, oczkami strzelała
pani d:) chłopców.
Tu już wpadam w ten ton i mówię:
- No, i chłopcy do mnie.
- Tak, tak, ja się też podsuwałem. ale pani
byla taka otoczona, więc bez powodzenia A od
tego czasu znałem już panią tylko z książek.
- To - mówię - może jest najważniejsza
znajomość z pisarzem. Osoba jest zawsze mniej
interesująca.

-

A nie, nie. przyjemnie jest

poznać

i

osobę.

Na tym skończyla się jedyna moja roi:mowa
dzisiejszych wla4z
kimś ze świata naszych
najwyższych". Bo tu podeszla Elżunia Barszczewska. trochę podchmielona i tak o~ywiona. jaką
jej nigdy nie widu3ę, z natarczywym· żądaniem
z

„wypicia zdrowia prezydenta w jego

ręce" („.).

Bierut zrobfl na mnie raczej dobre wrażenie,
pewno dlatego, że mi m6wil komplimenty".

tnacze1 opisuje swoj.e pierwsze sp()tkanie l
]ego ~ekretarz prasowy
w książce „Byłem sekreta:·zem Bieruta".

Bolesławem Bierutem
Stanisław Lukasiewicz

„Nagle drzwi otworzyly się i ukazala się w
nich bardzo zdenerwowana Górska Prowadziła,
j'J.kby pod rami(' mężczyznę okala pięrdziesiątrc:,
średniego wzrostu, o czerstwej, ?ak~ejś nieruchnmei tw!Lrzy. z riemnym vodstrzufon11m wą
sikiem , o oczach gdiieś przed siebie daleko w
pr".e.~t.rzeń wpatrzonuch: Górsko. umiejętnie sterotM.la r.im ku drzwiom hallu. l\llę-tczyzna posuw:il się w dość osobliwy sposób: drobil krocz"krr.mi. 3akby kolana ml.al polączone ze sobą.
B11i to . wlaśnie Bolesław Bierut, fakt11cznie
pelniacy funkcję prezydenta Polski".

Wanda Górska była wówczas sekretarką BoW
bliską.
mu
Bieruta i osobą
nawet
może
później
czas
)atos
Za„
na
po jego śmierci (?) - wyjechała
ch.'.>d - cqli, jak się wówczas mówiło, uciekła,
gd;~ie „wybrala wolność" i w którejś z zachodnich ro1głośni nadająl·ej w języku polskim opowiad11!a wiele r67nych Intymności ze wspólnego z Bolesławem Bierutem życia.
wiele
Na temat Bolesława Bieruta krążyło
anegdot I dowcipów, opowiadanie których było
dość oiepetpiecrne. Można było ~a to punie~
p rzykre kon~ekwenc:je, znaleźć się w więzieniu,
będą<. oskarżllnym o szerzenie wcogiej propagandy . \717 1954 roku krążyły po Polsce wieści,
że L1.1blln ma być przemianowany na Bierut:iw \ Na szczęście okazało się, że są to plotki,
a Jeśli nawet komuś wpadł do głowy podobny
p 1 mysł to dobne, że z niego zre1.ygnowan0.
hi~toryc:rnych
zmieniać
Nte ,l.'; o lno b'.lwiem
nazw. Krążyły również wieści, że ro1ważano
prt; jekt 1miany i::odla 1 hvmnu Polski. Z tych
w i eści wynikało, że zamiarom tym sprzeciwił
s i ~ wt::;foie R'le,law R•erut
książce
Burda we wspomnianej
At~duej
„Fr·•ymrt·zki i odw'l7e" pr7y1.naje, że spotkanie l Boleshiwem Bierutem wywarło na nim
k (•t"l l'~tn 1Pjsze wrażenie. niż się mógł sp'.ldzielesława

\\"lP
„D:;cic;clo do moich uszu - na.pi ;ał - żi?·w
' :u. 1rh n · ~n f: rjalnych Bierut potrafi okar~
z:c szorstkość i u::ywa ostrych ~formulni:ań.
P C' „ l' '~<. L spotkanie byna3mniej tego ni e potWtf!rdz-:Lc ..•".

•

7.godnie utrzymują, że był czlowiek;e!Yl nieb)"l\'ale prac:owilym.
w
•. Ni , raz - w~p:imina Henryk Różański
wspomnień i dokumentów"
ks•'l7ce ,.Siadem
(1943--1948)" - praC?wal do późnej nocy. Prw~,V~{·y

4

jakby na tn nie
łem. Przedstawiona sytuacja jest konfliktowa i wcale nie taka
patrzeć łatwa do rozwiązywania. nawet jeśli założy się,
że obje kobiety zdolne są wykazać wiele kulto
tury, spokoju I zimnej krwi. Zdarza się
jednak w życiu niebywale rzadko, aby nie powiedzieć wcale. Z życia „wyższych sfer" Pol-

LUCJUSZ WLOHKOWSKI

bardz-0.

Aie Bierut był otoczony architektami mają
cymi budować ów Pałac Nauki i Kultury. Gdyś
m.11 wreszcie do niego dotarli, zanim 3eszc;:e
zdqżylam usta otworzyć, zacząl mówić trzymane moją rękę tv swojej, ogromnej jak narzę
dzie:

-

mitów i zagadek (2).

w

sposób nieuchronny. Do blasku nowego „high
life'u" przylgnęła oczywiście cala nasza śmie
tanka .,sfer artystycznych". W tych dopiero salonach zobaczylam Iwaszkiewicza, Putramenta,
Wollejkę
Kruczkowskiego, Elżunię, Wyrzyka,
(Chopin z 'filmu) t in. Modzelewscy mnie ża
pytal!, czy nie mam nic przeciw temu, żeby
„być przedstawioną" Bierutowi. Co można na
tak.ie pytanie odpowiedzieć, kiedy się już weszlo w kabalę?

-

BOLESŁAW BIERUT: życiorys pełen

ODGŁOSY

nieważ

nie mial sumienia zatrzymad w tak
gudz,nach sekretarek 1 pomocnikow,
·pisat sam od;ęczne ·listy, dyrektywy, poleccmia".
Taki w1aśme llst otrzymał autox· książki. Napuźnych

we
zanotował
Bobl'owski
tomiast Czeslaw
„Wspr;mnieniach ze stulecia", że kiedyś latem
194li roku zadzwonił do niego Bolesław Bierut
mocno zgorszony tym, że nie wszyscy ministrowie pracują.„ w niedzielę. Czesław Bobrvwski
ce!lił .;obie s.tcsunki z Bolesławem Bierutem, a
ten z.n.ow chętnie . wysłuchiwał jego ocen i;ytuacji gosµo-O:arcze J Polski i świata.
„Byłem
Stanisław Lukasiewicz w książce
sekretar1.<:'m Bieruta" potwierdza jego dużą pramezadowoleme
też
cowitość, ale wspomina .
Wandy Górskiej z faktu, że prezydent „nie kow
cha jeść''. Bolesław Bierut jadał bowiem
Be~wede.rze razem z Wandą Górską. Z więzie11
i tutac?.k1 wyniósł chorą wątrobę, nadkwasotę
oraz
i · inne dolegliwości układu traw1ennego
nie paywiązywal należytej wagi do jedzenia.
Dla nii:gc, była to konieczność, a nie przyjemność.

Jak już wspomniałem eficjalny schemat ży
ciorysu przywódcy, polityka, działacza wodza
nie pozostawiał wiele miejsca na życie rodzinne. CY.ęsto nawet o tym nie wspominano Dopiero teraz wiemy, że Józef Stalin miał troje
dzieci; Jakuba z pierwszą żoną oraz Swietłanę
i War,il ija z drugą żoną, która zresztą popełni
ła samobójstwo. Wiadomo było' również, że Bopo Polsce
lesław Bierut miał córkę. Krążyła
popularna
plotka, że Elżbieta Sommer
„Chmurka" - · jest właśnie. . córką Bolesła.wa
BiE'rutn. Co jest nieprawdą.
Bolesław Bierut ożenił · się w 1921 roku z Jadzieci·
niną Górzyńską, z którą miał dwoje
Krystynę i Jana. Kiedy został dt.iałaczem nielegalnym i pracował w podziemiu, więzy 1 rodziną rozluźniały się, ale nigdy nie zostałv zerwane. Gdy w styczniu 1927 roku został areszspół
towany spotkał się z pomocą działaczy
dzielczych, którzy złożyli korzystne ·dla ntegr.
zemr.nia jak choćby Stanisław Szwalbe I opiekowali się rodziną. 30 ·kwietnia 1927 roku Bolesław Bierut \'lyszedł na wolność
Wziął udział w obr'ldach IV Zjazdu K.PP,
który obradowa! od 22 maja do 9 sierpnia 1927
roku w Sadowo-Sucharewskoje pod Mos!twą.
w
jak podaje Henryk Rechowic7
Wszedł książce „Boleshw Bierut lfl92 1!l!)fl" w skład
'I'ymc?asowego Sekretariatu KPP. Po powroci~.
z Moskwy przez kilka tygodnJ przebywał w

nie się Oleńki nie zmienilo stosunku Bieruta tf,o
starszych. dzieci - Krysi i Janka Obo3e razem
z pi.erwszq żoną sprowadzil do Moskwy. Po
kilku miesiqcach. powrócili do Polski. Nie uznając mieszczań.skiego. zakłamania, w sposób uczciwy wyjaśnil Bierut sytuację, doprowadzając
do wzajemnych przyjacielskich 'stosunków. Potwierdza to pierwsza żona J. Górzyńska-Bie1'uł
oraz córka Krystyna, wspominając swoje kontakt1J w 1932 roku z Malgorzatq Fornalską, która bardzo polubiła, oraz pierwsze spotkanie z
Oleńką. Jako działacz konspiracyjny nie m6gl
zalegalizować nowego związku małżeńskiego i
formalnie uregulować spraw rodzinnych"
Sporo w życiu widziałem, przeżyłem I słysza

Sopocie. gdzie mieściła się siedziba Biura Politycznego KC KPP, a następnie wyjechał do
Moskwy na studia w Międzynar · -<lowej Szkole
Leninowskiej. Przebywał tam jako Jan Iwaniuk
i pis:vwal artykuły do czasopism: „Komunisticzeskij Internacjonał" i „Rundschau".
Po studiach został zatrudniony jako instruk·
tor Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki
Komunistycznej i był delegowany do pracy w
Austrii. Czechosłowacji i Bułgarii. Z Bulgam
W
przybył do ZSRR w sierpniu 1932 roku.
Moskwie poznał Małgorzatę Fornalską. Janina
Górzyńska urodziła się 30 stycznia 1890 roku,
Malgor:tata Fornalska 8 czerwca 1902 roku. Janina była starsza od męża o 2 lata, Małgorza
ta - o IO lat młodsza.
Pocliodzila z rodziny chłopskiej Urodziła się
we ws.i Fajsławice w powiecie k:rasnostaw. skirn, jej rodzicami byli: Antoni i Marcjanna.
Ta ustatnia znana jest jako autorka , Pamięt
nika matki". Wychowywała Olę, córkę Małgo
rzaty i Bolesława.
rodzinę
Pienvsza wojna· światowa rzuciła
Fo-rnalsk1ch do Carycyna - miasto to później
dwukrotnie zmieniło nazwę, najpierw na StaWzięła
lingrad. a następnie na Wołgograd.
roku.
udział w wydarzeniach rewolucji l917·
Pracowała jako sprzątaczka w Domu Dziecka,
pomagała
uczyła się zawodu przedszkolanki,
uchodźcom i jeńcom, wstąpiła do carycyńskiej
roku do
1918
grupy SDKPiL, a w lipcu
Batalionie
RKP(b Służyła w I Carycyńskim
Komunistycznym .W grudniu 1919 roku skierowano jfi na front w rejonie Smole1'lska, a w
styczniu 1920 roku do pracy partyjnej w Polsce Była pracownikiem Tymczasowegc Komitetu Rewolucyjnego Polr.ki który p · )wstał w Białymstoku z Julianem Marchlewskim na czele.
15
Po klęsce wojsk radziecKich nad Wisłą
sierpnia 1920 roku powróciła do Rosji Radzieckiej studiowała na Uniwersvtecie Komunist:vw
cznym im. J. Swierdłowa w Moskwie. a
1921 roku powróciła do Polski. Działała jakiś
czas na wsi w Lubelskiem, 12 sierpnia 1921. roku została aresztowana, wkrótce jednak J.:Wolniona za kaucją. Pracowała w Centralnej Technice KPRP i w styczniu 1922 .roku ponownie ją
aresztowano.
Przesiedziała w więzieniu do 1926 roku. Chora na gruźlicę wyjechała do ZSRR na naukę i
leczenie. Po podlec1,eniu gruźlicy. i ukończeniu
nauki do 1930 roku pracowała w Polsko-Nad-

ski Ludowej znanych jest kilka skandali. kiedy prawowite żon:( w stosunku do swoirh następczyń używały publicznie parasolek, a były żonami rÓ'1.'llie zasłużonych działaczy robotniczych, pełniących wówczas wysokie stanowiska rządowe.
Studia w Moskwie Bolesław Bierut ukończ.vł
w l931 roku i zaczął pracować .w Sekretarl'lcie Kraiów Bałkańskich KW Kominternu Wi:.\iało sie to ż licznvmi wyiazdami Małitnr1ata
Fornalska uk01iczyla tę sama szkołę w 1930 roku i pracowała - jak iu:!: wspomniałem - w
te~oż KoPolskn-N1tdbałtvckim Sekretariacie
mitetu Wv1rnnawc7.ego. Wvi;t.epowala wtedv ood
pseudonimami MaJ""t7'1t::i Mlchal~ka albo M::ił
_gorzatA Jasińska. Do Polski oowró<-ila w 19~4
roku. kiedy Bolesław Bierut był iuż w wlęzit-
niu Z okupowanej eześci Polski wydostal'I „ię
do Białeqostoku pod koniec 1939 roku Wszynie
stko wska1uje na to, że do roku 1940
spotkała się z Bolesławem Bierutem.
Bolesław Bierut spędził 8 miesięcy w Sofii,
W -sierpniu
gdzie wy~tępował jako Mikołaj.
193:? C'flkU zostal zdemaskowany przez bulgar·
ską policję i uciekł iej z obstawionego już do!\ierpn;u
mu. Powróci\ z~tem do Moskwy w
· 1932 roku. Oleńka miała już 2 miesiące Do
Polski wyjechał w październiku 1932 roku. W
jaki sposób mógł sprowadzić do Moskwy 'ionę
7 d1iełmi na „kilka mtesięcy"? Mogło to bvć
tylko kilka tygodni, jeśli w ogóle było faktem.
Małgorzata
Nic bowiem nie wskazuje, żebv
Fcrn"!.lska w Polsce kontaktowała się z rodzi- na Bplesława Bieruta. z która miała się pr-z,e..
cież zaprzyjaźnić. To Krysia pisywała grVl'SY do
Górzyńska-Bierut
uwięzionego ojca, a Janina
z
wv~tPpowała o przedtE'rminowe 'wolnienie
- o
więzienia, a g.>dy to nie odniosło skutku
1!agod?enie warunków więziennych. W 1938 roku - gdy Bolesław Bierut został zwolniony z
powrócił do rodziny i przebtwal
więzienia z nią.
Wprawdzie Henryk Rechowicz usunął z druwyżej
giego wvdania swej książki cytowany
fragmem, w niczym to jednak nie zmieniło svtuacii Nadal bowiem nie wiemy. jak normalnie układały się losy liczne.i już rod1iny Bierutów. Tenże Henryk Rechowicz pisze, że w 194~
roku Małgorzata Fornalska - działają<." iuż w
PPR - dowied1iała się od żony Bolesława Bieruta - Janiny G6rzy1'iskiej-Bieru.t o jego miejscu pobytu w rejonie Mińska I powstał naw~t
pomysł wysłania tam po niego córki Krystyny.
A.liś~I
W rezultac.ie pojE'chał Ja.nek Krqsicki.
ud7ielonym
Stanisłew Szwalbe w wvwiadzie
Zbigniewowi Gajewskiemu ze „Sztandaru Mło
dych" w czerwcu 1987 roku sprawę powrotu
Bolesława Bieruta przedstawia jakby inaczej.
.
Powiedział on wówczas:
„Należalem do grupy, kt6-ra uważała, że nie
ma wroga na lewicy, i stąd zostalem wciągntę
ty da konspiracyjne; Krajowe; Rady Narodowej. Radę wsp6ltworzyl t Qrganizowal Bierut.
Jak pan zapewne wie; przybyl on wówczas ze
Związku Radziecki.ego",

Oficjalna wersja życiorysu podaje, że wio•·
1943 roku do Bolesława Bieruta dotarł w
okolicach Mińska Janek Krasicki. ę w lipcu na wezwanie KC PPR - Bolesław Bierut wr6cił do Warszawy. Mińsk - choć byt pod okuMożna
należał do ZSRR
pacją niemiecką więc powiedzenie Stanisława SiWalbegn uzM~
za nieprecyzyjne stwierdzenie". Ale w tym samym wywiadzie Stanisław Szwalbe mówi już

ną

dokładniej:

„Pomagalem mu się urządztć, kiedy w czasie
tworzyć
okupacji przyjechal z Moskwy, aby
KRN".

Tym razem nie może być mowy o braku preSkąd więc Bolesław
cyzji w sformułowaniu.
Bierut w lipcu 1943 roku powrócił do Warszawy? Ale to nie jedna zagadka w jego życio
rysie.

C.D.N.

•

Publikowany kolejny fragment szkicu o Bolesta wie Bierucie pechodzi ze zbioru szkiców o
najnowszej historii Polski przygotowywanych
dla łódzkkgo oddzlałtJ Krajowej Agencji Wydawniczej.
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Uchwałę

o wydawaniu czasopisma
.,Robotnik" podjęto na odbytym w
Warszawie w lutym 1894 r. II Zjeździe
PPS.
Pierwszy numer czasopisma z datą 12 lipca
tegoż roku wyszedł spod nielegalnej prasy (owej właśnie „bostonki"), zainstalowanej w aptece Pairniew.>kiego w miasteczku Lipniszki w
pow. oszmiańskim na Wileńszczyźnie. Formalnie redakcję stanowił CK PPS, który rzeczywistym redaktorem mianował Józefa Piłsudskie
go, a ten z kolei odwołał się do pomocy Kazimierza Pietkiewicza i Jana Stróżeokiego. ZeWładysław

Głowacki

c~em początkowo został
następnie przyszły prezydent RzeczypoS1Politej Stanisław Wojciechowski. Niebawem grunt
zaczął się palić pod nogami konspiratorów wo-

a

w miasteczku zainteres!lwania
bec rosnącego
tajem..'llczymi osobami or~yb)"vającymi po odbiór socjalistycznej „bibuły". Trzeba oyło czym
Wilna, gdzie
prędzej przenieść drukarnię do
działllłd od początku lił95 do końca 1898 r. Zarówno Józef Piłsudski . jak i Stanisław Wojciechowski, potrafili w sposób niezwykle komunikatywny przedstawiać różne aspekty życia proletariatu pdlskiego, co sprzyjało zwiększaniu się
poczytności pisma w środ-0wiskach robotniczych.
Nakłatl czasopisma wahał się wówczas w gra„Robotnik" bezlitcśni e
nicach 1200-1800' egz.
krytykował politykę caratu oraz piętnował nie'"
których przedstawicieli magnaterii herbowej i
finansowej craz ich lokajów w dziennikarstwie
w rodzaju osławionego redaktora ultrakatolickiej „Roli" Jana Jeleńskiego za ich lojalizm i
serwilizm wobec władz- zaborczych. Ze swej
strony dotknięci w swych wiemopoddańczych
nie cofali się t)rzed
uczuciach kons :.._ -.vatyści
żadną

tu redagowaZ ł drukowa? organ PPS „Robotnik";
aresztowar.•11 21 II 1900. - „Być zwyciężonym
i nie ulec to zwycięstw-0".

W mieszkaniu brak .vało początkowo na}niezbędniejszych rzeczy, jak wynika z listu Piłsud·
skiego z 28 X 1899 r.:
„Wybaczcie, że piszę do was na. takim kawaleczku, lecz na. nonvym miejscu nie ma dotychczas ani

kawałka porządniejszego

Umeblowanie gabinetu-druka·rni
bardzo skromne.

wszystkie książki ze wszystkich czytelń CWTD
przyp. AK). o ile książki takowe są na indeksie („.), a także „Nędzników" i „Pracowników morza" (Wiktora Hugo - przyp. AK), jako mocno zabarwione auchem S:Jcjalistycznym".

-

Policja szalała, pragnąc za wszelką ,c enę wykryć nieuchwytną drukat"nię „Robotnika". cho-·
ciaż niektórzy jej funkcjonariusze, jak to powtarzał agent carskiej ochrany Antoni Wiśniew
slti w swoim „Dzienniku szpiega" (wydanym
przez PPS w Lonjynie w 1901 r.), sądzili, że
„Robotnik" c ·ukowany był za granicą ze wzglę
du na' łudzące p:idobif··· ·wo u_żywanego do drukt· papieru do papierów stosowanych do zagranicznych wy ;awnictw PPS.
· Tymczasem przez Wilno przeszła fala aresz-.
towań. konspiratorzy zlę'.;;li się o los tajnej drukarni tym bardzie;. ~e jeden z aresztowarivc
członków partii, niejakf Twardowski. zapadł w
wiezieniu na chorobę umysłową, zaistniało więc
niebezpieczep ·two d.enuncjaeji. Nieco wcześn:ie~
wyjechał do . Londynu na,iw!erniejszy towarzysz
Józefa Piłsudskiego ·. Stanisław Wojciech6wski
wra1. ze świeżo poślubioną małżonką. Piłsud.~ki
ptsal w liście z 15 listopada 18~8 r.: „Z wiel1L
wzolędów i oqólnei i prywatnej natury miałem
AK).
już po uszy siedzerla tam (w Wilnie Nietrudno fuŻ' bylo spodziewać się wsypy ( „.)
i mogla w każdej chwili paść jego (d<>nuncjator~ :_ AK) oftarq i drukarnia »Roba«".
rzeprowadzce ważącej
Należało pomyśleć o

ok 100 kg . bost.onki" wraz 7 całym jej wypoW _pe Pt Wif' p3ździernika 1899 r. pani
Maria z Koplews.kich Piłsudska i jej mąż JóSulkiewicza
zef w towarzystwie Aleksandra
Aleksandra Malinow(pseudo .im „l\,lfichał"l.
skiego (pseudonim .. Kazimierz") i Kazimierza
Rożnows.kieg 1 (pseudonim „Karol") przekraczali
progi wynajęle!!o cztf'ropokojowego mieszkania
o d~ócb weiściach (frontowym i kuchennym)
przv ul Wschodnie' 19 Dzlś na frontonie mocno zanif'db"l.nego bwlvnku widnieje wmurowana orzed kilku latv tabllra. ~ nap'•n..,,: „.Tt5zef
Pils1idski zamieszkal w tym domu w 1899 r.;
sażeniem.

było

Na wprost okna z balkonem stało wielkie
składano rę
biurko, w którego szufla<lach
kopisy i materiały redakcyjne, otomana, służąca
też jako schoweik papieru, kosz do przechowypowstałych przy prndukcji,
wania odp'.ldków
zanim nie zostały spalone w stojącym w rogu
gabinetu piecu. Tuż _ przy drzwiach. wiodących
do saloniku, stała ciemnoorzechowa pcliturowana szafka d·rewniana, o'Jrócona bokiem do ścia
ny. Wykonał ją s:vmpatyzujący z PPS stolarz z
Bialegcstoku. Szafka służyła clo ukrycia ,;bcsw partyjnej
tonki" - maszyny drukarskiej.
gwarze naz)"vanej „babcią". Szafka składała się

podłością.

Powszechnie potępiany bigot i klerykał, ·pre- ·
Towarzystwa Dobroczynzes Warszawskiego
ności, ks; Michał Radziwiłł zasypywał ówczesnego generat-gubernatora wa.rszawskiego ks .. Aleksandra _I meretyńskiego raportami o niebez~
pieczeństwach płynących z rozpowszechnionej
przez kolporterów nielegalnej lite'r atury socjalistycznej. Już .,, własnej inicjatywy jaśnie oś:..
stanowczo
„usunąć
wiecony książę nakazał

papieru".

Józef Piłsudski rad był ze znalezionego lokalu. choć lokalizacja drukarni na piętrze a .rtie
na parterze sprzeciwiała się przyjętym w konSzczęśliwym trafem parter
spiracji regułom.
budynku pod mieszkaniem zajmowanym przez
Piłsudskiego mieścił sklad bawełny i pończoch. ·

- pisał
elektryczn,ości ł w naszej drukarni"
niedawny zecer Stanisł'aw Wojciechowski we
wspomnieniu „Nasza stara maszynka", drukowanym w 36 (londyńskim) numerze „Robotnika", nie wiedząc nawet, że w mieszkaniu mecenasa Dąbrowskiego przy ul. Wschodniej nie
było wówczas światła elektrycznego, a pracę wykonywano przy skąpym blasku la.ropy 11aftowej.
We wspomnieniu o łódzkiej drukarni „Robotnika" <„Walka rewolucyjna w zaborze rosyjskim. Cz. 1: Bibuła", Kraków 1903) Piłsudski
obliczył, że dwunastostronicowy numer pisma
kosztował ich zwykle 15-16 dni uciążliwej pracy, trwającej przeciętnie 9-11 godzin dziennie,
licząc przeciętną i,,vysokość nakładu na około
1900 egz. Piłsudski we właściwym sobie ekspresyjnym stylu opisał technikę tej mało atrakcyjnej, niewdzięcznej. a zarazem' peŁnej ciągłego
nc_1pięcia nerwowego, pracy:
',,Chwyta§.1! arkusik papieru, przymierzasz go
tak. by upadl akurat w odpowiednim miejscu
naprzeciw czcionek; przyciskasz 1·ączkę maszynki - lclap! Paszcza się zamknęła, papier dotknął się do czcionek, waiki p-0biegly na talerz;
podr.1Jsisz rączkę do góry - paszcza się otworzył.a, odkładasz zadrukowaną stronę 11'.'t lewo
i znowu dale.i w kólko. I gdyby nic było żad
nych przeszkód, gdyby można byfo ni>J zwracać uwagi aił! na halas, sprawlany przez mas::yne, ani na to, co się w sąsiednich pokojaĆli
dzieje, gdyby można bylo zlać s!ę niejako z tą

'·

z dwóch częsc1: dolnej, nieruchoinej, z szufladami pełnymi kaszt z czcionkami. służąc<!j. zaGórna część
razem ja.ko podstawa maszyny.
szafki składała się z czterech ścianek i pokrywy. Jedną ze ścianek stanowiły drzwiczki, zamykane na 'ducz, ściany boczne umocowai~e
na zawiasach łączone były z wiekiem i podstawa specjalnymi haczykami. Przemyślna skrytka pozwalab na szybkie przysposobienie maszyny do pracy, a po jej zakończeniu szafka
przybierała znów rolę niezbędnego w kancelarii
adwokackiej sprzętu.
Tuż .za „bostonką" stał niewielki okr.ągły stolik. za nim duża naftowa lampa osłonięta japońskim abażurem. Nad biurkiem wisiał popularny portret Romualda Traugutta w prostej rarr..ie, tu i ówdzie .;tab parę krzeseł, i to wszystko.. , Po zakończonej pracy zamykano gabi.net
na klucz. Klucz wkładano do '\Vydrążonej p odstawy bożka buriackieg·o, przywiezionego przez
tow. „Wiktora" z Syberii. Bożek stal sobie spokojnie na małym japońskim s.toliczku w przyleglym do gabinetu sabniku.
Pracę rozpoczynano zwykle pkoło 9 rano, kiedy to do mieszkania przychodził były student
uniwersytetu moskiewskiego Kazimierz Rożnow
w okresie międz)"vojennym
ski - „Karol",
wicemipister pracy i opieki społecznej, a wówzecer pa·rtyjny'', wobec oczą.s -,.nielegalr ik jako Stanistaw
sób postronnych występujący
Krajewski, dependent „mecena~a" Dąbrowskie
go". Ro'żnowski porządkował gabinet na tyle,
by służąca .Józefa Pilarska lub je.i następczyni
Kazimiera Drzewiecka mogła w obecności pani
mieszkanie dokładnie.
Piłsudskiej posprzątać
Chodziło po pn . · o to, by ~1użąca nie odkryła {)rzypadkiem tajemnicy drewnianej szafki. a
równocześnie, by nie stwarzać przed nią atmosfery nadmiernej tajern111icy.
Zaraz po ::niadaniu Józef Piłsudski i Kazimierz Rożnowski udawali się do gabinetu, gdzie
tow. „ Wiktor' siadał r'7.V biurku i pisał tflksty,
które następnie tow. ,.Karol" składa!, po czym
obvdwaj odbijali je na starej. wysłużonej „bostonce"._ którą miano po sporządzeniu dwumi,lionowej odbitki nrzekazać do zbio.rów muzeum
rapperswilskiego w 'lzwajcarii.
„Gdy trzeba bylo bfć 1800 egzemplarzy. a
bok lub ręka porządnie dolegaly od cią
glepo pochylania się i naciskania rączki - każ
dy z nas, k01'„ U przypadło w udziale prz11 niei
popracować, m:irz-:1l o za.::tosowariu pary 'lub
krzyż.

słuchanie roitrnistrz żandarmerii! z obłudnym uśmieszkiem wspólczuł aresztowanemu, że przez

wyl}'.rycie drukarni
gocący cios„

został

zadamy partii druz-

- Nielatwo - móWił rotmistrz - zdobyć się
raz jeszcze na ta.ki wysilek, niełatwo zorganizować podobną rzecz na nowo.
zawołał Józef
Ależ parJie rotmistrzu
jestem .przekoPiłsudski, śmiejąc się głośno nany, że w tej mOi:e chwili już się drukuje następny numer „Robotnika". Niech mi pan wie1·zy. że dla PPS nie statnwi to nic tak b:irdzo
trudnego.

Słowa Józefa. Piłsudskiego okazały · się prorocze, bo wkrótce po ich wypowiedzeniu p Jjawiły się rzeczywiście w kraju dwa kolej.ne numery „Robotnika" (nr ·35 i 37), zredagowane i
przez Stanisława
prawie w całości napisane
. Wojciechowskiego i wydrukowane w londyń
skie.i drukarni PPS. PieTWszą wiadomość o aresztowaniu Pilsudsikiego przestał do Londynu
Aleksander Sulkiewicz już 26 lutego.
Józef Piłsudski przebywał w łódzk i m wii;z'.eniu dJ lB kwietnia 1900 r .. po czym przewiezfono go z zaóowaniem wszelkiej ostrożności do
pisał 27
Wa.rszawsk: ej. Sulkiew~cz
Cytadeli
kw ~e tnia l!lOO r.:

„Ziuk, Wladel: (Malinou;ski - przyp. AK) i
Z i1Lkowa są już w cytadeli. Pietwszą przywieźŁi
Z i uk.ową, facetów dniem późnie j. Matka i mąż
.Kizi przyjechali do Warszawy jednym poc:ą
giem z nimi .i widzieli obydwóch na dwo'i'cu
wiedeńskim, przywieźli o 6 ran-0. Najpierw wyprowadzili Władka w otoczeniu 6 ż2ndarmów
t powieźli dalej. Ziuka zaś przesadzili do rs Jb nego wago1•i i odstawili wagdn na st1·0-:ię. Przypuszczam, że obawiając s?ę odbicia powieźli go
obwodową na nadwiślański, a stamtąd już c:o
cytadeli. Wieźli lcażde-o w osob r~ym przedziale.
Władek szedl z ·pod.niesioną do góry glową i
n;al dobrą mine. Ziule do ntepoznania zmien:l
s"~ schudł, blqdy byt więcej niż zwykle. a.le
twarz m;al spokojn~ i s.z::dl powoli rozglądając
się".

m:iszynką, zastosować zupełnie do jej pornsze1i.
i klep ać sobie spokojnie. myśląc o czym i1qy;n.
83., zapomnialc;ś się. a j: . ż słyszysz okrzyk tJ-

który dtub' , przy kas:::cie:
warzysza pracy.
„Cholera! Mas.z y;ia zanadto huc.<y ! Może pod!cić -Oliwy~" Albo słyszysz ostrzegawcze nucenie
żony, CJ oznaczało, że służąca jest w pokojach,
żz należy bić ciszej, ostroż1i:.cj obchodzi ć się

z

kapryśną maszyną".

Obaj redaktorzy kolejnych. numerów nielegalnego „Robotnika" klną w żywy kamień niesf.o·rną „bostonkę". wymyślając jej od „starego klekota". „cholery" i „glupiego bydlęcia", ale cóż
b była: za radość, gdy zmęczonym oczom pojakilkunastostroniro,.,,·e
wiły się sfalcowane ju~
numery 'pisma - owoc żmudnej pracy redaktora Józefa Piłsudskiego i c1er}:)1iwego zecera
Kazimierza Rożnowskiego, ab też bezimiennych
i koniecznie atioąimowej
współpracowników
rzeszy korespondentów, ślących do redakcji nie' wprawnym duktem pis~ne listy pełne bólu, ~ę
kćw i ·skarg na ucisk. przemo-c i bezprawie.
Teraz tylko spakować pierwsze part.ie „bibuły"
w paczki po 50 · tuk każda, oddzielając jedną
od drugiej was 1timi paskami pap~eru. władować
d~ wali ;~ k: iasnej „blcmdynk:" i ciemnej „brunetki" i jazda dorożką na nieodległy Dworzec
Fabryczny, by zdąŻJ'Ć na wa·rszawski ;p oc!ąg,
7 konspiracji czekają na
bo tam towarzysze
najświeższy numer .. Robotnika".

Wielka wsypa nielegalnej drukarni
„Robotnika" w ł,,,odzi nastąpiła zupełnie
przyp a dkmvo.
Przybyly do Lodzi mz. .leksander Malinowski nabył na polecenie Józefa Piłsudskiego znaczną ilość pap;eru w s':tac>ie Tybera przy ul.
Piotrkowskie.i nie·' -!leko Zielonej . a·dy przenoszon0 towar z dorożki CJ mieszkania Piłsud
skich spostrzegł to stojący na czatach szpicel i
doniósł komendantowi policji. Potem wydarzenia potoczyły się błv•kawicznie. Malinowski został aresztowany na Dworcu Fabrycznym a nie•
budynek przy
otoczywszy
bawem policja
Wschodniej wkroczyła kuchennym wejściem do
,
mieszkania Piłsudskich.
Po przeprowadzeniu pobież;nej rewizji przewie7-iono ma!żnnkó·-- cio więzienia prz.v ul. Dłu
giej (::ibecnie Gdańska 13, siedziba Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego). Prowadzący prze-

Kazimierz Rożn:Jwski ze.s tal ujęty w kilka
dni po uwięzjeniu Piłsudskiego (26 m wraz z
Konradem Jez.iorowskim. u którego mies.zk„i w
\Vilnie. Jeziorowski. bliski współpracownik „Robotnika". mimo grożącego mu wyroku śmierci
(zamienionego później n 'l d ·)żywotnią katorgę)
odmówi! obciążających p ~·zyjaciela zeznań. O przynależności do
bydwaj nie wypierali się
partii socjalistyc:imej.

Pc·dczas po-bytu w cytadeli warszmvsk1e]
Józef Piłsudski zaczął zdradzać
sympt-0my ch-0roby umysłow,d
stosowana taktyka więzienna); wladzd
o przeniesieniu więźnia' do petersburskiego szpitala św. Mikołaja Cudotwórcy. Stamtąd wraz z Wladysławem Mazu.rltie.wi czem, członkiem p:::tersburskiej grupy PPS, ci
zarazem lekarz„m dyżurnym szpitala zbieg! w
nocy z 1 na 2 maja 1901 r. Teg o ż dnia uwolniona wcześniej z więzienia i mieszkająca pod
nadzorem policji Maria 1-iłsudska opuści!a potajemnie Wilno, udając się za granicę. Małżon
kowie spotkali si ę w końcu listopada 1901 r. w
Londynie, gdzie tow. „Wiktor" podjął na nowo
(często

podjęły decyzję

przerwaną pracę konsp.i racyjną.

