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wych, więźnil m stalinowskich obozów, rtazań
sk•m nauczycielem. znanym 1.•:i. calym świecie
ros1.1slctm J1sarzem Alt::ksandrem Sotzenicynem
i zadumuc się rad przykladem Jego pouczają
cego życiu oraz nad jego książkami". Takim
łamach
Obo~riemje"

zdan;cm na

32 numeru tygodnika „Kniżnoje
Helena Czukowska, krytyk
i litemturoznawca, kończy odpowiedz czytelnikowi, który w liście do redakcji pyta „kto to

1est tern

Solżeuicyn?".

Ta odpowiedź, a i inne artykuły oraz enuncjacje w prasie radzieckiej ostatnich miesięcy
1np. „Moskowskije Nowosti;' z dnia 7 sierpnia
1988 r.) na temat laureata literackiej Nagrody
Nobla z r. 1970 świadczą, iż fale pieriestrojki 1
gtasoosli zataczają coraz szersze kręgi. Jakkolwiekby j:.:z dzisiaj chcieć oceniać efekty Gorbacz·Jwowskie j pnebudowy, jedno spostrzeżenie
wydaje sie bezdys.kusyjne: wreszcie literatura
radzirc:l<a za~1.y1'a
jaśnieć pełnym blaskiem,
kurcu1 się ob ·zai y
złowrogich przemilczeń.
an"tem 1 Clyść c ów. W tym procesie 1ewindykacii
i koniecznych przewartośctowań zdaje się przychodzić kolej na dzieło Aleksandra Sołżenicyna.
Aleksander Isaje\vicz Sołżenicyn urodził się
11 grudnia 1918 roku w Kislowodsku. Jego ojciec nie ukończyw szy Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Moskiewskiego, w roku 1914 jako
ochotnik poszedł na front. Przesłużył wojnę jako oficer artylerii i zmarł na pół roku przed
urodzeniem się Aleksandra. Dziecko wychO \\·ywala mat ka. maszynistka
i stenogrnfistka w
Rostowie nad Donem, gdzie mały Sasza spędz:ł
całe swoje dzieciństwo i młodość. Tam też ukończył w rokl' 1936 szkołę średnią.
Już od wcze51nych lat marzył o pisarstwie,
pisvwał pierwsze utwory i próbował je tymczas€m bezskutecznie - drukować. Chcąc zdobyć podstawy w .vkształcenia
humanistyc_znego
wybierał się na studia do Moskwy.
Cho-r oba
matki i kłopoty materialne te zamierzenia prze'kreś!iły. Studiował więc w Rostowie na Wydziale Matematycznym tutejszego Uniwersytetu bez
entuzjazmu, ale i też bez trudności: matematyka przychodziła m·u łatwo, a w przyszłości miała okazać się błogosławieństwem.
Jak sam
wspomina - dwukrotnie ratowała mu życie.
Po raz pi erwszy: gdy jako matematyka przeniesiono go z obozu pracy do ,,szaraszki" (spec!agier o lżejszym reżymie i lepszych warunkach
~ycla
przeznaczony dla naukowców, którzy
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Grzędziński

przygątowując

do
druku ,,Sprawozdanie Bolesława Bieruta z pobytu delegacji PKWN
w
Moskwie
(Październik 1944)",
które ukazało się w numerze 1
kwartalnika „Z Pola Walki" z
1987 roku, zacytował fragmen- ,
ty protokołu rozmowy delegacji
PKWN z Józefem Stalinem oraz omówienie cą.lego protokołu. Oto
fragment dotyczący
partyjnej przyna~eżności . przyszłego prezydenta Polski:

GRZEGORZ GAZDA

„Najwyższy czas zakończyć tę przedlużającą
się waś1i z wybitnym synem Rosji, ofic~em
Armii H Ądzieckie1. kav>alerem odznacze1i bojo-

CENA 50 Zt

prowadzili badania na zamówienie władz), i po
raz drugi, gdy wykształcenie matematyczne umożliwiło mu zdobycie
posady nauczyciela
podczas zsyłki, już po odbyciu wyroku: ta praca zezwalala na pisarstwo i życie w znośniej
szych warunkach.
Jednakowoż w latach 1939-1941 udało mu się
podjąć studia zaoczne na kierunkach filozofii,
nistorii i literatury Uniwersytetu Moskiewskiego. Tuż przed napaścią Niemiec na ZSRR Aleksander Sołżenicyn kończy matematykę w Rostowie. Ze względu na nie najlepszy stan zdrowia
pierwsze miesiące wojny przestużyt w oddziałach kwatermistrzowskich, a potem został przeniesio.ny do szkoły wojskowej, gdzie od~ył skrócony kurs artyleryjski. Po jego skończeniu był
dowódcą baterii zwiadowczej i walczył na froncie do lutego 1945 roku. Wtedy to zo&tał aresztowany przez NKWD, co stało się podczas walk
na obszarze ówczesnych Prus Wschodnich, które w nieoczekiwany sposób będą znaczącym
leJtmotywem biografii Sołżenicyna. Jeszcze w
studenckich czasach za temat pracy seminaryjnej wybrał wydarzenia „katastrofy samsonowskiej" z czasów I woj,ny. Ta tragedia armii rosyjskiej dowodzonej przez gen. Samsonowa bę
dzie po latach jądrem
fabularnym powieści
„Sierpień 1914" (ukończy! ją pisarz w 1970 r.),
a przeżycia z roku 1945 kanwą poematu „Pruskie noce", opublikowanego po raz pierwszy w
Paryżu w 1974 (ukazała się
wtedy też płyta
z autorecytacją tego utworu).
.
Aresztowano Aleksamdra Sołżenicyna na podstawie doniesienia cenzury wojskowej, która
przeglądała jego korespondencję ze szkolnym
kolegą z irmej frontowej jednostki: w listach
znaleziono negatywne wyrażenia o Stalinie.
Materiałem" uzupeln:iającym dla oskarżenia byi}r notatki i pomysły do opowiadań.
W lipcu 1945, kiedy jeszcze nie umilkły saluty armatnie na cześć zwycięskiego końca wojny przyszły autor „Archipelagu Gułag" skazany został na 8 lat więzienia, co uchodziło wówczas za nader Łagodny wymiar kary. Wyrok
odbywał początkowo w obo-zach pracy (opisane w sztuce „Oleń i szałaszowka"); w 1946
przeniesiono go do „szaraszki", o której już
wspomniałem (tę rzeczywistość „instytutów naukowo-badawczych" stworzonych przez
ministerstwa spraw wewnętrznych i
bezpieczeństwa państwowego przedstawi potem pisarz w powieści „W kręgu pierwszym"), a cztery lata później
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„Odnośnie prezydenta Stalin
proponuje, aby Bierut stal się

BOLESŁAW

BIERUT:

tym nie wiadomo -

nie na1e··

żal?

Szefowi rządu obcego
mocarstwa nie udziela się naiwnych odpowiedzi, bowiem dysponuje on sprawnie działają
cym wywiadem I wiele z tych
informacji albo już sprawdził,
albo jest w stanie sprawdzić.
Bezpartyjność Boleslawa
Bieruta od założenia byla wszakże
fikcją, gdyż brał on udział w
pracach Biura Politycznego KC
PPR, które to posiedzenia aby nie stwarzać .ąwuznacznej
sytuacji - odbywały się w .•.
Belwederze. A w lutym 1948
roku, kiedy rozpoczął się pro-

życiorys pełen

str.
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tym nazwiskiem studiował w
szkole Komi.nternu. Do kraju
powrócił w 1926 roku
I
do
1927 roku kierował Centralną
Techniką KPP. Ponownie
został aresztowany 15
stycznia
1927 roku, zwolniony został 30
kwietnia 1927 roku, gdyż
jak pisze Henryk Rechowicz „z powodu braku materialów
Bierut poprosil o

obciążających

„złagodzenie

środka
zapobieprośba zostala
uwzględniona„.".

gawczego". Jego

W maju 1927 roku już był
w ZSRR I brał udział w IV
Zjeździe KPP. z
ZSRR udar
się do Sopotu, aby powrócić na

mitów i zagadek (3)

Czy wiedział o wsz1stkim?
LUCJUSZ WWDKOWSKI
bezpartyjnym.
Na
protesty
Stalin oświadczyl, że jest
to
konieczność dla narodu i musi
się to zrobić". Tyle protokół, a teraz omówienie i
komentarz
Edwarda Grzędziń
skiego. - Swoje
stanowisko

motywowal rozmową z Churchillem, który
jakoby
mial
zastrzeżenia do Bieruta
jako
bylego więzma
politycznego,

„i jakoby miał być wymieniony
do Związku Sowieckiego".
Z
tych powodów -

twierdzil szef

rządu brytyjskiego Bierut
nie może
być
prezydentem,
„gdyż nie daje gwarancji
obiektywności, będąc zobowiąza
nym wobec Związku Radzieckiego". Stalin replikował twierdząc, że Bierut w 1939 r.
opuścił szeregi partii komunisty-

cznej, „która mu ideologicznie
nie odpowiadała". i odtąd jest
bezpartyjny".

Co oczywiście nie było prawdą. Ale powstają pytania:
1. Dlaczego Józef Stalin

nie

zaprzeczył, że Bolesław Bierut
był wymieniony jako
więzieil

polityczny do ZSRR?
2. Z jakiej partii
wystąpił
Bolesław Bierut w 1939
roku,
skoro Komunistyczna
Partia
Polski została rozwiązana
w
1938 roku, a do WKP(b)
przynajmniej oficjalnie nic . o

ces eliminowania Władysława
z kierownictwa PPR
- Józef Stalin w wielu sprawach, jak choćby w sprawie
stosunku do Jugosławii, zwracał się bezpośrednio do Bolesława Bieruta, który
przecież
formalnie nie był
członkiem
PPR, ani tym bardziej tą partią jeszcze nie kierował. ·
Powstaje jeszcze jedno pytanie: kiedy Bolesław Bierut był
wymieniony jako więzień polityczny do ZSRR? Jeśli oczywi•
ście była to prawda.
Pierwszy raz aresztowany był
Bolesław Bierut 14 październi
ka 1923 roku i po 10 dniach
przebywania w areszcie został
zwolniony i oddany pod nadzór policji. Drugi raz był aresztowany 15 listopada 1923 roku i z braku dowodów został
zwolniony 14 grudnia 1923 roku. Nast~pnie byt aresztowany
9 stycznia 1924 roku i został
zwolniony w 4 dni później za
kaucją . W maju odbył się proces, który skończył się dla niego pozytywnie, gdyż został uniewinniony. Na krótko
przeniósł się do Warszawy, a
w
październiku ·1925 roku
wyjechał do ZSRR. Przez 9 miesię
cy był słuchaczem szkoły partyjnej KPP, używając nazwiska
Jan Iwaniuk - później
pod
Gomułki

studia
w
Międzynarodowej
Szkole Leninowskiej Kominternu. Studia ukończył w 1931 roku i pracował w KW MK, a w
oaździerniku 1932 roku powrócił do Polski i został aresztowany 18 grudnia 1933 roku.
Jeśli nastąpiła
jakakolwiek
wymiana, to mogła ona
mieć
miejsce tylko w 1927 roku. Ale
czy była?
Jest jeszcze kwestia wyjścia
na wolność w 1938 roku. Według biogramu ·w
„Słowniku
biograficznym działaczy
polskiego ruchu robotniczego" wyszedł na wolność, gdyż
„na
podstawie amnestii wyrok zostal zmniejszony i B-ta uwolniono 11 grudnia 1938". Wersj~
tę podtrzymywał Henryk
R~
chowicz w pierwszym wydaniu
książki „Bolesław Bierut
1892
- 1956": „Na skutek amnestii

pobyt Boleslawa
więzieniu
ulegl
Wszakże

zdanie to

Bieruta
w
skróceniu".

w drugim
wydaniu
uległo korekcie: „Po-

byt Boleslatva Bieruta w wię
zieniu ulegl skróceniu i
na
wolność
zostal
wypuszczony
wcześniej". Nie ma już mowy
o amnestii.
,
Henryk Rechowicz
powołuje się na de-/

klarację spółdzielczą
wypełnioną
własno
ręcznie przez
Bole-
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Wvdawcat t.6dzkle WvdawntcRSW "PrasaPrasowe
łwo
91-103 U>dt.
·Kstątka-Ruch"
ul Slenkłewfcza 3/5
DRUK: Pt'asowe Zakłady Gra
"Prasa· Książka
RSW
nczne
-Ruch". U>dź, ul. Armii Czerwonej 28.
Redakcja nie zwraca nle zamówionych rękopisów i zastrzega, sobie prawo do skr6t6w. Za
treś~ oatoszeń redakcja nie odpowiada
Waraokł prenumerat11 1 Dta
praey łnstytucjl i zakładów
zlokalizowane w miastach wojew6dzldch I pozostałych miastach,
w których znajdują się siedziby
Oddziałów RSW „Prasa · Kstątka ·
-Ruch" zamawiają prenumeratę
in·
tych oddziałach
w
stytucje ł zakłady pracy zlomiejscowościach
kalizowane w
cdzie nie ma Oddziałów RSW
„Prasa-Ksiątka-Ruch",
prenumeratę

w

opłacają

urzędach

pocz. towych ł u doręczycłeli: ~ Dla
prenumeratolndywłduatnycb
rów - osoby fizyczne mmłesz·
kale na wsi I w mietscowołclach,
cdzie nie ma oddzlał6w RSW
opłacają
„Prasa Kslątka Ruch"
poc!prenumeratę w urzędach
towych I u doręczycleti, osoby
fizyczne iamlesz.kałe w miastach
- 1łedzlbach Oddziałów RSW
opłacają
"Prasa Książ.ka Ruch"
prenumeratę

wyłącznie

»

urzę

Na l)OCUitek pr~ytoczę fngment bardm ci~kawej rozmowy. Pyta znany pisarz niemiecki. a odpowiada przywódca polityczny wielkiego państwa.
„Co pchnęło pana
Pytanie:
na dro,ę opóiycyJnll? Może ile
traktowanie przez rodziców?"
Odpowiedź: „Nie. Rodzice moi
byli ludźmi niewykształconymi,
ale bynajmniej nie traktowali
mnie źle. Co innego prawosław
ne seminarium duchowne, gdzie
Przez
uczyłem.
się wówczas
protest przeciw reżymowi znę
cania się l przeciw Jezuickim
metodom, które istniały w seminarium, gotów byłem stać się
i rzeci:ywiście stałem się rewolucjonistą, i:wolennikiem mark•
sizmu Jako prawdziwie rewolucy Jnej nauki",
Pytanie: „Czy nie uznaje pan
dodatnich cech Jezuijednak
tów?"
Od!)()Wiedż: „Owszem cechuje
ich systematyczność. wytrwadla osiągnięcia
łość w pracy
ich
złych celów. ~le główna
metoda - . to śledi:enie. si:piegowanie. włażenie do dusey. znę
eanie się - co może być w
tym dodatniego? Na przykład
śledzenie w internacie: 0 9 godzinie dzwonek na herbatę, idzieiny • do Jadalni, a kiedy
wracamy do swoich · pokojów,
okazuje się, że przez ten czM
pneszukano Jut i przetrząśnię
nasze kuferki".
to wszystkie
Cóż może być w tym dodatnie.
so?"
Rozmowa ta odbyła się 13
grudnia 1931 roku. Pytania za.
dawał Emil Ludwig (1881-1948),
autor zbeletryzowanych biografii wybitnych oostaci historycznych (Goethe, Napolecm, Wilhelm Il, Bismarck, Roosevelt,
Beethoven). a odpowiadał Józef Wissarionowicz Stalin.
Tekst wywiadu majduje się
w 13 tomie Dzieł (Warszawa 1951). Przedrukował go obe~nle miesięcznik teoretycmoPolitycmy młodych „POSZUKIWANIA" (nr 4-5). Całe wydanie 'l)OŚWięcone stalinizmoiwi.
m.in. artykuły
Przypomniano
Jean Paul Sartre'a „Widmo
Althusserą
Stalina"· j . Louis
„uwagi, o «krytyce· . kultu jedn~t:.ki11:\'. ' W< slow\e · wstęipn~
Marek Szczepaniak pisze:
„Stalinowska wersja marksizmu była 'ego wypaczeniem. to
przyzna kaidy. Była Jednocześ
nie swoistą interprełacJlł myśli
klasyków. Interpretacją. dzięki
której stworzona została skodyfikowana. przez to nlezWYkle
klarowna ideologia, trafiająca
do najszerszych mas spoleczeń·
stwa. nań oddziaływuAca. Co
by o niej nie mówić - odegrała wał.._ rolę w PoPUlary:i:acji
marksizmu. Wielu czołoWYch i
nowatorsko . my.ilących dził in·
łelektualistów 1>0znawalo mark·
sizm z WYimlewanerCJ «Krótkiego kursu•. Dla wielu z nich. do
tej pory, jest on Jedynym źr6·
diem wiedzy marksistowskiej.
Jak wytłumaczyć ten - Pozornie
tylko niewytłumae11a1Dy - feno·
men, jeśli zważyć, że w tym
masowo były
samym czasie
l\'Ydawane i rozpowszechnia.ne
dzieła Marksa, Engelsa, Lenina?
Smiejemy się dził z cKrótkie10 kursu•, ale ez1 ezuem nie
imieJem7 się 11 samych siebie?"
Niewyobrażalf;le szkody d cierwyrządiila teza Stałlna
o zaostrzaniu się walki kluowej. Sławomir Popowski pisa·ł

piema

niedawno w tygodniku "POLIże prawdziTYKA" (nr 44).
było odkrycie
wym szok.i em
masowych grobów w lesie kolo
Okoliczna ludność
Mińska.
nazywa to . m:iej,~ee Kum~a.tami.

dach pncztnwych nadawczo-oddawczvch włdclwvch dla mle1sca
postawiono tu
„W 1937 r.
prenumeratora
zamieszkania
dokonuje się używając wysoki na trzy metry, drewWpłaty
blankietu „wpłaty" na rachunek niany vłot, zakończony na górze
banknw.y miejscowego Oddziału drutem kolczastym. Oddzielał
RSW „Prasa Ksiątka · Ruch" . 3. on od reszły lasu teren o Po·
wierzehni ok. 10-15 hektarów.
Pręnumeratę ze zleceniem wyprzy Jmuje Przez 5 kolejnych lat, od 1937
granicę
za
syłki
"Pt'asa Kstą7ka Ruch" do 19ł1 r ••. do wybuchu wojny,
RSW
Kolportatu Prasy I każdego dnia i nocy słychać
Centrala
Wydawnictw. ul. Towarowa 23, było stamtl\(l strzały, warkot
OO 958 Warszawa. konto PKO BP silników i ujadanie ,psów. Ci,
którzy ))Odchodzili bliżej, sły
Warsz.awte nr
KV . Odddał w
Prenumerata szeli jeszcze ludzkie krzyki l
1658 201045 139· 11
r.e zleceniem wysyłki za granicę jęki. A ci najbardziej odwai~l.
od którym w tajemnicy udało się
poczta rwykłą jest droższa
za ploł i przeżyć
prenumeraty krajowej o 50 proc. przedosłae
dla ztecenlodawc6w lndywtdual- własną odwaię - widzieli jak
funkcjonadusze w mundurach
nycb I o 100 proc. dla zlecają
cych Instytucji I zakładów pra- NKWD rozstrzellwatJ. kolejne
'
cy Terminy przyjmowania pre- trupy skazańców".
Białoruscy historycy i arche..
numeraty na kraj I za granicę
510 zbioro- od dnia to listopada na 1 ologowie znaleźli
kwartał I półrocze roku następ , wych mOiPił. W każdej pochowano około 200 za.bitych. Omanego oraz cały rok następny cza to, że w Kurapatach rozdo dnia t katdego miesiąca prenume- strzela.no co najmniej 102 typ0przedzającego nkres
siące osób. Ale nie ~ano caraty roku bieżącego.
Zam. 3564. S-10.
łego terenu.
.

pny,Pun:csu, dowa pneJD71ła eltł'klep, eee,.Mołna wt~
PYTAMY:
ie faktyczna liczba rozałnela trallzac.fa, bJIJ odpowledzh• na
nych tu przez NKWD była zna- re&lnlł grotbę nazizmu„.
cmle większa. Dodajmy rówJut obecnie
Pilną ~awą
nie-i, ie - Jak wynika z wiarygodn;rch zeznań ' świadków, któ- przuwyciężenie stalinowskiego
re s11 obecnie sprawdzane .:... modelu aocjalizmu. Mówiono o
narady
Podczas
tym m.in.
Kurap.ity nie są jedynym miej•
scem, w którym dokonywano przedstawltjeli inteligencji parSTANISLAW WOZNIAK - komendant wojemasowych rozstrzeliwań. Wie- tyjnej naszego kraju. W zagajeniu opublikowanym na ła wódzki Straży Pożarnych w Lodzi.
le wskazuje na ło, ie łylko komach "TRYBUNY LUDU" (nr
ło Mińska dokonywano icli w
258) Marian Orzechowski stwdeIleż U.kich
pięciu miejscach."
- Dla inr.ie był to tydzień refleksji i wspomnień. I uważam,
Kurapat znaJduje się natomiast r<iził, że naleciałości i skarnie·
coże pewnym nietaktem byłoby mówić o pracy zawodowej,
liny stalinowskie zakorzeniły
w innych republikach. w dudziennych naszych zmaganiach, gdyż pnyómiły je, po raz pierwszy
nie się w teorii i myśleniu potożych i małych miastach,
zorganizowane na prawdziwie godną skalę, ubchody 70-lecia naw systemie edukacji
cznym,
mówiąc Już o «Stolicach Guła
gu»: kolo Magadanu, Workuty, ' narodowej i pairtyjnej, w treś- . szej państwowości. Wierzę, że szerokie, dogłębne i pozbawione
wspomnienia o tamtych
blichtru
pewnego pompatycznego
ciach i formach życia duchoweJJudinki i Norylska? - to PY·
go.
dniach, o Marszałku, o Brygadach, będą początkiem nowych czatanie Postawione w cOgonioku•
sów, nowej drogi, początkiem trwałej integrarji społecznej, czyli
Adamowicza"
Aleksa
prze:i:
„Pytania dołyczlłce pańil mapozostaje bez
Jak dotychczas
szeroko rozumianych wspólnych działań, których brak tak bardzo
fundamentalny.
Jl\ charakter
odpowiedzi".
odczuwa całe społeczeństwo. Z bagażem osobistych refleksji i
DotykaA one samej istoty uwspomnień uczestniczyłem w wielu spotkaniach, w uroczystej
strojowej socjalizmu, jego toż· sesji Rady Narodowej Miasta Łodzi, rocznicowej akademii i mySTALIN CZY HITLER? samoścl
i szans tworzenia. Par- ślę, że tych kilka ostatnich dni, związanych z tak ważną :Ja
tia Jako całość pneżywa okres
Kraju i N'łrodu rocznicą, na długo pozostanie w pamięd nie tylko
zdjęde ekshuWstrząsające
teoretycznych i ideologicznych mojej, a dzień 11 Listopada będzie obchodzony odtąd jako rzemowanycn JJwlok w .Kurapaprzewartościowań. Idzie jednak
tach opubLikQwał za „Ogonio- o to, aby towarzyszl\ce temu czywiste narodowe święto.
„Sł'RA WY I
kiem" tygodnik
zwątpienia I rozterki nie demoLU.OZIE" lnr 4a). Na tej samej
ANDRZEJ ORAWIEC - dyrektor łódzkiego odbilizowały parUi, nie oznaczały
kolumnie znajduje się polemicz- ustępowania pola politycznym i
·
PP „Moda Polska".
działu
ny szkic Tadeusza Mendelskieprzeciwnikom,
ideologicznym
go. Znany filoz.o!' twierdzi, że
-I
lecz stał)' się zaczynem twórw Polsce -dyskusJa o stallniz.mie czego fermentu 1 ink:lektualneJ
na
bo jestem jesLcze
firmie,
w
złapał
pan
mnie
Cudem
ma charakter zastępczy, odwra- ofensywy".
urlopie, no ale cóż, trzeba gospodarstwo i wówczas doglądać ..•
ca uwagę od ważniejszych proMiniony tydzień? Jaki był? Wspaniały! Pełen niezapomnianych wrablemów i zagrożeń. Jej uczestOKOSCIELE
żeń. Raczej egzotycmych. bowiem wróciłem właśnie z wyprawy oo
nicy naiwnie pojmują historię:
Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Raptem dziewięć dni, za
przeceniają znaczenie wielkicn
I „SOLIDARiNOSCI"
jedyne 245 dolarów amerykańskich i niewiele ponad 300 tysięcy
postaci, nie dostrzegają obieknaszych, a organizatorem było biuro ,.Air-Tour" Mody nie podtywnych uwarunkowań, nie pow Pols.ce
Niedawno gościł
glądałem, biorąc zresztą pod uwagę nasze warunki. upodobawłaściwych
zachować '
traf.ią
wybitny pisarz niemiecki Gi.innia, potrzeby - nie bard;r;o jest co podglądać. Pierwsze wraże
proporcji. Prze<lstawianie st;i.li- ter Grass. Cieka wą rouno-Nę ?.
nia? Duży wybór towarów i sut'owców, ogromne nasycenie
nizmu jako głownego zła XX
nim przeprowadzili dla tygodwszelkiej maści techniką, stąd określenie Emiratów „małym
wieku jest „klasyczną robotll nika „WPROST" (nr 46) Piotr
Singapurem" nie jest wcale przesadzone. Trudno mi. nie ukrv- ·
antykomunistyczną". Horror oAnclrzejewski. Błażej Baran.iakwam, zapomnieć będzie pewną piękną piosenkarkę w klubie
powieści o Józefie Stalinie zaLeszczyński i Wacław Miziniak.
(już wiecej szczegółów nie podam ...), . jak również temperatury.
5tępuje rzetelną analizę histo·
Oto fragmenty wy·oowiedzi na
To denerwującf', gdy oni w środku ztmy mają temperatury w
ryczną.
temąt „Solidarnośd" i Kościo
granicach 30-35 stopni Celsjusza. Przywiozłem SPoro egzot.v czła:
„Już w planie empirycznym,
nyeh przypraw, z odzieży ~ nir i zdecydowanie w salona ch
dokonuje
często zewnętrznym,
"W 1981 ruku w Gdańsku pe- „Mody Polskiej" w najbliiszym czasie strojów wzorc wanych na
zakłamania
się znamiennego
wien młody dziennikarz popro- arabskich motywach lansować nie będziemy„.
prawdą, bo tutaJ występuje w
sił małe. abym udzielił wywiastanie czystym takle dziwne, du dla jakiegoś pisma młodzie
PAWEŁ TUZIKIEMCZ - rzemieślnik.
choć doskonale znane dziennikatowego. Powiedziałem między
u
t' ~om zjawisko. .leśli bowiem
innymi, że odnoszę wrażenie.
prawdzie 0 stalinizmie nie priezmańwYchwstała Róia
Jakby
- PracClwity, jak wszystkie inne w roku I jak wszystkie bez
ciwstawi się Jednocz~śnie prawLuksemburg pod postacią NaJ' nasycony przykładami biurokratyrznych. nieżyciowych przemała
dy o hitleryzmie, to w Polsce
Tego
iwtętszeJ Marli Panny.
szczególnie, wypowiadając sa·
stwlel'dzenia nie WYdrukowano pisów, walki o włączenie sYn1bolicznei:io ju7 światła o zielonkame prawdziwe zdania, będzie
Potem wysła wym odcieniu Jak wielu kolei?ów z branży z uwagą śledi.ę każ
w wywiadzie.
de wystąpientP prPmiera, czekam niecierpliwie porzątku 1Ofl9
można cłęboko zafałszować rze•
młodego
łem lisł do owego
czywisłość, 1 z takim obrazem
w którym ostrze- roku, oby nie mitycznego, bowiem zgodnie z z.a!)owiedzlą ma ten
człowieka,
Nowy Rok przynieść wreszcie ja1deś autentyczne zmiany_ ułat
tej rzeczywistości nie zgodzi się głem, że Jeśli «Solidarność• rozwienia - nazwijmy to - prywaciarskiej niwie Czekamy. kiedy
nawet wielu Polaków, któny
PoilZYna swoją działalność od
wreszclf' to zapowiedziane „wszystko co nie zabronione" będzie
przeżyli minioną wojnę i bezcenzurowania, to Jej koniec Jest
rzeczywiście dozwolone. A przykładami absurdów i nonsf'nsów,
Pośrednio powojenne ezasy. Ale
bliski. (...)
które nas otaczają mógłbym pana zasypać „ Wfośnie w minionym
takich Polaków jest coraz
mniej, a bµll - zwłaszcza mło·
Mam wrażenie, że w Polsce tygodniu dowiedziałem się, że aby kupić w t;p61dzlelni. d1 której
należę. następną partię surowca, muszę tei nabY.ć.„ złom, kt6ry
dadz~ się na to nadzież istnłeJ4 obok siebie dwa monobrał!. (._)
lltycme. w pewnym sensie IJar- spóldzielnfa w „rozlineniu" dostaje od produ<:P.nta ..

.Jaki byl miniony tydzień?

Zr.yówno mlod'llet, lak i znaczna część. naszej inteligencji
system
ukształtowany
ma.iii
J)Odwójnej skali reagowania,
ostre na zbrodnie stalinizmu i
przytępione na zbrodnie faszyzmu. To przytępienie widzenia
zbrodni tas:eyi:mu ltiawnla się
szerzej w innych również sytuacjach".
· Ro;r;liczenie ze stali.niz..-nem jest
a.le trzeba to robić
odpow~edzialnie. Teoretycy muuą przejść od jednostkowego i
moralnego ~tępienia do prOlby
:zrozumienia zjawiska. Beż wiedzy, jak to się stało. nie unik·
niemy zła w <pr.z.yszłości. ·
niezbędne,

W nastę[:)ll.Ym wydaniu tygod.n.ika wrocławskiego (nr 44) Tadeusz Mendelski stawia tezę, że
nie sposób zrozumieć stalinizsensu
zrozumienia
mu bez
„Mein Kampf" Adolfa Hitlera.
„Stalinizm w swojej warstcentralistyczno-re]łresy Jwie
neJ był konieczni\ odpowiedzi!\
na
agresji
zaPowiedź
na
ołwareie 01łaszal
wschód, co
Hitler w tym ukończonym w
dziele. Formuło·
roku
19Z7
wal on tam swoje dalekosięine
cele idealnie zbirine z najbardziej dynamicznymi i agresywnymi tendencjami niemieckiego
kapitału, rozczarowanego wynikiem I wojny światowej. Pacyprolełariału
fikacJa własnego
poprzez p0dmienlenie walki klas
na walkę ras, oraz zamiana nieudanej konkurencji o kolonie z
Anglii\ i Francji\ na program
mars:r;u na wschód. Jest to oś
całef tej 800-stroniooweJ książ
ki, która była największym politycznym bestsellerem europejskim łat międzywojennych. Gdy
więc Hiłler został kanclerzem,
tylko bardzo lekkomyślni brali
jego zapowiedzi za gołosłowne.
anłystalinowskim

sapale
Podważa się dziś naweł f"kt,
iż SU.lin zdawał sobie sprawę z·
nieuchronnoici najazdu Niem•
ców na Związek RadzieckL Co
I
najwyżej mósł się łudzić były to uasiczne pomyłki dla
losów Armil Czerwonej l eałe
so Związku Radzieckiego - ie
uda się pnedłuiyć Pok6j do
19ł2 · roku. Ale Jest nonsensem
Wlłłpić, czy zdawał sobie od Po·
Ollltku sprawę z niebezpiecseń
stwa faszyzmu. Cal)' bowiem
rozwój Zwilłzku Radzieckleso.
w łJm odej9ete e4 NBP. IOSIMI•
W

d-io ll()Clobne da siebie

b\ok\~

partia komunls\yczna i Kośc\ól.
Mam pytanie: czy ju:i nie pora,
Kościół się nieco
aby polski
zdemokratyzował. ' zanim uczyni
to partia? Dowiedziałem się. te
w ciągu ostatnich dwóch lat
w Polsce HOO
wybudowano
kościołów. To dziwne. Czy w
tej chwili potrzebne są wam
bardziej nowe iwiatynie. czy
raczej szpitale albo przedszkola... ?"
Giiinter Gr83s mówi, ie ludziom Zachodu trudno zrozuw
Kościoła
fenomen
mieć
Polsce. W trudnych chwilach
Kościół występował p0 stronie
narodu. a nie władzy. Natomiast
w Niemczech utrzymywał dobre stosunki z Hitlerem.
„Jest to jeden z powod6w,
ze
wystl\piłem
dla których
wspólnoty wiernych i zerwałem
ze swym kat&Uekim \Vycho\vaniem".

WY1JNANIA
CZFSLAWA l\ł'IWSZA.
Na ir.akońc:zenfe z.achęeam do
lektuTy korespondencji Czesła
wa Miłosza i Melchiora Wafilrowicm w ooorzednim wydaniu
„ZDANIA" (nr 7-8). W post!·
criptum do jednego z listów pisanych na początku 1952 roku
lau~eat Nagrody Nobla :twie.r:zał

Notował:

Ps W imieniu Doroty Chróścielewskiej, przepytywanej w ubieg-

rego dziecka i

- Ten dom przy ulicy KałowskieJ w Łodzi Jest jakiś nieforemny, ciężki i przysadzisty, jakby się chciał :aapUć Pod ziemię
Pewna kobieta wpadła tu pod podłogę - reportaż RYSZARDA
BINKOWSKIEGO.
- Wszystko było śmieszne, paranoidalne. Ten reportu wywołuje salwy śmiechu, ponieważ każdy z występujących urzęd·
mówi MICHAŁ
śmieBJny ników, dyrektoró'\V okazuje się
FAJBUSIEWICZ, autor filmów l programu „991H.
- Stepa Temida zakpiła w sposób zaiste wyrafinowany, powierzając Chruszczowowi rozprawienie się ze Stalinem. Sędzią
kata słał się l'dowiek, którego Stalin nwaiał sa błazna - opowiadanie WŁODZIMIERZA TENDRIAKOW A.

Z

1łębokim

i&lem

sawładamiamy.

„.

ie 13 listopada 1988 r

zmarł

STANISiLAW
mIS-ORATKOWSKI
artysta plastyk.

wielołełni

kierownik
„Karuzeli".

działu

gr-aflczneiro

Od początku istnienia „0dgłos6w" bliski współpracownik
na.szego pisma.
Wspaniały Człowiek, pogodny i życzliwy Iudi:lom.
ZFSPOŁ

REDAKCJI

„ODGŁOSOW"

'

JJ

lłstopada zmarł

nacie

PROFESOR DR BAB.

STANI~W KASZYBSKI

rzeczYW'i~ć

kraju i emil!'llcii '\)Olskiej.

(27..11.1927 .- 12.XI.1988 )
wsp6łpraeownik
łlumaez,
łeałrolOK, poeta,
WJbiłlllJ
„Odgłos6w". Odszedł Człowiek pełen życzliwości i dobroci,
eenlony i lubiany pnez ~stkich, któny się z Nim spo-

-

tykali.
Jero Amierc stanowi wielką słr&tę dla środowiska nau,kowero I kulłuralne10 ŁodzL
REDAKCJA "ODGŁOS()W"

E. L.
N1R : ł'1

2 ·0DGLOSY

jej pomoc.

W najbliższych
numerach „Odgl9sów"

ostro i szer.erze. KoreSJ)O<tldencja ieh l)OZWala lepiej zrozuów<:!leSną

zaoferował

natychmiast zgło
lekarstwa dla c'io-

D. D.

i Melchior
Czesław Mimu
Wańkowicz dyskutowali ba.?"dr.o
mieć

DOROZY~SKI

łym tygodniu, dziękujemy Czytelnikowi, k\6ry
sił si~ do pisarki po anonsie, iż ta poszukuje

$1ę:

„Pan, jak inni Połaey, ma do
czysto
komunizmu stosunek
emocjonalny. W istocie łak czystych ludzi jak niekt6rzy ko·
muniici ·polscy nigdzie nie spotkałem .. Jestem l)rzeciwko temu
kościołowi stanowczo i nieodwołalale. Ludzkoici z tej strony
bo diamat
grozi niesz'ct~icie,
jest fałszem. Ale ło inna sprawa".

DARrusz

(1599), ZOL1STOPADA 1988 R.

isiaj

s ię
to
niepra wdopodobne, że antysemickie hasła partii
hitlerowski ej
przyjmowane były
początkowo jako bluff . .Nawet
żydowskie śrudowisko w Niemczech i za granicą uważały, że
są to
tylko
propagandowe
chwyty niezbyt licznej partii
usiłującej za wszelką cenę zd•; być sobie rozgłos, zwróc i ć na
siebie uwagę szerszej opinii.
Łudzono
się niekiedy,
że w
miarę krzepnięcia ruchu narodowo-socjalistycznego
wyzbę
dzie
się
on antysemickiego
„awanturnictwa" i skoncentruje na
walce o przywrócenie
Niemcom dawnej potęgi i pNstiżu, utraconych po przegranej
}'l'Ojnie, że wyrówna „krzywdy"
wyrządzane
Niemcom
przt:z
„niesprawiedliwy" traktat wersalski, że
nie zaniedba
też
(skoro mieni się „socjalistycznym") rozwiązania najbard'li ej
palących
problemów społecz
nych.
A z kolei po zdobyciu wła
dzy przez hitlerowców, kiedy
już zdano sobie sprawę, że antysemityzm stanowi jeden z
„ideologicznych" :fundamentów
może
wydawać

50 lat temu hitleryzm

S ł owian,

spełnianie przez władze
zakwalifikowano do
nie„podludzi", natomiast za rasą
mieckie pragnień i żądań tUdności niemieckiej, która rzekowyższą, uprawnioną do odgrymo domaga się spontanicznie
wania
kierowniczej roli
w
wyeliminowania Zydów z życia
świecie, uznano tzw. r"-'; aryjpublicznego. Podobna dezinforską, reprezentowaną pr.1.ez tzw.
typ nordycki, do której zali- · macja charakteryzuje większość
ówczesnej prasy
polskiej, z
czono hurtem Niemców i o~ół
wyjątkiem oczywiście prasy lenacji germańskich, choć oczywicowej.
wiście Niemcy, jak i większość
Dlaczego sygnał do antyżydo
innych narodów stanowią miewskiego pogromu dano akurat
szankę antropologiczną, a sam
9 listopada 1!!38 roku? Czy dlaAdolf Hitler w sposób oczywitego, że był to dzień,
kiedy
sty mógł tylko „na silę" być
„hitlerowska stara
gwardia"
zakwalifikowany jako Nordyk.
nieudanego
Pierwszą
zorganizowaną
po święciła rocznicę
przewrocie akcją antyżydowską puczu monachijskiego w 1923
był 1 kwietnia 1933 r.
bojkot - r., jako tradycyjny już „wieczór wspomnień"? Zbiegły się
żydowskich sklepów, pikietowanych przez członków partii i tu dwie przyczyny, jak wykazuje zachodnioniemiecki autor
młodzież hitlerowską. Ogłoszo
no także bojkot lekarzy. W kil- Wolfgang Benz, w książce „ży
1933~1945.
ka dni później ustawa o stanie dzi w Niemczech
Zycie pod panowaniem narodourzędniczym kieruje wszystkich
wo-socjalistycznej władzy" (C.
· ludzi pochodzenia „niearyjskiego" na przymusową emery turę , H . Beck Verlag, Munchen 1988).
Drugą przyczyn ą , czy może doz wyjątkiem kombatantów I
wojny i rodzin Żydów . pole- godnym pretekstem było zabójstwo Ernsta von Ratha przez
głych w szeregach niemieckiej
armii. W tym samym miesiącu Herszla Grynszpana.
Pochodząca z Polski, z zabozabrania się żydowskim lekarzom pracować w
publicznej ru rosyjskiego, rodzina GrynszNnów osiedliła
się
przed I
służbie zdrowia i zarządza się,
iż członkiem zrzeszenia
lub wojną w Hanowerze, a później
młodszy syn WYemlgrowal
do
klubu sportowego może
być

ujawnił

swoje ludobójcze zamiary

walt
zwycięskiego

ruchu, łudzon~
jeszcze, że mimo pr~wn?.l
i ekonomicznej dyskrymmacJ1,
mimo rozlicznych szykan i usię

pokorzeń społeczność żydowska

w Niemczech

będzie miała zapewniony wobec
większosci
niemieckiej jakiś modus vivendi, jakąś formę względnie ustabilizowanej skromnej egzystencji.
Od wielu pokoleń współży
cie „rdzennych" Niemców z
obywatelami pochodzenia ży
dowskiego układało się wyjąt
kowo zgoąnie. --wie1u wyznawców judaiztńu' (nie ·mówiąc ·o
Żydach, którzy pnyjęli chueś
cijaństwo)
utożsamiało
się z
narodowością niemiecką, liczne
były szeregi tych, co rozsl:lwili w świecie niemiecką naukę, filozofię, literaturę i sztukę, a wśród inteligencji stosunkowo liczną - grupę stanowili
oficerowie rezerwy, uhonorowani najwyższymi odznaczeniami
bojowymi. Zresztą w asymilacji niemieckich Żydów, dllżą
rolę miały mieszane
małżeń
stwa, zawierane nie tylko (jaK
np. w Polsce) w . warstwach
zamożniejszych i wśród inteligencji, ale również w środowiskach robotniczych.
Rzecz to również znana, ~ż
Żydzi
byli,
zwłaszcza
na
wschodzie Europy, gorliwymi
propagatorami
niemczyzny,
szerzycielami niemieckiej kultury, w czym pewną rolę mogł
od~rywać fakt, że ich ję~yk,
jidysz, powstał na bazie języka
niemieckiego. Znamienne też,
że po przewrocie hitlerowskim
Żydzi niemieccy stanowili integralną część niemieckiej em:gracji antyfaszystowskiej.
Wszystkim tym tradycjom i
sentymentom zadały ostateczny
cios wydarzenia niewielu godzin, sprzed 50 lat, które pneszły do
historii pod natwą
„nocy kryształowej" (Kristallnacht). TeJ nocy bowiem "-Ybuchł w
całych
Niemczech,
nieznany od dawna cywilizowanym krajom zachodniej l!:uropy,
antyżydowski
pogrom,
który wykazał światu, co hitlerowcy rozumieją pod pojęciem
„rozwiązania
kwestii żydow
skiej".
Przypomnijmy
jednak
w
skrócie, jak się rozwijała w
Niemczech sytuacja ludmi~ci
pochodzenia żydowskiego od
przewrotu
hitlerowskiego w
marcu 1933, do owej ponurej
nocy. Dodajmy, iż sprzecznie z
nowoczesnym, postępowym ustawodawstwem władza hitlerowska arbitralnie zakwalifikowała jako Żydów
wszystkich
ludzi pochodzenia żydowskie
go.
wbrew przysługującemu
każdemu
człowiekowi
prawu
do określenia własnej przynależności narodowej.
Teoretycznych
uzasadnień
dostarczyła
władcom Trzeciej
Rzeszy nauka o rasach (Rassen Kunde)
stanowiąca prymitywną
manipulację cechami antropologicznymi, w następstwie której np.
.Żydów, Murzynów,
Cyganów,

tylko ten, kto wykaże swe „ary jskie pochodzenie" (do pokolenia dziadków włącznie). We
wrześniu tegoż roku publikuje
się wniosek Państwowej
Izby
Kultury o zakazie wykonywania
zawodu prze?: żydowskich artystów i dziennikarzy.
Rok 1934 upamiętnia się m.
in. wprowadzeniem „paragrafu
aryjskiego" w siłach
zbrojnych, zakazem występowania
żydowskich aktorów
na niemieckich scenach i niedopuszczeniem studentów Żydów do
egzaminów._
.
..
W roku 193& wydaje się ca1kowity zakaz wykonywania ·za;- ·
wodu przez żyaowskich pisarzy
(nie mogą tworzyć nawet dla
Żydów) , a dzień
15 września
przynosi osławione „ustawy norymberskie')
uchwa10ne
na
zjeździe partii hitlerowskiej w
Norymberdze). Obejmują
one
ustawę o obywatelstwie Rzeszy,
mającą na celu „ochronę
niemieckiej
krwi i niemieckiej
godności", zawierają więc pozbawienie Zydów przysługują
cych im jeszcze praw obywatelskich. Zakazuje się zawierania
małżeństw Niemców
z Żyda
mi, jak również pozamałżeń
skie stosunki pomiędzy Żydami
a „aryjczykami" określa
się
jako „pohańbienie rasy" (Rassenschande). W listopadzie tego
roku już wszyscy Żydzi
bez
wyjątku zwolnieni zostają
z
'państwowej służby.