;tało z wysłuż o ną ,,bcstonką", ilieeksponatem muzeum w Raperswilu?
Nr rozkaz policmajstra Chrzanowsk,iego udali
'si~ do opieczęt:iwanego lokalu tajnej drukarni
dwaj zecerzy, zatrudnieni w drukarni Petersilgego: Ludomir Mazurkiewicz t Władysław Sto•
larski. Tam pod ~ntrolą ppłk Gnoińskiego . i
trzeeh żandarmów uporządkowali i spą.kowaJi
cak wyposażenie drukarni, które jakoby miało
zostać wysłane do Petersb .... g:i. Tymczasem odesłano zarekwit"owaną maszynę do lokalu żan
darmerii przy ul. Pańskiej (obecnie Żeromskie

A co

się

dos:;iłym

go>.
późniejszy socjalistyC'lmy
Aleksy Rżewski,
prezydent Łodzi, wspominał po latach, że „bostonka" przeleżała spokojnie w magazynach łó
d.llkiej ochrany aż do . 1916 r„ kiedy to dwaj
byli a~enci policji carskiej sprzedali ją za 75
marek łódzkiej organizacji PPS. W 1918 r. maszyna została wykryta przez niemiecką policj~
kryminalną i przev, :eziona do komendy przy
ul. Olgińskiej (ohecnie Piramowicza.) W świetle
przeprowadzonych tuż · Jill;zed wojną badań por·"wnawczych stwierdzono ponad wszelką wąt
pliwość, że zachowana w Lódzkim Okręgowym
Komitecie Robotniczym PPS „b-Ostonka" nie była podobna do tej, na ·~tórej towarzysze · „ Wiktor" i „Karol" tłoczyli kolejne numery „Robotnika". Gdy dojrzewała w Lodzi m)>'śl zorganizowania w mieszkaniu przy ul. Wschodniej muzeum pamięci Marsv:ilka pod nazwą „Wa:rsztat
Pracy Konspiracyjnej Józefa Piłsudskiego" zdecydowano o potrzebie nabycia w charakterze
eksponatu muzealnego identycznego egzempla·czesnego
rza „bostc,nk'.". Obarczono tą misją
ministra pełnomocnego 1 ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Anglii Edwarda Raczyńskie
go. który wkrótce powiadomi? Zarząd Miejski
o możliwości zakupu ' używanej maszyny tego
typu w firmie ~xcelsior Printers Supply Co.
Ltd Zarząd wyst„pił do Ministerstwa Skarbu
z wnioskiem o zwolnienie nabytku z ni~wielkiej
zreszta opłaty celn~j, mot)"vując prośbę wysoką
i;acją stanu i ob-wiązkiem wielkie.i społecznej
\vagi. · Odnośne władze ministerialnP w osobie
jakiegoś radcy Zająca nie przejęły się zbytnio
apelem w sprawie pamiątki po Wielkim Marz treści zachowanego na
szałku, jak wynika
wieczną rzeczy parni . '.tę pism? :

„Wniosek Zarządu Mie1skieg1 z dnia 1 l i pca
193& r. (następuje numer pisma - przyp. <\Kl
maszyny
o zwolnienie od nale:l:ności celuych
drn1rorskie.1 nie zo.o ·z ·1względni<Jny dla braku
podstaw prawnych".
dłonią radcy Zająca kierował uśBiurokracy.
się drwiąco sam św
r-.amawiam, powedrujcie kiedyś. łaskawi Czy-

Widocznie

miechający

telnicy, do Muz.)um Historii Ruchu Rewolucyjnego w Lodzi, mle~7,Czącego <>ię w historycznym
gmachu . więziennym orzv ul. Gda11skiej 13. Tam
na parterze, po lewej stronie korytarza -:;toi
pośrodku ta właśnie „bostol)ka", która . niegdyś
znajdowała się w „Warsztacle Pracy Konspiracvine.i Józefa Piłsudskiego". bliźniacza siostra
tej. na kt6re1 troczono nakłady .. Robotnika".

ANDRZEJ KEMPA
OrJ lewe1 plk. B. Wieniawa-Dlugoszowskt, J . Pi!su.dskf, mjr A. Pr11stor

plk W. Stachiewłcz.
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ze str. 1
ski, rzecz:nik prasowy wojewody płockiego
skionny jest twierdzić, że raczej nie, gdyż
brakowało ich w wojewódzkim rejestrze zabytków. Tadeusz Horyń z kolei - że raczej
tak, gdyż wchodziły w skład uznanego oficjalnie za zabytkowy zespołu urbanistyczno-architektonicznego obejmującego między innymi całą u.licę Kwiatka, zaś wpisanie ich ·do rejestru
było, jego zdaniem, już tylko kwestią czasu.
Tak, czy inaczej, podlegały jednakże ochronie
konserwatorskiej, co oz.nacz.a, iż nie wolno ich
było zburzyć bez wyrażenia na to z.gody konserwatora wojewódzki~go.
Nie ma natomiast żadnych wątpliwości, że
kamieniczki
przy
ulicy Kwiatka znajdowały
się
od
dawna
w
bardzo
złym
stanie
i
że
nie
z.robiono
praktycznie
nic, aby nie dopuścić do zupełnego ich wisz.czenia. Przeciwnie, w pobliskim ratuszu z.dawano
się • tylko czekać na dzień kiedy to nastą;>i i
można będzie wreszcie poz.być się
z.wiązanego
z. nimi kłopotu.
Pierwszy atak przypuszcza.no ·w 1982 roku,
kiedy to kierownik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta w Płocku, Tadeusz Roguski wydał decy.z je
o wyburzeniu budynków, ur 36/38, a później także budynku nr 40. Decyzjom tym przeciwstawił się ówczesny wojewódzki konse:rwator zabytków, Tadeusz Wróblewski, który dopuszczał
jedynie możliwość rozebrania oficyny w podwórku, co w niczym nie zmieniało ogólnego wyglądu ulicy, mogło zaś uchronić mieszkających
w niej ludzi przed nagłą sm!ercią pod gruzami.
Po dalszych sześciu latach bezczynnośd władz

bezpieczen:ia ustawowyich uprawnień wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz spowodowanie podjęcia działań zmierzających do opracowania szczegółowego planu zagospodarowania
śródmieścia . Płocka", jako że mimo upływu
4
lat od chwili podjęcia uchwały w tej sprawie
przez Wojewódzką Radę Narodową, planu takiego dotąd nie sporząqzono. A także
o
„rozważenie

możliwości

wszczęcia

s~rawa stała się jeszcze bardziej paląca, ; c.z.ym
niewątpliwie przesądziło częściowe zawalenie się
8 kwietnia 1988 roku innej kamieniczki przy tej
samej ulicy. Cud sprawił, że obyło się· bez ofiar.
W ratuszu wydarzenie to napędziło jednak urz~ dnikom takiego strachu.
że już 19 kwietnia
gotowe były nowe decyzje o rozebraniu bu<lynków o:maczonych numerami 36, 38 i 40. Opatrzono je uwagą, że wykonawca prac rozbiórkowycł}, Miejskie Przedsiębiorstwo Gos1oo<larki
Mieszkaniowej,
powinno na}pierw dost"osować
się do tak zwanych
wa·runków konserwato<rskich, ktćre w takim przypadku sprowadUiją
się najkrócej mówiąc - do tego, iż przed
, koniecznym rozElbrainiem zabytkowego obiektu
należy sporządzić tak zwaną inwentaryzację ar„
;:hitektoniczną, poniewąż na jej podstawie będzie
w przyszłości możliwe odtworzenie budynku w
jego pierwotnym kształcie.

Antoni Biela.k oczywiście rozważył możli
a Komisja Dyscyplinarna dla Urzędni
ków Państwowych przy Urzędz·ie Wojewódzkim
w Płocku, na czele której stał Jan Waldemar
Kuliński, szef gabinetu wojewody, zajęła
się
rychło osobą._ Tadeusza Horynia, gdyż to
on
właśnie zdaniem władz wojewódzkkh
naruszył przepisy u5tawy o pracownikach urzędów państwowych. A na•ruszył ją tym, że ...
„swoim aziałaniem, a w szczególności poprzez
udzielanie po dniu 2 lipca 1988 r. nie znajdujących , oparcia w dokumentacji niekompetentnych wyjaśnień oraz niereagowanie na notatki prasowe, doprowadził do rozpowszechnienia
nie!)rawdziwych informacji: jakoby obiekty położone w Płocku przy ulicy Kwiatka 36, 38 i 40
wyburzone zgodnie z decyzją kieroWlilika Wydziału Urbaruistyki, Architektury
i Nadzoru
BudowlaPego byty zabytkami podlegającymi p. h
.
u
c.rrome ....
wość,

29 września 1988 r, .na podstawie „publikacji
prasowych, zeznań dziennikarzy i wyjaśnień
obwinionego", komisja jednogłośnie uznała Tadeusza Horynia winnym zarzucanych mu czy-

Jak wymóg ten miał zostać pogodzony
z
!aktem rozpoczęcia już prac rozbiórkowj"ch,
'.fadeusz Roguski nie wyjaśniał. Trudno uwie·· 'rzyć też, by zaporonfał nagle o stanowisku poprzedniego konserwatora, który
stanowczo
„_s;:rzeciwił się unicestwieniu
kamieniczek, a
miał przy tym to SZ{!Zęście, iż były
one wówczas jeszcze zamieszkałe i sprawę „tymczasem"
odłożono.·

Tadeusz Horyń, który wojewódzkim konserwatorem zabytków został w 198' roku, na
pierwszą decyzję kierownika Roguskiego
zareagował łagodnie. Może zbyt łagodnie.
Myślał jednak, że sama rozmowa z nim
wystarczy i skoro rzeczywiście nie ma Jtrz innego
wyjścia, znajdzie się przynajmniej czas na wykonanie inwentaryzacji. Niestety, pomylił się.
Kierownik nie miał najmniejszego
zamiaru
przykładać się do ratowania walących się kamienic. Drugą jego deeyzję oorotestowal wiec
, już na piśmie, wskazując, iż Tadeusz Roguski
w jawny sposób ' pogwałcił obowiązujące obu
prawo. To samo prawo.
Do Urzędu Miasta odwołanie Tadeusza Ho-rynia wpłynęło 6 lipca, tego 'dnia, kiedy w prasie pojawiły się pierwsze doniesienia P.AP, że
,;zamiast rewaloryzacji w Płocku„. burzy się
zespół · staromiejski". Więcej zrobić nie był w
stanie, gdyż trudno. na przykłatl sobie wyobrazić, aby własną piersią zasłaniać miał robotnikom ws~ęp na teren posesji.
Dalej wydarzenia potoczyły się w dosyć
szybkim, jak na nasze zwvczaje, tempie. '1 lipca 1988 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki oowi ad om iło wojewodę płockiego, Antoniego Bielaka, iż nazajutrz przyjedzie specjalna komisja,
która zbada sprawę kamieniczek przy ulicy
Kwiatka. W jej skład weszły po dwie osoby
z Den?rtamentu Ochrony Dóbr Kultury. Muzeów i Plastyki oraz zesoołu ekspertów Mię
rl1.vre~ortowei Komisji ds. Fewaloryzacji Miast
i Zes„ołćw Staromiejskich. Komisja stwierrl,zila nll'}Cznie, że whrew zalecPniom ministra Alek~"ndr'.i!. Krawczuka
.. rozbiórki
nie
zostały
ws 1 rzvmane. orowadzono je l')<"Soiesznie i 8 linea hyły iuż na t•kończeniu" , sklltkiem czego
· miv>iqter k11lt11ry i sztuki wystąpił 18 lipca
1988 r do prokurato'!'a generalnego . o zł"><> danie
~nr~w" w ramach k<''fltr<'li pr7e~trze"<>ni::i nraWR".
Już miesiąc
później
zesoół
kontrolnv
przedstawił swoją ·oceR(l
zaistniałej
sytuacji
oraz płynące z niej wnioski.
„„.decyzje o rozbiórce budynków wydane zo. shłv z rafacym naruszeniem prawa skutku,ią
c'ym ich nieważność„." - stwierdzili miedzy
innvm: k'mtrnlerzy. wskazując jednocześnie na
„nienzas?dl'loną wieloletnią hezczynną_fii mkiscowycb włnh: .admlnistr11.cyjnych w zakresie
podjęci!\ rąbót 1'11dowJ?nych, ma.iących na celu
ochroni wymienionych obiektów ja.ko l'lieszcz„cvcb się w 7:esnole urbanist:vczno-arcbltekton1"""""1 I podlegającym ochronie konserwatorskiej".
·
Podobne w treści f tonie był<> wystapienie
nrok•ir::i.tora wojewódzkieii:o w Płocku. Mariana
Siemaszko, który 24 sierpnia zwrócił sie do
woiewndy Bielaka o „podjęcie działań organizacyjnych, zmierzających do skutecznego z:i-
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nów
ukarała go przeniesieniem
sbnnwisko.
W

na

niższe

Płocku p:}wiało grozą.

T:ideusz Zielniewicz, konserwato·r ger.eralny,
dyrektcil' Cepartamentu Ochrony Dóbr Kultury, Muzeów i Plastyki w Ministerstwie Kultury i Sztuki powiedział dziennikarzowi PAP:
„Ze stanowiska Prokuratury Generalnej jednoznaczn:e wynika; kto ponosi odpowiedzia1ność.
Z pewnością
osobą tą nie
jest wojeiwód.Zlki
konsE\rwator zabytków".
Xadeusz Horyń w odwołani.u od orzeczenia
komisji napisał, że: „komplet orzekający nie
d<>7ył do wszechstronnego
zbadania sprawy",
„odrzucił mój wniosek zgłcszcny na pierwszym
posiedzeniu o przesłuchanie taśmy magnetofonowej z konferencji prasowej u Prezydeuta
Miasta Płocka w dn. 1988.07.06.,. gdz!e moja
wypowiedź ro.in. na omawiany temat była jednoznacznie inna niż mi się przypisuje", a także, iż „członkowie komisji nie zadawaii świad
kom pytań, które pozwoliłyby ujawnić bezzasadność zarzutów i
obalić
podtrzymywaną
wbrew faktom („.) tezę'', w związku z czym
nie czuje się on ani winnym jakichkolwiek
uchybień, ani nawet nie może przyjąć, że zostało mu coś udowodnione.
Na wspomnianej konferencji, zwołanej ad
hoc po piei·wszych doniesieniach prasowych,
prezydent. Płocka, Marian Rodzeń powiedział
do udzielającego dziennikarzom
informacji
Tadeu~za Horynia: „Pan ma swoje prawo, a Ja
mam swoje". Prawdopodobnie wbrew intencji
prezydenta, niektórzy z obecnych przyjęli te
słowa jako cichą wykładnię zasad po&tępowa
nia lokalnych władz.

PA WE'L 'UOMASZEJWS!KI
l".S.

Autor reportażu nie wie, czy XIX-wiec7lllą
zabudowę ulicy Kwiatka należałoby w całości
wciągnąć do rejestru zabytków województwa
płockiego, czy nie. Pozostawia
to historykom
sztuki. J,est jednak przekonany, iz ulica ta
ma swój styl, swój klimat, który należy za
wszelką cenę zachować w nienaru·szonym stanie.

•
Autor repo.rtażu nie jest mieszkańcem Płocka i nie zna dobrze miasta. Ale wysfarczył mu
spaceir po starówce, by przekooać się, że niejedna jeszcze kamieniczka podzieli już wkrótce los tych, które powinny cieszyć jego oczy.
Aut0ir reportażu nie zna wszystkich zawiłości
pracy urzędników administracji państwowej,
choć orientuje się, że wiele decyzji
wymusza
na nich życie i to niezależnie od podzielanych
prywatnie
poglądów.
Mimo to uważa, iż
względy czysto formalne nie powinny nikomu
przesłaniać rzeczywistych problemów, do których w Płocku należy między Innymi ratowanie jego zabytków. choćby nawet nie były to
jeszcze zabytki w pełnym tego słowa maczeniu:
Go się zaś tyczy twierdzenia rzecznika prasowego wojewody płockiego, że artykuły
i
audycje lt'adiowe sprawiły, i! „opini.i pubHcznej uzmysławiano brak dbałości o dobra kultury w tym mieście, co ·w zestawieniu z. efektami i dużym zakresem prac nad uchroniemem faktycznych zabytków w Płocku
było
szczególnie krzywdzące", to ma on, jak uczy
doświadczenie, rację.

Gdy nie ma winnych, zawsze winni
nikarze i cykliści.

są

dzien-

f. T.
•

• '

postępowa·

nb dyscyplinarnego bądź służbowego przeciwko osobom winnym spowodowania wyburzenia
ki mieniczek-.".

Konserwator do bicia
·

Smutek nad Skaldą

•

'.

ze str. 1
chyba jedynie dzięki temu dziwakowi, co wędruje od placu
do placu z Pożałowania godnym programem muzycznym.
Program godny jest niby poża
łowania, lecz wygląd
artysty
ze wszech miar zasługuje na
to, aby go uwiecznić. Wystawcie sobie państwo: czarny strój
kominiarski i czarny, spiczasty,
niezwykle wysoki kapelusz. Na
piefsiach sterczała harmonia o
dziurawym miechu i pourywanych
guzikach. Na
lewym
ramieniu fujarki,
flety, piszczałki i
gwizdki, z których
człowiek-orkiestra nie korzysta ·
wcale; na prawym, at po biodra i uda, duże i małe dzwonki; histeryzujące rozpaczliwie,
kiedy muzyk przestaje grać i
podejmuje szlachetny wysiłek
przes·pacerowania się z miejs{!a
na miejsce. Nie kończy się na
tym bynajmniej osprzęt naszego
sześćdziesięcioletniego
cudaka - ma on jeszcze na
sobie od frontu ja·kieś nie uży
wane instrumenty klawiszowe,
co to dmucha się w ustnik i
przebiera po klawiaturze paluchami; ma od frontu bawoli
róg, pozytywkę, organki, trąb
kę, pompkę
rowerową i dziecięcy saksofon, na plecach zaś
dźwiga prawdziwy
werbel i
dwa prawdziwe czynele. do
których przymocowane są pał
ki połączone ze s;z:nurkiem
biegnącym poprzez ramię aż do
stopy i jak muzyk
przytupuje nogą, pały walą do taktu aż miło.
Niemcy wspomagają od czasu do czasu multiinstrumentalistę
drobnicą,
obcokrajowcy
stronią od niego
jak od zarazy, gdyż twórca nie zadowa.Ja
s.ię
byle groszem - klnie i
pluje, jeśli ktoś da mu mniej
niiż dwadzieścia
fenigów. Czasami padają również
zagraniczne pieniądze; ja•kiś Polak
dał mu dwa złote . .

.

„ ~

r. . „ ~ i

-

stanie się niejako dziennikiem
powstania powieści, która jest
chyba niezła - wciągmęła mnie.
Dobrze swoją drogą, że mam
ze sobą na statku pisanie.
Dobrze, że jest o czym myśl'.:ć
po nocach, kiedy fale rozbijają się
miarowo o burtę, a w
szybie bulaju świec~ gwiazdy.
Dopóki mogę pisać, nie grozi mi szaleństwo.

,„
•)

W Antwerpii
razy, latem i

byłem już
jesienią,

kilka
kiedy

świeciło słońce i kiedy
padał
całymi dniami deszcz. Dziewięt
nastego, jakeśmy podchodzili
do tego ogromnego (jedn~go z
trzech największych na świe- ·

cie) portu, pogoda zastrajkowaniebo pokryły gęste warstwy chmur; siąpiło; morze było spokojne, lecz jeden marynarz gwizdnął nieopatrznie na
pokładzie i drugi z miejsca go
ła:

skontrował.

-

Stul pysk.

-

Dtaczego?

Nie wolno
gwizdać, bo
wywotasz sztorm. O! już zaczęto kiwać,

świstać

-

A

-

Też

wolno?

nie ux>lno.

To co wolno? - zapytał
marynarz; rżnął oczyidiotę.
gdyż
obyczaje
morskie znał dosirnnale. - Powiedz mi w takim razie, co w
-

młody
wiście

ogóle wolno?
- Na;lepiej,
dziesz używal
dzeniu. A jak
powiedzieć,

-jeśZi gęby bę

tylko przy jejuż musisz
coś
to szeptem.

Zamilkli obaj.
W tym samym momencie
statek przestał
kiwać i zza chmur wyjrzało blade słońce'.
Dziwny to naród, marynarze.
serdeczny, bojowy i
cichy, pochmurny i wesoły,
skory do reakcji gwałtownych
i sentymentalnych. Jedna wielka sprzeczność; garniec z burzącą ~ię wodą. Tęsknią za żo
nami i dziećmi;
jednocześnie
są szczęśliwi,
że uwolnili się·
od żon i dzieci, Nastroje zmieniają się z każdą chwilą.
Kapryśny,

2.
Mój statek to „M/s Władys
lJOkietek", sleóenlnastolatek o dz.iesięciu . tysiącach ton
wyporności. Z kraju wziął „Ło
kietek'" mienie przesiedleńcze
dla misji katolickich w Kenii i
Tunezji oraz trochę miękkich
i twardych
płyt pilśniowych.
W Helsinborgu doładowali go
papierem i ogromnymi
paletyzowanymi worami zgranulowanego tlenku aluminium. który służy do uszlachetniania wody; w Rostocku dobrał cement
i żelazo dla Wysp Komorskich
oraz uzupełnił zapas paliwa ciężkiego: dla silnika główne
go, i lekkiego: dla agregatów
·i silników prądotwórczych. Z
Antwerpii bierzemy drobnicę:
kontenery i używane samochody.
Z ładunkiem tym okrążymy
od zachodu Afrykę, opłyniemy
Przylądek Dobrej Nadziei. pożegnamy Atlantyk,
powitamy
Ocean Indyjski i ruszymy w
górę Afryki
Wschodniej, apy
rozpocząć
wyładunek na Komorach (archipelag wysp wulkanicznych między Madagaskarem i wybrzeżem afrykańskim;
Republika
Islamska), Będzie
my, kolejno,
w portach na
wszystkich trzech wyspach Republiki, w Moroni; Matscum..idu i Dzaudzi, potem zawiniemy do Dar es Salaam (Tanzania) i Mombasy (Kenia), dalej
zaś nasze
losy uzależnione są
od frachtu,
który zaczniemy
brać bądź rozwozić po portach
zachodniego
lub wschodnie~o
wybrzeża.
Niewy„klu<:zone, że
wrócimy do Europy tą samą
drogą, którą przypłynęliśmy, a
więc od zachodu, możliwy jest
także
powrót przez Morze
Czerwone
i
Basen
Morza
Sródziemnego„ Nie wiadomo,
czy będą ładunki do Europy; w
ogóle nie wiadomo nic, poza
tym; źe na razie tempo rejsu
jest dobre i marynarze zaczynają
wierzyć, iż w grudniu
staniemy w Gdyni.
ław

Kanał

.

Kiloński pożegnaliśmy

w południe 18 sierpnia 1988 r.
Po kilku· chłodnych
dniach
zrobiło się ciepło.
W kabinie
jestem sam, m9gę pisać;_ rano
przystąpię do pracy nad szóstym odcinkiem · „Pięćdziesięciu
melonów". Z każdego odcinka
zmuszony jestem zrobić ~cz
ną ~<>pię, bowiem pisanie przez
kalkę w ogóle mi nie wychodzi. Sądzę, że z Mombasy uda
mł się
wysłać do „Odgłosów"
trzy kolejne odcinki ł reportaż.
W ten sposób jedno będzie drugiemu · towarzyszyć; - reporta;ż

-

WzięH

-

Mnie też.

mnie z

łapanki.
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Lepiej
przygótować się
na dluższy rejs niż na krótszy.
Wtedy każd.y urwany' dzień to
szczęście.

Na statku, podobnie jak na
innych statka·ch, panuje prohibicja. I tu obowiązuje od pewnego czai;u zasada wychowania
w trzeźwości. Nie potrafię doprawdy powiedzieć, czy jest to
zasada słuszna. Marynarze sto~ają się
do niej z ogromną
na-dzieją, Kiedyś! To były lata!
Teraz można najwyżej wypić
piwo, i to Po pracy. Tę jednak trzeba cenić. Wystarczy
jeden Poślizg i można ją stracić, a na· lądzie czeka na swoją kolejkę wielu chętnych.
Nie widziałem dotąd na „Ło
kietku" ani jednego pijanego
marynarza, co wydaje się doprawdy cudem. .Pasażer ma
wódkę, ale nie wolno mu wypić z marynarzem.
Pasażero
wi za wypicie wódki z marynarzem
grozi
nieprzyjemna
rozmowa, a marynarzowi nieprzyjemne konsekwencje. Jeszcze niedawno,
zgodnie ze ·
światowym
obyczajem i obowiązującym zaleceniem lekarskim, marynarze otrzymywali
w tropiku niewielkie ilości wina. (A tropical fine red dry
wine), co podnosiło im samopoczucie i ciśnienie, lecz obecnie zamiast wina dostają substytut w postaci soku. Dostają
również dużo owoców cytrusowych.
Trudno
powiedzleć, że J~st
im źle. Jest Lm dobrze. . Tvle
tylko, że choqzą wy~chnięci.
Rozmowa nie zawsze klei się
bez kielicha. Nie zawsze bez
kielicha dopisuje człowiekowi
humor. Tu jednakże muszę powiedzieć, że marynarze
mają
wybitne poczucie humoru. Mówią barwnie,
krótko, dowcipnie, z absolutnym wyczuciem
języka i stylu.
Są pod tym
względem nie gorsi od muzyków rozrywkowych.

•

• •

:

•
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Przed wejściem do Skaldy
rzeki, która jest bazą parku ~
Antwerpii, Polak ma· powody .
do smutku. · Otóż stoi tu na
kotwicy nasz flagowy pasażer
„STEFAN BATORY" z którego nie usunięto jes~cze polskich napisów. Statek · sprzedany
został za dwa miliony
dolarów greckiemu krezusowi.
Była to dobra cena twierdzą znawcy przedmiotu. Ten,
co sprzedał, jest zadowolony;
ten, co kupił, martwi się podobno, nie ma bowiem jasnej
koncepcji odnośnie
dalszych
l~sów statku. Nawaliły mu jakieś plany,
zawiodły go rachuby. , Każdy dzień postoju
s~atku na :edzie
kosztuje tysiące dolarow. nawet jeżeli jest
on pu.sty i, nie używany. Gdyby ~a!z:iował i:iiejsce w porcie,
wlasc1c1el płaciłby jeszcze wyż
szy _haracz .. ~ie, tylko się powiesić. • MieJmy
nadzieję, że
Grek tego nie zrobi - może
sprzeda statek na złom może
puści go za pół ceny i~nemu
krezusowi. Tak czy owak „Stefan . Ba~ory",
nieszczęśliwy i
tragi_czme opuszczony, przechyla. s.ię z burty
na burtę u
UJśc1a
Skaldy i budzi to w
duszy Polaka głępoki żal.
Głęboki żal budzą również w
duszy Polaka ostatnie doniesienia z kr.aju. Holenderskie i
bel_gij_ski~ dzienniki telewizyjne
P?sw1ęca3ą temu sporo miejsca.
Cxrozą napawa aktualny kurs
dola:a w Polsce. Wychodzi na
to, ze aby pojechać z kei numer 474 (tu stoimy) do cent~um Antwerpii, trzeba zapła
cić parę tysięcy
złotych, tyle
bowiem w przeliczeniu belgijskich franków na dolary, a do~
larów na ojczystą walutę kosztuje autobus.
'

Nie kupię sobie paczki Belgów" - za drogo. Dla Polaków wszystko jest teraz za
drogo - kino, taksówka, cola,
l?dy.. W głowie ze zdwojoną
siłą huczy
komputer i coraz
trudniej walczyć z jego bezlitosnymi wyrokami. Szczęśliwi
w Polsce są tylko ludzie którzy nie znają tabliczki ~noże
nia.
Zaraz pojadę do miasta, źeby
oczy odpoczęły trochę od widoków portowych. Współczes
ne wielkie porty
europejskie
W.,Yprane są już z wszelkiego
romantyzmu - port to jest gigantyczna fabryka, to są :akłady chemiczne, cementownie
i przetwórnie,
kontenery
i
cuchnące kominy, kanały wypełnione

- Dalem się nabrać. Powiedzieli, że rejs potnca najwyżej dziewięćdziesiąt diti.

, ,..- -

śmierdzącą

wodą

dźwLgi sterczące na horyzonci~
jak przekleństwo, towarowe
pociągi, samochody, magazyny,
biura, agencje, elewatory, ciąg
nące się
dziesiątkami
kilometrów nadbrzeża, bezimienne
keje i przytulone do nich cielska obłyc_:h, żarłocznych statków.
Pada
deszcz, daje w pysk
zimny, porywisty wiatr. Chmury wiszą
nad miastem
ja.k
pierzyna, którą przykrywało si~
bez ustanku przez rok sto tvsięcy Murzvnów. Jest dobr;e,
ale nie beznadziejnie - powiada kapitan. Elektryk wspomina na rufie, jak go w Nowvm Jorku przyskrzyn!łv 1a
niewinność łapsy. Ale coś się
przekręciło w powietrzu i zza
Chmur
znowu
Wy}rz'lłO
słońce,
Syrena arabskiego obrzępoła, wleczonego prźez h<>·
ławnik w głąb i)ortu, wydała -z
siebie krótki, dudniący, trochę
jakbv słoniowaty rvk; wokół
powiało grozą, a potem wróciła nad miasto
7awiesi,.,a sobotnio-niedzielnej ·nostalgii.

Port nie pracuje w soboty i
niedziele. W soboty i niedziele
ludzie bawią się i kochają,
tańczą. piją i śpiewają. Kto ma
pieniądze,
bienP. sobie dziwkę w
Dzielnicy Czerwonych ,
Latarni, albo. jedzie do Brukseli, żeby zobaczyć zmianę wartv przed pałacem królewskim.
Kto nie ma pieniędzy. nie liczy się na mapie tego świata
- jest zerem, jest śmieciem,
jest bańką myalaną, którą Pan
Bóg wyprodukował ze swoich
wszechpotężnych płuc i zapomniał <> niej w tej chwili.
Wart<> zatem walczyć <> oieńiądze. Pieniąd1e niby nie daią
szczęścia, ale walka o nie iest
zajęciem
pas.ionującym.
Kt-0
walczy o rieniądze, rzadko się
nudzL

ANDRZEJ
.MAKOWIECKI

•
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a prawo od przystanku
tramwajowego,
po
drugie ; stronie wąskieJ
drogi.
wyłożone J .
kostką
bazalto1:.i11,
stał lekki drewniany budynek
z malowaną fasadą i szyldem z
napisem
.,Poziomka"
Można
tam było zaśpiewać upić się,
zakochać lub .stracić w marzeniach p·Jrtfel, a na deser: dostać z.drowo po pysku.
Zim11
mogło być groźnie,
natomiast
latem przyjmował każdego las
,pod rozpostarty baldachim liś
ci. A jak ci
by Jo źle
pod.
krzakiem, mogłeś zawędrowa::
przez las do Guzewa. lub Rydzynek i znaleźć schronienie u
·· 1udzi. JYiogłeś
też ruszyć
'Z
„Poziomki" w pr~ciwną stronę,
bo po drugiej stronie szosy też
szumiał las, a za lasem witała
cię przyjaźnie
najdłuższa wie~
świata, zwana Modlicą.
Skończyła się sielanka. ponieważ Piotr Jaroszewicz
wpadł
na pomysł, żeby doścignąć USA
i pod~elić Polskę na 49 stanów. dzięki czemu wo.kół Lodzi . powstał najmniejszy sta111
świata, zwany
województwem
miejskim łódziklim. A że temu

:rewolucyjnemu po<lzi.alowi administracyjnemu kraju przyszła
w !Sukurs cywilizacja l.

Mie~zczuchy

.'~

,

do lasu i
potem piNobła, to
jest to_ tylko powód do dumy . Swiat widziany oczyma
dziecka na zawsze pozostał w
pamięci
pisarza, ioteż
nic
dziwnego, że
nie zapomniał
napisać w „Chłopach" o chło
pach z Modlicy. J;..-ch Reymonta do dziś błąka się
po
lasach wokół Modlicy ...
Ale
ostatnio to błąkał się
tam zupełnie inny duch. Zły
duch ... ·I nie był to
nawet
duch Pana, chociaż wywoły
wał panikę. Ano, skoro we wsi
nie pali się żadna latarnia, to
trudno wymagać, żeby stawiano latarnie w ' tesie. Naczelnik
Rzgo\va byłby chyba ostatnim
głupcem, gdyby oświetlał las,
po którym nie chodzi nikt z'
jego gminy. A że na to pogranicze
jednako daleko z
posterunków MO w Rzgowie
i Tuszynie, więc
kobiety z
Modlicy modliły się, żeby nie
musiały iść wieczorem
drogą
przez las. Psychoza
strachu
była okropna. Ale jak się
tu
nie bać, gdy każdego wieczora
wypada z krzaków zboczeniec
z wyszczerzonymi zębami i fajfusem
na wierzchu. Nawet
babcie
z
Modlicy ćwiczyły
sprinty od stu do czterY'stu

na wsi (1)

Modlica
~,

wiał na wagary
czytał, czytał, żeby
sać aż po Nagrodę

bo

'

.'• " „. .' ' '. .-

..

'

.

~

RYSZARD BllNKOWSKI

Mateusza, który szaleje. po dochociaż z wykształcenia
jest
mu i ma tak nieposkromiony
technikiem mechanikiem. Poapetyt, że cz.asem zostawi nanad dwadzieścia lat jako prawet ojcu trochę rosołu na talecownik techniczny Teatru Wielrzu.
kiego w Łodzi. Tera;;, po wyEwa wspomir.,,. z humol'.em:
padku, dorabia tam
na trzy
- W nocy zbudził mnie taczwarte etatu, bo on również
ld okropny huk, jakby coś wyjest na rencie.
buchło. W izbie nic się
nie
- Kiedy załamał się dach
stało, więc strach trochę mina oborze - wspmnina Now:lnął... Wybiegłam jak ta zjawa
kowa - sąsiedzi powiedzieli,
na podwórze,
boso, w samej
że my się też zal1.miemy. Ale
koszuli, i patrzę, czy coś się
to nie było jeszcze najgorsze.
tam zmieniło. Ano, zmieniło
W ubiegłym roku miałam jedsię, bo tam gdzie stała kryta
nak dosyć Modlicy,
bo mąt.
betonową dachówką stara obostracił wtedy oko.
Wie pan,
ra, sterczał już tylko komin.
przy kuciu
ściany
odstrzelił
A niżej wisiały połamane bel- , kawałek metalu. A przecież to.
ki i · krokwie, pod
którymi
co pan tu widzi. mąż wyko:i.ał
kwiczały
przerażone
świnie.
Poleciałam do ' telefonu u są
siada i powledzialm ojcu, że

by przywóz! jakieś hełmy na
głowę, bo trzeba wyciągać stado zwierząt z rwnowiska ..•
- Ee, zaraz stado! - wtrąca
matka, Teresa Nowakowa. - ·
Cielak i cztery świnki.
- Sześć świń. Dobrze pamię
tam, bo musiałam
je liczyć
pod tymi belkami 'i sprawdzr.ć,
czy żyją.
..., A ten
komin - dodaje
OJciec,
Wiesia.w Nowak
to się po czasie sam zawalił.
Wszystko tu było w takim st'anie, że nie trzeba było tornada, żeby się rozsypało.„
Potwierdzeniem tych słów
jest fotograficzna dokumentacja.
Dużo
powiększonych
zdjęć, a na nich obr;łz gospodarstwa, jakiego nie chciałby
oglądać żaden
sołtys w swojej wsi. Bo też gospodarowali ·
tutaj dobrzy, życzliwi ludzie,
udane małż.eństwo w pełnym
tego słowa
znaczeniu, tylko,
powiedzmy, niezbyt
zaradne.
Ona zmarła na marskość wą
troby, on zaś zachował część
pieniędzy uzyskanych za sprzedaną

Fato: Grzegorz Galasiiiski

technika, nie ma już „Poziom- metrów, teby czasem nie przeki" ani tramwaju do 'fuszyna, }ąc pałeczki w sztafecie. Zb:ibo wystarczyło, żeby z woic- czeniec był nieuchwytny, powod·ltwa do województwa jrź dyndał
czym trzeba, za w;vł
dził Jeden tram wa;~ to znaczy z
dtiko i w krzaki. Aż przepadł
Łodzi do Lutomierska
pewnie mu
w Sie- na zawsze,
się
radzkiem. Rozkradzione szyny znudziło.
znalazły się w stropa<:h budoPowiadają,
i:e drzewiej ci z.
wanej prywatnie drugiej Polski. Modlicy taplali s1ę w błocie i
żywHi się \vęgor:zarrli.
Faktem
wycięto część la.su i zrobił
si~
od razu wielki świat bo po- jest, iż do dziś miejscami tebiegła tędy
wielopasmowa as- ren jest
trudny,
niezwykle
faltowa trasa szybkiego ruch~1. grząski, przechodzący nawet w
po któreJ suną co jakiś czas au- bagno. Ale za to czysty, nie
tobusy MZK z Pi-otrkowa. ła skażony i;Io cna chemią i wycząc to, co zostało
w sposób ziewami cywilizacji, hk, że w
bezmyślny rozdzielone.
Wolbórce można jesz11 e złapać
Las za byłą . Prni•1n1ką" ws:e szczupaka. A poza tym prawic
Rydzynkł i Guzew pozostały w ze wszystkich
stron lasy, z
należącej . do
Łodzi gminie
tym że od strony Rzgowa nie
Rzgów. Ciągnący się na szero- ma zwartej ściany drzew, roskości ponad dwóch kilometrnw
n<i tam bowiem takie przerylas oo drugiej
stronie
trasy ·Wane chłopskie laski. Nie doszvbk!eg\> ruchu także ·nale7.Y c1era tu żaden dźwięk z trasy
do r:rtt?iny Rzgów. ale przycun- Ś<ybkiego ruchu. Wokół niczym
nięta
za nim Mo!llica została nie zmącona cisza ...
Aliści pewnej
nocy rozległ
odcięta od świata nd Rzgowa i
ł,odli. nonieważ znalazła
sit: się straszny huk we wsi.
Potem zapadła dsza. A po
w
granicaC'h
wo iewó<lztwa
pi0trkowskiego, a konkretnie w kwadransie w jednym z łódz
gminil' Tuszyn.
kich mieszkań zadzwonił teleI terat jest 1ak, 7e biegnąca fon. I kiedy słuchawka została
przez ten las do Modlicy po- podniesiona, załkało
w niej
nad d\1,.·ukilometrową
drogą
coś po dziewczęcemu.
nadaje stę przy dobrej pog•J- Tato - szeptał drżący z
dzie na odcinki specjalne Raj- przerażenia głosik
tato„.
du Polski Gliniaste garby i Wszystko się zawaliło.„
w:vhoje, teren podmokły, wir:.c
- Co? Gdzie? .
jak przyjdą roztopy albo t?:o- No. tam gdzie zwierzęta„.
spytał
che popada, tą nie ma już mo- Cielak żywy?
wy o rajdzie automobilowvm, spokojnie zaspany głos mężtylko o poligonowym
torze czy lny
pr;:eszkód dla czołgów .
Ale
- Aha.
jGkże może być inaczej, skłlro
- A ś•.vinie?
jest to w gruncie rzeczv "Jro- I -Też.
ga niczyja. Naczelnik ze. Rz~o
- To co się martwisz, dziecwa nie \\TZl'Ci pieniędzy
w ko?· Nie bój się, możesz spokojnie spać. Rano przyjadę
błoto, bo gmina Rzgów w ogóle z lej drogi nie korzy-st,1, zaradzimy biedzie.
Ewa Nowa.kówna. była wtedy
a narzelnik
T\1szyna. też nie
której
przyszło
ruszy palcem, bo to przecież panienką,
nie jego.
mieszkać samotnie
w starej
rhalupie oznaczonej numerem
Bodajże w 1981 r. ludzie w
Tuszynie ocknęli się i pne- 65 w Modlicy. Kiedy w latach
m1anowali
plac
Obrońców slknlnych wybrała się z koleStalingradu• na plcc Wladysł<'l żanką na niewinne wagary i
ani
jej
wa Reymonta. A co, był nj- zobaczyła Modlicę,
nie przeszło, że
cier pana Wła<'ly~tawa organl~ przez myśl
być może zwiąże się z tą wsią
tą w Tus1.:vr.;e? Był
Chod7.ił
pa" Wlac!lr~ła w do 57.koł~', ;<;tn- na całe życie. Niedawny podrr> i t-•1rlvnek 5toi do dziś w Tu- lotek stał się 25-letnią kobietą,
nabrał ciała i gospodarzy
szyniP~ Zgadza się. No! A że
uczeń Reymont nie mógł u- całą gebą. W Modlicy znalazła
syna
kończyć tej czterooddzialówki, męża Witka i urodziła
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swoją

krwawicę,

dzięki

czemu może żyć i mieszkać w
Tuszynie.
Teresa. Nowali:owa mówi z udanym gniewem:
- Jak nas ten znajomy tu
przyprowadził,
to musiałam
chyba patrzeć na to wszystko
przez różowe okulary.
- Dlaczego?
- Bo myślałam, że na doprowadzenie tego do porządku
wystarczy rok czasu. A tymczasem pitulimy rok w
rok,
mija już szósty. a końca jeszcze nie widać. Zresztą, proszę
obejrzeć te fotografie.
Dobrze
widać, jakieśmy ranczo nabyli.
Nie jest
tak źle, efekty
sześcioletniej
harówki są JUZ
widoczne, wystarczy porównać
ze zdjęciami. Ale do tego jeszcze wr6cimy. A co widzimy na
fotografiach? Niewysoki murowany dom z czerwonej cegły
z łagodnym dwuspadowYID dachem. Z wierzchu solidny, a w
środku pożal się Boże. Ze strychu leje się. trzeba miski podstawiać,
okna
spróchniałe,
przegniłe podłogi.
Jak firanki
spadły z okien, to się w proch
rozsypały. Firanki
b,'ły białe,
a proch z nich brunatny.„
O tej oborze była już m::iwa. Sciany stodoły zaś jakieś
porozdymane, a na dachu wię
cej żeber połamanych, łat i
krokwi
niźli
zmierzwjonej
strzechy. I żadnego ogrodzenia,
bagniste podwórze, a poia
tym, za przeproszeniem, ani się
gdzie wysrać. To znaczy był
taki przyby.tek, ale mógł jedynie służyć za rekwizyt w horrorach.
- Pewnego razu - przerywa mi oglądanie zdjęć Wiesław Nowak koleżanka wypadła stamtąd razem z drzwiami...