W roku 1936 zaskoczyło wielu obserwatorów
złagodzenie
tonu antyżydowskiej propagandy, usuwanie antyżydowskich
napisów, komentowane jako objaw pewnej liberalizacji ideologii nazizmu. Tymczasem chodziło o cudzoziemców, z
których napływem liczono się w
związku z olimpiadą w Berlinie.
Rok 1937 przynosi m. in. rozkaz szefa policji Heydricha, nakazujący,
„hańbicieli

żeby

żydowskich

rasy"
po odbyciu
przez nich kary więzienia, kierować do obozów
koncentracyjnych: W pamiętnym
roku
1938, w miesiącach poprzedzających „noc kryształową" wprowadza się obowiązek meldowania przez Żydów
posiadania
majątku o wartości przekraczającej 5 tys. marek, w celach
podatkowych, wprowadza się
„kartę rozpoznawczą" (Kennkartę), zakaz wykonywania
prywatnej praktyki lekarskiej (z
której
korzystali
niekiedy
Niemcy), tylko niewielkiej częś 
ci żydowskich lekarzy zezwolono (do odwołania) sprawować
opiekę nad ludnością żydowską,
co dotyczyło również dentystów, aptekarzy i weterynarzy.
Wprowadzono obowiązek uży
wania -przez wszystkich Żydów
wyłącznie dwóch imion „Sara"
lub „Izrael".
Co znamienne, że ten systematycznie i perfidnie rozwijany
system dyskryminacji ludności
pochodzenia żydowskiego, był
przez znaczną
część
prasy
światowej pomijany milczeniem
lub przedstawiany, zgodnie z
propagandą hitlerowską,
jako
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Francji. Kiedy w październiku
1938 r. władze niemieckie rozpoczęły deportację do Polśki 17
tys. Żydów, polskich imigrantów, władze polskie z różnych
względów nie chciały ich przyjąć i pozbawiły ich, przysługują
cej im dotychczas
z tytułu
miejsca urodzenia, polskiej · wizy. Oba rządy zajmowały nieustępliwe stanowisko, . wskutek
czego żydowscy wysiedleńcy musieli koczować pod jesiennym
niebem na międzypaństwowej
granicy. Ostatecznie zezwolo1ło,
bodaj wszys,\łl:im .JW . wjazd . ao
Polski, w ty.ril takie Grynszpa-

no~~eby.wa~cy

w Paryżu HE!i'szel Grynszpan, ukrywający się
z powodu nakazu opuszczenia
Francji przez żydowskich imigrantów, otrzymał z Polski list
od sióstr, opisujący dramatyczne przeżycia na granicy i poprzysiągł Niemcom zemstę.
Z
zakupionym pistoletem w kieszeni wś liznął się do gabinetu
sekretarza niemieckiego poselstwa w Paryżu von Ratha, ranił go kilkoma strzałami . i oddał się w ręce policji. Stało się
to 7 listopada. Wieść o ·tym w
niewiele godzin obiegła
cały
świat, zwracając uwagę opinii
na los niemieckich Żydów.
Zamach roztrąbiono w Niemczech w tonacji
odwetowej;
akcentując oczywiście
okoliczność, iż to Żyd targnął się
na
życie Niemca. Kiedy
wieczorem 9 listopada 1938 r. hitlerowscy weterani partyjni z Adolfem Hitlerem na czele zebrali się w monachijskim starym ratuszu na doroczny wieczór wspomnień,
w
całych
Niemczech już
wrzało.
Gdy
więc do zebranych dotarła wiadomość o śmierci
Ernsta von
Ratha, Goebbels wygłosił przemówienie będące w istocie zakamuflowaną instrukcją dla całej partii, poinformował mianowicie, z akcentami wyrozumiałości i cichej aprobaty, że
w
całym kraju trwają spontaniczne i
zrozumiałe
wystąpienia
antyżydowskie i że dochodzi do
pewnych ekscesów,
będących
wyrazem patriotycznych uczuć.
Adolf Hitler, będący głową
państwa ,
opuścił
dyskretnie
zgromadzeńie,
żeby nie
być
świadkiem tej oczywistej
zachęty do bezprawia, a obecni
działacze partyjni pojęli, co do
nich należy, rozstukały się dalekopisy i ro z dzwoniły telefony z instrukcjami dla wszystkich ogniw hitlerowskie j partii. Od północy do rana rozszalał się terror.
Ofiarą pogromu
padło 281
zdewastowanych
lub
spalonych synagog, bezczeszczono i
niszczono księgi i naczynia liturgiczne, nie oszczędzano też
przytułków i domów
starców,
splądrowano ok. 7 i pół tys~ą
ca sklepófV, wtargnięto do setek prywatnych mieszkań,
z
których wywlekano z pościeli
całe rodziny. Wskutek fizycznego znęcania się nad
bezbron..:
nymi poniosło śmierć co najmniej kilkudziesięciu żydów,
ponadto wielu, nie mogąc znieść .

poniżenia, popełniło w
następstwie
samobójstwo.
parę dni później
propaganda
hitlerowska obwiniła
ludność
żydowską
o
sprowokowanie

szykan i

zajść

w Z tej ziemi

i nałożyła na .Żydów wy-

soką kontrybucję pieniężną.

Znaczenie
historyczne
tej
tragicznej nocy polega, jak się
dziś ocenia,
na
ujawnieniu
przez władze Trzeciej Rzeszy
prawdziwych zamiarów co do
ludności żydowskiej,
których
celem było, w najlepszym razie,
całkowite usunięcie tej społecz
ności z z~emi niemieckiej, czego
finałem stal się, jak wiadomo,
masowy mord na Żydach. Co
prawda opinia światowa jeszcze
nie do końca została o tym
przekonana, a może nie wszyscy chcieli to zrozumieć ...
Pogrom nie przyniósł oczywi ś cie „ostatecznego rozwiąza
nia" sytuacji Ży dów niemieckich. Dalsze miesiące i
lata
przynoszą nowe ustawy i rozporządzenia władz centralnych,
dodatkowe restrykcje i szykany
ze strony władz lokalnych, które, przy milczącym przyzwoleniu znacznej części karnego i
zdyscyplinowanego
społeczeń
stwa niemieckiego, prześcigały
się w antyżydowskich inicjatywach.
W dwa dni po „nocy kryształowej" Hermann Goering podaje do wiadomości zarządzenie
o całkowitym wyeliminowaniu
- Żydów z życia gospodarczego.
Zabrania się im prowadzenia
oa 1 stycznia 1939 detalicznych
placówek handlowych i zakła
dów rzemieślniczych,
a więc
obsługiwać nawet ludność
ży
dowską. Nielicznym już fryzjerom zezwala się na obsługiwa
nie żydowskiej klienteli tylko
w jej prywatnych
mieszkaniach.
Zaczynają się już rugi mieszkaniowe, najpierw z kamienic
„aryjskich", potem często z całych kwartałów miejskich, a z
braku lokali zastępczych spędza
,.się coraz więcej ludzi do zbior<>Wych miejsc pobytu, w zlikwidowanych domach modlitwy,
stowarzyszeniach, nieraz po kilkadziesiąt osób na jednej sali,
w opłakanych warunkach
higienicznych. Wprowadza się godzinę policyjną dla Żydów
w
całych Niemczech, a władze lokalne w wielu miejscowościach
zabraniają Żydom
zamieszkałym w tej samej kamienicy odwiedzania się po nocy.
Zwalnia się z · wojska Niemców ożenionych z Żydówkami,
zakazuje się Żydom posiadania
środków lokomocji, · a potem
korzystania· ż komunI!l;;icji panstwowej i miejskiej, zabrania
.się posiadania radia. i telefórii.t,
a następnie korzystania z rozmównic publicznych, wprowadza się obowiązek noszenia na
ubraniu „gwiazdy żydowskiej"
od 6 roku życia, nie zezwala
się na uczęszczanie do kin, teatrów,
restauracji,
muzeów,
parków, zakazuje się hodowania zwierząt
domowych, na
kartkach żywnościowych kasuje
się talony na mięso, ryby, cukier, masło, nakazuje się zdać
w wyznaczonych punktach jubilerskich posiadane kosztownosci, z
wyjątkiem
obrączek
ślubnych. Zakazuje się chowania Żydów
na cmentarzach
chrześcijańskich,
przygotowuje
się plan usuwania zwłok Żydów
z cmentarzy nieżydowskich ..•
<::oraz liczniejsi Żydzi przestaJą opuszczać swoje mieszkania, decydując się na śmierć
głodową, mnożą się
samoboj-1>twa, coraz częściej całych rodzin. A gdy w czasie
wojny
rozpoczynają się systematyczne
deportacje do obozów żagłady
na wschodzie, około 10 tys. ży
dów podejmuje decyzje przejś~
c~a do życia nielegalnego. Dzię
ki pomocy 11iemieckich przyjaciół udzielanej
z narażeniem
własnego życia lub sowicie opłacanych wyzyskiwaczy. Żydzi
ukrywają się w
najdziwniejszych miejscach, np. w opuszczonych grobowcach, nierzadko
dzi~łają na własną rękę zdobywaJąc dokumenty osobiste
po
Niemcach, którzy zginęli
pod
gruzami zbombardowanych domów.
Z półmilionowej społeczności
żydowskiej w Niemczech udało
się przetrwać na
nłemieekiej
ziemi
ok. 1400 osobom.
To
zresztą osobny, niemal
sensacyjny rozdział w martyrologii
prawowitych obywateli
·niemieckich pochodzenia żydow
skiego, z których tak wielu uważało się za Niemców.

Tłumaczył i opracował:
JERZY KWIEOIŃSKI

Jeśli ·patr~y się

w przyszłość

Ostatnio nasłuchałem się tyle pieśni legionowych i innych pieś
ni historyczno-patriotycznych, że mam już ich dość. O Marszałku
Józefie Piłsudskim też było chyba ponad rruarę. O innych politycznych · postaciach z przeszłości jakby trochę mniej. Ktoś nawet
słysząc „Pierwszą Brygadę" w radiu zatykał uszy z przesytu. A
pamiętam dość dawno temu, był to chyba rok 1957, jak uznany
d~iś reżyser WFO Leszek Skrzydło, wówczas _;;tudent UL, po
jakichś imieninach wszedł był na balkon i odśpiewał wiązankę
pieśńi legionowych, za co miał pewne przykrości. Zwrócono mu
uwagę na niestosowność takiego pienia nawet ... po imieninach.
Wysfochaliśmy referatów, naczytaliśmy się artykułów o 70 rocznicy odzyskania niepodległości i możemy teraz spokojniej, wzbogaceni o pewną wiedzę o przeszłości, spojrze,ć w przyszłość. Obchody 70 rocznicy , odzyskania niepodległosci rozumiem nie _tylko
jako oddanie hołdu tym, którzy o tę niepodległość walczyli, oddali za nią życie, ale również jako okazję do zastanowienia się
nad tym, czym jest niepodległość. Łatwo się to słowo- wymawia,
często hiezbyt dokładnie się je rozumie. Nasi przodkowie zrozum~eli sens niepodległości dopiero wówczas, gdy ją Polska utraciła. A czy Polska przed rozbiorami była w pełni niepoqległa?
Ja.idei łatwo było , niepodległość utracić wcześniej nawet nim się
dokonały rozbi-ory, jakże trudno było ją później odzyskać. Dobrze
to rozumieli ci.. wszyscy, którzy w 1939. roku i później stawali w
jej obronie lub o jęj odzyskanie walczyli.
Często teraz powtarza się stwierdzenie, że żyjemy VI okresie,
gdy stary - stalinowski - model socjalizmu rozsypuje się w
gruzy, a na · tych gruzach rodz.i się nowy. Jaki ten nowy będzie,
iruóno przew1di:iec, chociaż pewne elementy ~ego nowego JUŻ
widac i można je określić. ł'rzede wszystkim będzie · to moael
pluralistyczny, to . znaczy, że racJe polityczne
n.ędą podzielone
między różne grupy polityczne, a hczyc się będą te, ktore zdooę
cią sobie społeczńe 'poparcie. ·.ro znaczy tez, że wobec tytli . racJi
będzie istniała opozycJa, opierająca się na mnym punkcie widzenia, na innych przesłankach. Ale to zakłada, że tak jednym, Jak
i drugim chodzi o ten sam cel - o przyszłość Polski.
Jaka ·ma być ta opozycja·? Przede wszsytkim warto _ uświado
mić sobie, że tę opozycję czy to się komus podoba. czy "nie zrodził postalimzm, że jest ona skutkiem dotycnc.żasowej nie.moż
liwości przez.wyciężenia do końca stalinizmu, co · zrodziło rozczarowarue do socjalizmu. Z tym tylko, że jedni próbowali -' ten soCJailzm reformowac, a ; drudzy powrócili do starych koncepcji
socjalizm odrzucających i założyli sobie odejście od .socJalizmu.
Udy przyg1ądam się ruektórym J:)oczynaniom opozycji antyscicjalistyczneJ, to odnoszę nieodparte wrażenia, że ta opozycja skatona je's t.„ stalinizmem. Brzmi to może paradoksalrue, ale niektóre poczynania, jak i wypowiedzi opozycyjnych polityków taki
właśnie maJą rodowód. I me ma w tym nic dziwnego,
gdyż
każda akcja rodzi reakcję. W życiu polltycznym rówń1eż.
Nie należy się więc spodziewać, że w przyszłości · będziemy
mieli do czynienia tylko z „opozycją konstruktywnq" czyli · „wewnątrzsystemową", która będzie występowała przeciw rządowej
polityce, ale nie będzie dążyła do obalenia socjaHzmu, ale także
z „opozycją destruktywną" · o orientacji antysocjalistycznej.
W
związku z tym powinńismy zastanowić się nad tym, Jak powinny
się ułożyć wzajemne stosunki
między rządem a opozycją „wewnątrzsyste~ową"; między partiarm
a opozycyjnie nasta w1onymi
grupami politycznymi, czy wręcz pomiędzy poszczególnymi pardami i stronnictwami politycznymi w osiąganiu okreśionych celów
natury politycznej, gospodarczej czy społecznej. N1ektór~y . wskazują, że te.renem takiej · walki powinien być Sejm PRL, rady narodowe oraz toczyć się ona powinna w okresie przedwyborczym,
kiedy do walki tej_ angażuje się opinię publiczną dla zdobycia
społecz1.1ego ' poparcia.·
•. , .
· · ···· · ·' - : '
Pierwszym etapem kształtowallia nowych · stosunk-0\y„ -Po,w inna
być 'praca nad nową ordynacją_; wyborczą, . któ_
r a , dail}'ałaby podzięlonym ·siłom •polityczńyni szansę na starcie się w walce o
mandaty poselskie. Wstępem do takiej pracy miały być obrady
„okrągłego stołu", ale moment otwarc1a tych obrad w moim
przekonaniu - <>ddala się niebezpieczenie w przyszłość Tymczasem wybory za rok i wcale me ma tak dużo czasu do stracenia.
Przygotowanie właściwej ordynacji wyborczej w sytuacji, Jeśli
pluralizm traktujemy poważnie, jako fakt obiektywnie konieczny, a nie czyjś wymysł tylko, ma zasadnicze i podstawowe znaczenie. Tym bardziej, że mamy Już odpowiednie - me zawsze
pozytywne - doświadczenia z poprzednich wyborów tak do Sejmu PRL, jak i do rad narodowych.
Jeśli więc na politycznej mapie Polski rysuje się nam
układ
pluralistyczny, jako układ legalny i akceptowany
społecznie,
obok którego może istnieć układ nielegalny, zwalczany i coraz
bardziej nieakceptowanY.
społecznie, jako prowadzący donikąd,
tu trzeba zapytać o ; miejsce PZPR yv tym układzie. Cieszy mnie
fakt, że coraz częściej pojawiają się publikacje nawołujące do
zreformowania struktury PZPR, a nawet zgłasza się · też konkretne propozycje tej reformy. Wszystko to wymaga
,jeszcze
dyskusji i z próbami wywołania takiej dyskusji występuję „Trybuna Ludu". Ale jednocześnie· odnoszę wrażenie, że w wielu organizacjach, jak też .w wielu instancjach partyjnych,
panuje
niezadowolenie z tego, co jest, a nie ma poszukiwania modelu
koniecznych zmian. Ot, choćby w dwu zasadniczych dziedzinach.
Model partii ukształtował się w czasach, gdy decyzje zapadały
tylko i wyłącznie w komitetach partyjnych wszystkich szczebli,
kiedy następowało nieuchronne wyręczanie aparatu administracyjnego przez aparat partyjny. W lutym 1957 roku, gdy Leszek
Kołakowski na łamach „Życia Warszawy" zwracał
uwagę, że

„partia ulega degeneracji, jeśli jest zrośnięta z aparatem pań
stwowym i stanowi w · praktyce jego skŁadnik - miast być inspiratorem i wychowawcą spolecznym", to na XI plenarnym po-

siedzeniu KC PZl'R Władysław Gomułka ostro go skrytykował za
rewizjonizm. A przecież przez całe następne 30 lat usiłowaliśmy
oderwać aparat partyjny od administracyjnego i temu ostatniemu
dać samodzlelność w decY,dowaniu i ponoszeniu odpowiedzialnoś
ci. I to się nam do końca nie udało. A jest to konieczne.
Teoretycznie wiemy, że kierować i przewodzić trzeba poprzez
członków partii: Wszakże słabość <>rganizacji partyjnych, a co
za tym idzie i członków partii, uniemożliwia pełną realizację tej
słusznej zasady i... dlatego wypełnia ją aparat partyjny. Zycie
- również polityczne - pustki nie znosi.
Druga sprawa: - jak usytuować partię w zakładzie pracy, skoro
zakład ten musi przede wszystkim i
jedrnie kierować si~
względami ekonomicznymi, a nie tylko polityc:i;nymi? Jaka ma
być rola partii w fabryce, biurze, przedsiębiorstwie handlowym?
Jak ma ona reprezentować interes ludzi pracy, aby nie dublować
działali związków Żawodowych, organizacji społecznych , czy stowarzyszeń zawodowych? A poza tym, czy organizacja
partyjna
ma wykazywać . swoją aktywność tylko i wyłącznie w zakładzie
pracy, czy też wyjść z nią poza „swój" teren, aby zdobywać poparcie społeczne dla partyjnego programu, aby go też bronić i
uzasadniać jego istotę? I przede wszystkim jak ma uczyć
się zd.o bywania
poparcia dla ' partyjnych kandydatów nie tylko
na posłów do S_e jmu PRL czy rad narodowych, ale również do ..•
1amorządu mieszkańców? .
· '
Jak z tego wid.ać spraw. jest wiele, pytania są różne, jest o
czym dyskutować. Gorzej, że 'dyskutantów jakoś mało, a czas
leci nieubłaganie. Oglądajmy się więc w przeszłość, bo to potrzebne, ale patrzmy też w przyszłość.
·
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PPR, KRN i AL rządowi w
Londynie.
W wyniku walki politycznej z Wtadysławem
jak dziś wiadomo - starano Si4=
Gomutltą nie tylko odsunąć go od kierowania partią, ale
wymazać na zawsze z kart historii. Jego miejsce 1 rolę powoli i systematycznie przypisywakreując go na
no Boleslav.;owi Bierutowi
jedynego przywódcę partii i narodu. W życio
rysia Bolesława Bieruta zawartym w „Kalendarzu Robotniczym 1951" tak to się określa:
podporządk0wania

ze str. 1
której
sława Bieruta 11 lutego 1939 roku, z
ul.
wynika. że mieszkał w Warszawie przy
Płońskiej 8 m. 46 i że został przyjęty do spół
dzielni, gdzie pracował jako buchalter. Istnieje
drugt dokument, który dowodzi, że 9 maja 1939
roku Bolesław Bierut i Hieronima Pruchniakowa
zostali wybrani członkąmi zarządu Pierwszej
Pralni Spółdzielczej w Warszawie.
września
Po wybuchu wojny do 4 lub 6
1939 roku pnebywal w Warsza\Yie, a następnie
udał się do Lublina, gdzie spotkał Franciszka
Jóźwiaka. Tu znów występują pewne rozbież
ności. Biogram stwierdza:
„We wrześniu 1939 udal się do Lublina. Po
kapitulacji Warszawy wrócil do niej. W paź

,. Wysilkom partii i Bolesława Biemta przypisać należy zjednoczenie się wszystkich ugrupow:iń demokratycznych i rewolucyjnych do walki o wyzwolenie kraju. ( .. .)
Pr.zy na;czynnie,iszym wspóludziale Boleslawa
Bieru.ta powstala Krajowa Rada Narodowa. On
przewodniczyl jej historycznemu pierwszemu
posiedzeniu w noc sylwestrową z 1943 na 1944
rok."

dzierniku 1939 przedosta.l się na Ukrainę Zach.
{.„.)".

O powrocie z Lublina do Warszawy pisze też
Henryk Rechowicz w pierwszym V.'Ydaniu ksią
żki o Bolesławie Bierucie, ale w drugim wprowadza l5totną lrnrektę:
„Po wkroc::eniu Niemcóto do Lublina grozilo
mu aresztowani e. om1ścił więc rodzinne miasto

i udal sie z Jó:;wi ahiem do Kowla
przez Armię Ilad::ie cką":

Przyzna1:1 się, że bardziej
sformuł01.Y:in :e : „przedostał się

mi

powstałemu w latach
Temu zafałszowaniu,
się Henryk Rechopięćdziesiątych, nie oparł
\\'icz w swojej pierwszej wersji książ~d o Boleskwie Bierucie. Napisał on tgm że .. w grud-

nlzi 1943 ról.:u Bolesław Bierut ktcrou;al bezpo-

::ajętego

odpowiada

Ukrainę
na
Zach." niż ,.udd się z Jóźwiakiem do Kowla".