- Straszyło, co?
- Nie. Ale była tam tylko
jedna deska, na której zał::lt
wiałd się potrzeby
. ja~
na
równoważni. Koleżanka próbowała akurat
podciągnąć majteczki,
deska się zachwiała,
więc żeby nie wpaść
w aromaty. chwyciła się drzwi i wyładowała na nich w · trawie w
stroju częściowo striptizowym.
No dobrze, przerwijmy
na
chwilę oglądanie
zdjęć archiwalnych i ustalmy w miarę
dokładnie, kim są mieszczuchy
na wsi.
Teresa Nowakowa to niewysoka, zadbana blondynka, energiczna i elokwentna, jak _pnystało na kobietę, która 30 lat
przepracowała w sklepie, i
to
wiele lat jako kierowniczka.
Miała na co dzień kontakt z
ludźmi ze wsi, ponieważ prowadzony
przez PSS sklep
„Agromy" sprzeaawał części do
maszyn rolniczych. Nowakowa
jest
na
rencie chorobowej
(dwie operacje, nerki), lecz nadal pracuje w skle~e w niepełnym wymiarze godzin, no i
już nie na · kierowniczym stanowisku.
Natomiast małżonek, Wiesław
Nowak, krępy, siwowłosy, o
pogodnych niebieskich oczach,
ocierał się na co dzień o sztukę przez duże „S",
w tym
również poza granicami kraju,

własnymi rękami.

- Nie· kracz! - śmieje s1q
Wiesław. Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa.
- Co was skłoniło do osie•llenia się tutaj?

- Życie - odpowiada krótko.
Ano, czasv były niespokojne,
niepewnP, trzeba więc
lw!o
pomyśleć o przyszłości i ubkować

gdzieś

dzonego

trochę zaoszc;r.~
P'Tosza. ~ym bardziej,
1980-1981 zapowiadały

że lata
już krach

Mówi: Andrzej Gramsz

'·

- Będąc dyrektorem Państwowego Przedsiębiorstwa
„Pracowni;! Sztuk Plat;tycz;1ych" w jaki s1>osób wprowadzasz
swojej fitmi.c za.łożenia reformy gaspoda.rczej?
- Na „rynku. plastycżnym" panuje
ostl·a konkurencja. W
Łodzi istnieje kilka, a może nawet, już kilkanaście
pr-Ledsię
biorstw, które robią to ·samo, co my. Obliczyłem, ~e ich obrót w
naszym łódzkim okręgu wynosi ponad 3 mld zł. Natomiast nasz
- gdzieś 300 mln zł. W związku z tym trze)?a się starać, by po
pierwsze - pozyskać zleceniodawcę, po drugie - wykonać zamówienie na odpowiednim poziomie i zrobić to taniej niż ~·

,„

i
inflacjQ. Prif:z
dwa lata krążyli samochodem
wokół ł... odzi, szukali czegoś t·~
kiego, na co było ich stać. aż
znaleźli. Nie byli
pierwszymi
ni.
miastowymi, którz:v próbow;\- Udaje ci się?
li w Modlicy smaku nracy no
- Udaje, ale i im się to też udaje. Jednakże nie jest to ąziś
roli, a gospodarstwo. które k11takie proste jak było przed laty w system.ie nakazowym. I
pili, w sumie 1.90 ha, nie bv!o
właśnie to uważam za kolosalne zmiany na plus„ Natom.i ast
generalnym obrazem sooso;1!t
minusem - a dotyczy to także innych przedsiębiorstw, przede
f!OSpodarowania
w tej wsi.
wszystkim państwowych - jest to, że każde z przedsiębiorstw
Chociaż trudno ukryć, że zost'1ma „czapę" nad głową w postaci zrzeszeń czy zarządów. Uwa·
ło tu jeszcze
troche lichvch
żarn. że „cza.pa" w finnie wielcoddzialowej jest ·potrzebna. .Ale
chałupek, sypiących się stodów moim przypadku? Jesteśmy na własinym rozrachuniku, lecz
łek, a trafiają się i prawdziwe
nie posiadamy osobowości prawnej. Roz1lczam się ze skarbem
skansen"!. Ot. choćby chata, a
pa11stwa z podatków, prowadzę firmę w całośc1, ·natomiast na
właściwiej jej oolowa, należą
koniec jestem zobowjązany odprowadzić zysk do mojego zan:ą
ca do Józia Bekiera,
który
du, a :akże, co miesiąc przekazywać kwoty pa utnymanie tegoż
zażywając
fr:irtki dopingujące
zarządu oraz na tak zwany scentralizowany fundusz remontów.
do pracy próbuje pomagać 111W skali kraju jest to kwot.a sięgająca prawie 30 mln zł. Jest
dziom, reperując im buty. J'!to bezpowrotne topienie pieniędzy i moim zdaniem zupełnie
go chata jakby żywcf'm WYniepotrzebnie.
jęta z ram obrazów Chełmc:'1- Jakie widziałbyś wyjście ~ tej sytuacji?
. skiego: kładzione zrehown ścia
- Przede wszystkim musiałbym posiadać osobowość prawny z ciosanych bali. pomaloną. Wówczas ubiegałbym się o uzyskanie koncesji na handel
wane wapnem. w nich malel'l- ·zagraniczny. A mam już konkretne propozycje do zaoferowania
kie okna, a nad nimi wyscka~
kontrahentom na Wschodzie i Zacho<lzie, Południu i· Północy.
na więźba dachowa ze strzPNa przykład, republiki nadbałtyckie ZSRR przyjmą nas od
chą, która nakrywa
chatę niz.arat:. Mógłbym tam od ręki otworzyć galerie _,_ w stolicach
czym wielka kosmata czapa.
tych republik - sztuki, które zaopatrywałbym w polskie dzieła
W Modlicy nie wszyscy garsztuki. Mógłbym tam wysyłać obrazy, ubiory, tkaniny„ s:?Jkl:o
ną się do rob:>t~~. niektórz·~ po
artystyczne, biżµterię, projekty pt'Zemysłowe, aranżować - wnę
prostu nie mają już sil, innym
trza. mógłbym także wyk :n')·wać pra~e konserwatorskie... Ponie chcą przyjść z pomaca ni'ldobną działalność mógłbym rozwionąc w Republice
Federalnej
stępcy, bo wolą życie w mlP~
Niemiec, w Berlin.ie Zachodnim, Francji, Kanadzie, na południu
cie, toteż zawsze t:'lk będde,
na całych Bałkanach„. Dam przykład: zgłosił się do mnie konże zostanie jakaś działka,
1;a
trahent z Kanady z propozycj.ą wyposażenia sieci ich hoteli ·
którą sąsiedzi się nir-> laszczq.
w polską tkaninę arty.o;tyczną. Niestety, nie mogłem !J["zyjąć tej
Przybywaja
więc
chętni
z
oferty, bo przepisy ml na to nie zezwalają. Absurd? Oczywiście.
miasta i dokonują rzeczy poTak wiQc cewizy leżą dosłownie na ulicy. ale nie można ich pod.·
żytecznych, o czym jeszcze b,,_
nieść.
dzie mowa. ale skoro tak · się
- Po tych minorowych . wypowiedziach
dotyczących
PP
4[zieje i staje siQ to faktem,
„P,racownic Sztuk Plastycznych", porozmawiajmy teraz o An·
to już w tym mieiscu warto
drzeju Gramszu. który, gdy go poznałem, miał demne włosy.
zasygnalizować. że dla ratowaa dziś siedzi przede mną mężczyzna o dostojnej siwiżn!e. Czy
nia każde!:\O kawałka ziemi na
zostałeś może dziadkiem?
starzejaccj s'.ę wsi należałolw
- Jeszcze nie. Syn Rafał jest dopiero na pierwszyµi roku
znieść bariery w dostępie
110
Politechniki Łódzkiej, a córka Magda uczy się w Szkole Baileziemi ludziom z mi<>. ~ta, szczetowej w IV klasie Myślę, ie dzieci mi się udały.
gólnie w tak dużych aglome- A co cl się jeszcze udało?
raciach, jak łódzka.
- Jestem na ukończeniu budowy domu rodzinnego. Jest to
TerP.sa i Wic5ł:lw Nowa:<oprzedsięwzięcie w ramach spółki. Kilku nas, kolegów, zatofyllś
wie mieszkajn jeszcze w ł,o
my taką spółkę i rozpoczęliśmy budowę. Będzie to całe osiedzi. ale ich córka osiadła na
dle. Jestem przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy
stałe w Modlicy. Owszem, miaSieci Gazowej na tym osiedlu. Tak więc my, czyli ionwestot"ZY,
ła
książeczkę
mieszkanhwą
musimy sami wszystko załatwiać.
Do nas należy zaopatrzez „gwarancją" 12-letniego oczenie materiałowe, projektowe, reiLizacja.„ Sieć gazowa wyniesie
24 km. Tr<:ktuję io hobbistycznie, ale pochłania mi fo mnóstwo
kiwania. ale w praktyce przr.ciąga się to do
czasu, i jest to istną Golgqtą \V óbecnych czasach .
20 lat, wi•~c
nie było sie
- Pamiętam, że zawsze lubiłeś dobre książki. teatr, film.
co, z::istanawi?(- 1
Zresztą,
- Z wieloma księgarniami jestem w stałym kontakcie, średWiesław Nowak
nie
nio czytam jedną książkę tygodniowo, nie m6'wiąc już o prasie
szykuje w Modlicy mieszkania
codziennej i czasopismach. A teatr i kino to normalna część
tylko dla dzieci, ale i dla s'e-"
mojego życiil. Będąc dyrektorem specyficznego przedsiębior
bie, bo na starość też tu osi:t·
stwa, jakim są „Pracownie SZituk Plastycznych" wiele czasu
dzie na stale.
spędzam na wystawach i wernisażach.
- Jest tutaj wspaniały mi- Podejrzewam, że dom, który budujesz, będzie szczytem
kroklimat - mówi Nowak. sztuki zarówno architektonicznej, jak i plastycznej?
Kiedy
nad
Tuszynem lub
- Ktoś powiedz.iii.I, że mężczyzna, aby się sprawdzić, musi
Rzgowem szaleje burza, u nas
dokonać
trzech rzeczy: posadzić drzewo, mieć syna i zbuledwie co popada. I. dobrze, 'bo
d6wać dom. Wykonałem to wszystko. A co się tyczy domu,
po ulewach nlcktóre pola, a
to
trawestując Wankowicza, realizuję w nim na zewnątrz
i
zwłaszcza droga, zamieniają się
wewnątrz moje chciejst'wo. Ten dom jest taki, ;akim ja sam
w grzęzawiska.
jestem.
Zanim
jednak
pokażemy,
- Mogę ci jednocześnie gratulować i zazdrośt'ić, bo ja już
czego
dokonują przybysze
z
w swoim życiu żadnego domu uie zbuduję.
miasta i jak żyją miejscowi,
- Dużo osób ml zazdrości, ludzie mówią: nie stać mnie na
musimy sobie uzmysłowić, iż
coś takiego, bo ja małt> zarabiam. Ja natomiast wymaję inny
nikomu nie lyje się tu lekko,
rioglą:l: skoro czegoś bardzo chcę, to zastanawiam się, co zrobić
w aureoli sukcesów i cudowby swoje pragnienie zrealizować ..
nego
mikroklimatu. Trzeba
- O ile pamiętam, twoim hobby było zbieranie grzybów:„
zrozumieć specyfikę życia
na
- Tak, jestem gJ7Ybiarzem. Orientuję się po pogodzie czy
pograniczu, czyli jakby na zies1 grzyby, czy ich nie ma. Wiem też w jakim lesie rosną. kie·
mi niczyjej. Nazwać wieś 'Mucldy trzeba j~ zbierać. I wam się na grzyb.ach. pr:zeci.eż pierwlicę najdłuższą wsią świata to
sze miesiące swojego życia spędziłem w podłódzkiej wsi. To
być może lekka przesad?, lecz
zobowiązuje. Zresztą wieś, przebywanie na .nie.i mój ojciec
faktem jest, iż ciągnie się ona
jest myśliwym - wszystko to uczyło mnie mik>ści do przyrody,
na przestrzeni 7 kilometrów,
uczyło mnie ją rozumieć, współżyć z nią. Ja nie martwię się,
od rzgowskiego
lasu aż po
że przez las przetoczyły się tabuny zbieraczy grzybów, bo wiem,
Pałczew. I dlatego, chociaż w
że idąc za nimi nazbieram dużo więcej niż oni.
Bo ja znam
Modlicy nie ma kościoła, je.:;t
las, wiem gdzie i jak rosną grzyby„.
się gdzie pomodlić, bo przy tej
- Czym się jeszcze pasjonujesz?
długiej drodze stoją dwa krzv- Nie znoszę i nie pasjo11uję się rybołówstwem i polowaniem,
źe. Jest się też o
co modlić,
natomiast uwielbiam góry. Co roku, przynajm11lej dwa tygodbo problemów i kłopotów bez
nie, szaleję na nartach. To najwspanialszy wypocz}rnek, który
liku. Ot, chociażby utrzy1'lanie
, .7-kilometrowej drogi w otoczo„ładuie" mnie co najmniej na pół roku.
- Zyczę zatem dobrych zjazdów i dziękuję· m rozmowę.
nej lasami wsi.
Ale o tym dlaczego i do ko' go wznosi modły Modlica, 1a
tydzień.

Rozmawiał: EUGENlUSiZ IWAN[CKI

C.D.N.
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Redakcja „Kalejdoskopu", czyli
łódzkiego przewodnika
kulturalneg:> przyznała nagrodę SPRĘŻYNY
za osi~gnięcia w zakresie pobudzania życia kulturalnego w naszym
mieście. SPRĘŻYNĘ w 1938 • roku
otrzymał dyrektor Teatru Studyj.
nego '83 - Paweł Nowicki. Nagroda została
przyznana po raz
pierwszy .

Imiona świat ze.pomni,
Cz.as z.równa mog:ł kopce,
A ślad wsz.elaki po n.ich
zaorzą pługi obce ...
Więc niechże garść słów polskich
Jak garś.ć ojczystej ziem~
Z daleka rzucę na nich ..•

Na konferencji prasowej, zwoła
nej z tej okazji, nie było (poza niżej
podpisanym)
przedstawicieli
łódzkiej prasy. Pojawili się natomiast
turnaliści z Krakowa
i
Warszawy. To dość symptomatyczne zjawisko. Nie tak dawno przecież warszaw$ka
recenzentka ła
jała łódzkich
kolegów po fachu
(właściwie fachu im odmawiająca).
że nie rozumieją zjawiska pod naz-

·Polskę od z.bó2 złotą
Wal!!zyli pcd· b;egunem,
Więc ziemia im moskiewska
W ecz.ystym jest całunem .. ;

poeta ...- żołnierz
(1895-122!)
1 wiersza Mogilom Archangielska i. Murma1~4.a
Eugeniusz Malczewski -

- W tym mieście nie lubi się
rzeczy - powiedział szef „Kalejdoskopu". Andrzej Wojciechowski
- które są nie sprawd'zone, które
nie przystają do profilu typowego
dla tego miasta. Nagroda „Sprężyny" również
została• cierpko
przyjęta przez władze. Z powodu,
żt!/z nikim nie uzgodniona, a wręczona.
Paweł Nowicki teatr swój widzi
otwarty.
Dla artystów z innych
obszarów sztuki. artystów odważnie, „inaczej" myślących, prowokujących. Otwarty na alternatywę
artystyczną, na ludzi
poszukujących swej drogi ku sztuce. tych.
którzy nie mieszczą się w jakichkolwiek kanonach~ nawet w kanonie braku kanonów. Wpuścił do
swego teatru głosną grupę artvstów-komików, awangardową „ł.ódź- 1

Galeria Wschodnia,
Robakowski,
Paruzel. My się skłaniamy, co oczywiste, do tej drugiej tra.dycji.
- Interesuje mnie teatr, kt6ry
może być rodzajem
prowokacji...
- Jeśli mam być dyrektorem
teat~u, musi mnie to bawić. musi
być dla mnie interesujące. Kiedy
zaczynam
coś
robić, nie wiem.
gdzie mnie to zawiedzie. Mamy
np. kapitalne wystawy, ale mamy
i wpadki,
jakich nie ma żadna
galeria.
- Teatr jest środkiem do cze.
goś, jest miejscem
spotkań. Telewizja człowieka
nienawidzi. filmowi człowiek jest niepotrzebny,
teatrowi człowiek jest niezbędny.
W teatrze mogą się spotykać różni
ludzie. Teatr jest miejscem wymiany myśli a nie plotek.
Teatr Studyjny stał się za dy-.

agroda „Sprężyny" po raz pierwszy

Giewont nie jest rycerzem. Bo cóż że zwalisty.
Rycerz pancerz ma zloty, k:óry nieci iskry.
GieWOIIlit jest to spiętrzony klomb pod zórz
spiekotą

O dwóch barwach Więc jeśli

północna

zorza z

terakotą.

klomb nie rycerz z pancernymi
błyski

Jaki.eh kwiatów jest gąszczem, co zorzy migotom
Przechylą rćż wzorzysty na pół z terakotą?
Kwiatów cennych a rzad·kich. Zwą się szaflar
spiski.
Tu, pod smrekiem różowy.n, obłokiem
niebieskim,
Spi rycerz utrudzony - młody Małaczewski Ten. co walczył na lodach na szlaku tułaczym,
Lecz zdążył „Od Zbóż Złotą" przed śmiercią

zobaczyć.

Topniał

lód, kiedy pisał. do Niej wiersze z
frontu.
Zanieśmy mu na cmentarz wiązaru.ltę Giewointu.

ólka
z siążkami

wą Teatr Studyjny, piszą więc o
nim źle lub wcale, . a jest to najlepsza scena. w mieście Łodzi. Nasi, rzecz jasna,
obrazili się na
warszawiankę i nawet
wytoczyć
jej mieli proces sądowy za obrazę godności recenzenckiej.
Tym
niemniej, to łódzki dziennikarz znawca teatru - powiedział wcześ
niej niż koleżanka ze stolicy. że
Teatr Studyjny,
jako pierwszy i
jedyny w tym mieście od czasów
Kazimierza
Dejmka, ma swoją
włąsną
- wierną i gorącą
publiczność. Trzeba od razu dodać,
że ma również legion ...:. nie mntej
gorących i
głośnych przeciwników.. I jest to pewna prawidło
wość wszem
znana: osoby, placówki i sytuacje przeciętne - nie
wzóudzają
emocji. 'Fam natomiast, gdzie dzieje się coś ważne
go, innego, gdzie mózg jest pobudzany do myślenia, oprócz naturalnych sympatyków i przyjaciół
takich zjawisk poj.a wia się · czereda niedowiarków z gruntu.
podejrzliwych niby prześmiewców i
paru „wielkich",
obrażonych na
człowieka za to, że miał odwagę
że okazał się lepszy, szybszy, że
ryzyko (artystyczne) mu sią opła
ciło.

-Kaliskii,", Andrzeja Paruzela
z
jego „Biurem przewodni.l!.ow po/
sztuce i kulturze", Jacka Jóźwia·
ka z fotograficzno-malarskim zapisem sytuacji, która się nie powtórzy - i wielu innyćh.
M6wi Paweł Nowicki:
- Formuła teatru jako placówki
produkującej przedstawienia skoń
czyła się. To ma być miejsce spotkań, działalności artystycznej. Dlatego "11 galeria u nas, dlatego takie f~my reklamy (na tramwajach,
wespół z „Centralem",
a
ostatnio porozstawiane po mieście
„wampiry" reklamujące najnowszy
spektakl
teatru,
„Draculę"
przyp. MK) · Dlatego akcje „czytania tekstów", ro.in. pani Agaty
Paczek ze Zgierza. One są dużo
ciekawsze niż profesjonalistów ze
względu na to, co mówią o świe
cie, o życiu, ze względu na język.
Ja je nazywam nikiformizmami
dramatycznymi.
- Dla mnie jest ważne, żebym
mógł być mecenasem
dla plastyków, dla muzyków.„
- Są dwie tradycje kulturalne
Łodzi:
pierwsza - „monokultura
- włókno" - to. „Harnam", .. Bałuciarze"
i druga:
Strzemiński,

rekcji Pawła Nowickiego z placówki omijanej miejscem poszukiwanym, gdzie bilety
sprzedawane są z kasy, a i tak nie starcza dla wszystkich. Gdzie - jak
twierdzi lUarek Miller aktor
Ja.rosła.w Dunaj grał
kiedyś
dla
jednej. osoby na widowni, a dziś
tłumy chętnych „biją się" o bilety. Nagroda dla Pawła Nowickiego jest nagrodą dla Teatru, który
na stałe wkomponował się w krajobraz teatralny miasta, zdobywając coraz liczniejsze zastępy sympatyków. Czy rośnie liczba przeciwników? Pewni~ tak, ale tym
sie nie trzeba trapić.
Później odbył się wspaniały koncert na cześć
Laureata. Grali,
śpiewali i mówili: Krystyna. Sienkiewicz, Tadeusz Woźniak,
Nina.
Czerkies (Białoru~\. Maciej Grzelązka,
Rafał . Olbrychski,
Zofia
Kotkowska i
Orkiestra
ósmego
Dnia. Pawłowi Nowickiemu wrę
czono
prawdziwą
sprężynę
I
wszyscy poszli do restauracji.

MAREK KOPROWSKI
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RODZYNKI Z MIGDALAMI
Książce tej przepowiadam czytelniczą ~arierę.•
A to z ·.ej racji, że jest to zbiór ludoweJ poezJ1
· żydowskiej, pełnej hu,moru, nostalgii. przepeł
nionej urokiem czasów 'i zdarzeń, które bezpowrotnie odeszły w przeszłość. Całość! prz~tłuma.
czył i przye:otował do druku Jerzy Fic?wski.
Obszerny wybór składa ;;ię z nastęipuJących
części: Kołysanki, Zalotne - miłosne. Rekr.uckle. Obyczajowe
- rodz.inne - refleksYJne,
Zawodowe - o niedoli, żartobliwe - satyr!czne.
.
. ~
Bardzo gorąco polecam tę publikację ..
Rodzynki z migdałami. Antologia poezJi ludowej Żydów pol.kich. Ossolineun 1988, Str. 188.
Cena 300 zł.

POEZJE HOZJUSZA
Biskup warmiński, sekretarz krćle~ski, kardynał, jeden z wielkich ludzi ~olsk1e~o <?drodzenia Stanisław Hozjusz nie miał szci.ęśc11:1 do
polomnych. i ,został w cieniu Kochanowskiego,
Kopernika. A.F. Modrzewskiego czy J17na. Laskiego. A przecież był wvbitn~ postaci~ i ~o
brym poetą. Dowodem tego mech będzie ~b:ór
jego poezji (dwujęzvcznv. bo pisał po łacim~)
w przekładzie Ann-, Kamieńsk~ej. Rzecz z:ne
tylko dla miłośnU::ów zabytków Jęz~ka polsk1~
go, ale dla tych, dla których poezJa pozostaie
na}piękniejszą ze wszystkie~ sztuk; .
1988.
Si;z.nicihw Hozjusz: PoezJe. P0Jez1erze
s~r 142. Ce".'\ ~Sil zł.
•

Oprac.: E. IW.

C,\4CJ, NAM
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wiem nowego dachu, stolairlki w toaletach jest już_
glazura, a w pokojach solidne ścianki działo~e.
Jeszcze. niedawno, gdy S'k'lt<> tynki, okazało się,
że oryginalne ściany wewuętr:z.ne,
sprawiające
wrażenie nośnych w rze<."Lvwistośc: są kruchymi płatami gipsowymi, a przestrzeń między nimi
wypelnibna... pierzem. Kiedyś
prosperowała tu
bowiem fabryka kołder. Sciany celowo bud<J<Wano
nietrwałe, aby właściciele mogli dowolnie .zmieniać ro:z.kla-d -pomieszczeń.
,,Majed" przypa<lik<l'Wo niejaik.o WJ?isał się więc
w rejestr mecenasów .·.k'.lltwry. li'abryika jest w
kiepskim stanie technicznym. Naitocrniast wiele eksportuje. Nie sposób dlużej przyjmować kurocó.w
w brzydlkich pomieszczeniach, skoro pod ookiem
stoi pałacyk. I tai'.;: na I piętrze w~jdr~ się pokoje dyrekcji, parter otrzymają org.a.nizacie soołeczmo-oolityczne, a w piwnicy rozgości si~ klub
mlodizieżowy. Jego wystrojPm iza.jmą się w czynie soołecznym przyszli lokałorzy P'enia dze !la
remont nie uszczunlają funduszu s<ri.a1nego. pon!eważ pochodzą z kwot
przeznaczonyeh na inwestycje przedsiębiorstwa.
Projekt wykonało brani'<>we biur<> .. Polmatex".

Łódzka Fabryka Maszyn Jedlwabniozych ,.Majed" z własnych środków finansuje remoot kapita1ny luksusowej willi z 1911 r. przy zbiegu a~.
Politechniki i al. Mickiewicza W 1005 r' dyrekcia
wraz z Radą Pracowniczą pod.jęły decyzję o zaadaptowaniu 11:I"Ujnowanego pałacyku na potrzeby
biurowca. Inicjatorzy pomysłu
zdawali
sobie
sprawę że bez pomocy miasta czy
ministerstwa
kultui·y rzecz będzie niełatMa do pr:z.eprocwadzellla.
Obeonie jest już prawie ~otowy stan surowy·
· Mode.rnizacja pochłonęła 60 mln zł, według cen
bieżących. Do tej pory inwestycją interesowali się
najbardziej minis·te.ria1ni kontroler.zy p~ lustracji przedsiębiorstwa.
Z ;eh pytań wynik;1ło
zaniepokojenie o wysokość płaconych rachuniko.w.
Komu.ś
kto nie 'Ltla realiów Łod.2li trudno uwierzyć,
żaden kombirut nie był zainteresowany
tak „drobnym" rem0tntem. Przetal!'g wygrało rzemiosło. Przykład terminowej : solkl:nej pracy ·dała firma dekar.'lka Andrzeja Swiderskiego z Ło
dzi oraz budO.Wlana ~ Mirosława
Fiałkowskiego
z Pabianic.
Pod k<lll'liec lipca tego roku pała.cyk od!wiedził
wnuk przedwojennego wl.aściciela oosesji. Miał
co poka.zywać żonie. opowiadając o polskich korzeniach swej .rodziny. Zabytek doczekał się bo-

7a~oso<>darowywa:nie

.

I PACIO~l(I

DOSWlADCZENIA
I ROLA ARTYSTY
Wymiana doświadczeń i idei,
aktualne tendencje w sztuce i
rola artysty we współczesnym
świecie - oto cel Międzynarodowego Seminarium Artystów (21
' listopada br.), które zaLnauguTuje
działalność
Centrum
Sztuki
Współcresnej
(nb. istniejącego
już od ponad czterech lat!). Zapowiedziano przrjazd ":'Ybitny.ch
twórc.ów, krytykow 1.animatorow
~zt:ik>1
współoze~eJ z . całego
swiat~ - z Austn1, Berlm,a z.a~
chodme.~o, ZSRR, W~och, W1elk,1eJ
Brytall?-.u, Stan~ ZJedru;iczonyc~,
Fra:z:cJ1, J~pon.111-, ~FN 1 Szv:ałacan:•• Kom1saTZam1, ~d'.'l AhcJ
~ęp1nska z Po?IDanskieJ ~WSSP
1 Emmett Williams z Umwersytetu Harvard.

CO

ROBIĄ
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Sławomt? l..uczyńskl

chęć

szech (.na stałe miesZka w Wieikiej Bry.tanii). Na potrzeby filmu sprowadził z Poznania cygański zespól pieśni i tańca „Roma",
który w filmie ma przedstawić
wesele cygańsk>ie z XIX w.
II11I1y polski reżyser - jak podaje „Wprost" Piotr Andrejew kręci w Holandii film „Shadowman". Główne role w tym
filmie grają Tom Bułce (odtwórca roli Amadeusza" Milosa Formana)
Patsy !{en.sit.
Juliusz Machulski rozipoczął
_ zdjęcia w Odessie do nowej komedii kryminalnej, rozgrywającej się w tym mieście w latach
N'l:P-u, czyld dwudziestych. Film
nosi tytuł „Wiza na 48 godzin".
Bohaterem
jest amerykański
gangster wykonujący
specjalne
zadanie. Scenariusz napisali Juliusz Machulski 1 Aleksander Borodiański.

i'

„KOCHAM MIWŚCIĄ

pod

NIEMOŻLIWĄ"

Wyszedłem z psem na spacer. Jesień. Natura, jak ochotna
dziewka zrzuciła z siebie
wszystko i obmywa swoje grzechy-niegrzechy
w strugach deszczu. Niebawem wślimie się
pod pierzynę zimy i zaśnie. Naużywała sobie
w tym roku, w słońcu, do syta - sen będzie
miała pewnie twardy. Niech śpi do wiosny.
Z
psem chodzę za miasto. do lasu, po parkach;
czasem muszę chodzić po ulicach. Chodzimy,
gadamy, on do mnie - ja do nięgo. Na jednej z bocznych ulic, kątem oka, rejestruję bezwiednie jaskrawooraniowe drzwi małego sklepiku i czarny napis: OTWÓRZ PAMIĘC.
Idziemy dalej, ale do mojej świadomości coraz dobitniej zaczyna docierać zagadkowa treść
napisu: OTWÓRZ PAMIĘC? Agencja detektywistyczna? Sporządzanie komputerowych ankiet personalnych? Porady psychiatry? Nauka
języków obcych metodą hipnozy? Izba rozrachunku ze stalinizmem i bierutyzmem? Salon
gier? Klub szaradzistów i krzyżówka.rzy? Klub
donosicieli? Miłośnicy UFO? Miłośnicy nie wykorzystanych szarych komorek? Wróżka? Tak;
pewno wró:Z.ka ..• Jasne, że wróżka! Jednak
wracamy z psem pod jaskrawooranżowe drzwi.
Czarny naipis głosi: OTWARTE PCHAC .. Odeszliśmy z psem gadając on do mnie, ja do
niego - w mokry zapach jesiennych liści, które przylepiały się nam do dwóch butów i czterech kosmatych łap ...
- Ano, jeśli wreszcie ot w a r t o, to p c h a jm Y·~ chociaż wolałbym, żeby otwarto na całą
szerokość i żeby nie trzeba było pchać ...,
a
trzeba, niestety, i to mocno ...
Ostatnimi czasy dość często sł~zę opinię, że
polska kultura zatraca swoją oryginalność,
swój autentyzm, swoją prawdziwość w powodzi innej, zacht>dniej, zgniłej zre~ztą i bezbożnej, niosącej w sobie jeno seks (wynaturzony oczywiście!), przemoc, brutalność, nieposzanowanie tatusia i mamusi i inne takie okro- /
pieństwa. Co „światlejsi" rozmówcy podnoszą,
że cała kultura śródziemnomorska kolebka
nasza ukochana i jedynie słuszna!
ulega
rozmydleniu w powodzi Azjatów, Afrykanów
i fałszywych Latynosów i Iberyjczyków, k·tórzy
przynoszą do nas swoją muzykę, tańce, literaturę, poezję, inne sztuki... Te opinie mogłyby
budzić śmiech, gdyby nie fakt, że wypowiadane są bardzo serio, w poważnych kręgach.
Ktoś tam zażądał zamknięcia teatrów Paryża
dla dzikusów z Afryki; ktoś w Niemczech Zachodnich nawołuje do bojkotu Japońskiego widowi•ka światło-muzyka-obraz; ktOŚ w Hiszpanii nie chce wpuścić kogoś tam jeszcze ..•
Zgroza. Czysta zgroza! Kulturalny rasizm! Czy
tylko kulturalny?
Wracając na nasze podwórko ci, co widzą (i
ubolewają) rozmydlanie
się
naszej kultury,
domagają się oczywiśde
zakazów i nakazów,
komisji i kontroli, rejestracji i adnotacji, penetracji i inwigilacji, ograniczenia i niedopuszczania, złapania i ukarania, nawracania i
kajania ... Też zgroza!
Opowiem historię: znajomy znajomego mieszka w mieście wojewódzkim, w domu przez
siebie zbudowanym, ma wideo i kasety, bo
pracował za granicą i przywiózł. I dokupuje
nadal. Puszczał sobie to wideo, nie pornografię, broń boże!, ku radości
własnej
rodziny
przyjaciół. Piszę - puszczał, bo już nie pusz~
cza, bo co puśd - to mu okoliczna, bogobojna,
dbająca o czystość
naszej kultury ludność,
szyby tłucze w oknach, zaś dzieci szykanowane są w szkole. lie razy można wstawiać szyby? Co to, wojna? Więc nie puszcza a modli
się, żeby nie rozeszła się
wieść,
że
jednak
puszcza - tylko w piwnicy, bo wtedy to ge>
chyba spalą ...
Narodowa Rada Kultury zgłosiła propozycję
zorganizowania Kongresu Kultury Polskiej. Ostatni zawieszony został 13 e:rudnla 1981, w
trakcie burzliwych, nie zawsze spójnych z kulturą, debat ... Temu chyba nie grozi zawieszenie; grozi za to zdaje się mdałkość, pustka intelektualna i to nasze polskie przelewanie 'l!
pustego w próżne, zwłaszcza kiedy się o sprawach kultury, tej z dużej i tej z małej litery,
mówi...

- ANDRZEJ GRUN

nej radzieckiej s·zkole pianistycznęj zbyt wiele jest
stylów
wykonawczych. Również na polu
interpretacji poszczególnych kompozytorów nie ma żadnej szkoły.
A poza tym nie wystarczy
należeć do jakiejś szkoły, jeśli
pragnie się być prawd2liwym wykonawcą, jeśli nie chce się tylko
powielać pewnego stereotypu ...
To jest tąk jak z chorobą. Może
spaść na człowieka nagle,
albo
dojrzewać stopniowo gdzieś w
środku. Mówię o muzyce w ogóle, bo lubię nie tyllro kompozycje na fortepian, ale również arie
· Bacila, a także muzykę symfoniczną w wykonaniu von Karajana i Berlińskich Filharmoników.
A Chopina kocham miłością niemożliwą - to zbyt wielki kompozytor. by można go było .kochać zawsze w ten sam sposób.
Jednego dnia uważa się, że należy go grać właśnie tak a nie
inaczej, a drugiego dochodzi się
do V\niosku, że trzeba zaczyin.ać
.wszystlko od początku ... ".

nakręce

nia liilmu w Polsce, filmu opowiadającego o końcowych latach
drugiej wojny światowej i pi&wszym okresie powojennym. „Ta
właś,nie epoka miała bowiem dla
nas decydujące maczenie, a moje pokolenie · jest ostatnim, które
ma z tyĆh
czasów
osobiste
wspomnienia".
Jerzy Skolimowski
realizuje
swój najnowszy film we Wło-

8 ODGLOSY

się

•

NASI?

wyraził

rozpo~mie

KUP.

W jednym z wywiadów Roman ·
Pofański

v.-.1ętrz

koniec rol<'l·

i.e

Pestk_i dy ni

„Ojcem ws·Jystkich • pianistów
poprzedniej generacji był niewąt
pliwie Neuhaus. dawny
rektor
Konserwatorium Moskiewskiego
mówi wybi,tny pianista radziecki, laureat Konkursu Chopinowskiego Stanisław Bunin. Wraz z jego
śmiercią
zgin.ął
gdzi~ś też wspólny duch. przesą
dzający o istnieniu szkoły. Obecnie trudno mówdć 0 jakiejś jed-

K. KTESWWSKI
O „DEKALOGU"
„Historia powstania •• De'kalogu"
(cyklu filmów dla telewizji, z
których każdy nawiązuje do ktll-

•

scenarzysty „Bez końca", Zastę
powałepi wtedy .Krzysztofa 'za-·
nussiego, który kieruje zespołem
„Tor". Mieliśmy w zespole grupę
młodych luict.zi po szkole
mmowej, pomyślałem, że to może być
okazja zapewnienia telewizyjnego
debiutu dz:esięciu młodym reży
serom. Ale kiedy zaczęliśmy z
Piesiewiczem pisać scenariusze,
niektórych zrobiło md się żal, nie
chciałem ich oddawać.
Zdatem
sobie również sprawę, że jeśli
każdy film zreali?Juje ktoś inny
- cykl się r<npeł.iniie, nie złoży
.się w całość. Positano•wiłem wię~
zrobić te filmy sam - i to wszystko... Wydawało nam się, że to
jest dobry, klarowny temat na
obecne czasy; to oczywiste. Kiedy rozpada się wszystko wokół,
warto wrócić do podstawowych
pytań. Zresztą zawsze jest dobra
pora na orzypomnien.ie Dekalogu, Te nakazy istnieją
mniej
więcej ~ooo lat, nikt nigdy nie
spierał się z nimi a jednocześnie
codziennie . od tysię::y lat. ''szyscy łamiemy te przykazania ... kategorie reJ.igijne zostawiliśmy z
boku. Ale mam nadzieję, że \V
samych filmach coś z tych wartości się znajdzie. Metafizyka na
pewno._ Proszę pani, problem
nie polega na tym, że postępu
jemy dziś szczególnie źle, rzecz
w tym, że nie wiemy, co robić.
Roopadają się kryteria. nie bar-

regoś nakazu lub zakazu d21iesięciorga przykazań) jest banalna.
Nie był to mój pomysł, tylko dzo wiadomo co jest dobre a co
~rzysztofa Piesiewicza,
ws.pół- złe, jak żyć, Próbuje się formuło-
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„Kopciuszek"
.

•

Kiedy Michał Fo~in, jeden z największych reformatorów sztuki baletowej, wystawił dokładnie
przed półwiekiem, bo w 1938 r. w Covent Garden swoją lnscen.izację „Kopciuszka", nie była to
bynajmniej
p.ierwsza
wśród
głośnych
wersji
baletowych
tej
powszechnie
znanej
i
lubianej baśni
Charlesa
Perraulta.
Począwszy
od
lon'liyńskie,j
prapremiery
Ferdynanda Alberta w 1822 r. i o rok późniejszej petersburskiej Charlesa Didelota, orało się za ten
balet wielu choreografów, m.in. w· 1893 r. Peti11a,
Iwanow I Cecchetti w Petersburgu, z gości11nym.
wvstępem słynnej Pierlny Legnani, która wtedy
właśnie T>Opisała się bezbłędnym wykonaniem aż
32 fouette.
Dopiero jednak moskiewska premiera z 1945 r.
s muzyką Sergiusza Prokofiewa, choreografia Rościsława Sacharowa, do libretta Mikołaja Wołko
wa wypierai'ąc poprzednie opracowania muzyczne,
zaoewniła „Kopciuszkowi" największe triumfy.
Nie bez powodu przywołałem zwłaszcza nazwisko Fokina, ponieważ obecnie. w pół wieku póź-

•

nych tanec:zmych układllw ezy to sotowych, a.y
grupowych nie potrafiły X>t>budzłć tnójej wyobra-
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niej, oglądamy „Kopciuszka" na scenie łódzkiego
Teatl"'J Wielikieg><>, w choreografii bratanicy wielkiego twórcy Iriny Fokiny, przebywającej na Zachodzie (podobnie, jak i on, który jeszcze przed
rewolucją opuścił Rosję).
·
Ten pełen uroku balet mieliśmy zresztą szczę
ście widzieć w Łodzi przed dwoma laty, jako niezapomndane widowisko sceniczne baletu opery z
· Lyonu, w pomysłowej i mądrej, niezwykle dowcipnej choreografii Maguy- Mąrin. A tak ju:i; zazwyczaj bywa, że zachowana .w pamięci wybitna realizacja sceniozna stanowi dla odbiorcy jakby układ odiniesienia, d()póki następ.ne nie zdołają si~
z nią przynajmniej zrównać pod wzi:lędem artystycznego wyrazu i poziomu wykonania.
Przyznam się więc, że i tu nie mogłem uwolnić się od natręctwa pamieoi, zwłaszcza
iż .iak
zapewnie v,,;elu widzów, oczekiwałem od d:ziedz.iczki sławnego nazwiska czeg-03 oryginalne~„. q przvnajmniej perfekcyjnego. I nie moge ukrywać. 7f!
doznałem sporego zawodu. Kompozycja choreograficzna całości, jak również rozwiązania poszczegól-

Ah#EMNtw+•:

Fred Raymond, autor
wystawionej
właśnie
przez Teatr Muzyczny „Błękitnej maski", nie ma
w historii · operetki wysokich· notowań. . Bernard
Grun twierdzi wręcz, że jego utwory scenic:me
„nie przejawiały nawet śladu wyższych
ambic:i:i
kompezytorskich". Ich cechę stanowić miało ,.wyzyskiwanie dawno zużytych
klisz i rekwizytów,
bezczelne kopiowanie wszystkiego, co już
setki
razy było poltazywane".
Jak to często w kulturze masowej się dzieje.
opinie teoretyków rozminęły '>ię jetlnak z· gustami
i zapotrzebowaniami odbiorców. Raymond, rozpo-

źni.

A

Armando i pozującej mu do obrazu „Błękitna maslrn" Eweliny) nie skłonił na szczęście młodego reżysera do rozśmieszania widzów na siłę oglądany
mi jakże często w innych widowiskach .,grepsami". Hass zachował potrzebny umiar. oowścia~lń
wość i powiedziałbym dobry smak, zaś dzię
ki inteligentnemu. nieki.edy nawet ,wieloołaszczy
znowemu" rozegraniu sytuacji scenicznych osią
gn4ł przejrzystą dramaturgię. nie pozbawiając zarazem całości pogodnego nastroju.
Sprzymierzeńcami w osiągnięciu takiego rezultatu okazali się scenograf, dyrygent
i choreograf.

maska

czynający działalność jako autor szlag.ierów, rychło stał się jednym z najbardziej wziętych twórców berlińskiej operetki lat trzyd<iestych. Natomiast iego oóźn iejsze, częśC'iowe zniknięcie ze scen
muzycznvch spowodowane było już raczej tym, iż
należał do ulubieńców Hitlera.
• tHekitna maska". zaprezentowana w
berlińskim Metropol-Thea.ter w r. 1937. przyniooła kompozytorowi naiwłekszy sukcęs. Sprawiło to zape-

wne na!(romadzenie wpadających w ucho. · Drzebojowvch melodii i obecność .,gorących rytmów" po-

łurin iowoamE'rvkańskich.

W teatrze łódzkim reżyse.rii podjął się Zbigniew
l\farek Ras.~. pracuiacy w naszym mieście dopiero
po raz oierw'>Zy, Operetkowy banał rozgrvwajacel się w San Remo a potem w Argentvnie akci<i
(opowiadaiacei o miłosnych perypetiach malarza

=:.. W

•
Dekoracje, ale przede wszystkim gusł.owne
kostiumy Anny Bobrowsklcj-Ekieri stworzyły już w
pierwszym, szczególnie udanym '>brazle („na bulwarze") odoowiedni klimat. Pełniący kierownictwo
muzyczne Tadeusz Błaszczyk sprawnie poprowadził orkiestrę. Radziła sobie ona mpełnie dobrze
ze zmieniającymi się konwencjami. brzmiąc np. w
rytmicznym „małżeńskim" tercecie w II x!słonie.
czy w rumbie w akcie TI, niemalże iak big-hand.
Rzecwna. dynamicz.na rumba dała pole do oooisu
zespołowi baletowemu. który nie<"> wcześniej ład
nie zatańczył m.in klasycznie ootraktowanPgo walca na Pointach. Nie oamiętam, C'"i ltiedYś iuż zdarzyło mi się słyszeć wvryowiadaiąca aktorską kwestię tancerkę Tu miało to rt:1z nieisce. świetnie
też z pantom!micz.nych ,adań aktorskich wywią
zały się tancerki w scenie przed tawerną.

&L&SLJMASMRQA

dniach 8-13.XI.J>r. odbywają się w Ło
dzi Prezentacje .Artystyczne ESTRADA '88.
Co .je wyróżnia spośród innych przeglądów
spotkań tego typu?
- Prezentacje przebiegać będą w dwóch
nurtach: konkurrowo-promocyjnym i
pokazowym. Najważniejszym, bo skupiającym w sobie
ideą imprezy jest ten pierwszy~ W całym kral\l wyszukiwano młodych, utalentowanych wy-

cie.
,
Ale jednak strona techniczna tanecznych ukła
dów, wykonywanych p.rzez większe grupy tancerzy ·czy corps de ballet, l ' to nie zawsze dość skła
dnie, budzić mogła podejrzenia, że pani choreograf
musiała mieć na względzie me najwyższą w obecnym momencie kondycj~ baletowego zespołu.
Na tle tej p.rzeciętności tym korzystniej i>rzedstawia~.sJ.ę niektóre solowe prezentacje, np. LU·
IZY Żxll'J.ł!;ŁKI, zwinnej I pełnej· wdzięku (mimo
początkowego

tytułowej
roli.
jako Książę SŁA
mi się wydaje nie
całkiem jeszcze okrzepł tanecznie, niemniej jednak, obdarzony z natury "Piękną postawą i szlarhetnym gestem, rokuje jak najlepiej. Tak ZW"kle podziwiany przeze mnie znakomity mim CZE·
SJ,A W BYLSKI, zbyt jednostronnie. moim zdaniem,
akcenbwał antypatyczne cechy Macochy i przez

zahamowania) ·w

Partnerował iej z powodzeniem
WO•UR WOŻNIAK, który, jak

,

którym wystąpią znani i uznani wykonawcy
(m.in. Hanna Banasza.k, Grzegorz Ciechowski,
Magda Umer, Teatr Ateneum z „Hemarem")
jest rodzajem deseru dla łódzkiej publiczności.
Nie ukrywam jednak, że największą wagę
przywiązujemy· do
promocyjnego charakteru
imprezy, bo od dzisiaj wstępujących do zawodu młody·ch artystów zależy stan i
poziom
przyszłej polskiej sztuki esta'.adowej.
ChcieLi-

Rozmowa z szefem Estrady Łódzkiej, dyr. JANUSZEM

~om spektaklu był wyrównany. Mo„
olśniewający, ale poprawny,
przyzwoity.
solistów wyróżniali się - obdarzona wital-

Aktorski
że nie
Pośród
nością

i predyspozycjami tanecznymi Teresa Mulawa-Pabisiak (Juliszka) oraz uj'llujący
naturalnością Andrzej Staniewski (Franciszek). Kreująca
drugiego dnia Postać Juliszkl Wiesława Wielemhorek-Grobelna komunikowała w a.rii „Temperament
mam ... " o swych zaletach trochę mnie.i przekonująco. Niestety, obie śpiewaczki momentami
p,ie
„przebijały się" p.rzez orkiestrę (co, jak
sadzę,
wynikało min. z niższej tessitury nartii sopranowej). Nieraz wcale nie pomagah zresztą solistom
nagłośnienie mikrofonowe, daiące też niekorzvmny
efekt „monofoniczny". Dużą klasę wokalna - szlachetność tembru i wyborną technikę zademonstrował Ireneusz Jakubowski, dystyngo.wa.n v i\rmando. Jego .. zmiennik". Stanis\aw Baron, :>.wrtiril
uwagę dobrym śpiewem i swobodą scenic11ną. Podobnymi cechami wykazał się Andrzt>-j Orechwo
(Pepi). Podobały się odtwórczynie roli Eweli~y.
Elżbiecie Ptak życzę jetlynie udookonalenia emisii
(gardło było czasami jakby trosz.kę ściśni~e). Mał
gorzacie Wilk - wyeliminowania róż.nic w wibracji głosu. Dość wyraziste sylwetki zarysowali
Tadeusz Lewandowski (Dcm Pedro) i Zbigniew Bobowski (Jose).
Sadzę, że ta nowa. bezproblemow8., lecz relaksu-'
jąca premiera stanowić będzie iedną z. chętniej ol!l~dguych p0zycji repertuarn•wych sceny przy ul.
Połnocnej.

8

JANUSZ JANYST

Fred Raymond, Helnz Hentsl'hke: Błękitna maska. Reży~eria - Zbigniew Marek Has.S,
kierownictwo muzyczne - .Tadeusz Błaszczyk, S!'eno•
grafia - Anna Bobrowska-Ekiert, chorf'ografia Włodzimierz Trac:rewski. kierownictwo chóru Roman Paniuta. Premiera w ł6dikim Teatrze · Muzycznym 29 października 1988 r.

.U~J

IVastawiamy się na promo~ię

SERGIUSZ Plt~"OFTF,W, „Kopciu•z'lk". Lirret'" ..:... l'fIKOŁA.T WOf,KOW.
ba.ikt
Charlesa
Prrra.ulta. Choreografh - JY>JNA FOKINA. kle~···· -'·h.-,... tnnn•rznl' Ąt,F.Ki;;l\NOER CHW1<'.n-,
CZUK i MARIUSZ CHWEDCZUK. Premiera w Te•
at·z~ Wie11<im. 22 paź•lziernika 1988 r •
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gramie specjalnie dla ni-eh napisanym i z nim
będą raz w miesiącu, przez 17 miesięcy (bo 17
:ips_tr~d jako instytucji mamy w Polsce),
wyJezdzać w trasy koncertowe po kraju.
Poza
tym Telewizja wyemituje recital i półrecital
najlepszych spośród młodych wykonawców wyłonionych przez fachowe jury pod przewodnictwe~ Aleksandra Bardiniego. Obecność
tego
wybitnego artysty gwarantuje najwyższą fach:iwość i rzetelność w ocenie kandydatów na
przyszły·ch mistrzów. Oczywiście
będą
także
atrakcyjne nagrody rzeczowe fundowane przez
sponsorów, w tym eleganckie futra, kożuchy
ito. Zostanie również nagrodzony nowy pro~
gram, a właściwie firmująca go Estrada. W
nagrodę firma taka otrzyma
zwrot kosztów
włożonych w przygotowanie programu. Musie-

·Kronika
JEDNYM ZE ZNACZĄCYCH AKCENTOW obchoiów
w naszym mieście 70·lecia odzyskania przez Polsk•
niepodległości,
będzie
ot warcie
9
lltopada br.

w gtnachu .\Iu_zeum Historii Rucnu Rewolucyjnego
wys:o.wy „Drogi do niepodległości".
•
Wernisaż uświetni koncert pleśni niepodtegłościoweJ
w wykonaniu orkiestry łódzkiego garnizonu.
~oL.~CAJUY UWADZE - 'Clrukowany w tygodnlkll
„1'il~ .- głośny bestseller wspomnieniowy Romana
pt. „Roman", WYdflllY przed laty na

Po!ansk1ego
Zacltodzle.'

Wyśmienita

.-;_~:·;·'.. z

byśmy, aby w przyszłości impreza nasza, pomyślana i . wpisana w kalendarz
imprez centralnych jako biennale, stała się promocyjllla . w
czystej formie, z udziałem jednej, najwyżej

dwóch gwiazd.
- Przy tak silnym nastawieniu na promocję,- na co mogą liczyć zwycięzcy konkursu?
- Wszyscy laureaci wezmą udział w pro-

kraju·i ze_
swiata·•.-zkrajQ ize świata • zkraju i·.ze $wiata·.

wać te kwestie ciągle od nowa,
alP coraz mniej mamy zaufania
d" cudzych sformułowań. Kaidy
zaczyna być mądry na
własny
użytek Nie wiem. czy
wszyscy
mamy ten sam Dekalog. A poza
tym - nie wybieramy na
co
dzień między
dobrem a
złem,
przed takim wyborem człowiek
sbie niezmiernie rzadko ... ". (Krzysztof KieśloW&ki w rozmowie z
Bożeną Janicką ....., „F.Um" nr 43).

ne

zagrożenie;

w wieku

XVII da - kobieta

terminatorzy zawsze byli gotowł
do wszczęcia rozruchów; ludzkość
niewiele się zmien.ia; pod pewnymi względami. staje się nawet
lepsza. Nasze międzynarodowe
r(\zgrywki piłkarskie stają
się
czasem okazją do gwałtownych
zachowań, ale futbol zaczął się
w Anglii od tego, że za
piłkę
posłużyła odcięta głowa •.•". („Forum" nr 41)~

NASZE CZASY

COS Z ŻYCIA

„Angielskie gazety pisząc o
brntalnn~ci orzes!PDCÓW z Am.neey posłużyły się tytułem mojej
ks ażki - a może raczej tytułem

„Najstarsza
profesja
świata
w RFN kryzys - pisze
„Le Monde". - Renomowane domy pu".>liczne na Reeperbahn w
Hamburgu jeden PO drugim zamykają swoje podwoje, ustępując
miejsca klubom wyµoczynkowym
i to ze wszech miar przyzwoitym - dla młodych biznesmenów. Strach przed
chorobą
stulecia AIDS, okazał się skuteczniejszym środkiem ozdrowie~
ni11 moralnego niż wsz~tkie kazania ex cathedra.
Aby jakoś przetrwać ten trudny okres, perypatetyczkl z Hamburga specjalizujące się w klienteli masochistów wpadły na pomysł sprzedaży nie tyli«> swego
ci~ła . lecz także wiedzy ł umiejętności. Organizują one mianowicie .•seminaria wprąwadzające
w · t>()dstaWY metod i technik dominacji''. Za tysiąc marek kał-

filmu na niei opartego. „Mechanlr.zna oomaraÓ""la" -· pisze Anthony Bu7ge.>s w „The Independent" stała się
w
języku
dliennikar~'-i.n synonimem przestri.rzości młodo::ia.nych. a mnie
samego niektrrzv bezmyślni oublicv~ci uważają za kogoś w rod7a h• oica chrzestnego nieletnich
gwl'l•ciriell, bandvtów i zabóic''>w„
2'.a iecie T)i~~rza oo'ega na obserW<'waniu i relacionowaniu rzeczv\•,ristrści a nie na wymyśla
niu iej substytutów: zaś mój reoortaż sorzed oonad ćwierćwie
cza zawierał w sobie dość trafne
pr1Pn"wie1nie. . Nasze czasy nie
różnia sie · tak bardw
od "dawnvch epok. W XIX wieku londyński motłoch stanowił nieustan-

przeżywa
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pragnąca

wysłużonych.

- życzymy zatem udanyoh Prezentacji Artys~y~znych, wyroju talentów, a do Imprezy
wroc1my na naszych łamach po Jej zakończe
niu. Dziękuję. 1

•

MAREK KOfPROWSK[

Tt:NGlZ AB Ul.ADZE, twórca „Pokuty",
w:atas<'ynowany obeJrz&nym w Polsce
Andrzeja Czarneckiego,
postanowił
ooJąt mecenatem •ego wielce Ut.>lentowanego, młodego
polskte~o rezysera.
Umouiw1 mu zrealizowanie w Związku Radzieckun
debiutanckiego filmu pelnometraż:.1vego.
TOM WIERSZY ERWINA ·KRUKA ,;Z krainy Notl"
(PI~Y> oraz powiesć Józefa Lozi1\skiego „siatek
na
Hel (Wydawnictwo Dolnośląskie) uznane zostały
p1·zez miesięcznik „Literatur.i" za „Książki roku 1~88"•
W NIEZBYT
jak na gust
„kronika:za" - atrakCYJ!lej szacie graficznej,
U!tazał s1e od dluższego
już czasu zapowiadany,
pie;r'!szy numer nowego dwutygodnika .,Swiat
t(S1'\Zkl".
Z ciekawszyeh materiałów zasygnalizujmy:
rozmowę z Józefem Henem, wypow1edz1 Grze"o-za
Blałkows_klego i Stanisław, , Zielińskiego na tem~t
„Cz)'.m .Jest dla mnie książka". fugment n_,JnowszeJ
pow11<sc1 Włauyslawa Terleckiego pt. Drabina
J.lk_ubowa", listę Zdcbo~mch bestsellerów 1988 roku.
Pismo to pragnie sluzyć pomocą.· autorom,
wydawi:om, ks1ę~arzom i bibliotekarzom - a przede
wszy.stkun ułatwić czytelnikom orientację na rynku
księgarskim. Wydaje je oficyna „Alfa". Naklad 11
tysu;:cy egz„ cena numeru 100 zł.

PROWADZONE PRZEZ ARCHEOLOGOW z
Królewskiego Muzeum Szkockiego w Edynburgu
prace wykopa!l5kowe n:. archipelagu Hebrydów
rzucuy nowe sw1atlo na tradycje europejskiego
p1wow.ustwa.
Analiza chemLczna Odnalezionych naczyń glinianych,
w którycn warzono piwo wykazała bowiem, że
napój ten znany był Już 6 tysięcy lat temu na
pólnocnyeh krańc„ch naszego kontynentu.
Informaeję tę dedykujemy wyłącznie piwoszom
z prawdziwego zdarzenia.
POLSKA SPlEWACZKA -

Monika Cichocka
odniosła duży sukces artystyczny,
w Międzynarodowym Konkursie
Wokalnym w Tuluzie.
(supra~) zwycit;~ąc

(

NA ZORGANIZOWANEJ' PRZEZ BIBLIOTEKĘ
JAGIELLOŃSKĄ W KRAK9WIE arcyciekawej
wystaw!e z okazji Jubileuszu
400-lecla krakowskiej
szkoły im. Bartłomieja Nowodworsklel{o (najstarszego
w Polsce świeckiego gimnazjum publicznego)
pokazano - wśród rzadko eksponowanych cymetlów
łaibllotecznych - dwa autenty<czne
zeszyty ćwiczeii
łaclńskicb młodziutkiego Jana W Sobieskiego.
W GALERII BAŁUCKIEJ (Stary Rynek 2)
nynna Jest Interesująca ekspozycja grafik z eykhl
„Ziemia" Danuty Kolwz9;11•Nowiekiej.

w OSRODKU PROPAGANDY SZTUKI (park Im u.
Sienkiewicza) 14 listopada br, nastąp! otwarcie •
ciekawie się zapowiadającej wystawy "nbok
fotografii" („Prezentacje autorskie").
Eksponowane będą na tym wernis17u fotogramy
znanych łódzkich fotografików~ Grzegorza
Bojanowskiego, WoJcleclla Bruszewsl(iego
Witolda
Krymarysa., l\lariusza Lukawskiego, MarJ';.sza
Przyborka, AndrzeJa Pukaczewskiego, Józefa
Robakowskiego oraz Zdzisława Waltera,

Galeria „Karuzeli'~

nabyć

wspomniane umiejętności może
zamienić swój kostium czy
domkę na kombinezon z czarnej
skóry i długie buty n.a wysokim
obcasie. a wałek do ciasta
na
oe.icz. Seminarium trwa trzy dni".
Według tygodnika „Tempo" zainteresowane małżonki
pchają
się drzwiami i
oknami,
bo ...
,,wszystko pozostame w rodzlinie.
Pan i władca bowiem
zamiast
trwonić pieniądze na wyrafinowane przyjemności, będzie miał
to samo za darmo w domu".

po-

NA JESIENNE WIECZORY

Już dwadzieścia pięć lat minęło CJd r "S Ze;!J
ślubu, a dotąd żona eodziennie całuje mn:e ;,.;„. ;:{
wracam z pracy.
- Moja też, .sprawdza czy nie piłem.

- Pańska połowica jest co dzień piękniejsza.
-;- Tylko że, niestety, to co dzień drożej kosztuJe,

UKRYTE BOGACTWO
Andy

Warhol

wielokrotnie

zaskakiwał

świat swymi artystycznymi pomysłami. Od jego
śmierci upłynęło kilka miesięcy,
dużą część spadku zlicytowano

w kwietniu za 25,3 mln dolarów
I wydawałoby się, że na
tym
zakończYlY się sensacje związa
ne z jego osobą. Tymczasem ostatnio w podwójnym dnie szafy w jego mieszkaniu znaleziono setki diamentów, 300-karatowy szmaragd, 94 cenne zegar!d
i tuzin szafirów. Majątek
tęn
zostanie zlicytowany 4 grudnia
w Nowym Jorku w „Sotheby's".

•

BIBLIOTECE AUSTRALIJSKIEJ' SZKOl.Y FILMU t
TELEWIZJI w Syduey nadano imię prof.
Jerzego
Teoplltza. Upamiętniono w ten sposób jego znaczący
udział w powstaniu tej uczelni.

• • •

• • •

• • •
Wczoraj dwie godziny gral!Smy
Liszta.
- Co ty powiesz, i kto wygrał?

Mozarta f

• • •
- Co ci sie stało w oko pyto Mas'l:talski
Ecika.
- Dostałech śrubokrętem od Pytliczki.
- Bez przypadek?
- Nie, bez dziurka od klucza:

• • •
Patrz Eciczku, to jest ten chłop, co mi życie
jak żech sie topiła - godo Eciczkowo
do swojego chłopa.
- Ja, wiem - godo Ecik - on się jui u mnie
z pięć razy usprawiedliwioł.
-

uratował,

2S)

NAGRODĘ WARSZAWSKIEJ PREMIERY
LITERACKIEJ w październiku otrzymał Józef
Kuropieska, za książltę „!'lieprzewldziane przygody'"
(Wydawnictwo Literackie).

'

NIEWĄTPLIWYM BESTSELLEREl\'I stanie
się
opublikowana w tych dnlqch przez Spółdzielnię
Wydawniczą „Czytelnik" nowa powieść Wła<Iysbwa
Terleckiego ,Drabina Jakubowa".
Jej akcja, obfitująca w sensacyjne wydarzeni&,
rozgrywa się u schyłku szlacllecltieJ Rzeczypospolitej.

PIERWSZY NA SWIECIE KONKURS PIĘKNOSCt
odbył się 100 lat t~mu w belgiJsklm uzdrowisku Spa.
Królową piękności została wówczas
18-letnt:i.
Kreolka z Gwadelupy - Berta Sukare.

MASZTALSKI NA ŁAMACH „KARUZELI"

(„Karuzela" nr

·

„Szr.i;urołapem"

?śmy zorganizować taką imprezę,
podjąć tę
ideę, notabene urodziła się ona u nas w Ło
dzi, gdyż coraz wyraźniej dostrzegamy brak

SIKORĄ.

·1ektura „do poduszki",

SA.~f AN~EJ WAJDA wystą,pi przed kamerą
wyłozy swoJe credo ar.tystyczne, w realizowanym
przez Andrzeja Brzozowskiego godzinnym filmowym
portrecie twórcy „Popiołu i diamentu".
Film ten powstaje w Wytwórni Filmów
Dokumentalnyeh - we wspólpr.icy z
zachodnioniemiecką firmą Regina Zeigler.

młodych WY'konawców estradowych przy jednoczesnej przemianie artystów zasłużonych i

konawców z różnych dziedzin rozrywki estradowej - od cyrku, variete i kabaretu, po balet. Kandydaci, po „oszlifowaniu" przez fachowców, przeszli przez gęstsze sito, stając
przed zbiorowym obliczem Rady Programowej.
Ona to ostatecznie zakwalifikowała programy
i wykonawców do publicznej prezentacji w
czasie ESTRADY '88. Drugi nurt: pokazowy, w

li

JERZY IHVIECIŃSIU

a

I

Błękitna

Wręcz przeciwnie, uważam, że zbytnia dosłow
ność interpretacyjna poszczeg6lnych scen nie odbiegała od stylu naiwnej pantomimy, co by może
. wskazywało iż r·z ecz jest adresowa.na do dziecię
cej i mało wyrobio.nej widowni. Lepiej wprawdzie było. kiedy akcja, po uporaniu się z wprowadzającą anegdotą, sprowadzała się do i:><>plsu tanecznego, mieliśmy więc wd:zilęczny walc w I ak-

ten brak wyrozu:niałego dystansu okazał się nie
dość komiczny.
Z brawurą eksponowali komizm ról Sióstr Chudej tudzież Grubej ZBIGNIE\V SOBIS i zwła
szt:'za BOGDAN JANKOWSKI. chociaż jak na mó}
gust. nieco zbyt grubą kreską. Nie chciałbym odmówić umiejętności tanecznych czy to KRZYSZTOFOWI STARCZEWSKIEMU (Błazen). czy EDYCIE
W ASŁOWSKJEJ (Wróżka), czy paniom kreuiącym
pory roku, w tym DOBROSŁAWIE GUTEK iako
Zimie i może jeszcze któremuś z wykona wców,
ale korzystne wrażenie z ich występu powstawało, jak sobie uświadomiłem. na zasadzie wystawania ponad dość- szara pr?eciętność.
Wykonanie orkiestralrne nie przez cały czas jaśniało precyzją i finezją, za to prawdZiwą ozdobą
przedstawienia, ratui4cą ie<Yo O\:Ólny arty~.tyc2ltly
wyraz, były dekoracje i kostiumy państw11 Chwedczuków, gustowne I bez operowego blichtru.
.
Baśń o Kopciuszltu orzetrwała nleiedną przedwność losu. miejmy więc nadzleję. że utrzyma si~
dłużej w renertuatze
przy1111imniej dla młofzle
ży, a może również jako pokupny tow~r ek~r
tr"'I\"', n·1 rv..,Jr~,..h tiie?;hvr '!;i:rvmagających.

•

PROFESOR ANDRZF.J AJNENIUEL .... z Instytutu
Bistoru PAN - zapoczątkował w Szkole Studiów
Slawistycznycto I Wschodnioeurope,fsklch Uniwersytetu
Londyósklego cykl "'Ykładów pośwleconych 10."
roczutr.y odzyskania Przez Polske niepodległości.
W WIEKU 61 LAT ZMl\RLA NA RAKA Pl.UC
Shella Scott. angielska aktorka I pisarka. Była
sławy i'otnlklem. Nalehl do nleJ
rekord długości lotu na
Jednoosobowym samolocie
(CR 280 km).
Jako nierwsza kobieta przeleciała nad Biegunem
Pólnocnym. W czasie lotów lubiła słuchać muzyki
Rachmaninowa I Beethovena.

również światowej

Opracował:

JAK

0

•

ODGWSY 9

SWIZLAK
Widać, że Stwórca nie oszczędzał na Swizlaku. · · sądząc: Po · rozmi.arach i liczbie kości. oo
tych gi.gantyc:r.nych gnatach i po ogromn<t.i
czaszce. natu;ra, planowała najpierw coś bard'Zlei
masywne.go, nosorożca albo wielbłąda . ale :zy
to w ostatniej chwili coś się stało. czy też .;abrakło przydziałowych chr:ręści. dość, że

\V

koń

cu ulep i ła l wfl>uściła w świat Sw1zlaka, zoładunek amb1cii,
staw i ając ty lko nosorożcowy
z a w iś ci i perfidi1i , o n iewyczerpanych możliwo
ściach . no 1 poszedł sobie spacerować ze swoim oddechem i asp;oracjami, a na domiar wszystkiego dostał się do klatki mieszkania kwaterunkowego, no i za niskie okazaly s i ę nadproża,
musiał więc schylać głowę, a że wszystko wydawalo mu się maciupeńkie, n ic tylko chc·1ał
rozw.a1'ić wszystko w drobiazgi.
W jakim mi1nisterstwie \}racowal i co tam rob i?, przez te dziesięć godzin. kiedy go nie było
w domu, tego n·i kt nie w iedz.ial, a on sam bard zo ~ tar ann i e to ukrywał i a·h i razu nie wygad ał ,,ę, uw ażając to za tajemnicę państwową,
a gctv <:i ę go o to zapyt.alo. spoglądał podejrzliw ie ? ukosa. ja·kby co najmniej pytano go o
dyshk ację wo jsk, a w na,i lepszym razie mów i ł
z u śmiec hem na tw arzy:
- Gd'Zlie p:i.rtia i rząd mi zlecił a. tam pr aruj ę.

powszechnie wiadomo bylo, że nie
partii i nigdy nie należał. oświadcze
nia pisal częściej niż jakikolwiek człQIIlek part.ii,
i zd aie s i ę, że nielekko było jego wspó~miesz
kańcom, sądząc po tym, co mówił do żony pr,,y
kolacji, że „ustaiwd.ł towaI'IZysza Kapłana". i że
jeszcze „zabierze się za WW'-Mzysza Szczepkiina",
że „Stprawdzł pochpdZenie społeczne Brokhauza"; czy to czasem nie kuzyn Brokhauza i Jefrony, co napisali dość głośną encyklopedię?
Mówią. że w czasach NEP-u SWlizlak otworzył w jakdimś małym miasteczrou gubernialnym
prywatny zakład naij_)rawy szaf pancernych. i
m i ał i złoto, i J)erły , i brylanty, i obca walutę.
Ale w pierwszych latach socjaH:>:mu szybko się
:i:rzesta:wił, zniknął z gubern i. i znalazł so'J1e
kąt w Moskwie. Piorunem ze wszystkich 'nnych kątów wywalił prawowitych właścic!eli.
zaczął nosić bryczesy i brezentową tecz~ komisarz.a i nawet mafo brakowało, żeby nie wstą
pi! do parli-i, ale w tym czasie zaczęła się czvstka i nie chciał ryzykować. A kiiedy czystka
f.ię sko11czyła, już się nie za>pisał tylko zdecvdował się do końca życia zostać bezpartyj.n ym
b olszev,.i kiem, bez żadnej odpowiedzialności, bez
obowiązku płacenia członkowskich składek. po1.1stroiu.
wrogów
demaskować
mag ał pad'tii
d wulicowców, ideologicznych dywersantów. tvwo reagując na wszystkie aktualne hasła i
kampa1nie, na wszystkie ..sobotniki" i . niedzielr. iki". i choć sarn nie lubH pracować. dbał o to.
b y n ikt si ę od pracy nie wvmi.giwał .. n ie stronH· od społeczeństwa. chowając s i ę w indywidu alne; skorupie, w wieży z kości słoniowe.i.
wychoc i aż swoją komórkę budował mocno.
trw ale, n ie c zekaj ąc' na pomoc koiektvwu .
~dwie zdążvł wej ś ć do domu ·w swoiei mok re j P"iej ku·r tce i w wysokich mv·§ liwskich.
śrr. ;e:-d> ac vc h cl7 iegciem butach 7 wielk<i teclk<i ia·k tyl ko z clą ży l zrljać kurtkę i nuci ć te:::zkę. 1;.~· 7.vczał na córkę· „Lala. n ie tr2ćczasu! " i · Z'.1 '? ' ·na ł p iło wać. he,b!ow.ać stukać.
sw·71a.)) . uwi~~b.ią l komórki spiżar ki. szony.
Gd ,,„ tv'tko zobaczył wohw , a\bo nawet zaiety
kąt. na tychmiast go grodl'Jił 1 zapych.al szmataITl;· ~ trych i piwn i cę już da·wno opanował. pozag r ądzat'. po za pychał starym i ki:zesłami. sta:-;.·tni materacami z wystaiacymi sprężynami. ko~ z ami ze zbędnymi ks i ążkam i. gazetami. i wszę
dz'e oornwieszal '> C-li<lne spichrzowe zamki. a
gd• k!cś wch ocl·zil na strych albo do p iwn.i :::i:,
żeb~: pow;e&! ć b i-e.Ji.znę, wieczn ie rozw al,ał ~ o 
b ie czoło o te cholerne. zardzew iałe zamki.
Na czas wojny Swi'Zlak albo się .ewakuował,
1l!lbo dostawał kawernę w płucach Wi<lać to
l::ylo na zdjęciach rentgenowskich . które nos:!
p rzy sobie i wszystkim pokazywał jak wła.-m;,'ł
fclc)g rafi.ę, w mieszkaniu, w pracy, w różnvch
instytucjach, gdzie tylko miał coś do ~ałatwienia.
n·e
M o·żę rzeczYWiście tak było, ale ja w to
W ierz yłem. Kiedy rąbał siekierą albo przemierza! iednym su5em schody, kiedy gfośno płut<ał
zębv przy zlewie, albo kiedy iedząc kolację rozrywa! gęś na sbrzępy, jakoś nie sprawiał wrażen ! a ~zlowieka śm ierteln·ie chorego.
Tak czy owak 16 października szybko się ewakuował, nie zapominając pozamykać przezor·
nie w:;zvstkich zamków. Oczywiście w zimie. w
m roź ne wojenne dir.i ludzie wszy-s~ko to ro:cwaJi.I · : porąbali na ogień, a kiedy Swizlak wrów gabardinowej
cił w zwycięskiej stalf.nce bluzie i w bufiastyic:h wojskowych spodniąch
z diagonalu - rumiany, opalony z palrnmi suszonych moreli. tym samym głosem co kie<Jyś
mówił· .,To nie pokojowe czasy", teraz mówił:
„To · nie wojenne czasy". I robił wszystko, co
chc i ał ; co mu było wygodne.
Mus i ał zaczynać wszystko od nowa, .więc cawieczorami heblował i stukał zbi jaJąc
łymi
swoje komórki. Którejś nocy tak się zagalopował, że zagrodził kawal kuchni i kiedy wszysą
„jawiP się rano z garnuszkami. z patelenkami,
to musieli się zatTz:rmać na wprost nowej komórki z zamkiem. Taki sam los spotkał potem
wspólny korytarz, tu też udało. mu się W}'X"; ąć
kawa'ek miejsca na przegródkę-pułapkę i oc z ywiście zawiesić ogromny zamek. A kiedy ]LIŻ
wszystko ogrod'Zil, wlazł na ścianę, wy>rąbał kawałek korytarza i zrobH wiszący pawlacz. gdz.ie
powpychał kobiałki półkożuszki. książkii pogryzione prze:r myszy, różne pisma i broszu;ry z lat
d wud 1iestych.
W mailutkim ciemnym korytarzyk.u, tuż przy
mo ich drzwiach.· na gwoździu wisiała i~ o
w ~ pan i a-ła · długowłosa psi.a ku rtka, przybrawo:i:)'
pr. też n y wygląd swego wła6ciciela. Pachn°1ało od
n iei w 'lgocią 1 psami, od nie.go beż pachmało
psam i. kiedy wycho<lzil z pokoju: od n iego, 0d
jeRn sze lek. pach, uśmiechu i wzroku.
Sw' zla:k mieszk.ał z żoną. C11·obniutką, zadrę
czoną kob i etą o nieszczęśliwf'" 1::isuszone.i twarzyczce. Bez pr7.erwy mówił ·v · Nie chodź na
palcach, · tylko na calycn stopach, bo to mnie
.
drażn i ".
Dniem i noca był w stanie rozwalić wszystko
w drobiazgi, wszyg.tko go drażniło, a poniewaz
. n ie mógł całej tej energ.ii gdzieś wyładować na
pnvk tad wbijając gwoźdżie, więc pozostała ~ei
L"? ęść wylewała się z koniuszka pióra No. i to
de l'k.a tne, pozornie lekkie zajęcie w rzeczyw stości o kazywało się cięższe od pracy ładowacza
na okręcie - t u już n ie wysta;rczało serce noChoci a ż
nale~y do

0

czyć.
Całą tą oszalałą chmarą
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scrożca, lecz koparki. I to go w końcu nadwea
ręży;o, ale to dopiero później, dużo później,
był do tego potrzebny kataklizm, przy którym
wybuch Weziu.wiusza, trzęsienie ziemi w Japo-

uważał jego nachalnej obecno.~ci, nie dyskuto·
tym 'bardziej - nie wymiewał z nim, ani niał doświradczeń kuchenno-korytarzowych Stojąc wpół obrócony słuchał go jednym uchem :

nii, dżuma. czy inkwieycja, wszystkie sztuczki
Her·o-da były po prostu k1,1rzym tajinem.
Ni:kt nie wied~ał jaką siłę posiada Swizlak i
do czego jest :rAlolny, ale wszyscy byLi przekonant, że może z.robić wszystko i woleli nie wysta.w]ać losu na próbę i n!e doprowa<lzać do
wrzen !a.
Nic dzi·wnego. pa każdym kuchennym czy koryte:-rzowym zwycięstwie Swizlak stawał sie jeszcze bardziej nachaiLny i żądny, a gdy na schodach rozlega1y się jego ciężkie kroki i słychać
b yło świszczący oddech, jakby sama psia kurtka odd ychała. w kuchni zamierało żyoie.