Czr wiedział o wszystkim?

wówczas do sąsiada po
drugiej stronie ulicy. Granicę na Bugu trzeba
różnymi
było przejść nielegalnie, co groziło
była
konsekwencjami. Początkowo wprawdzie
ona jakby otwarta i ruch w obie strony b,rl
ułatwiony, ale szybko sytuacja taka zmienna
się na nieko1·zyść uciekinierów. A poza tym,
jak to było z tą Warszawą? Wrócił do niej czy
'
nie?
„Okres ukraiński" - jeśli można tak to naz11any.
Bolesława Bieruta jest mało
zwać _Prawdopodobnie w pierwsze; polowie 1940 roku na czele grupy uchodźców przeniósł się do

Udać

si~

można

było

Śl'ednio

przygotowaniami do utworzenia KRN".

to uległo
stwierdzenie
W d,-ugim wydaniu
zmianie, ale przy zachowaniu tezy. że Włady
sława Gomułki przy tym jakby nie było, „Od
pisze Henryk
pJlowy ltstopada 11143 roku
prace n.ad
Rechowicz - trwały intensyu;nc
zebrania
inauguracyjnego
przyaotou;aniem
I\.RX. Bolestau; Eierut bard:zo alctyu;nie w nich
jak
uczestniczył .. .''. Istotnie, tak było, ale .,z ramienia PPR
pisze Andrzej Werblan
całością prac· przygotowawczych kierotoal Gomulka". Współpracowar wówczas z Marianem

teksty 21 języka polskiego. Odnalazł Małgorzatę
Fornalską z córką i matką. Nawiązał kontaltt
listowny z rodziną w Warszawie. W ma.ju 1~41
roku przeniósł się do Białegostoku, gdzie miez
szkała i pracowała Małgorzata Fornalska
matką i córką. Gdy wybuchła wojna niemiecko-radziecka postarał się o szybkie ewakuowanie rodziny w głąb ZSRR, a sam pomaszerował
w kierunku Mińska, aby zaciągnąć się do partyzantów. Po drodze zagarnęli go Niemcy, ale
udał<> się mu uciec. W Mińsku pracował w urzędzie aprowizacyjnym. Nawiązał kontakt z
grupą miejsccwych członków partii, ale grupa
h wpadła, gdyż wydał ją pro~okator. Jak !o
się stało że Bolesław Bierut me wpadł - nie
wiadomÓ. Henryk Rechowicz lojalnie przyznaje że ,.szrzególótu jego pobytu oraz dzialaln~;

ści w Mińsku nie udalo 6\ę dotąd odtworzt1ć •
:Ę'ic;ze natomiast, że „usilnie zabiegal o nawiąza
nie lq.czności z krajem, co mu się wreszcie ~
lidalo. Pe> pewnym czasie zdolal nawiqz.a~
stowny kontckt z rodziną w Warszawie (tonq
~rysiq
Janhią Górzyńską-Bierut i z dziećmi:
o
się
oraz Jankiem). Od nich dowiedziala
miejscu pobytu B. Bieruta Malgor~ata Forna~
kierownictwie
ska dztalajqc w tym czasie w
Pol~kie; Partfi Robotniczej",
Jest. w tym wewnętrzna spr~eczność. Sk.oro
rodzinę,
już miał kontakt z krajem popr:ez

Dlaczego
musiał wleci:;:łeć, co się tam dzieJe.
nie wrarał? Inicjatywa jego powrotu do Warszawy wyc;zła z kraju. Dlac:ego, sko~o o to za-:
biegał? Janek Krasicki nawiązał z nim konta~t
w maju 194.3 roku, a Bolesł:1w Bierut zjawił
się w W'.irsu1wie dopiero w hpcu 1943 roku •. A
wokół którego było sporo „ziemoże Mińsk· mi partyzanr'kiej", skąd utrzymywano. kontakt
z •. Wielką ziemią" - był tylko „st~cJą przesiarlk,Jwą", m·ejscem kontaktu I racJę ma Stani~ław Szwalbe, że Bolesław Bierut wrócił z
a·
·
t
Mnskwy?
W Warszawie działy się rzeczy ragiczne. ·i n\!' od skrytcbójczej kull Marceli Nowotko. piorwszy I sekretarz KC PPR. Jego mieJsce
Z'łjm11je w~póltowarzysz z Grupy lnlcjatywn~j
- Paweł Finder, a w skład kierowniczej trół
k! wrhodzi Władysław Gomułka obok Franciszka Jóźwiaka. 14 listopada 1943 roku pi:zypadk~wo w ręce gestapo wpadają Paweł Finder i
M'łt~or?ata Fornalska. Na czele partii . staje
wtedy :-złowlek w Moskwie zupełnie mezna:iy
kie- Władysław Gomułka. W skład trójki
rown!rzei WC'hodzi Bolesław Bierut, który był.„
.ed
kri ,,avdatem na I sekretarza.
pos1 zi:n1em
Rozmowy prowadzone przed
K,... PPR. w~kazywały, że wszyscy uważaJą za
k~~dydat.~ Wiesława - Włady~ława Gomułkę.
On <.iam n>łtomiast uważał. że powinien I J6t9
kre~arzem zo-;.tać Franek - Franciszek
wiak. Wh-tv~law Gomułka prowad~lł pos·~
nie KC I gdv przyszło do zgłaszania kan Y atm to . J6żtviak natychmiast zglosil Bie?'11-ta., co

'zdaj~ ~ie - zaskoczylo Gomulkę. „ Nie uwa.żal tr. 1 1'i:t"lrł11datury za odpowiednią - pisze

_

w książce „Władysław Gomułka sekr~tarz ~e
neralnv PPR' Andrzei Werblan PrzYJął więc
spoko hi~ wl2.sną kandydaturę zgłoszoną prz:
Ignasia - Ignacego Loge - Sowlńsklego. W g1
B'teru t e m - a głoso·
i
~o wa n i u -za Bolec;ławem
~<1nl) jawni< - wypowi!'dzlał się tylko wn ~s
konawc:1 - Franciszek Jóźwl~k. Wtedy Bo e:
shw Bierut natychmiac;t. zgłostl ,ego kand:lda
turę. Sytuacia powtórzyła się: za Franci~! err
~rut
JMW'"kif'm głosował tylko B0l 0 sław
Na Wiesława padły 4 e;łosy. B')lesław. Bieru
zo~~'lł rhk'.l·;rtowanv do .tróikł klPrown1czeja·eW.rnjc•mtt"' sto~unki ·miedzy Bolesławem i
rute~ a W~!! ny 5 ławem Gomułką od pocz(t~~·
1
układały si~ źle. Władysław Gomułka. nl": u z
h
Bol„~łiiw~ Rit>ruta i wszystko wskazuJe, ze
wza jemno~rią. Dochodziło często do ostry;
star(' ' t<l ni~ tylk" polemicznv~h - co jest. k1a:
tur'llne . ~to>1unki Bolesława Bieruta _źle ukl
d11lv s!e równiP7. z Władyc;lawt>m Bleńkows mi
S!'.'iPrano sl(;' wtedy o wiele różnych spraw ł
mlanow
·
cza-rn"'
jest na t ura 1ne. c h-„~t
to - w za~ad·1.I~
to. że w relarjach o tamtych wi
cie tylkn
sach spory te albo byłv fat:1ywlP. przedsta rza:
ne. alb'• pomlianP milczeniem. albo wvko
c;t\ł'l„ je póiniej w walce polltvcznei przec w
Whcly~ławow Gomttłc'.?. Ten ostatni np. rozu•
miał żA KRN - skoro juz z takim trud~~
powstała - powinna mieć c;zeroką bazę. g ą
nblf'gat o jei roz~zerzPnle . Przeclwstawiatł się
temu łhle~ław Bi1>rut. t Franrtszek · J6źWlak.
Później oskationo Władysława Gomułkę G eh~

• OD~tOSY

Spychalskiego l
Biura Politycznego Mariana
Romana Zambrowskiego. Stosunek „grupy kra•
jowef' do emigracji z ZSRR nie zmienił się.
Byto trzech do czterech. Pierwszym sekretarzem nadal pozostał Władysław Gomułka. Ale
wcześnięj Bolesław Bierut napisał list do Georga Dymitrowa, który to list był w zasadzie."
donosem Fragmenty tego listu przytacza Andrzej Werblan w swojej książce o _Władysla
wie Gomułce.
,,Sekretarz Komitetu nie stoi na wysokoścł
i1Lit1ch zadań. Zamiad dqży~ do konsolidacji,
pr:11cz11nia iię do roz?a.mu KC. Wasza natychmłastowa pomoc w rozwiązaniu tej kryzys01.0eJ
sytuacji 3est niezbędna („.)
dyktatorskie
Sekretarzti cechują od dawna
dążenia. Właśnie to uniemożliwia kolektywność
w prac11 KC. Gd11b11 prZ'l/najmniej mial on przy
tym prtiwidlowe t trwa.le nasia.wienie polityczne, nie b11loby to tak niebewieczne. Lecz czyni
od sekciarstwa do
zygzaki
on bez przerwy
skrajnego oportunizmu i odwrotnie (.„) sekretarz stworzyl sobie grupę (.„)."

Bolesław Bierut miał tu na myśli Władysła·
wa Gomułkę, Ignacego Logę-Sow!ńskiego i
Aleksandra Kowalskiego. Uczynił też aluzję do
wewnętrznych tarć w
„większości" z czasów
KPP po Il Zjeździe KPP.
„Ta „większość" byla - pisał dalej Bolesław
Bierut - niedawno gotowa wlec się w ogonie
ugrupowań

t

Spychalskim, Ignacym Logą-Sowińskim, Kaziktóry odczytał napisany
mierżem Mijalem przez Władysława Gomułkę referat „Walka. i

samoobrona narodu w związku z terrorem okupanta" - Bolesławem Bierutem, Władysłaiwem
Bieńkowskim, Zenonem Klisz.ką. Adres lokalu,
w którym odbyło się posiedzenie znało tylko
trzech łudzi: Władysław Gomułka, Marian Spychalski i Kazimierz Mijał. Bolesław Bierut do-

wiedział się o nim dopiero w dniu posiedzenia.
1

W pierwszym wydaniu książki o Bolesławie
Bierucie Henryka Rechowicza znalazło się wanie całkowicie stawiające w fałszywym świetle
Władysława Gomułkę. Brzmi ono:
ze względów konspiracyjnych n.a
sekretarz KC
posiedzenie nie zdolal dotrzeć
PPR Wladyslaw Gomulka, tym większa spadla
na Bieruta odpowiedzialność".
Fałsz ten powstał już w !947 roku, gdy wy„Ponieważ

dano protokoły pierwszego posiedzenia KRN z
okazji trzeciej rocznicy tego wydarzenia. Niena posied?eniu
obecnośi4 kilku działaczv PPR
KRN sformułowano talt pokrętnie, że nie bardzo było wiadomo. dlaczego byli oni nieobecni,
ale sugestia była za to wyraźna. że było to 11lencrrmnlne. Gdy tymczasem prawda jest inna. Zdecydowano po prostu, że ze względów bezpie-

funkcji przewodniczącego KRN
zosta.l do zgody na to skłoniony 1)rzez Gomułkę
groźbą formalnego przegłosowania na posiedze„drobnostka", jak
taka
niu KC". Przecież
wzbranianie się przed zajęciem wysokiej fun·
czyni polityka
kcji, niezależnie od powodów,
przY]ęciem

' bardziej ludzkim.
Wizerunek polityka powinien być bez skazy
- tak sądzą hagiografowi~. PO'Wstaje jednak w
wyniku t<ogJ obraz czto\\'ieka fałszywy. papierowy. Gd,v prawda \':ychodzi na wierzch - a to
czyn.i się czło
si~ prędzej czy pó7.niej stanie wiekowi, czy też jego pamięci, dobremu imieniu wre&zcie - wielką krzywdę. Coś podobnego stało się z wizeruakiem Bolesława Bieruta.
Uczyniono z niego chodzącą po świecie dobroć,
gdy wokół działo się wiele zta. P~staje zatem
wiedzi<1l o tych
pytanie: czy Bolesław Bierut
wszystkich sprawach, które działy się ,., Polsce od 1944 do 1956 roku? Utrzymuje się opinia, że Bolesław Bierut starał się łagodzić
działania represyjne władz bezpieczeństwa, że
to dzięki Bolesławowi Bierutowi nie doszło do
procesu Władysława Gomułki.
Bierutem a
Konflikty między Bolesławem
się dużo
rozpoczęły
Władysławem Gomułką
wcześniej, ale nasiliły ~ię w okresie lubelskim
Gomułki do
l później Zdaniem Władvstawa

Biura Politycznego KC PPR po lipcu 1944 roku
powinni byli wel~ć ? •. ~rupv krajowej" on sam,
Bolesław Bierut i F•·anciszek .Jóźwiak. Boleslaw
kandydaturze
przeciw
Bierut zapro•.estował
Francis1ka Jóźwiaka. motywując to tym, że „są
lepsi od niego". Dzięki temu „l'(rupę krajową"
Władysław Goreprezentowało tylko dwóch:
Emit:!racje z ZS'RR
mulka i Bolesław Bierut.
.reprezentc>walo natomiast trzech działaczy: Jakub Berman, Hilar.y Minc i Aleksander Zawadzki. W maju 1945 roku dokooptowano do

reakeyjnych

popi.era,ącycn

rząd

niebezpieczeństwo to
Londj/ński. Na szczęście
mi1ięlo, lecz może ono jeszcze powstać w innej'

formie prz11 nowych

okolicznościach."

nosił 'datę:

10 lipca 1944 roku. „Z
pisze Henryk Rechowicz lipca Władysławem GoBierut razem z
mu,;cq, przybyli do wolnego od 01Gupanta Swidra„ slcąd 3 sierpnia dostali się do Lubl.na".
W Swidrze Wielkim mieszka! Wła(jys1aw Go-

List ten

CzeTwonego Chutoru kolo Kijowa, gdzie pracował przy rozbudowie węzla kolejowego w Darjednym z tamtejsz11ch
nicy, a następnie w
Rechowicz.
Henryk
pisze
sowchozów" Współpracował z radiem w Kijowie, Uumaczył

„

czeństwa Władysław Gomułka, Fraclszek J6fwiak, Ignacy· Loga-Sowiński I Zenon Kliszko
nie będą obecni na posledzentu KRN, aby w
zachować ciągłość
razie wpadki można było
pracy kierownictwa.
Henryk Rechowicz w drugim wydaniu ksif\t·
kl „Bolesław Bierut 1892-1956" usunął sporo
nieścisłości, nie uczynił wszakże rzeczy najwatniejszej, nie przywrócił właściwych proporcji i
wymiarów między rolą WJadysława Gomułki
jako przywódcy i Bolesława Bieruta. Na jego
usprawiedliwienie można przyjąć tylko fakt, że
pisał tę książkę w okresie, kiedy Władysław
Gomułka był źle widziany, odsunięty od życia
politycznego - nawet w skromnych wymia-.
rach, jakc weteran ruchu robotniczego - kiedy
odmawiano mu prawa publikacji jego wyjaśnień i odpowiedzi na stawiane mu publicznie
zarzuty.
Usunął Henryk Rechowicz w drugim wydaniu
książki zarzut, że Władysław Gomułka „nie zdolal
dotr%eć" 11a posiedzenie KRN. Ale nie wspomjak to stwierdził Anniał słowem o tym, że drzej Wcrblan w książce o Władysławie Go„Borcslaw Bierut wzbranial się przed
mułce -

końcem
b;:,~~daw

mułka. Kierownictwo KC PPR podjęło decyzję, że należy przedostać się na prawy b.".c<:6
Wisły, na tereny, które mogą być wrl:rotce zal'rzeniesiono ~.ę
jęto: przel wojska radzieckie.

do świdrów Wiel'.dch, które zostaly wyvlone 30 lipca 19H roku. Kierownictwo PPR
polvstało w rękach:
na lev. _<-.1 urzegu w i &ly
Zenona Kliszki, He1eny Kozłowskiej i Jerzego
Morawskiego.
Władysław Gomułka 31 lipca 1944 roku przyaodnym .sarnocl1odem udał su: do Lublina, gdzi~
spot.Kał Ignacego Logę-Sowinsk1ego, który Jeszcze tegoż dnia wieczorem pojechal do Otwvcka.
Odnalazł 1 sierpnia 1944 roku ;t;oflę Gomulkcwą, Boler.lawa Bieruta i Franciszka Józw1aka.
l\'l.ożna załozyc, ze gdy- na wyzwolonych tert:?nowych władz
nach doszło do tormu!owania
ł'ł'!i, to Bo1estaw u1erut .spooziewat się, że nasiqpi zmlana na :otanow;sKu 1 selU'etarza KC
~ierut rue
Pt'd. Stało się maczej. l:iolesław
mogł byc z te~u zadowolony.
l'od koniec 1944 roku w i:adysław Gomufo:a
znalazł tiię jakby na daisqm p1an.ie, w c1en.u, a
·na czoło wysunął si~ !io1esiaw titt:?rut. "- n.m
przeoe wszyswm utl'l.ymywai " KontaJCiy .iu.t.d
.::itaiin. Jego pomtormowai, że po aezercji zu!nierzy z ::11 pułku p1ecnut)' comął aiitaz an:sztowau na terenach wyzwolonej .t'olslo. ~wmi
nacją tego było aresztowame w marcu lll4a roku 16 działaczy londynskiego pudz1enua. ~ tego
powodu !iolestaw Bierut nie interweniował u
JÓlefa Stalina, a interweniował - choć bezskutecznie - Władysław liom\lłłul.
w1ę.~
Z\\

W

Jułym

1948 roku Boleshtw Bierut

zaczął

przejaWiac inicJatywę w tt1erowaniu n.C t't't(,
cho<: tormalnie do niego me należ.al Nlanewr
me uzgodniony " Józetem
ten nie mógł być
Stalinem. 14 lipca 1948 roku na przykład Józef
:S..ai.n m1 ręce óolesława óieruta przys1ał kouottwaiua
pię listu KC WKP(b) do Klementa
o<J wiadomości KC PL.PR. W sierpniu 1948 roWładysława
ku Bolesław Bierut powiadomił
Gc.mułkę, że zmiany w kierownictwie KC ł'PR
zostały juź uzgodnione z Józefem Stalinem. Po
Gomułki z władz
Władysława
wyrugowaniu
PPR Bolesław Bierut zażądał od niego przeGomułkę
kazania jego archiwum, co czyniło
paltlJęci,
bt:?zbronnym, pozostawionym własnej
która potrafi być przecież l8Wo<lną. Było to
na początku listopada 1949 roku.
Polityczne KC
· W. tymże roku 1949 Biuro
bezpieczeństwa. spod
PZPR wyłączyło służbę
naturalnej i normalnej kontroli rządu i instancji politycznych i powolalo komisję Biura Politycznego KC PZPR do spraw bezpieczeństwa,
w skład której ·weszli: Bolesław Bierut, Jakub
Berman, Hilary Minc i Stanisław Radkiewicz.
Ws:tYstkle więc sprawy, jakie działy się w tym
cza&ie I późniejszym musiały być - choćby w
znane Bolesławowi Biegłównych zarysach Walerego Narutowi. Jak wykazały badania
w tygodniku
pisal
nuotkiewicza - o czym
„Perspektywy" na przełomie maja i czerwca
1988 roku - Bolesław Bierut nie tyl~o wiedział
o przebiegu śledztwa prowadzonego przeciW
Władysławowi Gomułce, ale wraz z Jakubtm
„Opraco·
Bermanem osobiście nim kierował.
Namlotklewicz Walery
wywali - pisze
pytań, które
również szczegółowe scenariusze
oficerowie śledczy mieli zadawać oskarżonym".
Usiłowali wymusić zeznania
r.Sżnych osób, że Władysław
~gen.tern sanacy;nym", ze

plejady
całej
„był
Gomułka

u

„wspólpracowal z
gestapo lub co na.;mniej ulatwial wProwadzettie agentów niemieckich do struktm oraanizacyjnuch letełcowego podziemia". r tym podobne

w wypadku

powodzenia mowielu oskarżonych.
Walery Namiotklewlcz przypomina, że rzecznicy ówcresnej polityki - sami mający co niec,., na !Umieniu - usiłują utrzymywać, .,że

bzdury, które

głyby się zakończyć śmiercią

oskarżonych,
Gomulka n.ie zastadl na lawie
przeciwny".
Boleslaw Bierut byl temu
gdyż
Otóż twierdzi on stanowczo, że „Boleslaw Bierut i Jakub Berman. dążyli z calą bezwzalęd
n<.ści4 do zorganizowania takiego procesu". A
jeśli do tego nie doszło, to Władysław Gnmulka
zawdzięcza tylko sobie, swojej nieustępliwości,
której bali się przygotowującv proces On ; inni przesłuchiwani jego współpracownicy odmazarzutów
wiali J)rzyznania się do fałszywych
mających pognęblr lnnvch. Bez tego przyznania
s:e proces był nlemożltwy.
Tak padł mit dobrotliwego opiekuna narodu
polskiego. Ale gdy u.marł - ludzie plakat!;

LUCJUSZ

WŁODKOWSKI

•

PUblłkowan3' ostatni fragment szkicu o Bolesław!•
Bierucie poebodzt se d>loru szkiców o noJnowszeJ
historii .Pol1kl prągoto~wanycb dla lódzkiep od·
eatlla KnJoweJ AaencJt WJ'dawntczeJ.
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d czasu -Oo czasu
w Modlicy pojawia
się jakaś

zabłąkana

staruszka. To z· kijkiem i tobołkami,
niby Reymontowska
Agata, to znów bez bagażu i
nazwis~a. a niekiedy i taka,
co nosi parę gałązek chrustu
n.a pieca.eh . Bywa że zatrzyma
się bab~ta gdzieś pod drzewem,
~a czy3ąś stodołą, przed krzyzem, wypowie jakieś słowo tajemne, znak jakiś. obrzędowy
uczyni i pójdzie sobie. Ni-e bę
dziemy jednak tych problemów
~oztrząsać, ponieważ o zwyczaJach I obyczajach napisała już
książkę Maria Łopatkowa, która była tu kiedyś nauczycielką. Modlica wpierw się na ł,o
patkową obraziła, ale teraz to
jest nawet z niej dumna.
A jedna z takich staruszek
to kursuje w te i wewte pr 1,ez
wieś przez tydzień i Żnika. Daciera zawsze tylko do Palczcwa i wraca. Ludzie mówią, że
w Pałczewie straszy to cholerne wysypisko śmieci. Nie daj
Boże, żeby się '!la górze zwiedzieli, że w Modlicy jest jeszcze trochę luzu i zagajów na
moczarach, bo mogliby tam sypać te śmieci. No, ale na razie
nie ma strachu, ponieważ Pa.1czew jest w Łódzkiem a Modlica w Piotrkowskiem.'·
Dziadek Franciszek Kopacki
rodowity Modliczan!n, tak±~
kursuje przez ca~e życie do Pał
c~ewa. Dzień w dzień ·po pięć
kilometrów w tę i z powrotem.
Dziadek Kopacki ma już ponad
osiemdziesiąt lat, jest samotnym starym kawalerem, którego . odwiedza z rzadka siostra
mieszkająća w Łodzi. Życie t:.ik
go przygięło, że nie musi si~
schylać, aby ująć rączki tac1ki. Jedyną jego żywicielką jE'st
krowina, którą z kolei mu~i
żywić dziadek
Franciszek. A
że ma oo łąkę od stronv Tuszyna, do której nie sposÓh dotrzeć przez bagna, wieC' Fnnciszek codziennie przywozi :z
Pałczewa taczką żwiru, abv usypać !!robię i mieć suchą ·d:-r.gę na łąkę . Jak długo dziadek
walcz.v I) tę swoją drogę, świa
dczą posadzone przez niego na
grobli olszyny, które wyrosly
co najmniej na 15 metrów.
- Ech, ta droga~ - wzr1y- ·
cha, cyt.uilo'.C nieświadomie ~1~1wa rosyjskiej piosenki. Wanda Kolasowa, ~mada, szczunłct
brunetka - .Teżeli sam dzi:-tdek ma tyle kłopotów, to co tu
mówić o rę~zC';e mies;.k;ińcć•w.
Gdyb.v tu .h;vl ~ql;iry. cfoj::iqd,
Modf;ca stałab:v sią . p.iękną w;'q
letni~kową.
,,~""'" •...
Józef Kolasa jest taki bardziP.j przysadzisty i mniej m;1łomówny od żony, ale za tn
robotny. czel!n efekty już widać . ObojP pochodzą z mia$~'1.
kupi li 1v Mndllcv kawałek 'icmi. noctawili laonv nnwv d:1m.
o-srodzih oo1o7.yli · chodn.ik nie
zapom„ieli feż o prowizn;yc~
nym ha~enie. A co się tycz.v
tej 7-ki\,1metrowej dro~i przez
wieś. to. jak tióźniej wspomni
sołtys Kosiada. sprawa ślima
czy się co najmniej od pięciu
lat. No, byli i przeciwni, tacy,
co mówili, :i:e ja_k założą asfalt.
to będzie du:i:y ruch i auta 'laczną kury zabijać. A . kury i
psy trzel)a trzymać w obejści11,
nie?
Prawdę
mówiąc,
najpierw
należałoby pomyśleć o kan~·l1i
zacji, to znaczy wykopać P'>
obu stronach dro~i rowy z
przepu~tami
Bo jak roztopy,
to woda idzie do zagród i r:>!:>i
szkod:r. U Nowaków na przvklad woda podeszła i potem
w mrozy wysadziło z betonu
nowiutką bramQ.

Sprawa się ·wlecze, bo
w Tuszynie w ciągu sze;,ciu łat zmienHo się trzech
naczel'lików.
Ten trzeci jeszcze oficja'.nie
nie urzęduje, jego funkcję peł
ni zastępczo \'\'ładysła.w Dec.
Modlica .nie chciałaby mieć ta~
kiego cyrku, jaki się odgrywa
w Tuszynie, gdzie najpierw
położono asfalt, a teraz go ~ię
zrywa, zeby robić kanalizację.
Ano, jeśli istnieje urząd m;asta i gminy w · jednej osob;e.
to naczelni]{ takiego urzędu musi '1ai wiPcej .uwa~i pcrświęcać
prnblPm om
miasta, a
wsi,
zwłaszcza na pograniczu, to już
prawie nie widać. I dlatego
Modlica mówi , że nie ma żad
nego poparcia z gminy.
Ale ludzie przecież juź coś
zrobili. A więc złożyli się P·J
1000 zł z hektara, ale nie mnid
niż 3000 zł z gospodarstwa. W
M"nlicy są biedacy, ale są i lu. dzie zamożni. tacy co posiadają własne samochG.dy cięiaro
„,~
J "".!l właśnie wozili prywatnvmi ciężarówkami tłucleń
z •Bab. który zwalono przepi~'l
wo na pryzmy. Mieszkańcy zobowiązali

się rozrzucić tłuc1eń

i wyrównać przed swoim.i zagrodami i dokonali tego. Wtedy

okazało się, :i:e materiału jest
za mało, zostało po kilkaset
metrów pustej drogi. No i na
tym koniec. Woda rozmyła tłu
czeń, k:oła traktorów wyrzuciły resztę w pola i cześć. A najgorsze, że nie było fachowej
pomocy ze strony drogvwców.
Dopiero gdy w „Małym Głosie"
ukazc.ła się notatka o bałaga
nie w Modlicy, przez wieś przejechała wyrówniarka,
zawróciła i na tym skończyły się roboty drogowe.
Owszem, są w .Modlicy suchsze kawałki drogi, na górkacn,
ba, jest nawet kawałek asfaltu, ale ten to położyła „Hydrobudowa'', gdy woziła z Pał
czewa żwir na budowę stacji
pomp w Kalinku. Ogólnie jednak: jest tak, że tlucmia r~a
drodze
już
prawie
nie
ma, Wiosną i Jesienią trzeba chodzić w kaloszach, ciQż
kie maszyny rolnicze niszc7.ą
nawierzchnię i same się niszczą,
a jeszcze bardziej niszczą sit:
samochody osobowe.

Wie.sław
Nowak stwierdza, że aby kupić 1,90 ha
lichej zienp, nie próbowali
żadnych kombinacji, tylko
zapisali się wraz z foną na
kurs ro.Jniczy w Bratoszewicach.

- Pływaliśmy jachtem po jeziorach obłożęni książkami i
kuliśmy zawzięcie z nadzieją,
że przynajmniej
jedno z nas
zda. Zdaliśmy oboie. Zdobyliś
my uprawnienia rolnicze i zdewastowane gospodarstwo, a w
nagrodę odebrano nam kartki
na mięso. Trzeba więc _było hudować żywiznę. Były kury, indyki, gęsi, króliki, owce, cielak, świnie. A w tej osiatko.:
wanej zagrodzie, co pan widzi
przy komórce, trzymam jednego starego
bażanta
i cztery
młode. Jak dobrze pójdzie, założę

hodowlę

opłakane. Jak
sąsiad
zabijał
cielaka, to żona w domu buczała ..•
- Tak jest! potwierdza
córka. - Dostałam w prezencie ślubnym dwie gęsi i niech
pan zobaczy, o tam! Te ślub
ne gęsi od dwóch lat żyją i
gęgają na gospodarzy ...
Teresa Nowakowa toczy wokół niby to gro:i:nym okiem j
odparowuje:
- Żeby ~ażdy rolnik tak
dbał
o zwierzęta, to ho! ho:
Mielibyśmy najlepsze wyniki w
hodowli. Przywieźli mi cieląt
ko. które nie umiało jeszcze
żreć trawy ani paszy ...
- Po to - przerywa mąż -- żebyś karmiła je własną
piersią„.

Akurat! Sąsiadka uznała,
cielak się zmarnuje, ale ja
nie przyjęłam tego do wiadomości. Robiłam
na mikserze
mleko w proszku z -siemieniem
i karmiłam, jak to mówią, po
palcu. Bysiek rósł jak na droz-

że

Jest tu klan Kosiadów -

naturalną

Można

napisać

cały

świnie.

- Coś panu powiem! - wyrywa się Ewa. - Mieliśmy taką kaczkę, która prowokowała
psy do zabawy. Wilczyca Kama
wykorzystywała
to na
swój sposób. Czekała, aż kaczka zniesie jajo, i natychmiast
je pożerała. A później to już
pie czekała, tylko łapami wygniatała
z kaczki jajo. I ta
kaczka też zmarła śmiercią naturalną.

No widzi pan! - śmieje
- A nie mówiłem!
pupilem żony, królika nfo wolno zabić, świnie
-

się Nowak.
Bażant jest

NR 47 (1599), 2·0 LTSTOPADA 1988 ~;

Co

myśli sołtys?

Październikowe słońce wcispromieniście w zagaJc,
wilgoć z moczarów, zlo-

ka się
wysysa

w sumie

piętnaście

Do Rzgowa

bliżej ...

Reporter mówi, że kończył
podstawówkę
w Rzgowie za
czasów stalinowskich, ale za
to w towarzystwie Przycównej, Ławickiej i Kosiady z Modlicy, bo tam l'JłO wtedy tylko pięć klas.
- Pewnie z Jurkiem Kosiadą podpowiada sołtys.
On był potem milicjantem w
Rzgowie„.
Ano właśnie, dzięki pobła
żliwości tego
milicjanta Binkowski wychodził cało z opresji, nie trafił · do kryminału, a
nawet udało mu się potem napisać parę książek.

- Ostatnio
Henryk Kosiada -

podejmuje
sta-

chł-Opi

szem, zdrenowano we wsi trochę pola,
ale nie tam gdzie
trzeba.

Poza tym w ModUcy są
i żyją różne orygi-

kłopoty
nały.

No to popatrz, bracie, maże
sam zobaczysz. Wiatr
m1ota
czubami brzóz, wdziera się pod
dach spalonej chałupy z rnzbebeszonym szczytem. A w polu ktoś śpiewa.
- A to ten - powiedzą co się spalił. My go tu nazywamy Klemensem. Gdyby to
był kuternoga i zabijał świn ie,
byłby z niego istny Jambro :~ y
z „Chłopów" A jakże, czytało
się, nie ma to tamto ...
Dla tych ze wsi oryginałami
byli też Nowakowie. No bo jaki cudak miastowy potrafiłby
zrobić z walącej
się chi. łupy
prawdziwą willę, i to wlasn~'
mi rękami. Podwyższył strych

rodzin.

RYSZARD BINKOWSKI

li po nocach w Tuszynie,

żeby
kawałek węgla. A Mojeździła do Rzgowa, bo
węgiel b~ł bez kolejki, na

kupić

bażantów.

dramat. w którym główną roli~
za2rałaby Teresa Nowakowa i
wszystkie przez nią opłakane

-

autobus nie mógł się przebić
przez zaspy. A zaraz po tym
oderwaniu od gminy Rzgów to
myśmy jeździli
6 kilometrów
do Kruszowa, tam nas przyjmował Urząd Gminy.

WModlier są klop

-

Na wybiegach są psy,
Psy to odrębna histori:i.
Każdy jest czyimś ulubieńcem.
I ta wielka biała suka rasy
dog, i ta czarna wilczyca, ·i
ten mały kudłaty mieszaniec.
Ja wedle hierarchii rodzin·id
powinienem sobie teraz kupić
jamnika. Ale tak naprawdę to
najwięcej było tu szczurów ...
- Zatrzęsienie! - potwierdza małżonka. - Przywiozłam
kiedyś dziesięć młodych indyków, wsadziłam do obory i rano zna1azłam dziewięć zagr /.f'banYFJ'i w ściółce, z przegryzionymi gardłami.
'
- No widz.isz! wypomina
jej córka. - A groziłaś, że rnzem z tą wilczycą Kamą w~·
rzucisz mnie na wycieraczkę.
Bo ta suka, proszę pana zwraca si.ę do reportera - to
była strasznie
hiedna. chyba
nawet ja hito. Kto~ wvjeiihił
pod namiot i prosił. żehym sir;
nią
zaopiekowała.
Kama nie
lubiła kobiet, przy pierwszym
spotkaniu nawet rzuciła się na
mnie. A potem stała się mojiJ
najlepszą przyjaciółką i zacz<:ia
się rzucać na szczury.
- Ewa poszła do pracy u ogrodnika, żeby zarobić na K~
mę mówi z uznaniem oJciec. - Kupiła ją za pięć tysięcy. l niech pana nie mvli
ostrzeżenie na bramie pt. „lłv
pies" z tym. że te suki ła~7ą
się do pana i liżą. Zachow11jn
się tak tylko w na~zej ohPcności. A jak sąsiad chce noży
czyć zapałki, to już na -drodze
krzyczy, o co mu chodzi. Do
bramy nie podchodzi...
- Kama upolowała dwadzieścia sześć szczurów oznajmia z dumą Ewa.
- Tak, tak wtrąca Nowak - ale z wszystkimi sobie
nie poradzi. Dlatego sprezentowałem
im koziołka. Zapach
kozła wypędza szczury z zagrody .. Ale żeby się sam nie m~
czył i nie służył tylko na rostrach, to sprowadzę mu chyba kózkę.„
Przy obiE!dzie Wiesław Nowak
stwierdza, że rosół jest z prawdziwego kurczaka „od kury",
tylko nie wiadomo, kto dokonał ·rzezi. Bo wychodzi na to,
że w tej za~rodzie każde stworzenie musi zemrzeć śmiercią

ki. Nic~ tylko . zakładać gaz · \Ve
wsi!
Tak, · ale jeszcze ta komunikacja i te odległości. Albo te
rejony szpitalne w Piotrkowie
i Tomaszowie. Do dentysty w
Tuszynie
trudno się dostać.
Przez rzgowski las do Tuszyna
jest dalej, ale tam jeździ autobus. Od krzyżówki w Modlicy do Tuszyna. pięć kilometrów
asfaltu, itle nie ma autobusu.
Żeby coś kupić w GS w Rzgowie, ludzie próbowali jeźdz ić
lepszą drogą przez Kalinko. Bo
Modlica zawsze patrzyła na
Rzgów, do którego należała
admi"nistracyjnie, . i ze Rz~o
wem była na dobre i złe zw:ą
zana. Warto zasięgnąć na ten
temat języka i spytać

dżach. Kiedyś kazałam
zanieść mu wiaderko z

syn.nvi
p1c1em,
a syn wraca i mówi, że cie lak
nie . chce pić. Bo ten cielak
traktował mnie jak matkę, tylko ja mogłam go karmić.
- Chodził za tobą jak pie-;.
- A ile czułości mi okaz.ywał. Jak tryknął w plecy, HJ
omal się nr· przewróciłam. Albo, proszę pana - to do reportera - swirna zacboruw<.!a
na biegunkę. Sąsiedzi mówi;J,
żeby kopać dół. A ja leczyłam
świnię jak dziecko chorująre
na biegunkę, o trzeciej w nocy
wstawaZim, i wyleczyłam.
Na podłodze leży wyprawi·'.lna skóra cielęca. Kiedy Nowakowa na nią stąpnie, to się J<!J
pewnie przypomina nieboszci.yk
pupil. Mniejsza z tym, istotne,
że w ~oqlicy grasują jeszcze
inne m1łe zwierzątka. Z o!{:ilicznych lasów wyłażą dziki i
prują całe zagony
kukury1zy
albo kartofli. Jak dziki zn:szczą pola
od południa, rolnik
jedzie po odszkodowanie do
Tuszyna i Zeromina, a jak
zryją pola od północy, jedzie
aż do Brzezin. Wielu chłopów
ma ziemię po obu stronach drogi. Paranoja.

Mówi się o anomaliach
we wsi. W jednym miejscu
IV klasa ziemi, a przez
miedzę VI klasa i oil razu
widać ef.ekty w gospodarowaniu.
Ten na gorszej ziemi więcej
narobi, a plony ma niższe.
U Nowaków za sadem rośnie
jeszcze licha trawa, ale reszta to już się nadawała tylko
do zalesienia.
Albo jest tak, że na „dołku"
nie ma wody, a na górce hije
:i:ródełko. Dobrodziejstwem dla
Modlicy było to, że kilka lat
temu szybko i sprawnie zało
żono we wsi wodociąg. Część
mieszkańców została przy hydrantach, ale większość ma -wodę doprowadzor.1
do domów.
Przydałby
się też gaz.
Paru
gospodarzy załapało się na gaz
z butli, ale dawno temu, bo teraz chłopów się już do butli
nie dopuszcza. A wzdłuż rzgowskiego lasu biegnie gazociąg.
Taki Paśnikowski, właścic ie l
motelu „Jurand", doprowadził
sobie prywatnie gaz za 1,5 mln.
Ba, gazociąg biegnie także przez
środek Modlicy, widać nawet
oznacza~ące go betonowe słupsię

dlica
tam
wolnym rynku. A spróbuj pan
coś załatwić
w wojewódzkim
Piotrkowie, jak autobus je:i:dzi
trzy razy dziennie. J-ak mój
ojciec był sołtysem, to w godzinę
załatwił
wszystko w
Rzgowie. A teraz nasze dzieci
wozi się do szpitali w Bełch:t
towie, chyba z 50 km, i do Radomska,
jeszcze dalej. G1y
Apolonia Sumerowa złam~la
nogę, to
kazali jej jechać z
gipsem do Tomaszowa, będzie
ze 40 kilometrów, ale nie mieli jej 'czym przewie:i:ć. Wzięła
taryfę w Rzgowie
i zapłaciła
za kurs 6 tysięcy. A wcześniej
ta sama Sumerowa poszła z
widłami na maszynę.
Tak jest, proszę pana, pole.Jrze;;orz G ala;inslo
ciała w
pole z widłami i z
krzykiem, że przebije tego ·~m
ci kolby qojTzewa}ącej 'kukukinsyna, co to wszystko wyrydzy. Niedzi'elna cisza we· mi.
Dlaczego tak ckho, moż:ś po- · · myślił. A co by pan zrobił,
jakby panu na dwa tygodnie
wiedzieć prezes
OSP, Antont
przed żniwami zaczęli melioro!{osiada. Ano, nie ma drogi, to
wać pole? Zdążyli wkopać . w
i straż nie zarobi ani Koło
zieU:ię sporo
dojrzewającego
Gospodyń, bo , na zabawę ścią
zboza. Tak tu się liczą z chło
gnie góra dziesię_ć osób sp<.>za
pem ...
Modlicy. Bilet trzysta złotych,
Ano, jak to na pogranic::u.
utarg 3 tys„ a orkiestra we 7 myśli reporter. Dobrze że w
m ie 60 tysięcy.
Modlicy jest 'taki rol~ik, ro
W Modlicy jest klan Ko~ia
ma ponad 20 ha ziemi, prawie
dów. w sumie piętnaście rodzin.
w~zystkie maszyny i kombajn,
Ostatni zmarły sołtys, który
więc pomoże w biedzie sąsia
chorował na żołądek i kucał z
dom. Nazywa się . Aleksander
bólu nawet na krześle, też się
Kosiada i jest tiłkże naczelninazywał Kosiada. Od stycznia
ki~m OSP. On mo:i:e powie.
sołtysem jest jego syn, gospodz1eć, czemu remiza nie może
darują cy na
8,40 ha, Henryk
się doczekać remontu. Strażacy
Kosiada. Ma 32 lata, jest smasami przywieźli z lasu parę
gły, wąsaty, przystojny, a midziesiąt
metrów sześciennych
mo to samotny, bo w Modl ir..v
klocków, zwieźli żwir i eternit,
ciężkim problemem
staje się
kilkadziesiąt tysięcy cegły i to
los starvch kawalerów. Panienwszystko niszczeje, bo znik•1d
ki gardzą 1• ir,ią. choćby nanewsparcia finansowego, żeby o<'1'.0ny b~·ł nie wiem ja'{ bo!:\aty.
płacić murarzy
i cieślów. W
tej sytuacji nie zarobi też Anna
- Jest 130 gospodarstw, któAgier, szefowa Koła Gospodyń
re płacą podatki - mówi mło
Wiejskich, bo komu ma wy;:>ody sołtys. - A jest jeszc?:e
życzać zastawę stołową, jak do
sporo drobniejszych
działek.
Więcej lichej ziemi niż dobrej,
remizy strach wejść? Ot, -za·
łatwi kobietom pisklęta, trochę
gospodarstwa średnio po sześć
paszy i tyle.
hektarów. Ludzie hodują krowy, świnie, owce, wielu zajmuZ dwóch końców tej długiej
wsi jeżdżą wozacy zbierający
je się pieczarkarstwem. Oczyhańki
z mlekiem do zlewni.
wiście. są liczr.ii dwuzawodowTer11z ma sie zlikwidować zlecy. jeżdżą no roboty w stacii
oomp w t<rlinku. do Łodzi.
wnię w Modlicy, bo opłacalna
Wieś się starzeje.
jest tylko na _10 tys. litrów
trzeha starym pomagać. chociaż i niedziennie, a tutaj zbiera się 2
którzy młodzi przejmują i;ostysiącę. A czyja to wina, że
podarstwa. Ale jest i taki spadcena na mleko taka, iż '1ie
kobierca, co patrzy z Łodzi,
wszystkim opłaca sie trzymać
iak mu w polu rosną chwasty.
krowy? Dobrze, że chociaż od
Lepszy przykład daja miastowi,
wiosny działa sklep, który od _
którzy kupują tu zdewastowakilku lat h:vł nieczynny. Bo fine .e:ospod1:1r~twa i dźwivają z
lialny punkt śprzedai:v naworuiny. A czt może być wieś
zów zlikwinow-:inn i ch>opi jetr1ż;:i teraz do GS w Tuszynie
letniskowa? Jasne, przecież obok ruder stoją i prawdziwe
Iuh w Górkach.
kamienice, można wynajmować
Sołtys wyciąga trzy kwity i
mówi:
letnikom.
Sołtys zaciąga się papierosem.
- Chcesz zamówić w SKR
a reporter mówi, że gdy był
usłue:e żniwną, musisz dokonać
naucz:vciPlem z dru)!iej strony
nrzedpłaty do końca.
czerwoi.
lasu.
Gt,zewie, kierownikiem
Potem załatwiasz fakturę za
szkoły w Modlicy był pan Brzorzeczywiście wykonaną usłue;e,
zowski.
na koniec zaś trzecią fakturę,
- Zgadza się - kiwa głową
żeby
się rozliczyć
z różnicy.
Kosiada - ja załapałem się
Wędruje więc chłop trzy razy
do· ósmej klasy u Brzozowski<:!do Tuszyna. a czasem i dziegq i
w 1971 r . skończył<em
sięć razy, bo
jak wcześniej
podstawówkę Później
zmniejwezmą forsę, to mogą przvjcszyli ilość klas, w ko11.cu zli chać kombajnem.
kiedy chr=l.
kwidowali. budynek rozebrana.
A jak orzyszły dwa kombaja materiał kupił roln ik. Dzieci
ny ze Rzgowa, to była z nimi
wozi się autobusem do Tuszyksięgowa i na miejscu wypi<:yna. Ale jak w tę mroźną zimę
wała kwity za wykonaną usłu
zawia1o, to dzieci przez 2 tygę.
godnie nie widziały stkoły, bo
Sołtys dodaje 3eszeze, te ow-

w

i szykuje tam eleganckie mieszkanie o powierzchni 80 m~
trów kw„ z łazienką, centralnym ogrzewaniem, i spadzistymi sufitami wyłożonymi drewnem. Na dole tak samo, jeszci.e
jakieś
łuki
w ścianach do
przejścia, a pod spodem piwnica. Dobudował werandę i i;anek, ot"?nkował wszystko, p•Jmalował na biało . Ogrodzenie
na wysoki połysk, wszędzie jałowce. modrzewie, orzechy wł (;s
kie, na podwórzu rośliny ozdobne, skalniak. W miejscu tej
zawalonej obory stoi wyszklony garaż i wielki pokój na !ato, żeby goście mieli gdzie
spać. A tam,
gdzie straszyła
żebrami stodoła, stoi ładnie pomalowana wiata, wykonana z
misternie pospawanych panelowych grzejników, które walały
się na złomowisku. A co najdziwniejsze, że ten Nowak trzyma pod' wiatą jacht, który wozi na wózku przyczepionym do
poloneza.
Ale to nie wszystko. Jest jeszcze ten koziołek i krzak czeremchy, której gałą:i: koziołek
złamał. I czemu ten stary chłop
ubolewa nad czeremchą, po co
w ogóle to sadzi? Ano, bo jak
się do ciasta doda 1O proc. m;1ki . z
owoców czeremchy, to
chleb będzie świeży przez miesiąc.