„To 'wszystko brednie, paplanina i brak politycznego pojęci.a" (taką miewał wtedy mi>nę . .:o
wydęte
jego
;e.szc;·.e bardziej podkreślały
warg'.). Potem Gołubiew-Monatkin spluwał takt0wnie .w stronę Sw!zlaka, rozmazywał no.gą i
oddalał się w swoje głębokie, partyjno-klasowe
mzumienie wydarzeń l kolejnych zadań.

J·e go sąsiadką była cichutka. t\ieśmiiala sfa,ra
swo m
panna Luboczka, •która mieszkała w
pluswwśród wspan·iałych
clomku-gniazdku
wych foteli jak mysz w norce. i do której ' nie
dodern ly ani sztormy, ani fale elekt,roma.grietyczne Vv'Spólczesnego życia, i która od ra.na aż
do zmroku bala się . spojrzeń i oddechów Swzlnka, a na dźwięk jego głosu mdlała ..
W p:;koiku mi.ata jeża, a pod oknem n iczym
grot podwodny stało akwairium ze z?otymi rybkami.
To tylko nam się tak wydaje. że wszystkie
rybk.i są jednakowe. Dla niej każda była indywidualnością z charakterem, .swoimi przyzwyczajeniami. Niektóre rybki były potulne. leniwe. niektóre szalone i kapryśne, były i wszystKażda z nich
kojt...Ozące, i bardzo wybredne.
miała swoje imię.
zwirnia trzpi'Otka to był W.asy!. GruTairas. Maciupeńka. żwawa.
ospała drapieżna, w lot chwytająca kairmę to był WaDługa,

tiutka.
lenty ..

Dla nich wszyscy ludzie też na pewno byli
jed'll.akowi. tylko ich gospodyni była fama. nawet
w ciemności rozpoznawały je.i sylwetkę i reagowały na ie.i śpiewny głos. Wystarczyło, że loawoła!a: „Wasyl WasylW i Wasyl natychmi:i.st
przerywał krzątaninę w zaroślach, podpływał
do szyby, wlepiał chłodny wzrok, pytaijąc: ;,O
co chodzi? Jestem tutaj!"
Codziennie raniutko, kiedy wszy~y spali i
wieczorem po pracy Luboczka karmił.a swoja
z łotą l!War<l ię i zza drzwi słychać było: .. Wasyl,
Wasy l.. Chap„ _Tairas ... Taras ... Taras nie 7.1ewaj!.„ Walenty, skończ wreszcie te chuligańskie
numery·!"

A Swi'z lak wszystko· to odnotowywał.
Któregoś zimowego wieczoru, podczas kolejnego 1rnrmienia Luboczka po coś otworzyfa nagle
drzwi do kuchni. W tym momencie od dt"zwi.
koczyl brzuchacz w gabarwaląc buciorami, ods1
dmowej bluzie z szerokim wojskowym pasem.
- Proszę wybaczyć - powiedział adminjstrator domu - ale dotarły do nas sygnały.„ Ja
.mam 7dyscyp1inowaną ulic~.„. a u paini, bez zezwolenia. mieszka dwóch Wasylów, jeden Taras
jeden Walenty.
Nawet Gołubiew-Monatkill'l - polityczny to·warzysz z konspiracji (w latach dwudziestych
o nieposzlakowanej przeszłości, .który przeszed?
wszystkie czystki i tyłka prrez jakieś koniunkturalne nieporozilmienie wpadł w pułapl\:ę,
znający wszyst~ie polityczne triki. mający wro- ·
d:zony węch klasowy) nawet on czuł, że Swizktóry
lak to kulak, podsmarowany element.
mógłby równie dobrze służyć Kiereńskierriu, . i
batiu•zce Machno, i królowej angielskie.i mi1kado ChiTOChito,
Elżbiecie. i japońskiemu
~dY'bY udało im się dorwać do władzy w Ro~ji.
Gołubiew-Monatkin starał się unikać Swizlaka.
Nie to żeby się go bal, ale po prostu z pozycji
swo1ej konspiracyjnej przeszłooci jakby nie za-

W n:ijwiększym pokoj•u ze szklanymi drzw•ami. pierwszym od wejścia, nawet nie w pokoJU
a w salonie z pulchnymi amorkami na ścianach
I z ogromnymi oknami weneckim1 (które raptem rozjaśniały się od świateł trolejbusów)
mieszkała wielka, bardzo halaśliV1a i kłótliwa
rodzina - mrowisko: dziadkowie. babki, iię
ci-owie. szwa.grc.·wie. siostrzeńcy, bracia ciotę :zn i. siostry cioteczne. a wszyscy czarni, kędzie
nay;!, krzykliWli ' i bardzo do siebie podobni
Przyjeżdżali do nich z pobliskich i z najdalszych miast, a także przychodzi.I.i z różnych
dzie lnic w gości tacy sami jak oni, kędzier7=;i
W•i, cwrni, namiętni. namolni i natrętni . Cz.asem odndsiło się wrażenie, że zostawali na 1łu
żei wymieniając się dowodami os~bistymi. Nie
tylko dzielnicowy .czy dozorca,. ale nawet sąs ie
dzi n:e mogli się połapać kto iest kim.

A brzęczało jak w gnieżdzie trzmieli: albo
przebudzone gniaz.do wybuch.alo albo przycichało, ale najczęściej cały czas brzęczało równo. z
tą samą silą, a w tym brzęczeniu słychać bylo
- i trza~k radiowęzła. i brzdąkanie gitary, i
kłótnie narwanych braciszków (o podstępnych,
przebiegłych oczkach) i nie kończący ~ię dźwięk
maszynki do tl"Jelenia mięsa (którą czort wie
dlaczego trzymali w pokoju) . i stukanie :... wiecznie coś heblowali i piłowali - a do tego 1eszcze jakieś buczenie, jakby czółenka bkac~iego
albo aparatury do pędzenia samogonu i jakby
kogoś strzygli r;n~ką, a on by wrzeszczał z
bólu.
1

Spali na dwu- i trzypiętrowych łóżtkach. Ciągle ktoś chrapał i stękał przez sen, a w tym
c~asie pozostal! pili kłóclU się, mlaskaili, a głoś~
ni,k bębnił swoje.

Zimą, od najwcześniejszyoh gocmn rannych,
kiedy na dworze jeszcz.e jest Zt!Jpebnle ciemno.
a ludzie z trudem przecierają zaspane oczy, w
.. mrowisku" ryczał już oehryipły patefon. Potem
już, przez cały mień się tailt kręcił, śpiewał pło
'rnlelll'!ym przyzywającym głosem, wzywa~ na
Gwadalkiwar, a oszalała i tępa jak gwóźdź igła
·
drnpala za:rźnlętą płytę.

Mówini „·i 'm ssory", ale któ to tacy „i'm ssory", co ta za nacja, co za plemię, skąd się wzię
ło i rozsiało po wszyst~ich miasteczkach i miastach Ro·s ji, od bulwaru Feld!mruna w Odessie
do Złotego Rogu we Władywostoku, i c:iły
szczotkami
miękkimi
świat zaczyścifo swoimi
do' butów, tego nikt dobrze nie wied:lliał. N.awet oni s.nni tego nie wied~ieli.
Skąd się wzię1i, gdzie znajdude się ich prawdziwa ojczyzna, czy pochodzą z AssYTo-Babl.Jonii, czy skądś bli7.ej? MóWlit1i przedziwnym '1arzeczem, mieszając jakąś chińszczyznę z rosyjskimi słowami I żargonowymi odzywkami. Ale
za to rachunki pieniężne. prowadzHi zawsze po
rosyjsku.

To właśnie oni rożplenm slę na wszystkich
pobliskich rogach, zasiadając w budkach włas
ne.i roboty wśród różnobar'Wl'lych . sznurowadeł,
past do butów i giirland białych podeszew czyścili bµty szybko machając szczotkami. A
kiedy zaczęła się wojna i nie było co glansować, r~proszyli się po wszystkich rynkach i
handlowali szmatami, przydziałowym chlebem.
wódką, sacharyną. medalami ,,.Za odwag~". a

o mięlgldch jak baranek: loczkach ldrwalo z lewa na · praiwo. Cal:y
pokój się kołysał, a w nim· wszY'Stk:O skakało,
pilo wódlkę, zag;ryzało sałatką jarzynową. obga„
dywało, paplało, wspominało przeszłe i przewidy•vało przyszłe krzywdy, CY'gani~o. darło się i
przepraszało, zgodnie śpiewało i zgodnie oiio.
by po chwili znów drapać się do krwi. nie
pr;zebaczając ani jedJnego ' spoj~zenia, ani iedne.i
aluz;i. ani jednego słowa.
Pijaństwo i uciechy zamilkły na jakiś czas W
t.ym wlaśme czasie najmłodszy założył ogromne
boty i wyszedł na dwór. Po godzin.i e przypl'owadził go milicjant za kradzież wódk·i w restawracjoi.
Goście przyd:odzili i wychodzi·li. przyprowadza:ii nowych gości. albo t;rzeźwych, albo o,oi·
tych na innym weselu, lub po drodze, a.lbo w
kr.ajpie. Może nawet n-ikt ich nie przyprowaclzał, tylko sami przychodzili . słysząc w knaip;e
odgłosy wesela Pijani leżeli wszęd:i;ie· w korytarzach i na schodach. Ludzie idący rano do
pracy przeskaki·wali przez nich jak prz.ez kłody.
Panna młoda po t.}"godniu zasłabła. ZabrlJ.li
ją do sŻp1tala i tam zmarła. ku rozpaczy tam::„
ru, który z.dążył niestety zameldować u sie01e
nowożeńca.

Kiedy wrócili z pogrzebu . zaczęła się stypa.
była tak głośna i rozpaczliwa, jakby to nyprzedlużen ie weseli.ska.
A kiedy już przebrzloniały echa stypy, zaczęła
się bóika. między rodziną nieboszczki a panem
młodym, Rodzma za wsrelka cenę starała „,e
go wysied'lić. Patefon grał, a rodzina nacier..lła
na zięcia. dusiła go i wypychała na mr<Y.t .,,a
uli.cę, ale na próipo, Pottuczony, podrap'a ny, ·
rosiniacrxmy ciągle wracał, 0 0°twierał dorzwi i
A
lo

mówił:

- A ja jestem tu zameldowany i ni1kt nie
ma prawa,..
Mówił o stratach, jakie poniósł i obiecywał
odejść pGd warunkiem, że oddadzą mu za świe
ce i h·um."lę. Ale był to tylko wvkręt. Nigdy .;1ę
nie w;'1)rowadził. natomiast podał sprawę do
sądu i sędzAa wraz z dwoma ławnikami przv„ą
dzili mu kilka metrów kwadratowvch i nadal
taborem.
miesz·kał w jednym pokoju z całym
Odgrodził się od nich bufetem. ale mimo to
kłótniom nie byto końca, tak samo iak nie koń
czyło się potajemne p!-zesuwanie bufetu z ustalone.! granicy.
- Ciągle przesuwam - mówił ~ chcę oo• v.- i ększyć swoje terytorium. a ()ll1i pod moją nieobecność ta·k zsuwają bufet, że dosłownie nie
m am czy'm oddychać.
Tera~· wszędzie, o każdej porze daj.a i nocy
słyszało się kaszel młodożeńca Kiedy przychodził do kuchni po swój ~arnuszek. odpluwał w
osobne pL1detko . po zapałkach. Gospodynie. Jdwracały się. zacitStkały usta a oczami wyobr.aźn!
widziały jak pałeczki Kocha biegają po ścia·
nach.
Od dawna już nie pracował z powodu inwalidztw.a. Całymi dnjami toczył na strychu ·;asprzedakieś lalki. jakieś ,,Wańki-wstańki" i
wał je na rynku w Kijowie Tabor już trzykrotn~e wzywa! mi1lic.ię. skarżą.c _się na nielegalny przemysł byłego zięcia i domagając się usuftięda go jako spekulanta. Ale prawnie wszystko było w porządku 'i inwali<lztW'o, i gruźli
~a. i prawa obywatelskie. Tak więc pozostawiono go w spokoju ku obl.llI'Zeniu taboru. który U·
ważat że kategoryC'2'nie należy go zniszczyć .
- Chwiejny człowiek i zły - mówili - · bardzo zly.
Współczesne życie ze swoimi zebraniami. PDlityką, moralno-polity<ezną jednością toczyło ~ię
jakby gdzieś d.alej, nie dotykając nawet swym
skrzydłem

taboru.
Oni nie tylko nie chcieli się tym zajmować,
ale nawet przez myśl i·m nie przeszło. by się
tym zająć. Wszystko to odbywało się w jakimś
i·nnym wymiarze i dla innych ludzi.
,Sprawiali wrażenie, jakby ży1i w daleklej
przeszłości, w · świecie z rydwanami, pogań„ki
m i weseliskami, krwawymi zemstami albo. 1,eż
Y; e współczesnej operetce.

Tłumaczyła:

ADRIANA ASERT

~ 46 (1598), 13 LISTOPADA 1988 R.

to ODGLQSY

'

Foto: Grzegorz Galasi-Mki

na
kiedy znowu nastąpił pokój - zalegall
zimą z mimozam1,
wszy-s~kich stacjach metra wiosną z ~ulitpanami i konwaliami . krzyc?..ąc:
,.Na:·cyze! Narcne!", a później iesienia - z eę
kawicumi szaJ:ilrnmi: ,.Import! F:ksport '". ..! 11p0orl Eksport!" ·
buntowniczv, nieobvcz111ni
G 1 ośm. natrętni.
1Jaw;alt <>ie w każdym ognisku braków· ria
i
fkrzyżowaniach, na bazarach, gdzie oooadł1
gd?ię pachniało pieniążkami. Handlowali c7v m
tylko . się da 1o: .mimozami, biustonoszami . l\ '> J'melkowymi lizakami. zabawkami. nieważn~ czy
dowoziło się to samolotami. czy robiło chałup
n iczo. w potajemnej suterenie
Nit dziwne.go. że ten wielki pokój raz bvł
tropi kalną oranżerią . raz hurtownią, a lnnvm
razem, gdy wszyscy siedzieli razem od naimłe;d
szego do najsta·r szego i wY'(lmuchiwali balony
- pracownią. Zresztą balooy szły od ręki.
Było to tak, jakby dosłownie obok koc:row:iła
hor<la: Wl"zeszczeli o świcie, przez cały dzień,
cały tydzień,
prw1 całą noc a czasem nawet
gdy było jakieś święto albo jakaś uroczystr, <oć.
Kiedy na przykład było wesele, to wyczuwdo
sie to już w trole}busach.
Pewnego dnia odbył się ślub córki o szarej
twarzy, cierpiącej na suchoty, z suchotni1kiem,
którego poznała w przychodni przeciwgruźli
c2ej.
Wese!e było głośne i dzikie. a ponieważ za
pr zekroczony limit prądu wyłączono elektryczPo-ść -- zabawa trwała przy świecach i kagan.
kach .
BY'lo bardzo wielu gości - gruźlików. Wypito m-01'7.e wódki w dniu ślubu, następnego dnia
i przez wiele kolejnych dni, patefon wrzeszczał
cd rana do nocy, a wesele nie mogło się skoń·

'
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,,Azyl -poHtyczny" - nowa książka Andrzeja Brychta

p

ewnego dnia
inżynier
Dukacik
wrócił z pracy wcześnie, zaraz
po
dwunastej, 1 powiedział:

-

miną wtajemniczonego.
dlugo votrafi leżeć w uśpieniu, i

-

.

działaczka

To

tylko tego, żeby pokiwał głową i po- .
„wiem". Byłaby to najważniejsza notatka w jego teczce u kJmisarza!
Ale i tak mógł się ~podziewać najgorszego,
Agencisko ' miało swój dobry dzień, coś jakby
staremu, przetrąconemu lisowi udało się upowiedział:

slf; Antek.

lować tłustą kurę.

- Panie Antku. tacy artyści jak wy trzej ..•
, Wszyscy ? was wiedzą!
Był to ukłon inżyniera w stronę Ducha i moją, bo Antek był jedynie artystą murarzem. od

·

biedy.

- Będzie duże pTzyjęcie, masa ludzi z Belgii
ł trochę z FTancji i Holandii. Nie będziecie zalować.

Wypłacił nam dniówkę, bez potrąceń za ,darowany czas.
Około siódme.i podje·:hał
samochodem pod
dom, w którym mieszkał Jan Duch. czekaliśmy
w czystych koszul~h i marynarkach. Do La
Louviere nie było więcej niż iakieś pięćdzie
siąt kilometrów, autostrada dobra. oświetlona
· żółtymi lampami, które bardzo lubiłem. Dukacik jechał szybko, sto pięćdziesiąt, wkrótce
byliśmy '1.a miehcu
Dom pani Karmańskiej rzeczywiście był du. ży, w zadr-ewionym ogrodz.ie. Rozbrzmiewał
gwarem głosów i muzyką. Język polski mie~,zał
się z francuskim, wewnątrz gości już było sporo. wciąż napływali nowi.
Kiedy Dukacik predstawił pani domu Janka
Ducha, ta wykrzyknęła:

-

Cza.sami
gdy wybija

kowało

polonijna, mieszka w La
Louviere. Ma duży dom. pelen mlodzieży. Wychowuje bezdomne dzie1 i Dostalem od niej telefon, że z przyjemnością panów zobaczy.
- W jaki sposób o nas się dowiedziala?
zdziwił

-

godzina, rusza do akcji.
- Do jakiej akcji może ruszyć Milosz? I
- Nigdy nie wiadomo. Byl w dyplomacji komunistycznej. Tam byle kogo nie bioTą.
Pan
wie, jakie dają pTze!izkolenie:
~ Nie wiem odparł szybko Duch.
Bra-

Panowie, zwalniam was 10szystkich teraz, idźcie do domu przebrać
się i odpoczqć,a wieczorem zabiorę
was na przyjęcie do pa 'I.i Karmańskiej.
- Kto to jest pani Karmańska? - zapytał
Muszkatułowicz.

powiedział

Dla agenta czas nie gra. roli -

starzec z

Witamy anty-skurwysyna!

Czytała
spodobało

wypowiedź
Ducha w „Kulturze".
jej się to określenie. Powtórzyła je
kilkakrotnie, informują:! obecnych, że to właś
nie ten poeta Duch. o k1órym głośno, bo czeka
na azyl. Sporo osób spojrzało na naszą grnpkę z zainteresowaniem, pewno nie bardzo wiedząc, który to z nas. Jakiś człowiek zapytał
Antka:

:_ Panie Duch, a czy pan pisze z ry_m ami,
czy bez?
- Ja tylko do rymu, proszę pana - odparł
Muszkatulowicz. - Bez rymu, to dla mnte nie
jest poezja.
- ma mnie też. Cieszę się, że mlode pokolenie, nie calkiem 1eszcze zwaTiowalo. Osobiś
cie to ;a 'Pana uważam za baTdzo dobrego poetę,
panie Duch.
- Dziękuję - powiedział Muszkatułowicz. I niech Bóg ma pana w opiece. •

- Ten Milo.sz, wie pan, to niepewny czlowiek. Kto wie, z czego się utTzymywal
w
pierwszych latach, kiedy jeszcze byl w Europie. OtTzymywal dotacje od czeTwonych,
bo
jakby dal Tadę.
- Pisal wiersze - powiedział Duch.
- WieTsze to tylko zo.slona dymna.
PToszę
pana, co to 'są wiersze w porównaniu z życiem?
Każdy może pisać wiersze. poetów są tysiące,
a wyhodować czlowieka. którego można bezpiecznie przerzucić na druga stronę. to bardzo trudna spTawa: Milosz. wie pan. to bardzo inteligentny czlowiek. Oni wiedzieli, że się nadaje.
To nie jego wina. Niechby spTóbowal odmówić! A z nimi jest tak, że jak chwycą palec,
fo cala Teszta pójdzie, ani się obejrzysz„.
- Amerykanie przecież nie w ciemię bici oponował Jan Duch dali mu posadę
w
Berkeley.„ Pracuje ciężko. uoey jakichś gluptas{lw. Zna pan to żydowskie przekleństwo: bodajbyś cudze dzieci uczyl! Duch próbował
przewekslować rozmowę

na tory

żartobliwe.

-

Profesura to te2: zaslona dymna - spokojnie upierał się starzec. - Kto wie, może - on ·
teraz na dwie stTany pracuje. Dal się prześwie
tlić Amerykanom,
zyskal
u
nich pozycję,
„clearance", a daleJ Tobi dla czeTwonych. I to
z jeszcze większym powodzeniem.
- Nie wierzę, żeb11 Jo bylo motiiwe. Zqtlen
czlowiek nie jest zdolny eto takie~ dwulicow:;ś-

Maleńkie

B

Ja 1 •iś

- Pulkownilc Apolinary
KuT-Wiara jestem,
milo mt Mn 'Poznać.
Wypowiedziałem swoje nazwisko. na co
on
uśmiN~hnąl się domyślnie:

Wiem. wiem,

jeden z tyc1i

dwóch 1la-

łWJ1YCh„.

--

Dwóch?
Ten Duch. proszę pana, to dTugt.
Nte rozumiem.
Panie Brycht
powiedział Kur- Wi Rra
energicznie- postawmy sprawę jasno. Pan ;<> ~ t
pisarzem?
- Tak.
- Czy 1est pan żydem?
- Nie.
- Czy ;est pan pedeTastą?
- Nie.
- No, widzi pant - wykrzyknął tryumfalnie.

· Zbliżył do mnie swoją nabrzmiałą twarz i wyszeptal:

- Panie Brycht, po co pan przyjechal na ZacMd?
Milczałem przez chwilę, a on patrzył
na

mnie, jakby spodziewał się odoowiedzi. wiedo:ąc. ·;;e ~ie nie doczeka. Powtórzył w końcu
do sit>hie. l"i~ mol!ąc wvjść ze zdumienia:
- Nie ż11n.- nie pedeTa sta . a tylko pisaTz. To
po co r:rzyjeźd.ia na Zach6d?
an Duch tymczasem przepijał do chude. go starca o twarzy doświadczonego konfidenta wszystkich policji świata.
Był
to jeden z prezesów jednego z. polskich stowarzyszeri patriot.Ycznych.
- Chodzą o panu pogloski - tłumaczył Duchowi - że przystano tu pana w określonym

J

celu. Dlatego ma pan trudności z otrzymaniem
azylu.
- V.' jakim celu? - zapytał Duch.
- Żeby Tozbić .jedność emigracji polskiej w
Belgii. żeby zasiać niezgodę, torpedowąć jednomyślność, oslabiać.

-

A jest zgoda?
StaMmy się o niq, -

powiedział starszy
pan z powagą.
- W ;aki sposób mogę rozbić coś, co nie

istnieje?
- Tak mówią - odciął się od pogłosek starszy pan. - Ja. osobiście w to nie wieTzę. Chociaż, wie pan, zdarzają się pTZeróżne dziwne
T?eCZ1/ w tej sferze„. Na przyklad taki Milosz.
To nie jest moje zdanie, broń Boże. ale wielu
twierdzi, że to naslany agent.
·
~ Minęlo już dwadzieścia lat od czasu, kiedy
zwial - powiedział Duch. - Ciągle tak myślą?
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yło tam
wiele pięknych dziewczyn wpatrywałem się w nie oszołomionv. Mu-

latki z Indochin, czarne hebany 1 WySłoniowej, białe o żółtawvm 0dcieniu skóry i migdałowych, nieco skośnyt'h oczach„. Młode. od trzynastu do siedemnastu
lat. Obslugiwalv gości. przemykały oośród nich
z tacami pełnymi kieliszków. uśmiech!'lięte,
zwiewne . urocze„.
- To wszystko córki pani domu powiedział do mnie człowiek. stojąc.v obok, z którvm
od dłuższego czasu rozmawiałem na różne tematy. Był to pracownik centrali Chrześcijań
skich Związków Zawodowych w Brukseli.
z
pochodzenia Polak. całkiem dobrze włada iący
polskim językiem. młody i mocno zbudowany,
o ujmującym uśmiechu - dużo białych. zdrowych zębów w szczerej twarzy. Nazywał się
Kotrubas.
Zaprzyjaźniliśmy się niemal od razu. Obiecał
mi pomoc w znalezieniu dobrej pracy. Miał zamiar zorganizować d om dla polskich uchodźców
w małym miasteczku pod Brukselą, dom z pokojami gościnnymi, z salą teatralną. biblioteką,
i żeby się w nim odbywały wielkie imprezy
kulturalne... Prosił mnie o pomoc w organizowaniu przedsięwzięcia, oczywiście miałem się
włączyć w to po otrzymaniu azylu. Kotrubas
nie wątpił, że wkrótce azyl otrzymam, z tego,
co mówił. wynikało niedwuznacznie, że teraz
on sam dołoży 1>tarań, by sprawę przyspieszyć.
Nareszcie równy gość, pomv.ślałem z radością.
Po następnych paru lt'ieliszkach Kotrubas pobrzeża Kości

kolejny wariat, po kielichu
bezlitosne oceny
moralne„. Spodziewałem się, że pani Karmań
ska strzeli go w pysk. albo przynajmniej z
krzykiem wvrzuci z dornu. Jednak nic sfe nie
stało, przeszła. poszła, Yniknęla wśród gości, z
uśmiechem przylepionym do twarzy.
Patrzyłem na faceta z dużym zdziwieniem, i
widząc mói wyraz twarzy, wyskandował:

-

dzielić.

Brali na spytki te mlodsze. Okazuje się,
z nimi seks. Ale skandal jakoś nie
Forsa to trz·y ma w mrolłu.
- Popatrz na to w inny sposób - powiedziałem. Te dziewczyny, bez rodzin,
bez
opieki, i tak stałyby się czyimiś nalożnicami.
Może nawet poszlyby 1c regularną prostytucję.
Czy wobec tego nie lepiej, ze się nimt ta kobieta za3muje? Nie zlapią choToby weneTYCZ·
ne1, nie zajdą w ciążę i nie zostaną porzucone. Popatrz, jakie są. odżyw ione,' z 1aką qq-acją
się poruszają jak są ubrane, zadowolone, pewność siebie i optymizm aż z nich promieniują. Więc co, czy n.ie jei;t to najlep.>ze rozwią
zanie ich sytuacji, ze wszyst1cich możliwych w
tym czasie rozwiązań?
-

że ona ma
wybuchnął.

przyjrzał

Ko trubas

mi

się uważnie.

- Nie potępiasz?
- Nie po~ępiam.
- Widzę, że nie jesteś ka~olikiem.
Grzech
trzeba potępiać, choćby objaw!al się w formie
nam nie znanej.
- Znanej.
- Lesbiistwo. Ja te(Jo ni e znam.
- A ja znam. Żylem kiedyś z lesbijką. Nawet mi się podobalo. Co za Tóżn;ca. Mo.; na
żyć z muchą, ?eśli mucha n;e ma nic przeciwko temu. Oczywiście, musi być pelnoletnia.
wlepił

Kotrubas
~

-

we mnie

orzerażone

0

•

•
powiedział Duch z dobrze zagranym obu~
rzeniem. Chciał udać naiwnego po to, żeby wywrzeć odpowiednie wrażenie na starym agen' cie. Może to powstrzyma pieco jego palce, stukające następnego dnia w. maszynę.
- Pan go broni - powiedział stary ze zrozumieniem - bo to poeta, jak i pan. Taka
ci -

zawodowa solidarność. Ja
Duch.

to

rozumiem, panie

tu się pomylił, bo nię istnieje żadna zawodowa solidarność między poetami. poezja to nie zawód, to choroba, to psychiczna choroba. nie ma sólidarnośc;i między wariatami. Miłosz obchodził Ducha akurat tyle, co
Duch Miłosza. Dwa przeogromne samoluby iednego zna trochę więcej ludzi. trochę mniej
zna drugiego, zresztą i tak nikt żadnego z :lich
nie zna. jakie to ma znaczenie?
A więc w dwadzieścia lat po wyrwaniu się
z jednego obiegu, jest Czesław Miłosz uważany
w obiegu drugim, przez tak zwanych normalnych ludzi, za. agenta komunistycznego. Duch
patrzy na nicponia, stojącego przed nim, i nagle rozumie, że między człowiekiem. który coś
potrafi; a człowiekiem, który nie potrafi nic.
jest przepaść - i że jest to · jedyna przepaść,
dzieląca ludzi. Nie kolor skóry, nie przekonania
polityczne (kiedy się coś potrafi. przekonania
polityczne nie mają znaczenia, zauważcie, że
najsilniejsze przekonania polityczne mają ci,
którzy nic nie potrafią), nie pochodzenie i ję
zyk - nic z tych rzeczy nie dzieli ludzi w stopniu uniemożliwiającym porozumienie, przyjaźń, miłość. Natomiast w sposóo ostateczny
i
nieodwracalny dzfeli ludzi posia('lanie lub brak

I

umiejętności, umiejętności wyższego rzędu.
Jan Duch widzi pustkę życia kreatury stoją
cej .Przed nim, pustkę, której nawet spalenie

wiedział:

-

Te d.Żiewczyny .•• Podobają ci się?
No pewnie. A komu by nie. Wspaniale

są.

- Pani KaTmańska umie wybieTać, ma gust,
trzeba pTzyznać.
Uśmiechał

oczy.

Nie potęp'asz homoseksualizmu?
Dlaczego mam potępiać? Jak ktoś to lu-

.

.

powiedział z nagłą
że Jesteś prawdziwym Po-

Slyszalem o tobie -

tro~ką

Kotrubas -

lakiem. Ze me cierpisz 1.ydów. pederastów. ro•
z11t2itych dewhntów , t zboczeńc ów. Widzę teraz , że się pomylilem. Trudno mi w to uwie·
rzyć.
·
- Co to znaczy być prawdziwym Polakiem?
- zapytałem.• - Daj mi na to prostą odpowiedź, jeżeli mamy dalej o tym qadać.
- To 1est to, że się rodzisz Polakiem. a nie
kimś innym powiedział z naciskiem Kotru-: Jak cię wyciągnęli z rury to zawolaleś: a
ku.k u, jestem Polak? Chłopie. przecież nie wied? ' al~ś, że żyjesz. Nie znaleś daty swo.Jego urodzenia, tak samo. ?<Jk do•ąd '1,ie znasz ctat11 swojej śm;erci. No to. co znasz co wiesz? To . co
ci inni nawrzucali do lba. Wrzucili ci do ba.
im'ę, datę urodzenia. narodowość. lęzyk polski,
potem kupę wiadomości z różnych dziedzm,
1ct6Te do niczeQo sie nie przydaią. tylko dzielą życie na jeszcze mniejsze. zanTu,czając-e .~o
bie cząstki. Polak! Dlaczego nie Murzyn? 0la•
czego nie Hindus? Nikt .~ię nie rodzi Polakiem,
każdy się rodzi 'DO pTo.~TU czlow1elc1~m.
- A co to jest, wedlug ciebie czlowiek? zapytał

Kotrubas z

wyraźną . zloślLwością

glosie.

Pani domu przesunęła się obok nas w tym
momencie. ocierając się o wąsacza, który rzuciwszy okiem na l)ią, powiedział głośno:
KurwtaTa!

- Dla.tego w milczeniu aprobują tstnienłe tego haTemu?
- Oczywiście. Zresztą, prawdę mówiąc, nikt
jej przecież nie zlapal na "gorącym uczynku.
- Więc napTawdę nic nie wiadomo.
Nie
przyszlo ci do głowy, że są to pomówienia.? że
kobita jest najzupelniej normalna?
- Kilka popTzednio
odchowanych
cóTek.
kt6Te już są na swoim, opowiedzialo wszystko. ZaskaTżyly ją do są.du o odszkodowanie.
- Nie dala im wystarczająco na nowe życie?
- Może i dala - pokręcił głową Kotrubas.
- Ale ich mężowie uważali, że to zero tv poTównaniu z tym, co moqta dać.
- Może nie mogla.
Widzisz, · iie tu tych
dziewczyn się kręci. Musi jakoś spTawiedHwie

bas.

koholu temperament gra jak ogier na cienkim
postronku. I jak na nicponia nie skoczy!
.Krótka wymiana zdań i facet stratowany.
Pierwszy raz go coś takiego· w życiu spot.kalo . W końcu,· kiedy Duch ujrzał w oczach starego łzy, pofolgował trochę. Żal mu się zr9blło tego dzieciaka, stojącego naa grobem . Artyści tyle współczucia mają dla ntcpor>i. tyle
lit.ości... Właśnie dlatego są artystami. Okrutny
poeta - czy można sobie coś takiego wyobrazić?
-

jakiś były pułkownik, pomyślałem.