Aha, ten facet z teatru m:i
jeszcze 18-letniego syna Michała, blondyna
z rozdmuchaną
modnie
czupryną.
I
jak
ten
syn
siedzi
w
niedzielę
w
Modlicy, to
w
Łodzi na'grywa mu się na kasecie serial „W kamiennym krę
gu". bo on tak zaprogramował
aparaturę, że sama się na czas
włączyła. Dla kolegi się nagrywa, gdyż Michał wolałby słu
chać tego serialu w radiu.
Nowak nie jest sam, są inni przybysze z miasta. Kawecki prowadzi ogrodnictwo, Gę
siorowski
uprawia sadzouki
dr,r;ewek i krzewów ozdobnych,
a Zakrzewski ma. dwa tunele i
domek kempingowy. Zakrzewski był twardy, bo przez dwa
lata do grudnia mieszkał w namiocie. Jednakże największym
oryginałem
jest Madaliński.
który wyzbył się w Rzgowie
domu, dorobił się renty w kopalni i teraz mieszka bez meldunku w Modlicy, wyrzucając
chłopom gnój z obór albo smarując dachy.
Sypia w stodołach. Mówi, ze 20 stopni mrozu w stodole to dla niego nle .
mróz„.
No, jest jeszcze obywatel wagi superciężkiej, który pod!<:ła
da pod wersalkę pustaki, żeby
się nie zawaliła. i taki jeden;
co bada żywność za pomocą
wahadełka
i wróży z kart.
Mógłby zostać radnym, ale zniechęciła go niespełniona obietn:ca przedwyborcza.
fialo hvć
zało:fone w Modlicy 30 telefonów, a założono tylko dwa, u
sołtysa I w straży. A to dlatego, że był tutaj lokal wyborczy.
Wieczorem nad wsią ciąi;ną
ciężkie stalowe chmury i hula
wiatr, jakby się ktoś powies ił.
Droga ciemna jak tunel bez
światełka. Ale wkrót.ce bedne
wesoło żeni się Boryna z Modlicy, najlepszy gospodarz Olek Kosiada!
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Nie tylko na Uniwersytecie

sto-.
przed
placu
około
gromadzi się
60.0 osób Wielu studentów stoi
w pootwieranych ·na oścież oknach sąs·iednich akademików.
Wiec zorganizował łódzki NZS.
Na

łówką

na
- Nie ' zamierzam iść
jedna ze
mówi
ten wiec studentek. -- Jestem na ostatnim roku studiów. Mam za dużo do stracenia.

Wiec odbywa się za oficjalną zgodą rektora UL, studenci
otrzymują też oficjalne zapewnlenie, że siły porządkowe nie
będą interweniować. I rzeczywiście. Mundurów nigdzie nie
widać.

i ścia
' Na transparentach
nach akademików hasła: „Unidrugim. dowersytet naszym

mem. Tyle,
z
„Jestem
„NZS".

że

publicznym",
Lenin",
wami.

Na ulotkach ·napis: „To jest
przeczyulotka. Nie bój się ,
taj." Ulotki zawierają postula-

ty zgłaszane przez NZS. Tych
kmtadtiesiąt,
postulatów jest
są pogrupowane w kilka działów ·tematycznych. Na pierwszym miejscu postula·t zmiany
obecnej ustawy o szkolnictwie
wyższym. Daiej idą postulaty
środków finanso:rwiększenia
wych przekazywanych na nauby
też,
żądają
kę. Studenci
działalność MO na terenie uczelni była ms>żliwa tylko za
zgodą rektora.
Studenci domagają się cał
kowitej wolności nauki, czyli
niecenzurowania prac naukoprohibi·t ów
wych i zniesienia
w bibliotekach uczelnfanych I
naukowych.
Punktem zapalnym jest też
Studenci
szkolenie wojskowe.
chcieliby, żeby zaliczenie tego
szkolenia nie było koniecznym
warunkiem ukończenia studiów
I żeby U5Unięto z jego program.u wszystkie zajęcia ideolo1iczrie.
Wśród postulatów ogólnospołec:z.nych na pierwszym miejscu
jest żądanie umania pluralizmu opartego na wolności zrzeszar:iia się. Dalej idą postulaty
wprowadzenia demokratycznej
ordynacji wyborczej, zniesienia
,,nomenklatury" i cenzury prewe!lcyjnej.
Na wiecu przemawia przedl'tawiciel łódzkiego NZS, Andrzej. Mówi o tragicznej sytuacji młodego pokolenia Polaków, o wzrastającej fali emigracji, o braku mieS>Zkań i
innych pod5tavrowych dóbr.
Przemawia też zaproszon1 na ·
wiec przedstawiciel NSZZ „Solidarność": Wiec ma charakter
czysto informacyjny, zgromapoinformowani
dzeni z0&tają
o tym, te NZS postanowił oficjalnie wystąpi~ s wnioskiem
o rejestrację.
Po przemówieniach następu
je coś w rodzaju cz~cl aftystycznej. Na mównicę wchodzi
s:zef Galerii Działań Maniakalnych, Krzysztof Skiba.
wam pozdro- Przynoszę
Uchwatiwienia. - mówi. liśmt1 swo;e postula.ty.
na
wystąpieniu
Po tym

znów pojawia się
mównicy
Andrzej.
- Ludzie, to Juł koft.łec tołe
eu. Nie wiem, jak was prosie!,
iebyleie •ił spo7co,1ftie 7'0%eszU.
nte
Nie f'óbeie demonst„ac;i,

kf htstot'Ycine I agttacyjne, ale

i Warszawskim.

pozycje z zakresu fil~„
zofii i literatury pięknej.
Przed bramą Uniwersytetu
kręcą się reporterzy telewizyjni
także

Czego eheą studenci?

z

MAREK BLAS11KOWSKI
pódpa.lajcie samochodów,
demolujcie sklepów ...

nie

Dopiero
się.
NZS
się, te
się prowonaprawdę obawiał
kacji. -Studencka straż porząd„
kowa miała polecenie natychZebrani śmieją
potem dowiem

miastowego uciszenia prowokatora. który np. zacząłby wznosić hasła antypaństwowe, czy
w inny sposób podburtać tłum.
Na szczęście prowokatorów nie
było.

Po wiecu rozmawiam z Andrzejem.
- Pracy NZS nadajq w tej
chwili ton środowiska. studenckie w Warszawie, Kr.a kowie
i Gdańsku. Łódź jest na szarym końcu. Dlaczego? Łódzki
NZS byl bardzo aktywnv w
okresie, jak to teraz nazywa.my „1'arnawalu", czyli w roku
1981. Po roku 1981 zostal zuz
pehtie rozbity. Dzialacze
i
1981 pokończyli już studia
nie wychowali następców. Nie
ma więc ciąglotci. Calq pracę
zaczynać od nowa. W
trzeba
Łodzi praktycznie nie ma nastudenckiego.
wet samorządu
Decydujący wplyw na to mialo fiasko z 1985 r. Niemniej sq
środo
duże ·szanse ożywienia
wiska. Mamy tu największe ow Pol.3ce
siedle akademickie
- 6,S tys. mieszkańców. Sytuacja jest Mpfłta. Wszyscv się
tym interesu;q, ale nie bardzo
włącz11ć się do
ma;q ochotę
dzia.lama. To pokolenie ii?st zastraszone. Nie zafmujemv się
tylko tematami politvcznvmi.
alterMtywne
Uprawiam11 td
rodzaje sztuki, happening.
odtworzyć
- TJ'udno byłorozbitą strukturę organizacji.

-

Dzia.łało

-

Czy

grupek.
wiele
Dopiero 17 lutego 1988 na&tqreaktgwotD4nie
pilo oficia1nc
NZS.
strację?

-

J•t szansa na reje-

Re;estrtiCJa NZS jest po-

chodną

1prawv

f'ejeltf'acjł

„Solidarności". Na razie może

my działać półoficjalnie. Rozmawia.ją z nami.

Zrze- Dlaczego pows.tało
112enie?
- -Jedvrtq dTogq •dla Pot~ł
jest plm·~tizm. 1'vl.ko priv uto
Mganizac;i,
nteniu wielu
różnt1ch

programach jest a.uinsa wywierania. realnego Mciaku na wladzę. Zf'zeszenie ;est
po to, bt1 podkreślać iStnienie
na
pluralizmu związkowego
uczelniach. Pośrednio zmuszamy też do działania. takie orZSP i ZSMP.
ganizacje jak
Jdli chcą z nami konkurować,
to muszą coś „obi~. Ten kraj
trzeba jakoś ratować. Lu.dzi
przestaje
już coraz bardzie;
obchodzić jego los. Ci, którzv
jeszcze próbują col „obie! niedługo

mogq zwqtJ)it. Wvemi-

orujq.

-

Czy motecie działa~

pelnłe

1wobodnie?

byłoby Ich o to zapyta~ I tak ucwyałmy. \V najbliższym czasie przedstawimy Czytelnikom irb poglądy, postulaty, oczekiwania,
awari, zastrzeżenia. Nim się jednak tak stanie,

NaJlepiej

garść
,ablikuJemy reportaż z wieców NZS,
aplnłl na temat NZS. Jest to sucha · relacja.
rak to się działo, tak sl11 dokonało• . Ale co •
&eto wYnika?
Mrilt. ie nadszedł czas, aby na 1tudent~w
apoJizeć Inaczej, aby odnuclć miły l 1cbematy
I sutauowlć się nad Istotą. sjawlska. Studenci
sawsze byU niespokojni. W marcu 1968 roku
Ich niezadowolenie ł niepokój wykorzystano do
celów polltycznych, Dziś sami chc2' osiągać
takie lub inne cele, w tym również polity~e.
Czy to coś anormalnego?
Wyisze ur.z elnie, a przede wszystkim uniwersytety zawsze były miejscami niepokojów,
aicłeranla się poglą.dów, narastania krytycnmu
w stosunku do zastanej rzeczywisto§cł. Bierze
tlę to z wielu przyczyn. Po pierwsze I przede
bierze się to z tego. źe młodzi
WllZ)'stkłm niepokoją. się o nvoją przyszłMć, która nie jawi
Im słę Jako ~świetlana". Przeclwnłe - nasze
życie Jest trudne i nic nie wskazuje na to. aby
w krótkim czasie miało się stać łatwiejsze.
Nie muszę chyba powtarzać tego, na czym to
polera, bo wszyscy dobrze znamy rzeczywistość. Powiem tylko, że przyszłość bez motliwoścł otrzymania . SZYbko własnego mieszkania
nlkotro nie może napawać optymizmem. A moż
liwości zarabiania w wybranym i wyuczonym
Z.wodzie? nu z tego zawodu rezygnuje, aby
aybko m6e się dorobić? Trudno młodym dziwl61się, te· sit niezadowoleni z tego, eo fob otacza, bo nie widzą w tym nadziei na lepną
być
pnyszlość. Takle niezadowolenie · mO'ie
znakomitą pożywq dla różnych Idei l Pt>rlą
dów.
W,Jisze u~elnle są. terenem, na kt6ey ustawowo nie może wkraczać służba porządkowa
bez 11ody rektora. Teren ten jest więc dorodny dla szerzenia wszelakich idei. I tak dllieje
Idę w wielu krajach, nie dziwl1tc nikogo, ani
nie nlepokoJitC. Dla nas jednak jest to coś

8 ,0001..0SY

Łódzkim

nowero. eo

zu-

często
Nie bardzo. Dość
jesteśmy zatrzymywani. Podam
9-ll
ci przvklad. W dniach
września odbyl się Zjazd Dl?legatów NZS. Na tym zjeździe

-

postanowiliśm11 wystąpić

ficjalnym wnioskiem

z o-

o rejes-

trację. Wyłoniono grupę ludzi,
ten
sporządzić
któ!a miala
wniosek. Ta grupa zebrala się
w Warszawie, w prvwatnym
mieszkaniu. I zostala stamtąd
przvwygarnięta. Na.wet nie
przy sporzqpuszczaliśmt1, że
z
dzaniu zupełnie zgodnego
mogą nas
prawem wnios.,u.
Gdyspotkać jakieś represje.
byśmy się tego spodziewali, to
zebra.nie odbyloby się w jakimś kościele.

z
Wladza mogłaby walczyć
sposób.
cieka.wszy
nami w
milicjantów,
sobie
Wyobraź
któTZtl przychodzą na nasz wiec
z transparentem: „Stuaenci dobrzy są!" A potem biegną podpts11wać się pod wnioskiem o
rejestrację. Przecież to by nas
wykończyło.

- A dlaczego wy nie chwytacie się takich metod w walce z władzą?
- Jak to nie? Ostatnio zorganizowaliśmy
manifestację ku
Dzierżyfiskiego.
- I jaki był

w

Warszawie
czci Feliksa

wynik

tego

happeningu?
-

Zatrzymania. na 48 godzin,

Dlaczego nie chcecie rozmaw~ać z telewizją?
- Próbowai.~11iy. Prz11uła do
naa pani redaktor i :zapropono-

wała udział w
okrągl11m stole'!,

takim „mini·
Mieli wystę
i
przedstawiciele ZSP

pować

NZS. Zgodziliśmy się. Okazało
się jednak, że nie może paść
tll rozmowie nazwisko Walęsą
i nazwa „Solidarność". Zgodzi~
lUm11 się i na to. Potem okanam
zało się, że ttie wolno
mówić o 1.tkoleniu wojskowum.
Zgod.ziliśm11 się i na to. Ale
kiedy okazało się, że nie u;olno porltlzać nawet tak bla.hej
wybór
sprawu jak swobodn11
egzaminatora, wycofaliśm11 się
z calego interesu. Zresztą, co
Ja będę rozmawiał z telewizją.

powiem, to wvtną
Co
przeinaczq. Wiadomo co
zrobić

z

atbo
można

taśmą.

A dlaczego ty działasz
w NZS?
- J eśU się nie sprzecłwia.m,
-

to znaczsr, że wvrażam zgodę
na to, co ze mną robiq. A ja
Tu czlou.iiek
się nie zgadzam.
może się zamordować. Wielki
mózg dostanie pła.cę 30-50 tys.
miesięcznie i nawet nie zdola
Polożońo
się za to utrzymać.
naukę,

gospodarkę.
kulturę,
zmian
nie oczekuję

Niemniej
na lepsze. Tylko jeszcze bardzie; wzrośnie fala emigracji.

program
uważasz
- Czy
NZS za radykalny?
A skąd! To avtuac;a w
-

kraju ;est „radykalna". O~rod-

terair, narasta i jako
niepokoi.
Dawno iuz odrzuciliśmy mit jedności polityczno-moralnej społeczeństwa i uznaliśmy, ie
jego świadom.ość jest mocno zróznicowana, C!O
tei jest naturalne. Próbujemy teraz uporać się
• pluralbmlem. co nam łatwo nie przychodzi.
Rodzi 1lę na napycb oczach łlM nowego, kSstaltu eze10 nawet się nie domyślamy. Takle zjawitka nie mon by6 obce młodzleły nie tylko
studenckiej. Na naną liwia4omość społecm14
z
skladajit się porl~dy zarówno wł:,il\Ce się
marksizmem, jak teł prezentuJl\Ce wulpmy
marksizm, bardzo uproszczony, czy wręcz dormatyczny, pogll\dY zwiitzane z relirll\ katolicką,
wyrastaJl\Ce na gruncie społecznej nauki Kościo
ła, poglądy zbliżone do chrześcijańskiej demonarodowodemokratyczne czy
kracji, ale teź
one
wręcz nacjonalistyczne. Czyż nJe muszą
zna,jdowa6 oclbłcia wśród młodzieży?
Warto zatem zapytać, czy lepiej Jest, gdy te
POll~dy drąią liwiadomoś6 społeczną nie ujawniane, czy lepiej jest, rdy się ujawnia.Ją I pnez
to mo1ą oraz powinny wywoływać polemiki.
Trudno byłoby mi na przykład zgodzić się z
Nie
czyimltii poglądami nacjonalistycznymi.
mógłbym takich poglądów w żadnym wypadku
zaakceptować. Ale to nie znaczy, że one nie
objawiło się

nowość ;askalmją.ca

istnieją.
Słyszałem

-

niedawno w I progTamie Polskiego
Radia wywiad udzielony przez prorektora Uniwersytetu Warszawskle10 - przepraszam. że
nie zapamiętałem nazwiska. Otóż prorektor za- .
· skocsyl mnie poglądem, że nie jest to już cca1
na wielkie orranizacje , młodziei1,>we, które
swoim oddziałYW&nlem esy zasięrtem obejmowałyby całą mlodziei. Przyznaję, że tak o orranlzacjach mlodzleźowych nie myślałem. Przy~
do
znaję, źe miałem wiele uwag i pretensji
ZSMP, do ZSP, do ZMW właśnie za to, że ich
nie widać, ze nie potrafią podjąć takich działali, które zainteresowałyby młodzież.
· · W · latach ~ledemdsiesią.tych wyn:ądzono orkrzywdę.
ranizacjom mloctzieiowym .wielką
'Miały · one b:ró tłem dla wielkich widowilk poll-

sq umiarkoki tzw. opozvcii
1988 f'Oku
wane. W sierpniu
robotnicy wvzywali Lecha W a.od zd.raJc6w. Opozycja
łęsę
wcale nie kietot.vala majowystrajkami,
mi i sierpniowvmi
nie wywoływała ich.

Umawiam

si~

z Andrzejem,
dnia pojedziemy
Warszawy. Mam

że następnego

razem

do

być
więc szansę
zło:ienia oficjalnego
rejestrację NZS.

świadkiem

wniosku o

II. STUDENCI O NZS
- Dobrze, że sq ludzie, którym się jeszcze coś chce.
- Nie zarejestrują iCh. Chlopaki nie majq żadnych . szans..

Pytam studentki medycyny
jak oceniają swoj( sytuację.
- Jest fatalna. Nie stać nas

nawet na książki. Dla przykła
koszdu Biochemia Harpera
tuje 1<> OOO zl, a Biochemia
Stypendia są
Streyera 20 OOO.
ntskie, caly czas musimy dorabiać. Trudno stę w ten spotytko .ia
sób skoncentrować
Po studiach wcale nie
nauce.
będzie lepiej. Przez wiele najliczyć
bliższych lat możemy
okola 30 tys. na
na zarobki
nie widać
Nigdzie
miesiqc.
końca tego dorabiania się. Ach,
gdyby można wyjechać z tego
kraju na stale ...
- A po co nam szkolenie
wojskowe? Przez dwa lata siedzimy na wojsku 6 do 8 godzin. Pan ód polityki opowiada
dowcipy o „Czerwonym Bracie"
i myśli, że nam się w ten sposób przypodoba.
Próbuję się dowiedzieć, dlaczego studenci uważają za konowych
nieczne powoływanie
Czy ZSP nie wyorgan~zacji.
starczy?

- ZSP to klika! Zalatwta;ą
wu;azdy za.sobie egzaminv,
graniczne. ATcademik majq przyznawany niezależnie od dochodów rodzi nir.
- V na8 były organizowane
Juaoslawii
w
praktyki

mówi jedna ze studentek.

eł,
najlepsi,
pojechać
Mieli
którzy mieli najtepsze stopnie,
a pojecha.Ł ak.tyw ZSP Mia.tam
szanse się, z Ttimi za.brać. Tylko, że musialabym się prze&pać
z szefem ŻSP!

kamerą.

Usiłują

namawiać

na wywiady przechodzących
studentów. Dowiaduję się, że
KKK zdecydowała się nie rozmawiać z telewizją.
- W11rzucitiśmv ich - mówią po prostu.
Niemniej poważnie zastanawiano się, czy nie udzielić wyW
„Teleexpressowi".
wiadu
końcu zrezygnowano.
Po dziedzińcu 'Uniwersyt!tu kręcą się podekscytowane
Są wśród
grupki studentów.
nich członkowie KKK i KKR,
którzy przyjechali z całej Polski. Trwa coś, co można nazwać rozmowami kuluarowymi.
Poszczególne ośrodki przedstawiają swoje stanowiska. Rozmowy przeciągają się. Po kilku
godzinach pytam:
- Czy NZS nie ma żadnego
pokieszefa, który by tym

Podchodzimy pod
mijamy bramę. Pod samymi drzwiami za~radza nam
rozkładając ręce
ctrogę portier
w geście Rejtana.
- Czy to napad? - głos mu
'
drży.
Wszyscy się śmieją.

Urząd,

- Nie. Tam
dzie tylko pięć
pan polecenie
petentów?
- Na3wyże;

we -

Przecież

-

się rozejść!

manifestować swoją obecność.
Wyjmują flagi z toreb. Wieszaje na ogrodzeniu, od stroją

ny ulicy. Flagi, „szmaty" zoszdarte. Stutają natychmiast
denci podnoszą je więc i trzymają. Na transparentach napisv głoszą: „NZS UŁ", „NZS
„NZS Toruń",
Kraków" itd.

Gdańsk",

„NZS

Pojawia się milicja: „Nysa"
_i „Fiat". Jeden ze studentów
z Warszawy zostaje poproszony do nyski.

m11 znowu z wami.

doniesienie do prokuratora. tłumaczy

tycznych. Mlodziei ma.my piękni\ - szczególnie dziewczęta - dorodną. wcale - jak na
kryzys - nieźle odżywioną. Jak się wszystkich
ładnie i jednakowo ubierze, posadzi na widowni
wielkiej bali lub na stadionie i każe się im
klaskać i skandować różne hasła, to jest to
rzec.zywiścle ładne. TYiko po co to? Zrzeszenie
Student6w Polskich do dsil1 nie moi:e się podnieśó po „pn:eobraienlach" s lat aiedemdzlesh\tycb. M~lę, te ZSMP i>odobnłe. I by~ może
dlatego młodzie! szuka W)l'iycia 1ię w grupach
niefortnaln7ch, rdzle ł,ezą , Ich zainteresowania,
cele, marzenia I co tam Jeszcze. A co mote
ll\C$YĆ młody.eh w wszechogarniającym związku
młodzłety, skoro wiadomo, że dzielą Ich po'
c14CIY?
PrOtekłor UW odnłóSI się jeszcze do dwóch
zwrócił uwagę, źe
zagadnień. Po pierwsze niechęć do uczenia się języka rosyjskiego wynika nie z potłtycznych pobudek, ale z pewnych zmian, jakie zachodz~ w nanym życiu.
J~ka tero uczy slę kaidy uczeń pnes 1 lat.
Jeśli się przez te T lat nie naucąl, to I pn:e•
! n1UJtępne się nie nauczY. Pon tym nie każ
demu specjaliście majomoś6' rosyjskiero jest
aż tak potrzebna. Na prZYklad socjologom, chemikom i fizykom bardziej potrzebny Jest Język
angielski. Pewnie, ie jest dobrze kiedy ktos zna
·
kilka języków obeych, w tym I rosyjski.
Po drugie - sdaniem prorektora UW - na
'wiecie modne dziś są poglądy pacyfistyczne
i dotarły one również do Polski I są popularne
w różnych kręgach mlodzieiy. Przez ten czai
prosramy słudł!)w wojskowych mało się zmieniły. Tneba wlęe spokojnie podeJś6 do żądań
młodzieży I zastanowi6 się, \V jaki 11po116b cl z
młodych, którzy chcieliby odbyć służbę zastępcz~ mogliby z takiej dogodnoicl skorąsła~.
Takle rozmowy ju:i podjęto z MON.
01ólnie wniosek moina z tego · wszysłklego
wyż
wyciąinitć taki, ze programy studiów
szych tak w calOści, jak i -w ponczeg6Jnych
dziedzinach wiedzy wymagają dokładnej analir;y i modernizacJI w . wyniku tej anall1y. Taki\
potrz~"' tnn•ll•~- łd sami 1tudeneł poprzez ,

Proszę

mówi głos.
Flesze gasną. Mimo to głos
nalega, żeby się rozejść. Studenci opuszczają więc dziedziniec Urzędu, wychodzą za brazamę. Decydują się jednak

których
spotykamy po wyjściu z sali
obrad - wkTótce i tak będzie

Andrzej, student prawa.
A teraz najważniejszy mo•
nient. Przedstawiciele NZS z
całego kraju mają zanieść wniorejestracyjny go Urzędu
sek
Miasta Stołecznego Warszawy.
Pójdzie około 40-50 osób.
Oczywiście pójdę z nimi.
Kolumna kilkudziesięciu studentów rusza w stronę Urzędu.
Idziemy spokojnie, chodnikiem.
zatrzymując się na czerwonych

osoby -

trzy

Jest zakaz fotografowania

-

to tylko chwilo-

dnia o świcie
wyruszam z Andrzejem i MarAndrzej
kiem do Warszawy.
jest członkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej, zaś MaKorek członkiem Krajowęj
misji Rewizyjnej NZS.
Na Uniwersytecie Warszawskim jest zupełnie inna atmoshaseł,
fera. Wszędzie pełno
gabloty NZS i ZSP, kioski z
publikacjami „drugiego obiegu".
Można ~lć nle tylko broszur-

we;Czy 11t4
niewpuszczania

-

mówią Siązacy,

U.I. W WAiRSZA WIE

środka

osób.

Studenci siadają na ławkach. Jest ich ·tak mało, :ie na
jeszcze wolne
są
ławkach
miejsca. Niektórzy fotografują
swoich kolegów.

Nie! Mamy dość centralizmu! U nas decyduje więk
szość glosów. Tak jest demokTatyc:znte i sprawiedliwie. Nie
potrzeba nam ludzi z chorymi
a.mbtcjami, którzv pragnq wladzy.

Pytam, jakie są osiągnięcia
Okazuje
NZS w Warszawie.
400 studensię, że już ponad
tów bojkotuje zajęcia wojskowe. Jest to ponad jedna czwarta zobowiązanych do odbycia
tego szkolenia.
Studenci z Poznania proponują, by wysłać list z najlepszymi życzeniami do nowego
ministra edukacji narodowej
prof. Jacka Fisiaka. Na uzasadnienie swojej propozycji podają plotkę, te min. Fisiak uznał rejestrację NZS za nieSprzeciwiają się stuzbędną.
denci z Łodzi. Boją się, żeby
tego listu nie odebrano jako kolejnego happeningu, których
przecież NZS ma ostatnio na
swoim koncie bardżo dużo.
Rozmowy kuluarowe kończą
się. Komisja przechodzi do sali
obrad. Obrady trwają krótko.
Komisja głosuje nad propozyośrodków z Lublina i
cjami
Katowic Werdykt brzmi: „Nie".
najwyższy czas zebrać
Teraz
podpisy pod wnioskiem rejestracyjnym.. Podpisują się wszy. scy obecni na sali z wyjątkiem
Lublina i Katowic,
działaczy
czyli 21 osób.

do

mówi portier.
Wchodzi sześć. Reszta kręci
Po pro-;tu
się pod budynkiem.
Odzywa się głos z
czekają.
megafonu.

rował?

Jedna z katowiczanek pyta
jak ma się zachoAndrzeja,
wać, gdy zatrzyma ją milicja.
- Musisz natychmiast zlożyć

Następnego

światłach.

Pierwszy na cztery-osiem

-

komentuje grupa.
Zatrzymany idzie
Grupa bije brawo.
-

-

chętn:e.

Brawo milicja! -

krzyczą.

Po kilku minutach student
v.oraca . Znów oklaski. Sierżant
i kapral zaczynają spisywać obecnych. Od strony Urzędu
wychodzi dwóch poruczników.
Jeden z poruczników podcho:izi
do Marka.
Nte chce mi się z wa.mi
Jeżeli nie zwiniecie
tych szmat, to będzie szarpanina.
aż
tylko
My czekamy
wv;dq ci, którzv poszli z wnioskiem.
-

szarpać.

się
Pojawia
ZOMO Milicja ma

ciężarówka
już solidną

przewagę liczebną

nad studentami.
Ludzie omijają to miejsce ulicy. Przed pojawieniem się
ZOMO niektórzy podchodzili do

studentów i życzyli Im pomyśl
nego wyniku starań o re}elltrację. Teraz już nikt nie podcho.
dzi.
-

Zwińmy 'te .,szmaty"

proponuje ktoś.
zwinięte.
„Szmaty" · zostają
ZOMO odjeżdża. Po kilku minutach wychodzi z Urzędu
szóstka. która złożyła wniosek.
-

Dlaczego tak dlugo?

pytają

ci, którzy

czekali na

zewnątrz.

- Byly braki w protokote z
zebranta zaloż11cietskiego. Trzeba bylo poprawiać.

i Markiem
Z Andrzejem
na dworzec.
biec
musimy
Wkrótce odchodzi pociąg do
Łodzi.

różne formy wyraż&nego nfezadowolenla. Był
bym w tym wypadku nawet zadowolony, ze
te
chcą sami decydować o swoich studiach,
podchodzą do tego w sposób poważny I chcą.
wzląć na siebie odpowiedzialność. To dobry
prognostyk na pnyszłość. Bo ci Judzie będą
w przyszłości przecJei odpawladać też za kraj
a między Innymi za warunki naszej staroścL
Pragnąłbym, aby wtedy deoydewalł Judzie mą
drzy, odwainJ I myilący. No I cłes:syć powinien
teź fakt, ie młodzi ladzie swoją przyszłość wią
ŹI\ Jednak mimo wnystko • Polak1t. a nie z
emigracją z Polski.
czasów
do
Nie wracam wspomnieniami
moich studiów, choć teł bY'Walfśmy niezadowoleni i chcieliśmy wszystko budowa6. od nowa, gdyż takie porównywanie tego, co było
w . ~asach mojej mł?dości i tego, co dziś się
dz1e1e do niczego nie prowadzi I może być
tylko dowodem rozpoczYDaJąceJ się sklerozy.
Gdy ja byłem młody, były zupełnie Inne czasy
I dialektyka zabrania mi wyciąga6 z teg!l jadziś. inkiekolwiek wnioski. Inne czasy są
na młodzież, k~órą myśmy wychowali, nauczyli
wiele dobrego 1 złego. Oni swoim niezadowoledług
nam
niem i krytycyzmem splacaj14
wdzięcznMcl. Preyjmljmy go więc niemal z
po~~rą. I zacznijmy myśleć. Cey i Ile oni mają
!ac11 w tym, czego się domagają. Przyznam,
ze czego~ się z przygJfrdanla się „studenckim
wybrykom" nauczyłem.

A te się teł wYflupiaJit 'l

Moja matka gwyJda była w takich W)'padkaeh'
mawta6: - Zap0mniaJ wół, Jak clelętlem był! ·

LUCJUSZ WWDKO'WSKI

deeyzj- d:rrektota

•

pOdała wtadoSpołeczao
Wydzlllłu

PS. Prua w dnia l i llstGpada br.

motf, f;e
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1.
Decyzja o likwidacji Stoczni
Gdańskiej wywołała w Trójmieście społeczny wstrząs. Tak
naprawdę, nikt się jej tutaj na
serio nie spodziewaŁ Na pytanie o pierwsze reakcje po ogło
szeniu tej wiadomości, powtarzają się słowa: zaskoczenie,
szok. Groźba, którą rozważano
w kręgach kierownictwa stoczni jako li tylko mało prawdopodobną
ewentualność,
stala
się nagle własnością ogółu. Nie
tylko załogi, bo stocznia obchodzi w Gdańsku prawie wszystkich. Dla jednych jest kolebką

i symbolem „Solidarności", dla
innych - świadectwem trwałego
dorobku
powojennych
dziesięcioleci. Są też i tacy, a
jest ich wcale niemało, którzy
mówienie dziś o stoczni w czasie przeszlym uważają za { defetyzm.
HENRYK KOŚCIELSKI, od
2 lat przewodniczący Związku
Zawodowego
Pracowników
Stoczni Gdańskiej, nie uważa
, się wcal'e za defetystę, tylko za
realistę. ~ie wierzy, że postanowienie o likwidacji zostanie
kiedykolwiek odwołane, chociaż
- nie ukrywa tego - całym
sercem jest mu przeciwny.
- Bylem zaszokowany. Z gó-

tawione" są kursy: złotówki
względem dolara i względem
rubla, a także rubla w stosunku do dolara. Taka trójwalutowynika oczywiście z kierunków eksportu. Zachód pła
ci w dolarach, ZSRR w rublach, stocznia dostaje w efekcie złotówki. Najważniejszy z
tej trójcy jest dolar, gdyż stanowi on walutę tzw. ceny bazowej, od której rozpoczyna się
negocjacje z partnerem na Zachodzie, jak i na Wschodzie.
Na okoliczność „ustawienia"
kursów walutowyC'n podaje się
odwiedzającrm stocznię takie
oto wyliczenie: za statiek, wart
na Zachodzie 1O mln dolarów,
producent otrzymuje (w przeliczeniu po kursie 453 zł za dolara) około 4,5 mld zł - ponad 3 razy więcej, niźli za ten
sam statek, sprzedany do I ob.szaro płatniczego (bo 205 zł
daje 1 rubel, który jest równy
0,68 dolara). Komentarz do tego
wyliczenia zależy od stanowiska
służbowego, zajm;,wanego przez
komentującą osobę ze stoczni.
Im jest ono wyższe, tym komentarz bar<lziej oszczędny 1

wość

żyło, że

w pierwszym kwartale
1988 r. nie zwodowano ani jedneg'.> statku, w drugim - tylko jeden, a wszystkie pozostałe
kończone
są w ostatnich ·
miesiącach.
Złożyło się więc bardzo niedobrze, bo w połowie roku, w
czerwcu, wiadomo już było o
rządowych „przymiarkach" d:J
likwidacji stoczni. Nie mówiło
się o nich głośno. O Wi'ele głoś
niej mówiło się za to o planie

res trukturyzacji
stoczni,
co
miało polegać ro.in. na zmniejszeniu jej potencjału budowy
statków. rozwijaniu produkcji
pozaokrętowej, tworzeniu spółek kapitałowych, dzierżawieniu
hal, sprzętu itp. Prace
tym
kierunku wnet się rozpoczęły i
w ostatnicn tygodniach były
już solidnie zaawansowane. Im
bardziej były zaawansowane,
tym mniej obawiano się ewentualności decyzji likwidacyjnej.

w

3.
WOJCIECH FILC, szef Wydziału Organizacji, przepracował w stoczni 12 lat, w tym 5
lat na wydziale K-2. Jest przekonany, że w stoczni zrobiono
ostatnio wiele, aby pozbyć się
deficytu. Najpierw utworzono
spółkę
„Fast", zorganizowaną
przed 2 miesiącami na bazie
wydziału
stolarsko-konserwacyjnego, której udziałowcami
są .przedsiębiorstwa regionu <)raz osoby prywatne. W następ
nej kolejności powstały spółki
„Kuźnia Gdańska" i „Odlewnia Gdańska" - także na bazie odpowiednich wydziałów
stoczni, ,,Ship-kom" - spółka

jest „przyciskany", I to - jak
wyraził ze wszystkich
stron. Po decyzji o likwidacji
Stoczni Gdańskiej jest „przyciskany" jeszcze bardziej, że
ledwie sił mu staje. Nie będzie
na razie rozmawiać z rządem.
bo co to za partner, który „odbiera mu chleb". Ma jednak
własny ,plan:
w najbliższy
wtorek odbędzie się w stocżni
wiec, na którym ogłosi przygotowanie do pogotowia strajkowego w całej Polsce. Jeżeli za
tydzień, w następny wtorek,
decyzja nie zostanie odwołana,
wówczas „pogotowie" stanie się
faktem.
Niedzielny wiec zakończył się ,
wezwaniem księdza Jankowskiego, aby rozejść się do domów w spokoju, nie dając powodów do milicyjnej interwencji. Wezwania posłuchano.
się