Zdrętwiałem, Niezły numer z faceta.

kuli ziemskiej nie zaspokoi. Nicponie, którzy
niczego nie potrafią, naładowani są pragnieniem destrukcji, WszysLko w mch służy destrukcji, polityka i religia, działania na niwie
społecznej, działania
podziemne„. Wymyślają
przecież io wszystko przeciw czemuś, nie
wiedząc, że to, p1·zeci w czemu działają, tkwi w
nich. t:itary agent prowokuj~. ględzi„. Jan Duch
widzi nieszczęśnika, kalekę, od urodzenia pozbawionego słuchu, wzroku, o drewnianycl1 ła
pach, z K•órych wypada wszystko, czegokolwiek
on dotknie. Ach, gdyby ten człowiek chociaż
raz mógł ujrzeć i usłyszeć jakiś wiersz! Usły
szeć 1 zatonąć w muzyce, do tego stopnia,
że
przez kilka chwil istmalaqy tylko muzyka!
· Więc budzi się w Janie Duchu niechęć do
stat·ego nicponia. N1echęc do sw1a·• a mcpcim,
do.ąo umiejęLnie tłumiona,
bo inaczej me dałooy su~ przeciez zyc w b•adzie oaranvw. Ten
agem to cala emigracja, to cara Polslrn, to cały
świai. Do dupy z •akim światem. Duch
wie
doskonale, że po.raf1lby robić to · wszystko, co
populacja nicponi: produkować żywność, odzież,
ut·i;ąd.i:ema z m~ialu 1 gumy. Ąch, mógłby być
generałem i kosmonautą, szewcem i kierowcą - c:ęzarowki, Kelnerem i chirurgiem do
tego po•rzebny krótki trening. Byc może k1edys małpy będą wykonywały te -ni1ak1e czynności. Ale wznieść się wyżej, do sztuki! Pisać
wiersze piękne i mądre; wiersze poza pię1mem
i poza mądrością, zabierające stąd... Hm. Bronić
trzeba istoty skonstruowanej bezbłędnie przed
niedojebkami. Istot
.;konskuowanych przez
naturę bezbłędnie jest bardzo mało, niedojebków mihardy. Trzeba bronić artystów
przed
półproduktam·i biologicznymi. obdarwnymi przez
naturę w nadmiarze tylko jedną cechą:
nienawiścią do wszyśtk 1 eg . J, czego nie potrafią zrobić, pojąć, do wszystkiego, co ich przerasta.
No więc, trzeba bronić
Czesława M i łosza .
przed gnojem, podchod(ącym do kolan.
Miłosz akurat tej obrony
wcale nie polr; ebuje,
ale tamtego broniąc. Duch broni siebie i wszystkich poetów świata pt'zed wszvstklm1 oszczercami,. przed gnojem wszechobecnych. Syzyfowe
zadanie, ale co tam. Po kielonku dobrego al-

party

Od dłuzszej chwili przyglądał mi się tęgi ły
sy pan z c;umiastvml wąsami o wyglądzie szlagona. Starałem się zniknąć mu z oczu. •zmieniałem kąty, kryłem się ·l a
grupkami plotkarzy.
ale z powodu wzrostu zawsze mnie wypatrcrł.
Sam zresztą był tak samo wyso.ki. jak ja. Poddaiem się w końeu.
·
Podszedł z ki-eliszkiem w lewej dłoni, wyciągnął orawą . Mocny - miał uścisk. wydawało
mi się przy tym, że trzasnął obcasami. Pewnie

-

(18)

się znacząco,

więc

zapytałem

wprost:
- PToiVadzi burdel?
- A skąd! To wszystko jej wlasne dziewczyny. Dla niej wylącznie PTZeznaczone.
- Nie TOZtt.miem.
- Sluchaj szeptał kotrubas, żeby nikt z
boku nie posłyszat - Madame KaTmańska to
bardzo bogata kobita. Jej mą.ż byl miiionerem,
i to nie byle jakim. Nie mieli dzieci, więc po
jego śmierci zaczęla
adoptować
bezdomne
dziewczęta. Ten etom jest
pTzeznaczony
ctla
nich, ona ma jeszcze kilka Tezydencji.„
- Wspaniale - kiwnąłem głową. - Wszyscy bogaci powinni Tobić z forsy taki u.żytek.
Inaczej foTsa nie ma żadnego sensu.
- Madame KaTmańska ;est lesbijką - powiedział Kotrubas. Tr: dziewczyny to jej kochanki, nalożnice.
- Skąd tviesz?
- Wszyscy wiedzą. Spytaj, kogo chcesz. Tylko nie mów, że ci to pieTwszy powiedzialem.
Ta kobieta czasami bywa bv ·dzo pTzyciatna.
- Udziela się i nie szczędzi?
- Dokładnie. Każdy z obecnych tutaj w jakiś sposóc jej potrzebuja.

w

- Czlowiek" to takie zwierze. które gotowe
jest narazić wlasne życi e w obTonie życia innego czlowieka - powiedziałem . ·- Dla mn'.e
to jes~ najwy?sza miara czlowieka.
- Ryzykowalbyś życie dla pedala albo Żyda?
- A ty?
- Ja me.
- Dziękuję ci za twoją pTzyjaźń, katoliku n ·1 ··?~!dem

i

oddaliłem się

od niego.

M zgoJeziora
nie
iałem

piętnaście lat. kiedy wyciągnąłem
tonącego rówieśnika. żyda . Nikt
lubił w na~zej wakacyjnej ~ruo;e.
rh)dził pływać ~am. oonieważ ołvwal ~o
niż inni i wstydził się tego. Patrzvłem z

Facio
rze.i
wysokiej skarpy iak idzie pod spód o sto metrów od brzegu. Woda bvła limna. głęboka co chciał sobie udowodnić, caqpływając tak daleko. samotnie?
Kiedy zrozumiałem, że zginie. życie we mnie
się zbuntowało. Nie bylo w tym żadnej mvśli,
żadnego postanowienia, szalony zwierzęcy bieg
w dół, przez korzenie i piach. sprint w wodzie,
która nie stawiała oooru, 1akbv była powietrzem. Chwyciłem go, ale przedeż nie miałem
dyplomu ratownika. ni"? wiedziałem nic o technice r11towania, pierwszy raz takie zadan~e
ponad siły stanęło przede mną. W pewne:i chwili zrozumiałem, że umrę. utopimy się obaj a mimo to nie puściłem go, choć sam mógł
bym dostać się bez trudu do brzegu. Nie PU•
ściłem skurwysyna. którv wczepił się we mnie
pazurami i zębami. głupio, utrudniając mi ruchy. I wyciągnąłem go na ląd, odebrałem go
śmierci.

I potem - jakby się nic nie stało. Nie zaprzyjaźniliśmy się. nie ~pędzaliśmy razem cza·
su. Było tak, jakby w grzP „trzelił poza boisko, a ja, przectodząc orzvoadkowo. l'!Odałem
mu piłkę, żeby nie musiał 'lei g0nić .

Lecz ten I!otruhas. po tylu latach. obraził
mnie, pobrudził tamten wysiłek. naiwsoanialszy wysiłek w całvm moim życiu. Ten gluol
Kotrubas. który widząc tonącego chciałby się
wpierw dowiedzieć. w iaki snosób tonący zaspokaja swoje potrzebv sek5uatne. albo chciał
by się przyjrzeć jego twarzy.
Nikomu dotąd o wyriąganiu z wody wakacyjnego k'olesia niP ooowiadałem. Robię to PO
raz pierw~zy, !)ublicznle, nonieważ jest to czyn,
do powtórzenia kt6rego iestpm •.,,awsze gotowy,
i trzeba, żeby ktoś w najważniejszej potrzebie
mógł na mnie liczy~.

C.D.N.

•
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Wide ote
Jest lla.D ol>e uny na. !lcen~e od
\\' t98i> 1· zdonył pan nagrodę im. ~by.zka CybuisKiegu za
udział w filmach: „Haracz sza.rego dnia„ i ,U ltimahim". To pre- '
a mimo to
stiżowe wy1·óżnienle,
nie miał 11an ~zczęśeia zagrać u reżyserów nadających ton w środowisku filmowym. Dlaczego?
- Otr7ymanie nagrody w niczym
mi nie pomogło. a na pewno nie
przyczyniło c;ię do otrzymania nowych . cieka .vy{'h oropozyc.h filmowych czy t~lewizyjnych Niemniej
do · bardziej
zmobilizowała mnie
własnym
nad
prliCY
wytężonej
warsttatem zawodowym . Dlaczego
nie zagrałem u reży&erów innych?
Nie potrafię chodzić i prosić o
-

8 lat.

rolę.. ..

.FILM, TV, WIDEO

wędrowałem
pasażem. Lzy ciekły
mi po twarzy. Nie wstydzę się tepory
go powiedzieć. Od tamtej
przestałem dżwigać na sobie bagaż
.„Teatru Narodowego" ... Po jakimś
wyszedłem z
śródmiejskim

próby i

:zasie w ,Teatrze Stara Prochownia" wyszedłem sam do publiczności...
- Zmierzył

mem?
·- Tak.

się

pan z monodra-

zaprezentowałem

zmody„Kwiatów polskich" Juliana Tuwima, z którymi
już kiedyś wyszedłem do publiczbyła
specyficznej dość
ności.
nią Polonia w Londynie. Wydawarobić.
potrafię to
ło mi się że
Tam na obczyźnie spotkałem si~ z
bardzo żvczliwym przyjęciem. Z

rikowaną wersję

- Czy to znaczy, że przyjmuje satysfakcją muszę powiedzieć, że
w .,Starej Prochowni" biletów nie
pan każdą propozycję?
- Oc>zywtście że nie. Było wiele było prawie nigdy . Ludzie siedzieli
takich' ról które ś1viadomie cdrzu- na para.petach okien z powodu
mnie
braku miejs::: Było to dla
cilem z k:lku powodów.

•;
„Aby iść, aby se••
- . rozmowa
torem.
-

z MARKIEM WYSOCKIM,

ak-

potrafiże
szczęściem,
nauczył wielkim
widzów. Prołe m zainteresować
"Ultimatum" reż . gram trwał dw1e godziny bez dz~e

W którym momencie

1ię pan mówić słowo: NłE?

-· P<> filmie
JanllSza ~idawy . Przekonałem się , sięc111 minut Sam napisałem muspektaklu i cieszyże moje wcześniejsze wyobrażenia zyKę do Leg;i
o hohaterze, któreg~ gratem . dale- !em się . że poprzez Tuwima moswoich
ko odbiegły od p1erw•,t.nych zało- głem mówić o sobie
Pow i edziałem wtedy: STOP! problemach .
żeń .
- Popobno napisał pan tomik
Uczciwie muszę przy'znai: . że praca w tym filmie przyniosła mi poezji. W czym tkwi źródło inspiwiele osobistej satysfakcji . J . Ki- racji?
- Napisałem tomik spoczywaią
dawa dał mi wolną rękę w tworzeniu postaci. Musiałem szukać cy na c;!nie szuflady, który zatytuw sobie silnych uczuć dwojakie- !owałem ,Łachmany na bruku".
go rodzaju; po pierwsze miłości do Waham się z iego_ wydanier:t. Są
moJe spostrzezenla,
dziewczyny a oo cirug ie miłości do • :am zawarte
ojczyzny Szuka'l em w sobie kolo- przeżyc ia_ Prz~życi~ . młodego Poru miłe>ści do Polsk i Bardzo trud- laka, ktory me w1-dz1 przed sobą
jako czło
no jest znaleźć kclcr danego uczu- żadnych perspektyw.
cia i penetrac je nauczyły mnie wiek. Wielu moich kolegów . wyjenie zrobię.
tego
ja
kraju
z
chało
wiele.
- Film „Ultimatum" realizowa- Sam nie wiem dlaczego, może z
ny był w trudnych, dla Polaków ciekawości? Podejmuję duże ryzyczasacb i lprowokował do odnale- ko. ;i.le boli mnie wszystko to, co
zienia drogi postępowania zgodnej się dookoła dzieje. Boli mnie, że
koledzy z mojego teatru wyuajz własnym sumieniem.
- Tak, niewątpliwie _ takie re- ~ują mieszkania za trzydzieści tyfleksje przvchodzi!y n!!' myśl i o- s1.ęc.y dotyc~ podczas gdY: za.r:i-degrały niemałą rolę w czasie rea- . ~taJą dwadzieścia o~lem. Boli mnl~:
liz:ac}i filmu w końcu nieudanego. ze. młode matki. me mogą kupie
d~tecku pomar~ncz... Te wszyst0 czym mówił sarn reżv.ser
w
zawarłem
rozpoznania
kie
·
.
- Czy miał pan t~ki mo~ent w swoim tomiku poezji.
- Pana twarz najbardziej spopu~cłu_ zawodowym, ze ? <'hC'Iał pan
Jar:vzował telewizyjny program dla
rzuele teatr, aktorstwo.
- Tak na samym początku 11ra- dzieci „'.l'TK-TAK". Czy udział w
cy . .. Próbowal iśmy" sztukę .. Korne- tym programie był formą. ueieczdię pasterską" w reż . Adama Ha- ki?
- Nie można tego problemu stawspólną
huszkiewicza · Miałem
Krtysztofem • Chamcem. wiać tak iednomacznie.
scenę z
- Jakie doświadczenie wyniósł
opracowywał
starannie
Reżyser
wszystkie kolejne sceny, natomiast pan z pięcioletniej pracy z dziećpowodów mi?
nasza z niewiadomy<'h
- Przede wszystkim nauczyłem
była pomijana. aż ·do premieTy .
Odeszliśmy z tei sztuki. Przeżyłem się radości pracy, odkrywania nodotychczas nie znanych mi
wych,
sam
zostałem
to bardzo O?nieważ
teatru. stanów. jakie niesie współpraca z
bez mpjeg-, ukochanego
Nikt mi wtP.dy niczego nie propo- dziP.Ciaka.mi Nauczyłem się !l"eflekpóźną nocą su ·telewizyjnego.
nował. Pamiętam, że

=
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magię.

W

końcu

i

W.B.

wydałem

•
. :.

Foto: Grzegorz
,~

f

.

'

ale mam. Będąc
w Londynie Alex Bond. aktor, opowiedział mi historię, ja.ka przypielczasie
da.rzyła mu sie w
Wiraz ze
Lcurdes.
grzymki do
swoim przyjacielem nriósł na ramionach ciężko chOTą kobietę. Pot
zalewał mu oczy. Powiedział mi:
.. wiesz, szedłem zaciskając :zęby i
m6wiłE'm do s!ebie: aby iść, aby
iść ... " Zanamiętałem to zdanie.
- Dokąd chciałby l>an dojść?
- Sam nie wiem. Boję się tylko,
że

m-0gę

zatrzymać

scu ...
- Dziękuję za.

aię

'W

miei-

rozmówę.

N a Twój telefon

redaktorzy:

10 listopada
dzina 10-15.

MAREK KOPROWSKI -

·17 listopada
na 10-15.

JERZY KWłEClŃS!Kil -

Relacja z
IWONA
NIEMIEC-ADAMSKA

czekają

dyżuru ·

go-

godzi-

przy telefonie z dnia 3 listo-

pada 1988 :s;()ku.
Telefon

dzwonił

mniej

więcej

co

10 minut. przez 5 godzin, z jedna

kina radzieckiego", „Filmowcy dzieciom", „Wielka.
radziecka kła.syka filmowa" oraz „mstoria Il wojny światowej na. ekranie".
Drugą ciekawie zapowiadająęą się imprezą bę
dzie przegląd fi!m6w (w dniach od 11 do · 15 bm.
w kinie „Wisła"), zorganizowany przez OIRF oraz
• Wytwórnię Filmów Oświatowych z okazji 70-lecia
W ramach tego przeodzyskania niepodległości.
glądu zobaczymy kolejno: obraz Z. Kuźmińskiego
pt. „Republika nadziei'', J. Kawalerowicza „Smie(ć
B.
prezydenta", „Zamach stanu" R. Filipskiego,
Poręby „Polonia Restituta" oraz film A. Chiczew!iloiego i M. Pisarskiego „Polonia Rediviva". Zestaw dodatków do filmów przygotowała Wytwórnia
Fi1mów Oświatowych.
l wreszcie na koniec listopada OIRF zapowiada
„Pr~.igląd Filmów Brytyjskich". O szczegółowym
zestawie tego przeglądu poinformujemy.

•

tylko dłuższa pr;i:erwą około polud,nla. Satysfakcja była tym wię
ksza. tż wielu czytelników nawią
zywało w swych wypowled~iach do
publikacji. jakle ukazały sle ostatnio na lamach „Odgłosów". Niektórzy, dzieląc ste mniej lub bardziej pewnymi Informacjami na temat nieuczciwego postępowania osób na tzw. stanowisku. rozumieli na szczęście, że bez dokładnego.
przez
sprawdzenia
rzetelnego
dziennikarza tych zarzutów, nie ma
Czymowy o lch publikowaniu.
telnikom wcale zresztą o to nie
- ot, po prostu, czytachodziło
jąc artykuły w "Odgłosach". przyzupełnie podobna
pomnieli sobie
historie. dziejącą sie tuż obok. za
ściana domu tub biura... Niektóre
z tych spraw. których nie zamiew
rzamy na razie sygnalizować
raporcie. postaramy sle przedstawić
na naszych lamach. w przyszłości.
Spory rezonans wywoła? list. p0dL. D. (zamieplsany Inicjałami
.szczony w numerze z 29 paździer
telefowypowjedź
także
a
nika).
niczna pani J, c„ opulnikO"'.ana w '
tydzień później. List i telefon dotyczyły sytuacji w Domu Pomocy
ul. Przybysżew
Społecznej . przy
sklego 255 w Lodzi, pełne są oburzenia na niewłaściwa opiekę nad
pensjonariuszami, niegrzeczny perbytowe Itp.
sonel, złe warunki
Pierwszy telefon, jaki zadzwonll w
ub. czwarw
pokoju redakcyjnym
tek, był od pani Krystyny Osady,
dyrepełniącej funkcje zastępcy
ktora Zespołu ds. Pomocy Społ!!
ul.
DPS przY
któremu
cznej,
Przybyszewskiego podlega. Nawiasem mówiąc, pani dyrektor roznaszyfrowała od razu lnicJaly
szych korespondentów. Nie 'PO to
Jednak, żeby calkowicie, z miejsca odrzucić !eh zarzuty. lec:i: po
to, 'aby zaprosić przedstawiciela
redakcji na . dłuższą rozmowę, poa
nlewa:!: - jak sama twierdzi.
co w pełni rozumiemy - trudne
problemy domów pomocy społe
cznej eą tego rodzaju. Iż wymaga•
w
ją - dogłębnego wsłuchania sle
racje wielu osób. zarówno pośród
pensjonariuszy. jak I personelu,
którego nie należy z góry obarpodczać winą za rozgoryczenie
opiecznych.
Zaproszenie pani dyrektor chetnie przyjęUśmy. Tym chętniej, Iż
w jednym z następnych telefonów.
Nawrotek,
Stanisławy
od pani
nam Si,tuację w
przedstawiono
w
Przybyszewskiego
DPS t>rzy ul.
w
sposób całkowicie odmienny.
jasnych raczej barwach. Pani Stanisława przychodzi· tam od roku w
odwiedziny do swojej siostry, ma
wlec dobrą okazje do obserwacji.
Oburza sle na treść listu zauwatając, że w domu panuje wzorowy porządek, a podopieczni mają
sle dobrze."
Do innych z kolei publikacji. zamieszczonych w „Odgłosach" · z 22
patdzlemlka, nawiązuje pani, która nie zechciała nam podać naz-

wiska. Chodzi jej o Uehwale Kluprzy Lódzk1m
bu u:ombatantów
Komiteci.i Stronnictwa Demokratycznego, dotyczącą opóźnien w przygotowaniach do budowy Pomnika
.. Lóliź".
Chwały żołnierzy Armil
•ł.zecz jednak nie w treści uchw e.ly, lecz w nazwisku na podpisie
•. w Imieniu członków klubu I zaJlterl<:ami
poprzedzonym
rządu",
„dr". Pani .. X" ma pretens)e o te
tej samej
ponieważ na
literki,
stronie znajduje się wyjaśnienie Urzędu Miasta Lodzi, podpisane przez
dyrektora Wydziału ds. Lecznictwa
który ma przed nazwiskiem tylko
Uterkl „lek". Otóż, zdaniem pani
„X". literki „lek" są &orsze od
wzbudzają
gdyż
literek „dr",
mniej zaufania u pacjentów. Pani
„X" uraczyła nas również opow1eścl11 w zaletach pana .,lek" 1
wadach pana „dr" (zna Ich ponie
dobno dość dobrze). Tematu
podejmujemy. a pretensje Qdrzucamy - po pierwsze, słówko .. lenie od redakcii.
karz" pochodzi
nie musimy sle wiec z niego Uua po drugie - naszym
maczyć,
zdaniem nie jest ono wcale gorsze od oflcJalnego tytułu. zaś dla
dyrektora Wydz. ds. Lecznictwa jak najbardziej stosowne ...
Pan Jerzy Llblch zwrocU uwagę
na zespól szkól odzleźowyeh przy
ul. Irysowej na Balutach. Sciślej
mówiąc, uwagę jego przykula' tabliczka z nazwą, gdzie podaje się.
Iż są to szkoły imienia .,Bohaterów Młodzieżowego Wyścigu Pracy". Pan Jerzy powiada, że w laod detkie1
tach 50. nie stronU
pracy, dobrze wte, co to byty bryo
gady rnłodzle:!:owe, nie może
Czy
nich nic złego powiedzieć.
jednak - zapytuje - nie jest to
dziś dla młodych nazwa zbyt -abs-

Galasińskł
•

.

...

..,.,.

życiową?
- Zapożyczoną.

••

M. Z.

„Dziennik Łódzki" zmienił adres. Mieści się
w·
obecnie przy ul. Henryka Sienkiewicza 9 Centrum Prasowo-Telewizyjnym. Przeprowadził
się z ul„ Plotrkowskiej 96 jako ostatnia · w kolejności redakcja. Na ul. Piotrkowskiej pozostał

zacząłem

płytę z
TIK„Urodziny
piosenkami pt.
muzykę do
Popełniłem
-TAKA"
fHmu .,Haracz szarego dnia" i koń
cową piosenkę do filmu „Pan Samochodzik - praskie tajemnice",
filmu który w styczniu we}dzie
na ekrany kin. W sumie skomponowałem około 30 utworów, które
emisji telewizyjnej
ióczekały się
bądź· był_y śpiewane na estradzie.
W tej dziedzin-ie do wszystkiego
doszedłem sam.
- Czy ma. pa.n ja.ką.i maksymę
muzykę

Proponujemy dziś interesujący
ob.raz Eldara Riaianowa pt. „Garaż". Pomysł opisu zebrania człon
ków spółdzielni budującej garaże
życie, ~ecz reży
podsunęło samo
ser nie ograndcza się do przedstawienia budzącej śmiech i . grooę
sytuacji. Twony obraz społeczeń
stwa, gdzie słabszy, pozbawfony
wpływów i znajomości, pada ofiapostawionego wyrą silniejszęgo,
wysuwają
żej. Na · plan pierwszy
się nie ludZJie, lecz dobrze nam
i;.nane mechani2l!lly utwterdizające
;iartykularyzm. oportunizm i egoizm „Garaż" jest protestem przeciwko patologiom życia ~połeczne
go, kryjącym sie pod formami pozornej · demokacji.
W filmie występują m. j,n .Llja
Achedfakowa Ija Sawnina, Swietłana Niemolajewa, Walentin Ga.ft,
a takie sam reżyser w iroli kieroW>nika działu.

Eli±±

odbędą się trzy niezwykle -Interefilmowe. 8 bm. w kinie „Iwanowo·· w Łodzi zainaugurowano doroczne Dni Filmu
głośny
wybrano
Radzieckie,o. Na inaugurację
tilm Eldara ·Ria.zanowa. pt „Zapomniana melodia
aa flet", uzna wany za pierwszy film pieriestrojki .
które
Radzieckiego,
Na tegoroczne Dni Filmu
Okręgowa Instrwać będą od 7 do 20 listopada ,
tytucja Rozpowszechniania Filmów w Łodzi przygotowała trzy zestawy filmów. W grupie filmów
premierowych zobaczymy m .i n. film Siergieja Sołov · towa pt. „Assa", adresowany do młodzieży w
bog11te.1 opra\\lie niutvcrnej~ głośny film Aleksa.n·
4ra Proszkiua. •. Chłodne lato 53"; dra:wit Psvchologiczn)' Kiry Muratowej pt. „Krótkie !ipotkania"
m .n . ··1 Władimirem Wysockim, a ta k;~ komed'i ę
pt. „Robinsona.da, czyli mój angielski d'Ziadek" w
reżyserii Nada Dzordzadzc i dla dzieci film Pawła Arseniewa pt. „Liliowa kula".
zostały w intereWznawiane filmy połączone
1ujące zestawy: „Filmy nagrodzone na międzyna
rodowych festiwalach filmowych". „Różne oblicza

W listop;idzie

czamą

pisać

su:•

Uwaga, eieka
sujące

- Z jakich powodów odszedł pan
z „TIK-TAKA"?
- Na moją decyzję wpłynął dość
za.bawny incydent. W czasie spektaklu „Braci Karamazow" w Teatrze Narodowym. w którym grapostać tira- ·
łem rolę Dymitra usłyma
gicz·ną u Dostojewskiego,
łem ,z sali: „o pan Marek z TIKTAKA". I koniec... Poczułem się
zaszufladkowany. ·
- Ale nie zerwał pan całkowicie
kontaktu z dziecięcą. publicznością.?
- Nie. Stworzyłem kabaret „Marek i Zbyszek - zapraszają", który zmienił nazwę na .. Ufodraka
zamiast TIK-TAKA". Niedługo ten
kabaret będzie obchodził swoje
pierwszy w
czterolecie. Jest to
Pqlsce kabaret dla dzieci. Poza
tym wspólnie ze Zbyszkiem Grusznicem wyreżyserowaliśmy w Sali
Kongresowej widowisko „A wantura wśród gwiazd" z okazji „Dnia
Dziecka". Ma·rzy mi się zrobienie
dla dzieciarni rewii z prawd.ziweg0 zdarzenia W moi.eh programach sta·ram się uczyć dzieci bauwrażliwić najwiąc. Chciałbym
młodszych na język polski i słowo,
które bardzo łatwo zmienia swoje
:z.naazenie w zależności od kontekstu. Unikam taniego dyda1i:ty~mu,
z.resztą dzieci tego nie znoszą i nie
/
dają sie na brać.
- Komponuje pan także piosenki, a przecież nie kończył pan żad
nej szkoły muzycznej. Skąd ta
pasja?
- Będąc jeszcze w liceum zaczęły mnie intrygować małe czarne mróweczki na pięcioliniL Chciapodręcz
łem je poznać . Kupiłem
i ·kontra.punktów
ni·k harmonii
Korsakowa. pierwsze wprawki muzyczne i sam rozszyfrowałem tę

tylko Klub Dziennikarza, ale już nie na dłu
go;
W piątek, 04.11.1988 r., idbyla się uroczystość
„Dziennika
otwarcia nowego lokalu redakcji.
Łódzkiego". Obecni byli: I sekretarz KŁ PZPR
ZG RSW
J6zef Niewiadomski, wiceprezes
„Prasa-Książka-Ruch" _.. Alina Tepli-Kobielska.
redaktorzy naczelni łódzkich gazet i pism. Dyrektor Łódzkiego Wydawnictwa Prasowego RSW
Andrzej MikoJAjczyk
„Prasa-Książka-Ruch" powitał zespół „Dziennika Łód'zkiego" w nowej
siedzibie oraz wręczył 10 pamiątkowych fotoautorstwa Grzegorza Gałaslńskiego
gramów - przypominających opuszczony gmach przy uL
Piotrkowskiej 96.

„

•

trakcyjna t Kto potrafi podać choć
tych
Jedno nazwisko uczestnika
brygad? Podzlelamy te wątpliwoś
ci, zgadzając sie także z panem
Jerzym, że naprawdę nie brakuje
nam nazwislc, godnyeh umieszczenia na tabliczce · z nazwą.
Pani lrena Augustyniak na:zeka
na brak lekarza dla dzieci na osieprzy
dlu Piastów. w przyehodni
ul. Myśliwskiej. Odkąd na rentę
odeszła pani dr Robakiewicz, znanie ma komu
komity pediatra,
zajmować się ddećml, których na
jako że bloki
wiele,
jest
osiedlu
niedawno.
zostały
wybudowane
Pani Irena liczy na naszą pomoc.
my zaś liczymy, że sprawą zainteresuje się ZOZ na Górnej. Inna
pani. mieszkająca na osiedlu Radogosicz. niepokoi s1e o dzieci. ale
pod fnn.vm w~I~em. syn fej uci,ęszOJl.ą do przedszkola nr 195 przy
ut. Jeslonowe.l. gdzie czasan1!... ogrupą serial
gląlla wraz z całą
w
fllmowy .,Bergerac". Potem.
Mama
sny...
zlę
nocy, mlewa
techłopca uważa, że oglądanie
lewizji nie jest najlepszym zajęciem
My
w przedszkolu.
dla dzieci
zuuwatamy. że jest to zalecie
pełnie niedobre.
Pani · Renata Wdzięczna . denerwuje sie. iż w p.olskich bankach
nie można dowiedzieć się o stanie
własnego konta, utywajac w tym
celu telefonu. Pani Renata próboIli
wała. J odpowiedziano jej (w
, Odd~lale PKOl. że jest to niemożliwe z uwagi na ..• tajemnice bankową. Nigdy by mi tak nie odpowiedziano za granicą. gdzie telefoniczne sprawdzanie ·konta · należy
do oczywfstoścJ - mówi na,m Pani
sprawy
Wdzięczna. która ma te
z autopsji. Panią Lucynę Koper z
ul. Podlrnlanskiej na Dąbrowie denerwuje z kolei to, że przez 17
lat płaci za ciepłą wodę, która występuje sporadycznie. zazwycza1 w
porze atrakcyjnego ·fumu. Pan\ Lucyna mieszka na zwykłym, trzecim
Pietrze bloku. Podobne dolemlwoścl
odczuwają

sąsiedzi.

Spółdzielnia

,.Zarzew" nie reaguje na ich monity, Na pewno nie ma wykonawców. A jeśli Ich ma, nie posiada
są,
akurat
Ą Jeśli
materiałów.
znajdą sle zawsze pilniejsze prace.
...
A jeśli
Jak widać, dtwonlą do nas w
większości panie. Nie jestem antyale namawiam również •
feministą.
panów: dzwońcie do nas jak najczęściej I

ANDRZEJ
GĘBAIROiW'SKl
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Prosimy o .kontakt telefoniczny w godzinach 8-16, pod nr nr 7ę-so-22, 32-65-19,
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Na kolumnie ~.Polemiki, ll!'ty, oplnh" pnbllkaJemy tylko llsłJ podpisane lmlealem I nazwiskiem, z 1.)oc1anlem adresu. Adre1 I nazwisko
7a~tn.-eam:v

dakdl

OD

POMYSŁU

•ohlf'

DO

moillwoA~

POMYSŁU

1A.WZ&E&

•3

Zclzi.wił mnie pcmysl felietonisty „Nagłego zarrlępstwa" z
numeru „Odgłosów''. aby reaninmwać zmairłe w zaTodiku Muzeum
Li<teratUJry i Prasy, pom~·ślaone kiedyś jadro oddziial Muzeum Historii Miasta Lc-Oii. Ponlt>waż „nomina su•nt odioF.a:", posługiwać
się będę równie przejrzystym szyfrem, j:ik te·n p r zyj~tv p;7.oZ F elteton1stę dla i<lE:ntyfikacji kolejno po
sCl'bie następujących szefów ambitnej placć-V1·ki kultm·a·lnej.
0tó7. pełen pomvslów Dyrektor Pierwszy miał pomysl. b:v założyć w Lodzi-mfeśc;e takie muzeum, które zaćmiłoby swą sła'vą
nawet znakomite Muzeum Literatury im: Adama Mickiewicza w
Wars?aiwie. Na.jbardz.iej z tego pomysłu DYTektora Pierwszego ur'.eszy!a się ponoć dziatwa Apoll'n-a - skryby różne literackie i
dz;enniokarskle z n;i-s7e150 mia"!W.c7ka. rade w:>chać . kadzidła wie~z
c•e1 słn· '!Yy. iak gd~·bv nawet k<"r> ie rt1€chanlcme pęd7.ące P io1rkowskim traktem przez p!'l.c Wo1n :: ś~i s~mym kad:;;idiem. a n·e

sp„11nami

dvs>:nłv.

W natlok„u pię'rzqcych się pomysłów zapomniał widać Dvrć'k
~or Pierwszy, że są w t~·rr. mieście dwie całkiem nieliche bibJ:ot~ki. licz!l,ce razem coś ponaid
półtora mi.liona książek i cza<;0-

pisim. wśród których I dobra LITERATURA się znajdzie i PRASA
nie najgorsza też. Błblioteki te od paru dziesiątków lat z powodzeniem sprawują piet".zę nad prz,echowywaną w nich spoocizną oiś
miennlczą pokoleń. A że już trch najwybi·tniejs:zyc<h Dostojnych
Zmarłych przygairnęło warszawskie Mwzeum Literatury, u na.s jakoś przymało wieszc"1:6w choćbv na miarę mistrza Adaima, to
z
realizacja pomysłu D~rektOT.a Pierwszego niie poszło tak gla<lko
jak się spodziewał bkaln:v oddzi.ał ZLP. Stowa.rzY'SZenie Dzienłli
karzy PRL i może jeszcze parę osób. Znaleźli sie natomiast iacyś złośliwi, pokp1wa.Jący z pomyskt Dyrektora P.ierwsz.ego. kt'.Sry
iaiał się zresztą realiza::ią pomvsl6w jeszcze bardziej nowych.
Dru-gi DyrektoT nie był iuż taki skory do pomysłów, ale i ".:·:'\
wpadł na pomysł. wskutek czego przyszedł Dyrektor Trzeci. którv ma pomysł, aby zrezygnować z realizacji pomysłu DyrektoTa Pierwszego, za co mu chwała. Jak twi d'zą dobrze poinformowani ten Trzeci, wbrew -:lomn.iemaniom elieton-isty. niczego dotąd nie przekazał i pew.nie nie przekaże, oo· potrafi gł6wkować i
na taki pomysł by nie wPadl. A przy okazji zwracam komu trzeba ll'Wa~ę na to, że wspomniane wyżej blibliotekl mimo trudnv-:h
warunków lokalow:vch zapewniają całkiem godne przytulisko
,,ksiażkom". gazetom. jakimś tam jeszcze obrazkom itp. szr>a-rgalcm". co staral~m !ię W}"kiazać w ki1Iku na łamach ,.Odgłosó<v"
opublilkowanych tekstach. a nawet, gdyby si~ dobrzie przyjrzeć.
'!'5wnleż w tym samym 43 numerze w betipośrednim sąsiedztwie
,,N<>'!le'!o zastępstwa'.
Ponieważ wszyscy już tu mieli jakieś pomysły, mam i i.a pomysł. by na tym zakończyć tę notatkę.
ANDRZEJ KEMPA

„JĘZYK OJczysTY POLONUSA"
&.azwwww

•

List M.S. (,Język ojczysty
Polonusa") „Odgłosy" nr 42/88
jest wyjątkowo niesmaczny, a zarazem niemąd!ry (przepraszam
ale trudno go inaczej określić). Dużo jest w Polsce zazdrośników i
zawistników. Od czasu, gdy łatwo z Polski wyjechać - ujawni<>ją się i w tej dziedzinie Gdy nie mogą przes21kodzić w wyjeź
dzie - to chociaż starają się ·obrzydzić i stworzyć niemiłą atmosferę wokół wyjazdów.
Chyba w -każdym krnju istnieją grupy tudeii pragnących wyemigrować. kierujących się róż.nyrni powodami. U nas akurat domlnuie oragnienle poprawy warunków życiowych. Ale nie tylko. Kt.oś
kto chce zrobić prawdziwą karierę naukową też ma w Polsce
kiep,!cie per~pektywy t też mySli o wyjeździe. Obowiązkiem pań
stwa iest stworzyć takie warunkl. aby liczba pragnących wvemi~".'owac była iak najmniejsza. Gdy państwo nie potrafi tego dokc:;,ar (z róźnycl'. ·wz~ledówl umożliwia wyja~d aoktywnym, zaradnvm ie<l11ostkcm. I to u nas się stało. A przyjdzie czas. 7.e
wielu powróci. I wcale ;ęzyka polskiego nie zapomni. "fo, że ludzie będą mieli dolary, wcale nie ozna.cza „za.gła<ly mowy ojczystej"
Jest rzeczą zhaoną, Iż pod wplyw~m emocji czy nagłego• wzourzen1a można przypomnieć sobie dawno zapomniane fak.ty ..:L.Y
zdarzenia lub słov:a. I t.o się stało w czasie przygody z grabiami Jest rzeczą norm~lną. Iż Polacy n'l Litwie dol:>rze mówii\ r:-'l
polsku -nikt i.m n'e zakazywał mówienia po polsku, a od ~5
lat ukazu;e się J:?a7eta ,Czerwony Sztandar". Bardzief może 7lfomiewać fakt. iż Z. Srzez1ńskl w USA mówi po polsku.
Na zakończenie listu M S zamiast życzeń. aby wyjeżdżającvm
udałv sie ich p\0onv. ich orai;11lenla alw zdobyli dnbre 1'"7VC'jc i
prZV'!IPC>rzyJi krajew' dumy Z kh działalności - ma 1edynle do
zaof~r·owania żytze-nie. aby szybko wyzoył! się swej mowv pol!'kiei Dziś pisze to a 'utro może wrywa~ do zamkr,iPC'i l 9•anic
dla powrotu I kółko ht~tO'l'ii zamknie się.
CZESI.A W ttLI!QSKI

W OBRONIE RZEKI PILICY
iiiffłS

;

i

na

łyC11enle

!!krótów.
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Z saty~takcią od,notowuję fakt te sporo miejsca poświęcacie
ochronie środowiska w waszym regionie, publikując artykuły, reportaże i listy zaniepokojonych obywateli. Z Lodzią związana iestem nie tylko wspomnieniami z okresu dzieciństwa I studenckiegn ale I poprze-1 mie«'l'kaiącą tam nadal rodzinę. Z . nią orawie każde wakacie spęd?am nad Pi•licą, której wody docier'lją
Pr7."<';P7 <io domów i miec;?l(.,_ń łód7.kich. Z o.-zer•żeniem stwierdzt!am. że sytuacja tej rzeki Wt>SZła w fazę krvtyezną i njebezo;eczna n;e tyiko dl:> samej rzek.i, ale głównie mieszkańców łóiz
k·f>i a!!l"mei:acii.
Po raz p;erv."Szy w Hl88 roku radio I prasa podawały i·n formacje o 1atrucl•1 Pilicy (na razie ponoć czasowym I na niektóryi:h
')dl'inkachl Nie wv1aśnkno ie-dnak kto do tego dopuścił, kto iest
0d,..,nw't'd1ialnv. · iaki iest c;top'eń ·skażenia I zagrożenia dla osób
.onk""'""il'lf'Vrh krany w Lodzi? Ta obc;jętność przeraził.a mnie C'łl·
kiem Pewnego cinia P'7.ecież r1eka. Pilica może zostać za.truta
<'11tkowicie I co wówc?as? Latwo sobie wvobra2lić tego konsekwencie. r'.zy i w6wcn1s ie<lvną reakcją będzie obojetność 1 milc?enie władz. urzędów • instvtucjl odpowiedzia•lnych za dost'łll'
cu1n 'e czvc;tei wo<~' do mies?kań lod7'ian
Mv~fąc 1 przerażeniem co może czekać
moieh
najbliższy·h.
or7Vi~1a'am ~ię 7 większa uwagą. co dzieje się nad Pilicą. której
r~ódi 7i\Wd7iecz.a żvcioda,na wodę Przede wszystkim panuie tu
ci;.łkowitv żvw 1 r,ł ' c;obier<il\"two Po pierwsze - bnegl rzekli "l'l
o„:kinku ('hocby od Przedborza w górę Piolicy oblężone są przez
..,,rlmi<i:· n'-ml'>w !l'łorizi„7.owych
Shnica harcer~'<a w B i :::.łym
l3'7f>!.'u 7.a11ier7y>;zc~a nekę.
daolei robią to Inni obozowicze .tp
Ną,il1>~n icf wo Pr1€'dbón hezl! toś nie wvc;na drzewa, choć przecież
v1•r?vrnuia one wode za.•ilaiąca płvciutka Pilice f pomimo tego,
że Wl'ł~nif> w tvm reionie miał powc;tać Przedborski Pa.rk Kraiozr111wr7v .Teg<> N>lem. opróc1 za,·howania starodrzewu. miał b:v~
nn?vtvwn" wolvw na bilans woony w g6rne1 I środkowej PiJ1.:-v.
1'v.,..,~?!l•ern nlkt tu iakby nie mvśll i nie ma na uwadze. jaką
rei<> t::i pe-k'ł c;OE"lniii ' ~oełniać bed.zie.
Nie !T'<"7na tu żvw1o!owo loko)Vać obozów. gdyż zatruwa;ą one
skutennie wodę. nie mo7na wycinać bezmyślnie lasów, bo zubożaj• one ~oraz rni1.ero1eii:zą Pilicę. Pilica z uwagi na swe ·l'O·
wia7.ania z życiem łódzkiej aglomeracjoi, musi być rzeką szczegól·
nef oehrony, troski i polityki !Il A to powiinmo wypływać nie ~
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cl:vbrej woli ludzi · i !eh widzimi się, lecz jasno sformułowanych
przepisów, które można .na co dzień egze~wować. Pozwoli to na
pewno także na szybsze wybu:lowanie oczyszc.z alni w nadpilickich miasteczkach i osiedlach. Chciałabym, by na ten tem::i.t wypowiedzieli się jamo p-iedsta.wiciele wojewódzkiego wydziału o.•hrony śro:rfowi..;ka w Piotrkowie Trybunalsk.im, a ta:kże wydziału
rolnictwa., leśni>Ctwa i gc.stpodaorki żywnościowej oa:a;z chorągwie
ZHP.
P . szę to
P ~ !icą. ale

n !e ja.ko obrońca kUJmkających coraz słabiej żab nad
jako człowiek n.cri. iepok'<>JOny beztroską tamtejszy,~h
wladz i c·:·gam.izacji społecznych.
JOANNA PALECKA

Ś·MIERTELNA KĄPIEL DZIADKA
Nawiązując do artykułu za.mieszczon&go na lamach waszego
czasopisma_ ,.Odgłosy" nr 33 z 17.09.1988 r. pod bulwersującym
tytułem „SMIERTELNA KĄPIEL
DZIADKA", a podpisanego
przez T e resę .Terzykowską, zmuszone jes t eśmy do tego tematu
wnieść wyjaśnienia. Artykuł zawiera bowiem, mówiąc delikatnie,
szereg nieścisłości.
Jesteśmy tymi, które przez swoją, jak wynika z treści artykułu nadgor.liwość, nie tylko że nie zrobiły nic dobrego,
ale.
jeszcze przyczyniły się do tego, że nasz sąsia.d Gabriel Michałowski (bo o nim "mowa w artykule) zmarł wcześniej, a mógł
może jeszcze długo pożyć. Os1tarżenie poważne!
Zawiera siE:
ono w wypowied.zi Teresy Jerzykowskiej: „Dziadek, który na to
co dobre ·a co zle mial inny pogląd niż jego sąsiedzi,
p r z 11P tac i t życiem swoją niezależność".
Ale sprawa wygląda nie. tak! Mamy czyste sumienia i poczucie, że spełniliśmy zwykły ludzki obowiązek. Stwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że gdyby nie nasze interwencje i pomoc,
Dziadek zmarłby dużo wcześniej i to z głodu oraz w cuchnącym
barłogu. Wówczas zapewne Teresa Jerzykowska napisała~y inny artykuł. (... )
Ażeby nasze wyjaśnienia korespondowały z treścią artykułu,
podajemy je w kolejności. -

1) „czasem jakaś sąsiadka przyniosła
talerz cieplej zupy".
Otóż do cza.su, kiedy Dziadek był sprawny wychodził z domu,
nie zachodziła potrzeba udzielania rnu pomocy. Nikt też w tym
czasie nie zanosił mu żadnych posilków. Jak na tak podeszły

wiek
my -

był

zadziwiająco ruchliwy, sprawny. Al~ p .. siłki z · no>iłv ~ -
lecz o tym kiedy i z jakiego powodu w dalszej treści

wyjaśnienia.

2) „kiedy in:iziej znowu wybra.l się do baru
mlecznego. al -~
obiadu nie zjadl - wrócil z polowy drogi". Skąd takie detale?

Czyżby

Dziadkowi w jego wędrówkach ktoś towarzyszył?
Kryzys nastąpił w początkach ma.rea 1938 r W lutym 1!>88 r.
z mieszkania Dziadką wywieziono ogromną ilość nag:-om<>dzonych śmieci. l faktycznie, „ctężko przeżyl Dziadek
utratę
swojej „kolekcji" Prawda! Załamał się, przestał wychodzić z
domu. Nie widząc go przez kilka dni i nie słysząc, ażeby poruszał się po mieszkaniu, nie mając odwagi same bun pójść. zawiadomiłyśmy MO. Dziadek żył, ale był skrajnie wyczerpany
i wychudzony Miał straszliwie zasinione oko i obrzęk. (. ..)
I wówczas zebrała się nas piątka kobiet i postanowiłyśmy
Dziadkowi przyjść z pomocą. I nie cz a s e m jak pisze Teresa
Jerzykowska, zaczęłyśmy podawać mu posiłki a codzie n n ie
regularnie przez około 4 tygodni. Dawałyśmy śniadanie. obiad
i kolację. Podawałyśmy mu t.o co my jadłyśmy, a więc posiłki
dobre i treściwe. Przez pierwsze kilka dni karmiony był łyżecz
ką w pozycji leżącej hk był słab,v. że me m :':: gł us.ą 5 ~ \V~· c.z
żenującym dla nas było to, że Dziadek za każdym razem dzię
kował nam, a jego słowa „dziękuję serdecznie szanownym paniom. nie wiedzialem że są jeszcze dobrzy ludzie. jak się odwdzięczyć" oraz sposób wysławiania się świadczył o tym. że był
to człowiek o d11i.ej kulturze. W tym czasie czyniłyśmy starania o objęcie Dziadka opieką stałą. I prawd:i iest . że 0 ?..i~ ~ k
dwukrotnie skierowaną opiekunkę z PCK wyprosił z mieszkania. Ale był-0 to w kwietniu 198q r., kieclv - ,-, l< ilkun «.o n wym podawaniu mu posiłków nabrał sił, zaczął wstawać, a do
tego wiedział że ma pomoc sąsiedzką.
3) „Przybyła ekipa z administracji, dopływ wody do mieszkani:I odcieła. mieszkańcom niższych kond11'7n!Ic 11 przes rilo (Jrozic z:z
lanie". I któ.ż to udzielał takich informacji? Mamy 'prawo orzy-

zainteresowanego zatrzymujemy do

•

wiadomości

re-

następne blisko 2 m i esią c e nie u.::zestnicl y ły śm y w n iPozostał jeden i to waż.ny probie.n . ppiekunka
PCK
przychodziła w południe na 2-3 godz. Pozostała sprawa podawania Dziadkowi śniadań i kolacji, a w soboty i niedziele dodatkowo gotowanie i podawanie obiadów. Podjęła się tego iedna z nas, \Janina Siennicka za wynagrodzeaiem 3 OOO-, zł mies·ięcznie. Sumę tę Pe·;{ wyplaca t ze ś rnd!rn·.v w la~nyc i1. N" za-

Przez
e z y m.

kup żywności dla Dziadka, opiekunka z PCK otrzymywała pieniądze (za IJQkwi.towaniem) od terenowe j opiek unki spo ł ecznej,
a wypłacane one były z emerytury Gabriela
Michałowskiego,
k.tóra za okres wsteomy w znacz.nej k wo~ i e zJ< ala p r zez ZUS
wypłacona. (... )

7) „wezwano lekarza, zadec·y dowano o przewiezieniu .Dziadka
do szpitala. W asyście sąsiadów przygotowano do wyjazdu. Kiedy pielęgniarka otworzyła szafę, ateby poszttkać p i żarn:y wypadła paczka. Oczom zdumionych sąsiadow u~a:::ala sie j e1 zawartość zl.oty zegarek w Jd!k u a rubych kop erta : h, biżuteria,
spora il o ś ć dentystycznego :lota"

B z d u r a a b,s u l u t n a !
A oto prawda.
13.06.88 siost.ra-opiekunka PCK

zauważy ła, że u Dziadka wynóg, że n ie reaguje. jest apatyczny, .odmawia ·'rzyW dniu następnym stwierdziła. że stan się p >~or
szyi. Udała się do Przvchodni Rejonowej I do Dziadka sprowadziła lekarza. Lekarz (nie scisiedzi) stwierdził. ż e stan Dziadka
wymaga umieszczenia go w szpitalu . Z Przychodni Rejonowej
zadzwoniono po pogotowie. Asystujący sąsiedzi to Janina Siennicka która tam była z racji pełnionej
funkc ji. I to Janina
Siennicka wraz z synem i sanitariuszem doprowadzili Dziadka
do karetki. Żadra z nas pny tym nie b.vła. Nawet nie wiedzieliśmy o ty:n. że DziadPk hę d7 i e przewieziony do szpitala Tak
zadecydował lekarz, bo taka z
pewnością była
koniec z ność!
I nic nie ukazało się naszym zdumionym oczom,
bo nas tam
nie było! Nikt nie szukał piżamy i szafa nie była otwierana.
Szafę otwierano dużo wcześniej, bo 5.05.1988 r. w
obecności
Komisji, w skład której wchodzili: kierowniczka
terenowego
koła PCK, jej zastęoca, siostra-opiekunka PCK or·az Janina Siennicka. Jak nam wiadomo sporządzony został protok6ł, ze szczególnym spisem zasobów Dziadka .
Jakim prawem publieznie krytykuje się, a raczej wręcz oskarża ludzi, z którymi nie raczono niczego skonfrontować? Gcfzie
rzetelno.ść I etyka dziennikarska? Jak na po',Vażne czasopismo
to kompromitacja'
My nauczkę mamy do końca życia. (... )

~tą?ił obrzęk
Jęc1a posiłku

Domagamy się: sprostowania i rzetelnego opisu
przyczyny
„Smiertelnej kąpieli Dziadka", oraz
umieszczenia na lamach
..Odgłosów" pełn~o tekstu
naszego wyjaśnienia. A takżt: oodania nnwiska osoby. która Teresie .Terzvkowskiej wyw•a:i':l
ud1iel1ła. W każdej chwili gotowe jesteśmy do przekazania d~
datkowych niezbędnvch tnformacji. jak również do konfrontacil.
Od Teresy Jerzykowskiej spodzie';'amy się słowa przepraszam.
JADWIGA MARKIEWICZ, STEFANIA l\UCIELSKA, l>ANUTA
GOSZCZ, JANINA SIENNICKA, APOLONIA WJSNIEWSKA.
Swladkowie opisanych wydarżeń: TADEUSZ KRZEMINSKI.
MARIA KAMIŃSl{A, DANUTA DĄBEK.
Powyż$ze wyjaśnienie przekazujemy do wiadomości:
Telewizja Łódzka, ul. Narutowicza 13, red . . Anna

• t)

ska.
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Zarząd
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Orzechow-
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PCK, ul. Piotrkowska 236,
PCK Łódź-Polesie, ul. Lipowa 28.
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7.Wiązku z anonimową i)rośbą,_ w sprawie niewłaści-wego nau-:
~· · ·~
"'<ll•l<-iegn w ~zkolP Pocls' „.,.,.,.„; ~· · ·7 :~
• .o-'.z1
Hl. Sienk'ew1cz:. 46
Wydział Oświaty, Wychowania I Kultury
Łódź-śródmieście przeprowadził postępowanie wviaśnla.lące.
W trakcie postępowani3 skontrolowano zapisy tematów lekcvj-

„

' -·"·' •

nvrh w dziennikach klasv TV b w roku o;;zkolnym 1985/86, V b
1967/88. na podstawie zwolnień lekarskich ustatol!O absencję chorobową u..:zącej w tych klasach ięzyka poll'kiego
nauC'7.vcielki mgr Katarzvny Prz:vbvszewskiej ora1 przeprowadiono rozmowę z dyrektorką i wicedvrektorką szkoły.
W wyn"ku tvch c11falań nstalono co m1.stenu;e:
1. W roku szkolnym 1985'86 mgl' K Pr1ybys2ewska przebyw'łła
37 dni na zwolrilen;ach 1e1'arsklch. Pr1eorow.ap1ila w tym c>as;e 191 jednostek lekcyjnvcfi. na 42 dyrekcja zapewniła faeh.„ve
herbatę.
zastępstwo. a na 33 jednostkach realizowano program l·n nvt'h
4) „Do mieszkania Dziadka wkroczyla kolejna ekipa z admiprredmiotów.
nistracji -zreperować iństal<.łcję wodno-kanalizacyjną" i urywek
2 W roku szkolnym 1986'87 nauczycielka opuściła 106 dni Cjacytatu „Przy okazji reperacji urządzeń robotnicy wyrzucili
z
n;Cl'dzielnie przeprowadziła 93 lekcje. na 58 tekriarh zapewniono
mieszkania sporą ilość zbutwialych, śmierdzących gazet, rupieci
farhr>we zastępstwo. a 49 lekcii rea.li;owano inn~ or1edmloty.
i innych, brudnych i zakurzonych „skarbów".
3. W roku szkolnvm 1987188 nauCTvcielka oou~ciła łacznie \1)2
Tak, ekipa wkroczyła a I inni również, ale stało się to po prodnl. Sa-modzielnie prz<>:prowadziła 108 lekciii na 71 lekciach wrgramie telewizyjnym Anny Orzechowskiej (emisja 20.IV.88). Piganizowano fachc.we zastępstwo. a na 48 i~dnostkach reallzowasze również Teresa Jerzykowska że „zamek w drzwiach zepsun.-. Inne przedmioty
ty byt także". Nie tylko, lecz wyważone drzwi. Bowiem,
jak
Jak wyni·ka z wy.Jaśnień dyrekcjo! nauczycielka dostaircza~a krl>twspomniałyśmy, w lutym przybyła ekipa, ażeby nagromadzone
kotrwałe zwolnienia. często nie informuiac wcze~n·iei o ewentuśmieci wywieźć. Dziadek wpuścić nie chciał, więc drzwi wywaalnym nieprz.ystą.pleniu do pracy, co ą.nacznie utrudniało wrgażono Smieci wywieziono, a asystowali przy tym i inni w pewn.izowanie tachowego zastei:>st.wa W bie7ącvm raku szkolnvm w
nym sensie działacze. I nikt nie
pomyślał o
tym, ażeby te
dniu 2.09.1988 r. pnekazała dyrekcji decv?ie Knmisii Lek~rsk ; ei
drzwi naprawić! Pozostawiono Dziadka w mieszkaniu z nie zao powstrzymaniu ~ię cd Pracy ocl 1 09 1988 r . do :lO 11 l!lRR r z
mykającymi się drzwiami. A to była zima, mieszkanie na parmoiliwośc1ą dnlszego 1."-''>lnienia W +el o;;vtuacif dvrek„ia ooclieterze Do tego w nie zamkniętym mieszkaniu
raczej nikomu
?a decv7ię o prze1E'ciu m.m. klasv VtT b orzez inn11 po!oni„tke i
bezpiecznie się nie mieszka. Dziadek arzwi podpierał kawałkiem
nauczaniu j. polskiego ·do ukończenia przez uczniów szl.:oły ooddeski. I nie było w tym dniu żadnego wynoszenia śmieci, bo
st.awowej. Rodzice klas'' VTT b poinfo.rmowan1 ·1n-<:+<>1i o tel ieznów - zaznaczamy - dokonane to zostało w lutym br„ a
c:vzii przez dyrektorkę c:zkołv n::i „ebranh.1 13 C!l Hl88 r Nauclvpóźniej mieszkanie sprzątali studenci.
' cielka oracę raz.poczęła od 19 09.1988 r
5) „Telewizja to potęga". Tak! Prawda! Bo właśnie ten pro.
mgr TADEUSZ SZYJ\'IA~SK1
~ram spowodował. że naprawiono drzwi, założono zamek, nr·z ywrócono .dopływ wody, włączono światło. I to błyskawicznie!
N AGRODY I WYRÓŻNIENTA
6) „odpowiednie instytucje po emisJi programu
rzucily się
puszczać, że

ta osoba nigdy u Dziadka nie była . Otóż Dziadek
mieszkał na parterze. a mieszkanie przez niego za imowa.ie
usvtuowane jest nad piwnicami gdzie nikt nie mieszka ·, (. .)
Dopóki Dziadek był sprawny i wychodził z domu, przynosił
sobie wodę w butelce, prawdopodobnie pobierał ją z hvdrantu
1 oczywiście pił nie przegotowaną i zimną, bo zagotować nie
mi'll na czvm. I tu zaczęła się ta nasza n ie szczęsn a misja.
Zaczęłyśmy podawać Dziadkowi wodę do mycia się oraz gorącą

więc

ze

zdwojoną energią

36187 ' \rt b -

do opieki nad Dziadkiem".

Mamy zastrzeżenie do słowa „zdwojona". bowiem przedtem,
pomimo faktycznie licznych naszych
interwencji, efekty tego
były żadne. Program telewizyjny spowodował także, że sprawą
Dziadka zajęły się służby PCK. I to natychmiast! Dziadek oczywiście miał opory i opieka nad nim była trudna . Ale opiekunka naszym zdaniem wspaniała kobieta o rzadko spotykanej serdeczności, cierpliwości, swoim postępowaniem i stosunkiem do
Dziadka sprawiła że ją zaakceptował . To ona go ogoliła. umvła,
obcięła paznokcie. ubrała w czystą bieliznę . Doprowadziła do
porządku łóżko-barłóg. Za jej przyczyną studenci
posprzątali
mieszkanie, umyli od lat nie myte okna. Udało się jej również
zawieźć Dziadka do fotografa. .Konieczne to było w związku z
wyrobieniem Dziadkowi dowodu osobi~te~o kt4rv za~i11ął . Również PCK załatwił talony na obiady dla Dziadka . Talony
te
uzyskano w PKPS Obiady przywoziła siostra PCK. Pr6cz tego
z zasiłku docelowego udzielonego przez Ośrodek Opiekuna Spo-_
lecznego zakupiła: maszynkę elektryczną, miskę, garnek Prała
tnkże zabrudzoną przez Dziadka bieliznę. W artykule Teresy
.Terzykowskiej o działaniach PCK t to najbardziej skutecznych,
brak najmniejszej wzmianki. A wszak adres brata Dziadka znalazł PCK l przekazał terenowemu pracownikowi socjalnemu. („.}

• 7 październilka 1988 roku roz~trzy1,nięty został T Ogólnopnl.;ld
Konkurs Litera<:ki im TadeuS7a Mic;ń„k.ie!!n oe:fn„?nnv or~e·, 1ddzial Lóclzki Zwiąr.ku Literatów Polskirh .Turv w "kl<'!d?iP · Wlady~law Orlowski p!7..ewodniC7acv r1lonkowle· J'lcek 7::iol"okl
dvr. Wvdawnictwa t,ód1kie!!o Henrvk Pustkow~ki Jń?ef <;t11nis!aw Kmieciak, An<lnei W Mik„li:iiE>W<iki ooc:t<;1nowilo nie pr~y
znawać I n.agrońy. Pnvznalo natomia~t·
IT nagrode MACIE.JOWJ -CIWlf'RKOCKIEMU . z 1'.,od1i (gorllo
„Królik'') za prac~ pt .. Złote oomarańc1e":
IIT naarodę llENRYKOWl GA.JEWSKJEMU z Svcowa (..ii;oilo
„Gmerek") 1.a pracę pt .. ,Cleń": ora? tr?V wvr67.nlenla Mlchą.łn
wl S Daleckiemu z t.oc!:z,i (godk .Wekt.or") za orace ot
Po
dniach po godzinach" T1>resfe "oor„ 7 R'1d0mia (godło .Anastlł
zja") za pr~cę pt. ,Wekend'', Tadeuszowi Patulskiemu .ze Swidnicy lgodło .. Simplex") za pracę pt. „Oblęże:1 i e" .
Grait ulujemy!
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przewidziane są dla osób starszych, zainteresowanych wypłatą renty natychmiast po
wpłaceniu składki.

UBEZPIECZENIA RENTY
ODROCZONEJ:
małżeństw.

Renta płatna jest z chwi ! ą
przez mężczyznę
umówlonego
wieku, a po jego śmierci św iadc zenie rentowe 1>trzymuje współmałżonka w wys ok o ś 
ci 60 proc. renty głównego ubezpieczonego
oraz jednorazowe świadczenie w wy sokości
jednorocznej renty.
ubezpieczenie renty oszczędnościowej
ze
zwrotem składe·k. Poza rentą, ubezpieczenie
przewiduje świadczenie pośmiertne w w·J dla

Trzy warianty ubezpieczenia dają mo.:iiwość zawarcia ubezpieczenia przez mal~o n 
ków oraz osoby zainteresowane. świadcze
nie~ pośmi el'tnym.

osiągnięcia

CZY WIESZ,

ZE ZA:WIERAJĄC

w PAfrsTWO\ 'YM z rL I zr,
t:REZPJlt ·zEi .
•

UBEZPIECZlENFE RENTOWE

Ró żnorodność

nial, zarówno po, jak i pr zed
terminem
płatności renty .
ubezpieczenie renty bez zwrotu s!dad ~ k . w
razie śmierci ubezpieczonego - przewidziane dla osób samotnych. Eliminacja świa d
czenia pośmier.tnego daje możliwoś ć ustate·nia renty na znacmie wyższy m pozhmie.

UBEZPIECZENIA REINTY
NATYCHMIAST PŁATNEJ:

ubeiipieczeń

rentowych
daje
ubezpieczenia do wa- 1
runków w jakich znajduje się kandydat.
możliwość dostosowania

Analogiczne formy

•

Spółka z o.o. (j.g.u.)
Plac Zwycięstwa nr 13
tel. 7 4-24-28, 74-30-38

z

Ar

n'

s

z

współpracy, na począRtek jako praco~niko·w~zleceniowyc.h

do

D .

11

HL ~ży

!nsl ytut prÓwadzi

1

V

działalność innowacyjn: w zakresie:

::~;::~~ii c!~:~~~~n:j:ergoełektroniki,
badań hydroge~logicznych,

projektowania i wiercenia

studni.
Nie wykluczamy rozszerzenia zakresu działalności.

_ _ _ _ _ _ _ _ _::61/.::_

Wojewódzki w Lodzi.

2960/K

OTRZYMASZ

BEZPŁATNIE

FILM KOLOROWY.

jeżeli

z Twojego negatywu wywołanego u nc:s wykonamy co
najmniej 20 dobrych zdjęć!
_
- Wywoływanie · filmów ORWO, AGFA, KODAK i innych w urządzeniach najlepszych firm światowych,
Odbitki barwne robione \vyłącznie w automntach
AGFA i · GRETAG na papierach polskich zagranicz·
nych,
Odbitki ze slajdów wykonywane techniką specjalną
na papierze odwracalnym.

1

.elektroenergetyki,

Oddział

renty

UWAGA
.FOTOAMATOR zy !

I
I
/ I
I
'"- '

PAŃSTWOWY ZAKŁAD UBEZPIECZEN

ubezpieczenia

Ifus'i;tutinOOw~yJ;ó-'Wd::oie;;;owy I
I
I
I
I
I
I
I.
I
I

,,

sokości pełnych wypławnych składeJ:;. Istnieje możliwość zwrotu składek (wyc-0fa-

Wszystkie św i adczen i a z.a.równo w form ie
renty, jak i w fo rmie jednorazowego ś w iadcze 
nia pośmiertneg o, a takż e wy płacone składki
w ubezpieczeniach rent odrocz.onych są podwyższane o procent
urealnienia, którego wysokość zależy od wariantu ubezpiec?.enia, c:{;·e-.
su odroczenia płatności, a przede wszystkim
wysokości oprocentowania, ustalanej corocznie
przez NBP.
Zawieraj ą c ubezpieczenie rentowe , możes z zapewnić sobie uzupełnienie dochodów w pr zys złości, lub zapewnić s talą rentę osobie, kt<?ra
ze względu na stan zdrowia nie będzie mo ~ła
p:>dj ą ć pracy zarobkowe j i uzyskać zaopatrle nia emer ytalnego.

I
I.
I

STUDIO FOTOGRAFICZNE AFP
ZAPRASZ,A

I.

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.
2506/K

I

proponuje Wam nowe,
10. proc. ubezpieczenia.

tańsze,

co najmniej

o

-

ubezpieczenia rodzinne wg zasad ogłoszo_.
nych w MP nr _44, poz. 288, z roku 1985.

-

grupowe

-

R O

P

)

\1

.ł

E

pracowników od
następstw nieszczęśliwych wypadków wg
ogłoszonych warunków w MP nr 42, poz.
269, z roku 1985.

Maksymalnie upraszczamy sposób prowa- ~
dzenia
miesięcznych rozliczeń; załatwiając
. większość formalności
drogą
koresp'Onden-

.

r .•

dobrowolne ubezpieczenia mienia ruchomego, w których wysokość składki ustalamy
na zasadzie negocjacji,

NASZA P
14 ODGLOSY

Bełchatów,

ubezpieczenie

cyjną.

P

Sieradz, ul. Potna 17/13, tel. 54-99.
~~.

Tysiąclecia,

bi.

7,

m. 54. tel. 48-69-05.•
-

.

Łódź,

ul. Nowotki 8, tel. 32-56-61.

10 proc. oszczędności na składce ubezpieczeniowej dla średrtiej wielkości zakładu przemysłowego, to czysty zysk minimum 2.000.000 zł,
a zatem np. tańsze wakacje dla dzieci pracowników.

-

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

3099/K

ZIE
NR 46 (1598), 1311ISTOPAiDA 1988 R.

jak by to w jego wnętrzu wybomba.

22 lutego 1848 r. wybuchła w Paryżu rewolucja, w dwa dn!
później ogłoszono republikę, niebawem Europa zaczęła. oddychać
ożywczym powiewem Wiosny Ludów. Tymczasem na
drugiej

buchła jakaś

półkuli w niewielkim amerykańskim
miasteczku HY'desville w
stanie Nowy York tamtejsza pastorowa pani Fox wraz ze swym
mężem pastorem I nieletnimi córeczkami biegała po domostwie
szukając sposobu na dokuczliwego ducha, który stukał i pukał
bez przerwy to w ściany, to w sufit lub podłogę drewnianego
budynku Poprzedni właściciel przyzwyczaił się już do domo• wego ducha i pocieszał państwa Foxów, że i oni do niego przy-

Pliiskowni<:a na placu zabaw

:Porosła trawą. Po huśtawkach

wykną.

Aliści 19 marca 1848 r. pani pastorowa znalazła wreszcie sposób na ducha, który ha retoryczne zgoła pytanie, czy istotnie
jest istotą astralną, odI>owiedział stuknięciem potwierdzającym
domysł pani domu. Potem udzielił rzeczowych stuknięć na temat
wieku ur-oczych córeczek państwa Foxów i wreszcie
rozgadał
się. jak nie przymierzając stara przekupka. Opowiedział, że sam
w chwili zgonu liczył sobie 31 lat, był ojcem pięciorga dziatek,
potem zaś zmarło mu się w sposób dość nagły i nieoczekiwany
i oto spoczywa sobie w postaci dobrze zakonserwotWainego Sizkieletu właśnie w piwni<:y domu państwa Foxów. W doczesnym
tyciu nazywał się Charles Reine i obiecywał nadal gawędzić
nie tylko z obecnymi domownlkaimi, ale i z tnnymi mieszkańca
mi miasta Hydesville.
Mister Karol , na.uczył się wnet rozpoznawać litery alfabetu,
czytał z nich jak z nut, a powodzenie państwa Foxów rosło i
dochody też, bo każdv seans spirytystycMy przynosił im okrą
głą sumkę dolarów. Zapótrzebowanie na
duchy
rosło, każdy
chciał mieć własnego, prywatnego ducha, z?ś mister Reine coraz częściej, choć istota nieziemska, bywał uirudzony udzf.elaniem żyjącym odpowiedzi na nie zawsze mądre pytania.
Zaprzągł więc do roboty pró:Łnujące dotąd duehy Aleksandra Macedońskiego i Cezara, NapoleGna i Kaliguli,
którzy poprawną
angielszczyzną odpowiadali na coraiz bardziej kłopotliwe pytania.
Szczególnie Napoleon pracował jak galernik na rozległych terenach amerykańskicil od Bostonu do San Francisco; od Cincinati
do Filadelfii. Priewodnikaml (mediami)
pracujących duchów
były zwykle młode dziewczyny a· wśród nich panny Fox: mło
dziutka Małgorzata (ur. 1834) i jej młodsza o trzy lata siostra
Katarzyna.
Niebawem w samej tylko Filadelfii dziahlło 300 towairzystiw spiry-

Z

różnych

szuflad

Siolik dla ducha
tystycznych a już w pazdzierniku 1850 r. naliczono na terenie
Stanów Zjednoczonych około 30 tysięcy mediów, umiejących
rozmawiać z duchami.
.
-:- Szanow:zi p_aństwo! - zapowiadało .med·i um. - Duch puka3qcy stawia się na wasze· rozkazy; ob.1awcie tylko wasze życzenia, a zaraz zakołata.
·

Niedowiarkowie zarzucali pannom Fox, że dopomagają trochę duchom chrobotaniem w kolanach, jeszcze inni poma:wiaU
je wręcz o perfidne i wyrachowane oszustwo.
Sprytni podda.ni wuja Sama rychło wpadli na szczęśliwy pomysł
wyeksportowania nadmiaru
kosmopolitycznych przecie
duchów i gromady mediów, którym zagrażało już bezrobocie do
starej Europy, leczącej właśnie rany po zdławionej tymcza'sem
Wiośnie Ludów.
Ponieważ duchy czuły się najbardziej swojsko w
półmroku
salonów, zaś towarzystwo sadowiło się zwykle przy okrągłych
stolikach, nagle te stoliki ożyły i zaczęły wirować, jakby pod
wpływem magnetycznego !mpulsu złączonych na blacie stolika
dłnni uczestników seansu. Dziejopis
twierdzi, że pierwsze doświadczenie z wirującymi stolikami
odbyło się w Bremen
w
zachodnich Niemczech na początku 1853 r. t'{aoczny świadek tego
wydarzenia tak oto relacjonnwał przebieg seansu: „Pewien jegomość mówił wlaśnie do mnie, że nam do wielu. naszych sza-

leństw jeszcze jedno przybywa, kiedy damy, które naokolo sto1.iko. siedzialy, naraz zawolaly: »Otóż się rusza, doprawdy
się
rusza!« 1 ta.k te:i: b11ło istotnie. Najprzód stól zacząl chwiać się
powo!i, a pot!?m istotnie się obracal. Prz11tomni odsur.P,ti ·m11 7,araz (crzesla siedzącym damom, o. tu stó't zacząt się na d11wanie

krli'c~ć, . zaledwie dotykany czternastoma na nim polo:i:onymi rę
kami, i to tak szybko, że mu można bylo zaledwie biegnąc pod~łać." Wkrótce też pojawiły się piszące ekierki i piszące ol6wk1, w tym celu przywiązywane do nóg stołowych.
Od tego wirowania zawracało się niekiedy ludziom tak dokumentnie w głowach, że w jednym tylko domu obłąkanych naliczo.!lo w ciągu zaledwie pięciu lait aiż 54 entuzjastów wirujących
stolików.
~iedy wir~jące stoliki rozpoczęły tryumfalny pochód po ziem11;1ch polskich, Zygmunt Krasiński
przestrzegał przyjaciela:
„Nie próbu1: sam wprawienia w ruch stolików. Dla nerwou..11ch
to na3sekodlzwsze - i ostrzeż o tym Elizę" (z listu do Jerzego
Lubomir~kiego 29 kwietnia 1853 r.) Tymczasem w Warszawie
bawiono się znakomicie podczas przedstawienia danego po raz
pierwszy 5 maja 1853 r. w teatrze „Rozmaitości",
na którym
wystawiono kroto<:hwilę w jednym akcie ze śpiewkami „Stoliki
ma~netyc:i:ne". napisaną przez Stanisława Bogusławskiego.
Stanisław Wasylewski, pis·zący w okresie
międzywojnia
o
uroka<:h zaświatów pokpiwał z przemawiających podczas seansów ~pir~·tystycznych wielki<:h nieboszczyków: „Tu Aleksander
Wielki, o parę kamienic dalej Mahomet, o piętro niżej z szumem i trzaskiem przylatywał archaniol Gabriel. Skarga z miłą
chęcią podyktowal nowe kazanie sejmowe, Kochanowski szydził
ze swych wspaniałych "Trenów«: w Tarnowie bywal Alcybiades,
Kiliński i
Piu.s VII. Ulubioną atrakcją kresowego Lwowa stal
sir: Napoleon Bonaparte, dyktujący drżącym paniom dlu.gie f!lukuhracje w dośkonalym akcencie kulparkowskim". W Warszaw:e podziwiano słynną Eusapię PaMadino, w Dreźnie pojawiała .
się w salonie Olh:arów tajemnicza Almażenna. Nawe~ Mickiewkz
nie ~tronił od wywoływania duchów a hrabia Zygmunt Krasiń
ski hvwał na seansach zaszczycanych przez parę cesarską, podczas których brylował słynny
Amerykanin Daniel D. Hume.
„nieslychpnych dokazujący cudowności": „Chustki latają po powietrzu i zawiązują się na węzły same. Ręce pod stolikiem jakieś nieludzkie, zaświatowe wstają i dotykają osób przy stoliku
siedzących, a niektórym widomie sii: pojawiają. Cesarz i cesarzowa je widzieli. Pani Delfina pozawczoraj taką
rękę crnla
we wlasnej i ledwo nie zemdlala. Posiedzenie też i u. mnie było. ale nic a nic się nie pokazało, tylko medium sam dostal
strasznego napadu nerwowego przy
końcu i długo konal na
mojej kanapie".
Potem epidemia stoliltomanii przyga.sła a od 1854 r. nastąpił .
stormiowy zmierzch świetności wirujących
stolików, zapewne
pod wpł) wem krytyki ze strony Kościoła oraz wyroków sądo
wych przeciwko zręcznym szarlatanom żerującym na ludzkiej
ła twowiern'lści.

W ostatnich latach XIX w. znów zainteresowano się zjawiskami mediumicznymi. W Warszawie orędownikiem wiedzy tajemnej był wybitny psycholog Julian Ochorowicz, prowadzący badania ńad istotą magnetyzmu, hipnotyzmu i mediumizmu. Jeszcze I dziś tu i ówdzie poruszają się wirujące stdliki a posłusz
ne durhy odpowiadają na zadawane im pytania.
Podobn . tuła się gdzieś po świecie duch reformy gospodarczej.
Sły~7ałem, że pr7ygotowują dla niego okrągły stolik, na którym o;poczną połączone dłonie rodaków. Duchu, duchu reformy
gospodar~zej, staw się na ich rozkazy!
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Mój dom
Dom, w którym mieszkam,
zbudowany został
trzydzieści
lat temu. Na czterech kondygnacjach znajduje się w nim
trzydzieści sześć mieszkań. Są
także piwnice, · schron
prze-

ciwatomowy, a także ~trychy
mieszczące pralnie i suszarnie.
Przed domem jest niewielki
plac zabaw dla dzieci, trawniki, kilkanaście drzew
oraz
tzw. śmietnik.
Na
siątych

przełomie

i

lat

pięćdzie

sześćdziesiątych

mój
dom prezentował się całkiem
okazale, choć wcale nie luksusowo. Był dosyć typowy jak
na tamte czasy, kiedy w budownictwie nie stosowano jeszcze wielkiej płyty,
płytek
pcw czy wykładzin podłogo
wych anten zbior<:zych, metalowych
futryn w drzwiach,
wizjerów, plastikowych
rur
kanaliza<:yjnych, tudziet wielu
innych wprowadzonych
póź
niej udog-0dnień, które nie w
każdym przypadku są udogodnieniami dla lokatorów.
Mimo to, czy też może dzię
ki temu, otrzymując w nim
wówczas mieszkanie,
byłem
bardzo
zadowolony,
zwłaszcza że nie musiałem
już
więce3 palić w piecach, nosić
wody ze studni, korzystać ze
stojącej w podwórku sławojki,
ani też walczyć z wchod-zą
cym na ściany grzybem.

nie pozostał najmniejszy nawet ślad. Drewnianych
ła
wek nikt nie chowa na z.imę,
n.i e maluje, nie
konserwuje.
Niedługo więc i one
znikną
pęwno bezpowrotnie. Ze ś,miet
nika co roku ubywa po kilka
cegieł, skutkiem czego strach
taim wejść. I cale szczęście, że
prawie nikt nie wchodzi, gdyż
od chwili zastosowania
dużych
pojemników na śmieci,
stoją one ·na parkingu, zajmując miejsce samochodom, które z kolei parkują na placu zabaw. ·

spowszedniało,

poszedł

zestarzało

•

się.

do

przodu,
zmieniły_ się moje poglądy na
wiele spraw. Zmienił się także i mój dom, na który coraz
częściej patrzę jak na zapomniany zabytek z epoki póź.nej
cegły i pięknych haseł o lepszym życiu w nowych blokach.
Zmienił, niestety, na
gorsze,
gdyż
płynący
nieub.laganie
czas zrebil swoje, a odpowiedzialni za stan budynku
ludzie - nie. Najwyraźniej zapomnieli o tym, że nie wystarczy coś zbudować i odejść,
że potrzebna jest ciągła obecność.

Mówiąc

po.pularnie, mój dom
zaczyna się bowiem po prostu
sypać. W klatkach schodowych
na przykład miejscami odpada
tynk, łuszczy ~ię stara farba.
Od. dawna już
pozbawione
zamk?w drzwi nie ch<:ą
się
domykać. Zdarza się, że przy
włączaniu

oświetlenia

kogoś

porazi prąd, ponieważ włącz
niki trzymają się „na słowo
honoru".
Niemal
wszystkie
„g!ówne" bezpieczniki są wielokrotnie licowane i tylko patrzeć, jak pewnego dnia
całą
instalację elektryczną, a może
i coś więcej, trafi szlag.
W
mieszkaniach
podczas
, większych . deszczów
niektóre
okna spróchniałe,
wypaczone - nie zatrzymują już
wody, która szparami
leci
wprost na parkiety.
Pękają
ściany
i sufity
Kaloryfery
· grzeją coraz słabiej, a wzywani hydraulicy wzdychają tylko. że gdyby z dziesięć
lat
temu ktoś przejrzał, przeczy-

reprezentują".

Może się także zdarzyć,
że
Spółdzielnia
mieszkaniowa,
ktoś zatrzyma mnie nagle pyktóra · administruje moim dornem1 niemal zupełnie nie intaniem CG sądzę o partnerskim
teresuje się tym, co się w nim
małżeństwie. - „No cóż - odi wckół niego dzieje. Dba tylpowiedziałbym wierzę gorą
ko, aby czynsz - coraz
to
co w partnerskie małżeństwa,
wyższy płacony był regularnie. Niewywiązywanie
się
wierzę w takim sensie, jak w
mieszkańców z tego obowiązku
partnerstwo przy grze w sza_grozi
karą. NiewywiązYWanie
chy. Jak pąni redaktor wiadosię· spółdzielni z ':iej obowiąz- .
mo, przy grze w -szachy part-.
ków nie grozi niczym. Wplyw
ner siedzi po drugiej stronie
lokatorów-c;złonków
spó1dzielni na jej funkcjonowanie jest
szachownicy, gra innymi pionbowiem żaden, choć trzydzieści kami i cały cza5
czyha
na
lat temu - pamiętam
zamoje potknięcie. Bez niego jepewniano nas gorąco, że bę
dnak nie można grać w szadzie inaczej.
chy".
Kiedy tak patrzę dziś na
mój zaniedbany, chylący
się
Może się wreszcie
zdarzyć,
ku ruinie dom, odnoszę czaże ktoś zapyta mnie, co sądzę
sem wrażenie, że istnieje dziwo zadawaniu pytań przechodne podobieństwo między jego
niom na ulicy.
Odpowiedział
losem a losem mojego kraju.
Toteż nie uwierzę chyba, iż w
bym, że oczywiście takie uliczkraju naprawdę zaczyna
się
ne sondy .stosowane zresztą na
dziać lepiej, dopóki nie zaucałym świecie. mo!(ą dać jak;ś
ważę wldocinej poprawy
w
wgląd w myślenie ludzi przymoim domu. '
padkowych. o
przypadkowym
temacie Myśle jednak. że tnkie odpowiedzi powinien potem
redaktor, zebrawszy ich paręset. starannie
przeselekcjcnnwać i wybrać
do publikac_ji
JOZEFRETMAN
tylko takie. które świadczą, 7.e
rozmówca rzeczywiście coś myśli i że potrafi powiedzieć to,
co myśli. Żeby to nie były same
chichotki
rozbawionyrh
perisjona·r ek w różnym wieku

Ale <>to minęło trzydzieści
lat i to, co wtedy wzbudzało
mój mchwyt; rzbladło jakoś,
świat

czyny. Co najmniej
połowa
mówców wygłosi także sentencję, że należy skończyć z równą płacą
dla
obiboków
i
ludzi zaangażowanych, że trzeba wreszcie płacić za naprawdę wykonaną pracę, za wydajność i jakość. Na pewno więk
szość dyskutantów będzie mówić o kwestii mieszkaniowej. o
wydłużających się kolejkach po
wszystko i o tym, że czas nareszcie skończyć z tym biadoleniem. Najciekawsze zaś,
że
będą to mówić w·szyscy, niezależnie od tego, jaka
ekstremę

To wszystko
odpowiedziałbym na jedno z pvtań przvtoczonych wyżej. Dotychczas jeclnak nikt mi takich pytań nie
zadaje, muszę więc felieton
kończyć . Obawiam
się natomiast. że jeśli
mnie
ktoś,
gdzieś zatrzyma. to zapyta , o
coś takiego. że potrafię tylko
głupio zachichotać.

Lewym
okiem
WLODZJMTERZ
KRZEMJIQ'SKI

Gdyby ktoś
zapytał.„

•

. Gdyby mnie ktoś nagle
na
ulicy zatrzymał zwyczajem redaktorów telewizyjnych i
radiowych, i zapytał na
przykład: „Czy wiąże pan duże
nadzieje z nowym rządem polskim?" Odpowiedziałbym:
„Naturalnie, wiążę bardzo duże ,
nadzieje. Tak samo jak z każ
dym nowym rządem w przeszłości. Tak samo w przyszłości
zamierzam wiązać nadzieje z
każdym nowym rządem. Myślę,
że będą to nadzieje coraz bledsze, coraz słabsze, ale nadzieja
musi być. Jak powiedział Ro. man Bratny parę tygodni temu
w
wywiadzie
telewizyjnym,
nadziei to ja
nie
straciłem,
straciłem tylko cierpliwość 1 '.
Gdyby mnie inny

,

redaktor

zapytał, co sądzi pan o
dyskusji toczącej !ię właśnie wokół i tu nazwałby
jakiś
ważny, aktualny problem, od-

powiedziałbym

.Jes1en„.
.

A za oknem

chyba, niezależ
n:e od problemu stanowiącego
przedmiot dyskusji, mniej wię
ścił, wymienił...
cej tak: - „Panie redaktor1e,
dyskusji organizuje się ogromW jednej z suszarni na strynie dużo, każdą w bardio duchu wybite okienko czek,a na
żym gronie, ale też poza tym
szklarza już kilka zim. W inkonkretnym gronem mało kto
nej przecieka dach, mimo że
całą tą gadaniną się Interesudosyć
regularnie bywa smoje. Taka
zorganizowana w
łowany. W piwnicach brak nie
wielkim gronie dyskusja poletylko żarówek, ale i oprawek · ga na tym, że
na przykład,
do nich. Wspomniany na wstę
jak przemawia trzystu
mówpie schron relikt „zimnej
ców, to motna założyć się
o
wojny" - wyposażony niegdyś nie wiem co, że co najmniej
we wszystkie niezbędne urzą
dwustu powie - dziś już nie
dzenia sanitarne, wygląda tak,
czas na gadanie, dziś czas na

Jesień w tym roku za oknem

piękna, chciałem

więc

napisać

jak nazwiemy · owo zjawisko,
czy to będzie KRZYZYS C'b,V,
jak chce ·Kisiel, SKUTEK.
Ważne. ż.e to.
co rozpościera
się wokół nas, wdarło się już
we wszystkie dziedziny nasze&lo
życia I ie_śli wszędzie jest on
groźny i nieprzyjemny
to w
kulturZI' skutki są chyba najniebemieczniejsze bo na dłu
gie lata zostają.
Na stan naszej kultury - l
nie tylko ja - mam nieco inny
pogląd niż mini.ster optymista,
I zaraz, skrótowo bardzc>. wyJasmę
dlaczego. Otóż. dzie.te
się obecnie tak,
że
prawie
każdy gdzieś tam dorabia. Ludzie pracują na półtora a.wa t
więcej etatów (że
nie widać
żadnych efektów w ,naszej go.spodarce z tej bardziej intensywnej pracy Polaków. to iu:!
zuoełnie inna sprawa). są zmę
czeni i zagonieni i nie mają
czasu na czytanie. czy chodzenie do teatru. a jeśli do kina,
to najlepiej na coś gdzie krwi
i strzałów dużo.
Pamiętam,
łowie
'lai

g<lzi~
w posieoe.111dziesiątyi;n

że

c,zęsto
z.aaxza10 się tak, ze,
aby uzyskac miejsce w Hiu1wtece
Ludwika
Waryńskiego,
trzeoa bym czeltac w dług.ej
kole;ce. Pote••l. ten tłum jakoy
tro.ca~ się prt.e.rt.e<lt.ił, ale
ta.k ludzi przychoclz.ą~ycn
do
bib!loteKi, by cos tam pocą
tac, było sporo. reraz, :t. ro.tu
na
rok, czyteinikóv. coraz
urnie;, ludzie po µru,.,,tu prz.esl.clją czytać. l widac kon.sekwenCje takiego stanu rzeczy Język
nasz. ubożeje, juz ktos kieayś
napi..s:al, że obecnje słowo „kurwa" Jako prz.ednek w zic:lamu,
zastąpiło
używany w dawneJ
Polsce zwrot „Mocium panie ',

Swiecą więc pustkami biblioteki, galerie, muzea Kultura
c-0raz bardz1e1 spychana
est
na margines naszego życia 1 ~.:>
pod każdym względem. Wy ;ą~
kowo ni.skie są. na przykład,
zarobki pracowmkow kultury,
Pęwien mój
ma iomy.
ktury
pracuje w bibliotece, opowiedział mi taką hi.story jkę.
Otoż,
kiedyś podczas przyjęcia
ktoś
zapytał go, gdzie pracuje. Kiedy ten odpowiedt.iał. że w bibliotece. jego r<>zmówca tylko
obśmiał
się solidnie i powiedział: No ta:k, ale to za :ę
cie pan, który jak rozumiem
lubi książki, oczywiscie traktuje jako hobby, a tak naprawdę. to co pan robi, jakoś przecież musi . pan utrzymywać rvdzinę?

I niech nikogo tu nie myLi
czasami spotykany tłok w księ
garniach. Książki w dalszym
ciągu są dla jednych elementem
snobizmu i w pewnym
stopniu nobilitacji
dobrze
jest mieć w domu trochę rzadkich tytułów - dla innyeh natomiast dobrą lokatą kapital11,
Poza tym książka oełni także
do.skonale funkcję dekoracy mą
wnętrza. Tych,
którzy czytają
zakupione pozycje jest naprawdę niewielu. Do tego dochodzą
zawrotne ceny i bardzo często
zdarza się tak że ci. którzy zakupioną książkę
przeczytaliby,
nie mają pieniędzy, by ją kupić.

Ale przecież, jeśli od czasu
do czasu bmkuje podstawowych
produktów spożywczych w sklepach. to kto w takiej sytuac:i
będzie się przejmował kultur::i?
Szkoda, że w tym kraju rna
co już zwrócił uwagę Marrin
Król) iest kłopot z myślenie.m
<!ługodystansowym. Szkoda, że
tak mało ludzi zastanawia s1~
nad tym, co będzie za 5 czy
10 lat. W ten sPOiSób zostało
już zdewastowane środ-owisl{o
naturalne człowieka . Nie moż
na więc oszczedzać na kulturze,
bo sku•t ki takiego postępowania
mogą być fatalne.
Oczywiście
wiem. że nie jest to takie oroste. boć jeśli wszvscy orn>cnie
zajmują sie zaral.ł!aniem
oieniędzy . albo inaczej. zdobvwaniem pien!edzy i o tvm tyllm
myślą. to nie mają zbyt wiele czasu na inne rzeczy D0póki jednak nie za.stanie -zatrzymany krvzys eosnodarczy <na
pewno tak szvbk{\ to nie n-'!.stą
pi) nie wolno rohir o..~zczednf')~
ci na kulturze. Dzieki
temu
może uda sle złi!e:odzić
ne!!'ł
tvwne skutki krvzvsu orzvn-> imme1 w tei,
ial<że
ważnej
sferze n3szego żyda.

taki jesienny spokojny felieton.
Ale za każdym razem, gdy już
usiadłem do maszyny, pojawiał
się któryś ze znajomych i dalejj:e w dyskurs o problemarh
i;wiązanych
ze współczesnością
mnie wciągać i }a, zamiast zachows:ć się brzydko I wyrzucić

jednego

czy

drugiego, zagłębiałem się
w te złożone
sprawy i dlatego
nie będzie
jesiennego spokojnego felietonu.
Będzie natomiast o tym, o czym
teraz
wszyscy z namiętnością
wielką pisują, będzie o kryzysie. I nieważne w tej chwili,
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, A potem u irzała Eponja, jak
Pago Pan i Piastun, rann.vm
i,oln1er.i.om F'ulki ucina głowy
s\\(oim miel:3Cm, a jakiś Lestek w biaiym plaszcz;u wrzuca
. te glewy <lu wody. a c·ne, jak
obtomńe krwawe kule wolno obracaJą się w nurcie rz:eki, a
potem odpływają z iei prądem.
Zakryła Eponja twarz dłońmi,
bo nigdy nie widziała czegoś
tak okrutnego i przerażającego
I nie p-otrafila wydobyć z siebie
gło.su. gdy ów Piastun, dysząc
ciężko od machania miecz.em,
pod.szedł do niej i położył jej
dloń na ramieniu.
- Przelałem krew. Ale to nie
była krew wa&zego ludu p~
wie<lział. Rozkaż tedy, aby
otwarto l:iramy grodu.
Eponja z.a wahała się:
- Nie złożyłeś. panie. przysięgi, że twoi żołnierze nie bę
dą. jak ów rycerz, co uciekł,
chcieli grabić i niewolić .
Cofnął
się Piastun o krok,
wsunął skrwawiony
miecz d1)
pochwy i z.acz.ąl mówić przez.
zęby zaciśnięte gniewem:
- Czy 11ie wiesz.
kobieto,
kto st-ci przed tobą? Nie słysza
łaś, że nazywaJą mnie Dawcą Wolnośd? Przybyłem tu nfo
po to, aby grabić i mordować,
ale dać wolność ludowi i uczynit go ludem Polan. Twój pradzia·d. książę
Sieradz uciekł
stąd ze swymi
możnymi nie.
przede mną i moimi wojskami,
lecz przed gniewem gnębionego
przez siebie ludu. Tak to zostaje przeze mnie nazwane. a
ważne jest tylko to. co zostało
na-zwane. Będę niewolnych czynił wolnymi. a wolnvch niewolnymi, albowiem biorę ten lud
w swoje piastowanie.
To powiedziawszy zbliżył ~ię
do odrzwi bramnych
i trzy
razy
uderzył w nie pięścią,
nakazując, aby je przed nim otwarto. A kiedy to się st3!0
wkroczył do miasta na czele
swoich stu Lestków i rozpoc;;:J
rządy.
Zdumieli się wszyscy,
albowiem pierwszy jego rozk::z
brzmiał: niechaj wszystkie kobiety w grodzie szyją z pó!tna
lnianego białe płaszcze. I ~dy
nadeszły wreszcie wojska A_
wdańca i wojska
Olta Powały,
rozesłał po całym kraju swoje
oddziały, nakazując w niewolników obrócić dawnych groclodzierżców i starostów,
a ni~
wolnych kmieciów• czynił wclnymi i pozwalał rozdawać mię
dzy nich białe płaszcze. Tak to w ·
krótkim czasie z da..wnego Jadu Skrzydlatych wyłoniło się
ponad trzystu Lestków. którym
jako przywódcę i wojewodę
wyznacz:vł
Łabędzia · Rude1'o,
gdyż f,abędzi.e byli ongiś spo- .
krewnieni ze Skrzydlatym1.

•

go z czarnego dębu dworu w
Rudzie, gdzie właśnie Piastun
przybył z Eponją,
p"'owrócili
wysłani do księcia Sandomira
posłowie z darami od 'Piastuna i prośbą o rękę jednej z
jego córek.
Książę Sandomir
przyjął posłów, .kazał im jednak zabrać z sobą dary,
co
znaczyło, że odmawia
Piastunowi swojej córki za żonę.
- Nie obejrzał nawet darów,
panie • poskarżył się Piastunowi ów Lestek, który przewodził poselstwu.
Zrobił
tylko gest ręką wskazując nam
drzwi. Nie
usłyszeliśmy
od
niego riawet jednego słowa.
Piastun wezwał
do siebie
Eponję i zapytał ją:
- Co to znaczy, gdy ktoś,
komu się przysyła dary, odsyła ie nic wypowiedziawszy nawet słowa?
- '1'0 znaczy, że tego, który
daje dary, uważa za coś gorszego od psa, gdyż zwykło się
przemawiac
nawet do takich
zwier 7 ąt ja!<- psy.
- Ale
dlaczego,
Eponjo?
Dlaczego?

rzekł Pilicy, za ogronuu\ puszczą i Łysogórami, dlatego Sandomir nie wszczął wojny
z
Polanami, nie chcąc podejmować ryzyka
wojny · o tereny
jedynie od niego dotąd zależ
ne, ale nie ·własne. I stało się
tak, że w ciągu krótkiego czasu w tej części świata obok

Wielkiej Morawy zaczęło rosnąć
w Potęgę i rozszerzać
swoje
granice nie znan"e dotąd nikomu
państwo Polar., zrodzone onl>(iś
z Lendiców i Gopelanów. Ale
że rosło szybko i jak gdyby
niepostrzeżenie, mało kto' zd::iwał sobie
sprawę jakie niebezpieczeństwo zawisło nad okolicznymi władcami.
...Opowiada się, że po kilkuset latach jakiś człowiek rodem z Sieradza doradził królowi polskiemu, aby swych ubranych w pancerze konnych
rycerzy wyposażył
w ptasie
skrzydło. Odtąd takie oddziały
z powodzeniem atakowały nieprzyjaciół,
szumem
swych
skrzydeł budząc u nich grozę i
płosząc im wierzchowce.

wil1 :te kto potrafi nieść cięża
ry, na tego władca
nakłada
ich coraz więcej i więcej, a
kto nie jest zdolny do niesienia ciężarów, otrzymuje chleb
lekki. Nie rozumie tego wielu ludzi w służbie · władców,
dlatego starają się
wyróżnić
czy to w walce czy w gospodarności, nie wiedząc, że to,
co oni
wywalczą i zbudują,
inni dostaną we władanie. A
dzieje się tak dlatego, że każ
dy władca lęka się, aby czło
wiek waleczny albo przedsiębiorczy nie otrzymał
zbyt
wiele i nie stał się samodzielny oraz niepokorny. „Np. o~6ł
tych władca wywyższa, którymi gardzi" - napisano
w
„Księdze Grzmotów i Błyska
wic".

Zwyczajem Sklavinów Czc~5toch wybrał miejsce na w:irownię nie na wzniesieniu górskim, lecz pośród bagien, jakie
w dużej kotlinie uczyniła
w
tym miejscu rzeka Warta i jej
dwa małe
dopływy.
Otrzymawszy dla ochrony prawie stu

dwustu nl~wolnych wraz z żo
nami i dziećmi. Nie jest bowiem skory do ucieczki niewolnik, który ma żonę i dz.ieci, skoro wie, że · jeśli ucieknie - żona i dzi~ci zostaną
zabite. Zabrał też z sobą Dago piętnaście wotów i płóz z
zaprzęgami po dwie pary wołów do każdego
wozu i talt
w ostatnich dniach miesiąca
kwitnienia wrzosu opuścił Rudę, kierując
się
wolno !:u
granicy
z Visulanami. Nie
lękał się napaści
ze strony
Karaka, gdyż szpiedzy przynosili mu wieścł, że tak
w
nowinie, jak i w Nitrze oraz
innych grodach Wielkiej Morawy bunty l spis!':! są organizowane przeciw księciu Rostislavowi, co go bndzo osłabia
ło. Korzystając z tej słabości
umacniał się Karak w 1Bramie
Morawskiej,
przestał
płal'ić
trybut oraz w wielu potyc::kach odebrał
Bohemom kilka granicznych gródków.
Dni były ciepłe, słoneczne,
jak to zwykle bywa podcz3s
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skałach orłów.

Droga

tał:

- Czym . są
twoje czary,
które czynisz w jaskiniach Gór
Wenedyjskich w porównaniu z
czarami, jakie ja czynię? Oto
niemal w jednej chwili, przyjmując twój dawny lud w swoje piastowanie,
uczyniłem go
swoim ludem, to jest lud>:!m
Polan. Albowiem kto nosi biały płaszcz jest. Lestkiem.
A
każdy Lestęk jest równy innemu Lestkowi.
- Puść mnie
więc, panie,
wolno do
mego pradziacb,
skoro twoje czary są potężniej
sze od moich - odrzekła Ei;>onja.
Pokręcił

przecząco

głową

Piastun.
·- Pokazałem Ci swoje c:rnry, a teraz ty pokaż mi sw<~
je Dotrzymałem przyrzeczenra
i prawie miesiąc mija od'<ąd
nle przelałem niczyjej krwi.
Gdy pokażes1 mi swoje czary,
będziesz wolna.
z początkiem miesiąca kwitnienia wrzosu, do zbudowane-
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Częstocha

była

cierpliwiony Dago ciągle ud'lwał się samotnie to w tę
to
w tamtą stronę, piął się
po
rumowiskach skalnych, zagl:I·
dał w czarne jaskinie oczodołów czaszek Olbrzymów, myś
ląc nie bez dumy, że nosi
w
sobie po ojcu ich krew. Jego
żołnierze, a także
niewolnicv
odbywali ' podróż w milcze111;1
jak gdyb:v lękając sie, że 1wl
pobici Olbrzymi na~le zbud::ą
sie i podeuczą icl1 jak m"'.lP.
robaki-. Tylko
Eponja
uśmiechała się ciągle dziwnie i
tajemniczo i zdawała się radO\'l:ać widokiem owej groźnej
krainy, ponil:?waż tutaj zac·ivnała się także kraina jej cz~
rów.
Okryta zielonym brokatow,,m
jechała nie
w 1;0lebce - jak to robili Skrzyrllaci - ale po męsku na koniu, odsłaniając swe krągłe uda i kolana. Jej pełną ładną
twarz opalił wiatr, a
jasne
· włosy jak gdyby nieco wybielił, przez co wydawała się
znacznie ładniejszą. Były chwile - szczególnie nocami
gdy Dago :t;;o~zynał
pożądać
jej obfitego
ciała,
okryt~go
białą luźną tunika i brokat:ipłaszczem

Wym

Rozpaczała
zamknięta . w
kapłanlrn
Eponja,
gdyż pojęła, że być może nig-

•

do

kręta, skalista, posuwano
si<:
więc po niej dość wolno. Znie-

komnacie

dy juz nie powróci do swego
krajµ ani prastary książę s:eradz, ani jej brat Neklan, ani
nikt ze Skrzydlatych, ponieważ
ogłosił Piastun, że każdy ito
nosił skrzydła ma być niewolnikiem, a każdy kto nie no~i
skrzydeł, ale pracował niewolnie dla Skrzydlatych, ma być
Lestkiem
czyli
człowiekiem
wolnym i Panem .. W ten sposób wkrótce mógł
pozwolić
odejść wojskom
Awdańca
i
wojskom Olta Powały, gdyż
odtąd w dawnym· kraju Ludzi
Skrzydlatych rządzili i swoich
rządów mieli
bronić niewolni
ongiś
kmiecie. Między nich
rozdał nie tylko białe płaszc:i:e,
ale 1 wszelką broń zdobytą I.ub
przywiezioną przez
jego wojska. Odtąd też mówiło się, że
książę Sieradz uciekł ze swego kraju nie przed Piastunem,
ąle przed gniewem swego ludu. co się ogólnie
przyjęło,
ponieważ ważne bywa tylko to,
co zostało nazwane i w jaki
sposób zostało nazwane.
Na ucztę, którą Piastun wydał, aby uczcić
odchodzących
w swoje stfony Awdańca i
Olta Powałę, zaprosił też i kapłankę Ęponję i tak ją zapy-

rach pod ciałami Olbrzymów,
aby o kilka stajai1 dalej nagle wytrysnąć spod skał przez
liczne wywierzyska. Oderwane
od tułov:ia potrzaskane głowy
olbrzymów twón:yły mogoty -kopiaste białe wzgórza z rzadka porośnięte karłowatą sosną.
Tu i ówdzie widziało się sln.ły podobne
do
połamanych
maczug Olbrzymów, tułowia
bez rąk i nóg, z wypukłością
żeber zaznaczonych
bruzdami
i rynnami.
Wszędzie
walały
się Z\Vapniałe
kości
Ol br lymów, ich broń
- połamane
rę!~o)eści mieczów, porzucane
skalne tarcze, wielkie głazy,
którymi obrzucali się w walce. A między szkieletami <:abitrch Olbrzymów
spotykało
się strome wą\\rozy, zapadliska,
rynienki. ilob!>:i, lejki i jaskinie, gdzie rpieszkały tysiące
krwiożerczych nietoperzy, śpią
cych za dn!a, lecz nocą szukających
krwi ludzkiej !ub
zwierzęcej. W dzie11
zaś kr;iży!y nad rumowiskami skalnymi ogromne orły zdolne porwać nawet dziec.ko albo jagnię. Dlatego nocami palono ogromne ognisk~.
lękając si~
nadlatujących z ciemności nietoperzv i przyczajonych na

~JIB.

kimże

ty jesteś? - za- .
z pogardą. - Czy
nosisz tytuł komesa albo księ
cia, aby książę Sandomir mógł
ci oddać swoją córkę za żonę?
Nazwałeś się Piastunem,
ale
to słowo nic dla Sandomira
nie znaczy.
-

A

pytała

go

Szymański-Glanc

pory zwanej „babim latem".
Zaraz za Rudą wjechali
w
kraj tak P.r zedziwny, że Da~o
nie mógł się otrząsnąć· z tachwytu i raz po raz wstrzymywał konia lub wyjeżdżał na
wzgórze, aby móc jak najdalej sięgnąć wzrokiem i długo
się napawać widokiem połud
niowego krańca
kraju Ludzi
Skrzydlatych. Widział to pięk
no, podziwiał je,
a zarazem

-

Czemu „Piastun" ma znamniej od księcia czy komesa, skoro taką gamą albo
jeszcze większą posiadam wła
czyć

dzę?

- Książęta tylko podbijają
inne kraje, a ty je pożerasz
panie, jak smok najstraszliwszy. Wkrótce
nie będzie są
siedniego kraju, gdzie władca
nie odczuje lęku, że. zmieni się
w ' niewolnika, a jego niewolnik zacznie marzyć, aby stać
się twoim Lestkiem. Bądź
po
trzykroć
przeklęty, czarowniku.
Nie wybuchnął gniewem Dago Piastun. W trzy. dni póź
niej na czele Lestków z dawnego kraju Ludzi Skrzydlatych
zajął ziemie. aż po Pilicę, przeganiają·c bez
walki żołnierzy
księcia Sandomira aż na drugi brzeg rzeki. Potem na oczach owych żołnierzy rozkaza~
wbić pale graniczne w nurt tcJ
rzeki i odchodząc stamtąd pozostawił liczne i zbrojne 'straże. Herim wyrysował dlą. niego na pergaminie nowy zar_YS
państwa Polan, które na polnocy sięgało aż po rzekę Kamionkę, obejmowało całą Mazowię, na zachodzie
. sięgał~
Kraju Wolnych
Ludzi czyh
Luboszan i książąt Pyrysjan,
a na południu i od zachodu
sięgało aż po Baryczę,
Góry"
Wenedyjsikie, Visulę i rzekę
Pilicę. Dwóm npwym Lestkom,
niejakiemu Wolborowi i Rozprzy, rozkazał wznie~ć grody
w miejscach obronnych, aby
trzymali straż przeciw księciu
Sandomirowi. Jego władztwo
zaczynało się teraz już
po
drugiej stronie rzeki Pilica, za
którą żyły
rody i plemiona
zależne od Sandomira i opłaca
jące mu się w skórach zwierzat łownych. Właściwie pań
stwo księcia Sandomira zrtajdowało się znacznie dalej
od

{anusz

JASKOONI:A WĘŻÓW
Umiłował Dago l'an l Piastun niejakiego Częstocha, który w służbie Spicimira będąc,
pomógł mu uratować się z :t<isadzki, jaką na Piastuna nieznani z imienia wrogowie uczynili koło
enaty siodlar·za.
Dzielnie się potem ów Lestek
spisywał przy
boku Piastuna
w rozmaitych bitwach i potyczkach; z nim też łodziami
aż do grodu Sieradza popłynął
i u bram miasta przeciw najmitom Fulki walczył. Obdarzył
go więc Piastun swym zaufaniem i nakazał w najdalej !'la
południe wysuniętym miejscu
aż
w Gó.rach Wenedyjskich
gród zbudować oraz warownię,
aby w przypadku napaści ksi~
cia Karaka on pierwszy czo~\
mu stawił, napór obcych wojsk
powstrzymał, dopóki nie przyjdzie pomoc ·od Piastuna. ·

Uprzednio uczynił Piastun
owego Częstocha brododzierżcą
w Poznanii, gdzie mógł wła
dać
spokojnie
jak wielki
·pan,
ale że odznaczał się w
każdej
wyprawie, wciąż nowe i najtrudniejsze zadania
otrzymywał
jak to właśnie,
aby
pobudówał
gród
w
Górach
Wenedyjskich.
Na
jego
miejsce
grododzierżca
Poznanii wyznaczył Dago niejakiego
Grzymałę,
również
Lestka," lecz człowieka mnteJ
walecznego i mniej przedsię
biorczego. Tak już bowiem by-

tarczowników z kolczastymi
kulami, a także ponad stu nowych Lestków powołanych do
służby Piastuna z ludzi
niewolnych oraz trzydzieści wozów z trzydziestoma
parami
wołów i prawie pięciuset niewolników z dawnych możnych
Skrzydlatych się wywodzący.eh
- zaczął ową warownię budować, zwożąc na bagna wiel·
kie kłody dębowe i wapienne
kamienie, których w okolicy
bylo pod dosta1lkiem. Niesporo jednak mu szło to przedsięwzięcie, gdyż niewolnicy nie
byli naw,ykli do ciężkiej pracy, jako że z możnych się wywodzili, a znów nowi Lestkowie jeszcze nie nawykli do
władania
bronią
i
stróży.
Dlatego często zdarzały
się
ucieczki
niewolników
przez
niedaleką granicę a sprzyjała
im okolica
pełna
rozpadlin,
wąwozów i dobrych kryjówek.
Nękany też był Częstoch
od
włóczących się po okolicy nielicznych grupek Ludzi Skrzydlatych, co nie pogodzili się z
klęską, a także od małych oddziałków księcia Karaka, który
nie chciał dopuścić do tego,
aby nad 'jego granicą umocnili się Polanie.

•Martwił

się tym Dago Pan
i Piastun, a że przyszła pora
kiedy to Eponja długowiecz
ność mu obiecała w jaskiniach
zwanych Wężowymi, postanowił uczynic wypraw,ę do Gór
Wenedyjskich, zarazem w drodze wzmacniając
Częstocha.
Wziął Dago drużynę złożoną z
ponad
stu
Lestków
oraz

odczuwał jakąś
niezrozumiałą
grozę. Słyszał, że ów przedziwny kraj ciągnie się od Karakowa i niekiedy patrząc
r~a
niego myślał:
„To wszystko
musi być na zawsze moje. Tu
w tych górach zbuduję
ze
skał nie zdobyte zamki, które
sięgną nieba. Będą zaś jeszcze
większe i piękniejsze niż bu-

dowle Franków
jów".

·lub Rhoma-

Opowiadano mu, że kiedy~
była ' to ogromna
dolina porośnięta
lasami dębowymi i
przecięta
wartkimi· strumie-.
niami. Ale.przed tysiącami lat
przyszli tutaj . Olbrzymi zwani
Gigantami, których z dalekiej
północy wygnał
wielki lodowiec. Giganci chcieli się
na
nowej ziemi osiedlić, aie n;e
pozwolili na to równie olbrzvmi Spalowie i rozpoczęli bÓj.
Trwał ów straszny bój ponad
300 lat i 30 miesięcy.
Padli
martwi wszyscy Giganci
tak mężczyźni jak i kobiety,gdyż
zwyczajem Olbrzymów;
Walczyły
również kobiety
i
dzieci. Ocalało z boju zaledwie kilku Spalów, którzy
z
braku obcych olbrzymek musieli żenić
się z własnymi
siostra~i i spłodzili
znacznie
mniejszych olbrzymów, wiGkszych jednak i potężnięjszych
od zwykłych, ludzi. których tu
wtedy jeszcze nie było.
Ziemia więc ta - co widziało się
na pierwszy rzut
·oka - była jednym ogromnym pobojowiskiem Olbrzymów. Ich zwapniałe szklelc~y
wypełniały dawne doliny i utworzyły wzgórza. Dawne strumienie ginęły odtąd w l?ono-

płaszczem.

Zdarzyło

się

nawet, że którejś nocy leżąc
obok niej przy ogromnym og-.
nisku chwycił w swoje dłonie
jedną z jej wielkich piersi, ale
go odtrąciła z cichym śmie
chem.
- Będziesz mnie miał, panie
- powiedziała II:I!. Jeden
' raz. Jak wielu innych. A potem staniesz się długowiecz
nym.
Chciał żyć. długo, nieskończe
długo.
Aby w tej krainie
wznieść na wzgórzach
zamki

nie

ze

tak wysokie, że sięga
nieba i niezdobyte. Pięk- ·
niejsze i większe od tych, które mieli Frankowie i Rhomajowie. DllJ.tego ni(oeierpłiwil siE;
skał

jące

powolnością

podróży

i częs:o

pytał kapłanki:

- Czy mnie
nie zwodzisz,
Eponjo? Jak daleko jeszcze do
owej jaskini zwanej Greinne
a!bo Wężową?
~ Daleko,· panie -

odpowiamu niezmiennie. - Zbieraj w sobie odwagę, abyś nie
krzyknął ze strachu, gdy wejdziesz między tysiące węży,· a
ogromne nietoperze zaczną ci
latać koło twoich białych wło
sów.
dała

Wruszał

ramionami i pok:i.jej szkielety Olbrzymów,
leżące pośród zielonych dolin:
- To moja ojcowizna, Eponjo. Nie słyszałaś. że począł
mnie olbrzym aoza i pochodzę
z ludu Spalów? To po nich
cierpię na chorobę zwaną Żą
dzą Czynów, która kazała mi
stać się władcą i podbić wszy~
stkie okoliczne ludy. Pozwol
mi napełnić
clę
nasieniem
~dyt może
i ty urodzisz olbrzyma jeszcze potężniejszego
ode mnie.
zywał

C.D.N
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