Mó;wi: KRZYSZTOF CHAMIEC

4.
Następnego
działek,

dnia, w

ponie-

w stoczni nie wyczu-

- Zdał · pan egzamin eksternistyczny ze sztuki aktorskiej w
Krakowie w 1953 r. Dlaczego nie dokończył pan nauki w war•
szawskie.i szkole teatralnej?
ostrożny.
· - Opuściłem szkolę teatraLną niemal . z „wilczym biletem", za
· · nie~łaściwą postawę społeczną.
Zatrzymajmy się teraz na
,
huczały samochody · wyładowa
chwilę przy kredytach. stocz- Co ło znaczy?
ne blachą, nie widać było nini.a, jako się rzekło, zależy cał
,- J 8.k na owe czasy, · miałem niewłaściwe pochodzenie społęgdzie zbierającyC'n się gromad.
kowicie od banku, który financz.ne. 1
•
•
suje znaczne (z powodu długich
W biurowcu stoczni Wojciech
~ przyjąłem, że byla to . decy- Zadebiutował pan w filmie Wojciecha Hasa pt. . „Złoto",
cykli budowy) zapasy ·materiaFilc otrzymał· był właśąie kozja polityczna, a nie ekonopóźniej posypało się wiele propozycji. Która z ról
filmowych
munikat z dyrekcji. Sprecyzołowe. Bank nauczył się wszakmiczna.
Skoro
już
jednak
przyni11sła pa.nu najwięcej sałysfakcji'l
wano w nim po raz pierwszy
- żadna. żadnej · roli filmowej nie wspominam dobrze. Cho~
termin zakończenia okresu liciaz przesad7.iłem - był taki
film Andrzeja Kondraciuka
GDAŃSK: W stoczni uważają, że jest to decyzja
kwidacyjnego · - do 31 grudnia
„Gwiezdny pył''. Właśnie ~ola z tego filmu sprawiła mi wiele
1990 roku. Stocznia ma więc
osobist~j frajdy: . .
, '
polityczna.
dwa lata czasu na dokończenie
, ...,.. Skoro .filmy łak mało dostarczyły panu radości, ło ' dlabudowy 21 statków, już zamóczeco nie odmawiał pan przyjęcia kolejnych . zadań?
'
wionych.
· - Nie odmawiałem . ze · względów fiinansowych;. ,Do · tęj pory
Komunikat przyniósł tei wiamiędzystoczniowa,
zajmująca
przeczytałem może dwa scenariusze filmów, w których chciałem
• domość o likwidacji punktu insię obliczeniami konstrukcyjnyzagrać ze względów artystycznych. To były właśnie: „Gwiezdny
formacyjnego pośrednictwa prami, i wreszcie planuje się popył" l „Pierwszy · dz.ień wolności" Aleksandra Forda. Bywało,
cy. Urzędniczki z Wydziału Zawoływanie następnych spółek.
że scenariusz był interesujący, film zaś kalekim dziec~iem. Mam
trudnienia Urzędu Miasta· wyNa konkretn'e wyniki tych
ria '. myśli ' ,:Kamienne tablice". Przecież książka Wojciecha Zuprzedsięwzięć jest za wcześnie, · prowadziły się ze stoczni.
krowskiego jest świetna. 1 co z tego?
·
ANDRZEJ GĘBAROWSKI
- Sporo ludzi przyszlo tam
ale.~
- Czy ma pan wymarzone role?
drugiego dnia po otwarciu, a- Wniosek nasuwa się oczy- Nie. W teatrze poza Hamletem grałem 'w za\;a<lz\e wszystwisty:
zaczęliśmy
sami
to -kurat wtedy, gdy przyjechała
ko.
,
·
.
że ostrożności w
telewi?ja - komentuje kierowpożyczaniu,
wszystko, co przedstawia się
klamka zapadła, trzeba - po- To znaczy, że teatr dostarcza panu więcej satysfakcji · z
którą nazywa „trudnym pienią
nik Filc.
Potem chętnych
nam teraz do realizacji w rawiada - skupić się teraz nad
wykonywanego zawodu?
.
·
•
dzem". W stoczni nazywają to
prawie już nie bylo.
mach działań likwidacyjnych.
tym, co realne, czyli możliwe
- Tak ...' niewątpliwie. W teatrze miałem . na ogół same sukJeden ze stoczniowców (nie
skąpstwem dowodząc, że NBP
Przewodniczący
stoczniowej
do osiągnięcia. Realne są dwa
cesy, a więc odwrotnie niż w filmie. PrzyzwyczaiJem się do
chciał się przedstawić), · który
kredytuje ich zapasy na pozioorganizacji związkowej, do któcele glówne:
tego, że gra·m przyzwoieie, że publiczność przychodzi na mnie do
szukał dla siebi·e pracy, i zą.a:
mie średnich zapasów z roku , rej . należy ponad 4 tys. pracow- Musimy obronić pracowniteatru i ' wcafe nie popadam w euforię, jeżeli krytycy dobrze nalazł
nawet
dwie
ciekawe
1983
oferNie
uwzględnia
więc
zu
ników
SG
(na 10300 zatrudnioków. Nie mogą na tej „przepiszą o mnie w gazecie.
'
ty. usłyszał w dziale kadr, że
pełnie ponad 4-krotnego (w lanych), posuwa się w tych rozsiadce" stracić. Są to ludzie
- Zatem ma pan Poczucie sukcesu zawodowego?.
jeśli pragnie się zwolnić, musi
tach 1983-87) wzrostu cen zaważaniach jeszcze dalej:
bardzo ciężkiej pracy, za fi'- Tak, na pewno tak.
po prostu napisać podanie o
opatrzeniowycn. Stąd już pro- Byliśmy na najlepsze;; dronanse stoczni nie oni odpowia.-. Sukces dla aktora na czym polega?
zwolnienie - na własną proś
dze. żeby wyjść z dolka.
sty wniosek: nastąpiła - zwła
dają, dlaczego mają cierpieć
- Na tym, że gdy wraca do domu po przedstawieniu może
bę. Postanowił nie zatrzaskiPodobnie uważa wiele osób
za nie swoje winy? Musimy też szcza w ostatnich latach Sl)Okojnie zjeść dobrą kolację i nie musi wypić ćwiartki wódki
wać za sobą furtki.
skokowa
w stoczni. Również mżynier
obniżka
wysokości
walczyć o to, by nie zmarnoze zn:_iart:"'ienia, że jest złym aktorem. Odkąd sięgnę pamięcią
Związek Zawopowy PracowALOJZY SZABLEWSKI, stoją
przyznawanego przez bank krewać ogromnego majątku przedkolacJe ~adam z apetytem.
ników
Stoczni
Gdańskiej
·przydytu, co gwałtownie powięk
cy na czele zakładowej, nielesiębiorstwa, maszyn, h.al i u· · - Czy ma pan receptę na sukces?
gotował dokument, zawierający
szyło trudności płatnicze stoczgalnej .. Solidarności", któremu
Tządzeń, które są warte mi- Nie · wiem, czy to jest recepta, ale wiem, że aktor musi
20 „nurtując11.ch zalogę pytań".
przewodniczący Kościelski zaliardy.
ni.
WYI"<>b~ć ~ sobie przeświad~~enie, ,.że jest najleeszy . na scenie. ~
Oto kilka. początkOVl{YCh: 1. co
Nakreślone
rzuca na przykład to. że nie
jedynie grubą
I11aczeJ rue ma Po cp na p.ią wychodzić. Pokora .'skazuje go na
_będzie z k obietami w .ciąży, pa
dotrzymał ostatniego zbbowrą~
kreską warunkl finansowania ·
ni~powodz~n~e. ·Chociaż ZnĄrn . przypadki . W,Ybit~Y.!;h , aktorów,
urlopach macierzyńskich, udo2.
przedsi.ęblorstWa rlfe wyczerzania:
ktorzy karier~ swoJą zawdzu~czaJą zewnętrznym warunkom któpacn wychowawczych 2. w ja- Prosilem go o to, i obiecal
pują jego kłopotów, bo iak
re , I:'- .widza budziły litość. On był taki nieszczęsny, taki ci~r.pią
ki
sposób
gwarantuje
się
pracę
mi w ro.z mowie, że .w czasie
zapewne czytelnik zauważy! Przewodniczący
Kościelski
cy i do tego brzydki, że ludzie w końcu g0 pokochali.
osobom przebywającym na urwizyiy pani Thatcher jego lunie powiedziano tu jeszcze wcapracuje w stoczni od 37 lat.
. - Czy aktorstwo - ·to zmaganie się z własnymi słabościami?
lopach bezpłatnych i kontrakdzie nie wyjdą na ptoty stocz-'
Jest niewysoki, drobny, trzyma
le o spadku światowych cen na
- W m~im przypadku tak było. Mając 20, 22 lata byłem
tach? 3. kto i w j·a kl sposób
ni, choćby ze względn na bezsię prosto, gestykuluje. Zaczystatki, o światowej dekoniunbardzo mesmiały . . Wystarczyw, że ktoś bardziej w nikli wie na
zabezpieczy pracę pracownipieczeństwo pani premier. No,
kturze, która sprawiła, ie onal od młodszego konstruktora,
mnie spo;rżał, a robiłem się czerwony Jak piwonia. Potworrue
kom przebywaJącym na reQtach
i jak bylo?
becnie wykorzystane jest zaawansował po szczeblach kaprzeżywałem
tremę.
Zawalałem
premiery.
Nie
mogłem
okresowych i rehabilitacyjnych?
Jak było trudno opisać
ledwie 60 procent potencjału
riery do starszego projektanta.
tego zwalczyć. W końcu zaczęto zarzucac mi cynizm nonsza4.
kto
przej.i.nie
funkcję
opiekomuś,
kto
nie
obserw0wał
jjtoczni
wiGdańskiej.
O
tym
Pamięta czasy prosperity z lat
wszylancję, ale tę metamorfozę wypracowałem w pocie · cz~ła.
kuńczą i socjalną nad grupą
zyty pani premier z bliska. Za
stkim wiadomo w Trójmieście
60, dobre początki minionej
- i,tąd u pana tak wiele dystansu do kreowanych przez sieok.
7
tys. emerytów i rencito „Głqs Wybrzeża" opisał. jadobrze, lecz nie porusza się
dekady i Iata późniejsze, stopbie bohałerów?
·
stów?
kie to transparenty pojawiły
tego właśnie problemu najgłoś
niowo coraz gorsze, z coraz
To
zal~ży
od
ga~u.nku
~oli, poprzez którą wypowiadam się.
Dokument przesłany został
się w tłumie wokół Pomnika
niej. traktując go za oczywiste
chudszym portfelem zamówień.
Trudno utoJ;sam1ać s1ę z H1ggmsem z „.t'1gmaliona" Bernarda
Stoczniowców, tuż przy głów po<l adresem Ministerstwa Pracy
tło dla spraw, dziejących się
Nigdy jednak nie myślał. ie do8howa. Natomiast w monodramie - tam już się płacze swoimi
i Polityki Socjalnej, ministra
nym wejściu do stoczni. Obok
jakby bliżej, a pr,zez to barczeka czasów, gdy stncznia bę
łzami, · tam o dystansie · do roli nie może być mowy. W monoWilczka,
OPZZ.
Zawarte
·w
podziękowań
nim
za
„ujarzmienie
dziej
bolesnych,
tym
bardziej,
dzie likwidowana. Na sama
aramle człowiek sprzedaje serce i daszę.
pytama pozostają na razie bez
Skargilla", znalazł się mianoże od nich można by się umyśl o tym nie potrafi ukryć
- ·Jaki pan jest prywatnie, przy załoźeniu, że ludzie odpoodpowiedzi.
Zdaniem
Henryka
wicie
transparent dotyczący
wolnić, a od światowe.i dekoemocji Opowiada nerwowo. w
'Yiadają · szcz~rze blko na tyle, na ile sami tego chcą?
Kościelskiego,
odpowiedź
postoczni: „Pani Thatcher! Nie
niunktury - na razie nie. Tak
jaką sieć finansowych powią
-:-- . ~szystkie cechy dobre ..i złe mam starannie wymieszane.
winna być jednoznaczna:
pozwól zlikwidować Stoczni im.
przynajmniej uważa przewodnizań i zależności wplątana jest
~a og~ł odbierany Jestem Jako ponurak. Być może nie potra- Dla stoczni nie może oLenina!". Cokolwiek by na to
czący Henryk Kościelski. który
stocznia, oraz - na prremian
fię b;o:c duszą towarzystwa, ale w zamian potrafię słuchać Inbowią::ywać aktualny Kodeks
nie powiedzieć, był on niewąt
ze spraw bliższych, wybi)ają
- wygłasza tyrady przeciwko
nych 1 odbierać rzeczy dowcipne, stąd bierze się mój pociąg
Pracy.
pliwie sprzeczny z innym, skandziennikarzom. k tórzv informu- cych się z tła, wymienia rówW
Ostateczna wielkość zatrud- d? _komedii: P<?za ty~ jestem sentymentalny, romantyczny.
dowanym niedawno w Gdań
ni'eż nieudaną transakcję z proją nie tak. i nie o tym. o czym
kirue na ruektorych filmach ryczę jak bóbr. Bardzo się wstydzę
nienia
określi
się
po
sprecyzosku
hasłem:
„Stocznia namami dla armatora szwedzkiepowinni. Gdyby zechcieli . tetej słabości,
wani u, co właściwie powstanie
sza. Lenin - wasz".
go.
matv by się na pewno znalazły :
- Czym jest dla pana aktorstwo?
na miejscu stoczni. PrawdopoHasło to można było usły
Jest to - podnoszony równie
na przykład spór zbiorowy, ja- Koniecznością._
dobnie będzie musiało odejść
szeć w czasie wiecu, zorganizoczęsto. jak kwestia przeliczniki związek wytoczył nie tak
- Przecież jest lyle innych zawodów?
wanego w niedzielę, 6 listopa3-4 tys. osób.
ków dewizowyC'n - dowód na
dawno rzadowi premiPra Zbi- U. schyłku życia zmieniać zawód? To już byłaby przesada.
da 1988. na placyku przy koś
potwierdzenie wysuwanej przez
gciiewa Messnera. Spór dotv- ~ogi pan p~ąć łę decyzję wcz~śniej, skoro pan tego nie
ciele św. Brygidy w Gdańsku.
stoczniowców tezy. iż za kiepczył warunkńw
finansowania
5.
uczynił, io . co _takiego fascynującego jest w aktorstwie?
Placyk,
a
raczej obszerny zauski stan finansów odpowiada
stoczni. W tvm wła~nie
-:- Rywa~izacJa... Na scenie toczy się walka o to, kto się bę
łek pomiędzy murami odbudonie wyłącznie stocznia lecz
podltreśla prze,Yorlnlc7:-icy - w
We wtorek rano, kilkanaście
dzie bardzieJ podobał publiczności. ' Jeżeli ta rywalizacja będzie
wanego z ruin gotyckiego koś minut
także. a maile ·nawet głównie,
tych nie7ale żnych od ~tocmi
przed 9 przy wejprowadzon~ w sposób szlachetny i czysty zawodowo, to już sacioła z plebanią księdza Jandecydenci z wyższego szczebla.
warunkach należy szuk<"l. Ć przyściu do Stoczni kłębi się tłu
mo w sobie, to zmaganie staje się sztuką, nawet poza fabułą
kowskiego, zapełniony był, gło
ustalający zasady polityki ficzvn deficytu.
mek korespondentów zagraniczpre:u:ntow~ną na deskach. I to jest bardzo ciekawe: jak
rozwa przy głowie, tłumem doronansowej dla przemysłu ol<rę
Budowa du7e!!'.o s!atku jest
nych i ekip telewizyjnych. Dłu
maici ludzie walczą o tę palmę pierwszeństwa.
słych
i
młodzieży,
z
lekką
przetowego,
narzucający
prz:v
tym
Jnwestvcja która wvmaga on
gie oczekiwanie, gest wysta- Zaczął pan sam reżyserować sztuki, czyżby aktorstwo panu
wagą tej ostatniej. Gdy przedo realizacji niekompetentne
roltu efo kilku lat pracv i rd
nie
wystarczało?
wionej
na
zakręcie „czujki" i
mawiał Alojzy Szablewski, okilku do kilkuna~tu mili;:irdów
decvzje.
.
..
jest!:
czerwona
taksówka
.
_Re~yserowanie związane jest z wiekiem. Mam świadomość,
kaz.ii do skandowania hasel nie
Skandal z promami rozpoczął
zlotvch. W przeciwiPństwie do
marki „Skoda" zbliża się szybze ime Jestem odkrywczy w tym stwierdzeniu; Wielu moich kobrakowało. Ponieważ zaś zesię w 1979 r., gdy władze reprac przy wzno~zeni11 no. oko na zapalonych światlaC'n.
legów mówiło już to samo, ale powtórzę za nimi: przychodzi tabrano się dla uczczenia 70-lecia
sortowe
zmusiły
stocznię
bi „któw przemvsłowych, stoczPasażer Lech
Wałęsa wysiada,
k_i okres w życi.u aktora, kiedy następuje potrzeba podzielenia
niepodległości Polski, inżyni·er
wpi'erw d'> wyposażenia,
a
nia nle otrzymuiE> funduszów
otaczają go wianuszkiem dżien
s~ę tym, czego się człowiek nauczył. Będę kontynuował to zaję
Szablewski powrócił w swym
wreszcie do zbudowania od
w miarę postępów burlowy.
nikarze, idzie z nimi at do
~ie. Brzek~małem się, że aktorzy chętnie współpracują ze mną
przemówieniu
do
lat
dzieciń
podstaw dwóch jednostek pro~
·Zapłata
wpłvwa
doniero po
wejścia,
i korzystaJą na tym.
szepcząc
po drodze
stwa, oświadczając, iż młodzież
mowych, które ze względu na
zwodowaniu sta lku. Dn stnczdo mikrofonu. Potem widać je- Czy łatwo Jest reżyserować i grać w tym samym przed·
dzisiejsza ma mu czego zaskomplikowaną konstrukcję
i
ni ,., wei kasy n;e trafir>ią rówstawieniu?
zdrościć ,
bo on przez 14 lat go kraciastą kurtkę, jak wędru
krótkie terminy nie rokowały
nież
dewizowe zalic7ki, pła
je w stronę zbierającej się
. - W mo~ -bogatym_ doś'_"liadczeniu
zauważ~łem, ź~ jestem
żył w w olnym i coraz szczęś
powodzenia w realizacji. Mócone na porzet budowv pr7e7.
przed dyrekcją gromady. PorJ~dy.n~m re~yserem, ktory rue przeszkadza aktorowi. Ja r.ioikład
liwszym kraju, zdążył więc zawiąc bez ogródek, podejrzewa7<"1<'hoch1icn kontr;:ihE>ntów. Utierzy odg!łniają kamerzystów
me w~em, Jak mam grać„. Nie ma nic gorszego niż uparty i
pamiętać na całe życie smak
no od razu dość kiepski inteb0gi'e w clolarv pnt'<;twn wvciazły rezyser.
od płotu. Nie wolno filmować.
wolności.
Młodzież,
nie
wieres.
Okazal
się
fatalny. Pierwga po nie od ra;m rękę. a
- Ciągle pan podkreśla swój dojrzały wiek. C7.y lęka 11ię pan
Zaraz
rozpocznie
się wiec.
dzieć
czemu,
przyjęła
to
oszy prom oddano do użytku
stoc:m;a - powtórzę - ntrz:vstarości?
świadczenie
z aplauzem.
dopiero w minionym roku, z
muie cała zaołatę po zwodowa- Uporałem , się już z tym problemem, ale 10 lat temu odNastępnie przemawiał LECH
niu. -w zfotówkarh, or7eliczo- paroletnim opóźnieniem. Drugie~zuwał~ sta•n.Y _lękowe. Dla mężczyzny ba-rdzo
niebezplec:my
W ALĘSA. Kilkakrotnie powtógo po zerwaniu przez armatora
nych po ofic 1 alnvm kursie.
~es~ wiek przeJściowy między wiekim dojrzałym a starością. Jerzył na wstępie, że nie jest
kontraktu wcale nie zwodowa.Tak z powyższego wynika,
z~h ktoś; si~ t~ml.1: podda, to już ko1;1iec. Staram się tak ukła
żadnym „zającem", jak mówią
no, pozostawiając kadłub, któkondycja finansow;:i stoczni 7adać swoJe zyc1e, zeby być na właściwym miejscu. Pomaga mi
niektórzy
spośród
bojowej
mło
ry
do
dziś
straszy
w stoczni.
lc:!y w ist ptnei mierze o<l tew tym maksyma. ży.ciowa, którą zapożyczyłem z „Maskarady"
dzieży.
Oprócz bohaterstwa,
Lączne straty wynikające z zago, na jak:ch wa runknch nt7YJ~rosł11:w.a Iwaszkiewicza: "Trzeba żyć tak, Jakby się miało żyć
jest
jeszcze
odpowiedzialność,
i
niechania produkcji drugiego
_:'.n" "'ane : ą l<rPrlytv b~nkowe
w1ecz!'1e". Otaczam się młodymi przyjaciółmi. Ludzie z mojego
on, Lechu, wie dobrze, że nie
promu sięgnęły kwoty 2,3 mld
(b 1 z czego. je~li niP z kredvrocznika na ogół są starcami, z którymi nie mam wspólnego ję
wystarczy wykrzykiwanie haseł
tó N finans o WRĆ buclowe statzł.
zyka.
na wiecacn. Rzeczywiście, mniej ·
Miliarl'!y te pogorszyły znaczkćw c;korc c;tocz'1ia nosif'.da tylbylo w czasie jego przemowy
nie i tak już trudną 15ytuację
ko niewielkie fund11<;ze włas
okrzyków, za to słuchano ustoczni. W potowie ob>!!cnego
ne?) oraz od tego, na ile koRozmawiała: IWON!A rmEMIEC-ADAMSKA ·
ważniej.
Laureat pokojowej
roku była ona wyjątkowo ni'erzystnie i realnie (w stosunku
Nagrody
Nobla
nie
krył,
iż
korzystna. Tak się bowiem złodo kosztów wytwarzania) „us-
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wało się specjalnego napięcia.
Dźwigi-kolosy
bezszelestnie
przesuwały się po szynach, w
halach zgrzytały obrabiarki,

•

•
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Poezja Kazimierza Sladewskiego
n:ad NałAM'ą
Poeta nieustannie łowi w otaczającym św'lecie jej pogłosy ł odgłosy. ~rzega w katdej
C!ZląS'tce
rzeazywtstości
jej
niezbywalne
l'i~ Na W26r NS/tuey diąfy też
do harmonfd., pra~e oddać w
ełowach
ucrucl& pelni i radości
Jakdie rod1J • w ndm w m4'>men·
taoh ze19?0leń ze światem J'JW'ierząt.
~!lin,
01Wadów i dalekioh przestrzeru. Stade<W\Ski jest niezwykle
wiyczuloay na zmysłowe powaby
rodz:! W, z zachwytu

Teatralna ballada
Elektryk John z teatrem w Filadelfii

przyjaźnił się. jak człowtek z własnym cleniem.
Pracował tam Był bogiem oświetlenia,
lecz bardzo chciał aktorem zostać wielkim.
Przez całe zycie do jednej roli
zagrzewał myśli rozmarzonych westchnień:
Hamleta zagrać na scenicznych deskach,
lecz nikt mu tego nigdy nie zezwolił.
I skonał John. Przekazał w testamencie
jak bukiet kwiatów swoją czaszkę scenie.
Aktorskie nie spełniło się marzenie,
lecz zadrży w monologu gestem księcia.
Być albo nk! być. Oto jest posłowie.

Na sali teatralnej w Filadelfii
on jako Vorick teraz brawa dzieli
s Hamletem roztargnionym po połowie.

wybo-rów mOTalnyclt - twóroa jak· lu~łe:I egzystenc}d, pMął.a WllSk•
by konstruu1e w wlersmch swoje ścieżką do lasu rooma'Wliać z t1a •
tycie,
po.przf!2 o&wlercle<!lan;e mym oobą I wslluoh.!iwać &Ję w
świata pragnie najpełnliej
zr<ml· dtw!ęki mucyki : „Las lłę zacz11na
mteć
I stworzyć samego siebie.
akordeonem/ A każdy klawiu
Pragn.iie naślad<Jwać piękno f <'JSta • fruwa tD gałęziach/ Złelone piilce
teczny kS!2/tałt lratdej nattlr'alnej ztelone dlonte/ l zarys srebrMgo
rzeczy, a przy tym nie zatraci~ kolnłerza/ Jest jeszcze szał powłe•

swej oS<>bnośd. swe} tnineJ- wntlliwości.
P<Jezja
czymś na kS7!taM
ta jest główniym

staje

Pok,ora
Na.twry - zdumiewa go chropowieża.eh, /przeloszone kawki uciekły z podd.o.szy./ Msza s!ę zakory i tajemniOZ>Ość cierua.
pragn.Le ?!głębić tajni•k i ludzkiego cznie za. chwilę - najczystsza poepłodu,
który je=ze ni.ie jest w zja/ zstąpi z wysoko§ct do dna

pelni

Wszystkich, którzy „czują bluesa" Łódzki Dom
Kultury zaprosił 9 listot-ada na ,,Zaduszki blueso·
we" do własnej, trochę dusznej, bo pozbawionej
okien i klimatyzacji, Sali Kolumnowej. Fanów
przyszło sporo, a że wielu od razu zapaliło sobie
w sali papieroska (robili to potem w czasie występu także muzycy), atmosfera zapanowała rze·
czywiście
niepowtarzalna. Spowodowała ona, it
niektórzy spośród słuchaczy za najodpowiedniejszy
ltr6j uznali szybko podkoszulki. A przeciei n·
ma muzyka nie od razu rozgrzewała. ·
Paibia.nlczainin Zbigniew Nled!l:lelsld miał - jak
to sam określił - „jeden ze swoich debiutów"
w grze na gitarze nie elektrycznej, lecz akustycznej, na której sobie akompaniował. Głol tego
„bluesboya" jest dość wysoki, o barwie niezbyt ·
ekspresyjnej. w· próbkach wokalnego improwizowania (po podaniu bluesowego tematu) nie do·
ltrzegało się inwencji. $piew był monotonny na
skutek powtarzania tych samych zwrotów melodycznych I niemal obsesyjnego eksponowania I
i V stopnia skali.
·
Grupa nTrans" ze Zduńskiej Woli (3 gitary, perkusja I prawie niesłyszalne, na skutek niefachowego nagłośnienia, vocal I fortepian) to zesp6l
początkujący,
dysponujący
niewielkimi jeszcze
umiejętnościami. Lubuje się w długich sekwencjach opartych na jednym akordzie, co nie mil
wiele wspólnego z bluesową formą. Nie potrafi
też „ujarzmić" elektrycznego sprzętu, wykazują·
cego ciągłą tendencję do sprzężeń I gwizdów.
Interesująco

natom,iast

na Bluesa" z Torunia. Gra

WYJ1adła ,,Nocna Zmia•
tegoż kwartetu (ampli·

fikowane skrzypce, kontrabas, gitara i harmonijka ustna) jest sprawna, urozmaicona ·I dynamiczna.
Filarem zespołu wydaje się śpiewający I stylo·
wo swingujący n.a nastrojonej na blue notes harmonijce
Sławomir
Wierzcholski.
Obok
starych bluesów chicagowskich „Nocna Zmiana"
zaprezentowała piosenki l ballady (np. liryczn4
„Georgia On !WY ~nd" Carmichaela).
Na zakończenie wystąpiła młodziutka, krakowska
formacja „Dekiel" (2 saksofony, trąbka, puzon,
harmonijka, syntezator, ·gitary, perkusja). Ow
ansambl wzoruje się trochę na „Young Power",
ale do własnego stylu na razie nie doszedł. W
traktowanej elastycznie obsadzie instrumentalnej
oscyluje w swych produkcjach pomiędzy swo·
bodnyml pod względem formy utworami rockowymi a jazzowymi. Typowycll bluesów było jednak
jak na lekarstwo.
W ogóle, dobrego blues-feelingu czuło się, jak
na taką imprezę, trochę za mało.

człow1i.ekiem,

a

już ~oli~

miiłość, wresizeie fascY'lbu,j e się zja •
'Wlisk·iem ciszy i groz, t:łv Gawiey.
Poeta sytuuje Na.tUINl ja~by na
dwóoh pommach swoich wier&zy.
Stają Slię one teatrum Natury l'<'J•
&trzega.nej, groźnej i często tragicznej, ale też i płaszczyzna metafoeycma pebna jest na~uralnych
~ie\. Właśnie odni~Leń • .gdyż

autor

o oeym

sdę WS'Z'Y&t'kO
dosłcorullości namralnego
śwbata odnosić. Poezja, jak.i rodzi
się w miejscu przecięcia tych cbwu
~ktur, jakby pomdę~ nar.racją
a mata.torą, ma wie-le &U·btelin.lgo
piękna,
oczarować ł 'WU\1•

7Jdaij.e

mówi do

~

Bo

mote
~eit

'ftWnęfrmyoh

to l!eyka
przemian,

gl~ch
glęboktch

sumień

naszych."/

Trnd)'(:yj·ność
pootyckied propo·
zycj•I Sladewskiego jesr1JCze bard>zlej
podlkreśla jej 7lW'iąizek ze świ.atem

~to<ści
ł
doskonałośC'L

•

by J)O

<leszczu

W2lruł.aJą

1

n.ilkną

w

L'EBIODA

•

zezwolenie na praktY'kę, nabył to ~
PoWGdu zwyaaj.u apliikowarua swo'm
1)9cjen.tom zastrzyków z mieszaniny amfitami111y. W
zwi,ą!Zku z tym alltor'ZIY ~1'. że ru.e możn.a wv·
kluay~. lt niezwykła energia prezydenta. zw~
cza w czasie
wiedeńskiego
SlX>tkania z Nik:t11
Cbrusz·.eowem w 1961 r p0choclziila nde tylko r.
natuirat.nych zasob6w orga.ni.zmu prezydenta.

ksl~airskim ukarz.iały

Ili•

Każdemu a a.merY'kańskich preizyden.t6w, sekrełanom stanu, obok osobistej ochrony, personelu
pomocniczego za.wsze towanyszy w pod4"ÓŻY aeobist1 lekarz. Ot6ż Edward Macmahoa I Leonard
Carry, autorzy książki .,Medlcal Conr-Upa In l'he
WhHe Hoase" (Medy~y paratwan w Białym Domu - Wyd. Farragut), sięgają w m·j do hl.storił
zdrowia prezydentów USA. Książka ma na celu
wykarza.trie, że w szeregu wypadków l.-kal'!N od·
popełnialł

pOW8ŻIM

i byl, n. .,g61 ba1'·
dziej ~resowamil dbaniem o swe intratne po-

ndż o :zxkowie powierzonego i,m paejenta.
Więcej, wtorzy przytaczają takty dow<>M.ące iit
lekane prezydentów niejednokrotnie da.wali
się
WC'iiąl'!Ją~ w t><>litYC0llą grę. WymoWl!lym pn:ykłia·

sady

dent jest okres l)rezydentuey Woodrow.a Wilsona,
którego powamą chorobę tajono przez całe lata.
U1reymują teii llJP •• że prezydent James Gameld
zmuł me tyle wskutek kuli zamachowca. ile z
powodu sto&owania 'Pf'ZeZ (]S()bistego lekairza nfowłaściwej metooy leczenda niiegroź:nej dla życia
rany i nieprzestrzegaatiia zasad higieiny pra:y zmianie Ol)aJtrll41k6w.

.chorzenia spowodowa.n e m:-azami ' odnleslonvmi w
czasi~ wojny. A iOO na.jba.rd71iej zaskakuje to, że
w pierwszym okresie prezvdentury Kennedy leC!Zył się u Maxa Ja.oobsona. nowojorskiego specjalisty nazywanego '!)rzez jego promilllentmych llacjent6w .,dr Feelg<>od". Jaco~. kt6remu p6mi<!'J ·

lnay.ma

qoła

DZIEOKO

SZCZĘSCIA

Tak określa świat
Leonarda
Bemste'ina.
„To wieczne cudowne drz:ieoko - pisze „Newsweek" - wreszcie do.rosło.
W
lipcu, ku z.dziwieniu W\SIZ.ystkich,
w tym także siebie samego... ukończył 70 lat. ,,Jego kariera była spektakularna od samego początku. W 1943 roku Bernstein
zadebiutował nieoczekiwanie
z
Now-0jt>rSką Orkiestrą Symfonkz.
ną. Bez prób i przygotowań. ten
25-letni, nieznany bliżej publiczności dyrygent. przejął batutę z
rąk chorującego wówczas Bruno
Waltera i poprowad"Lił
trudny
program tra•n smitowany na żywo
przez radio na cały kraj. Jego
występ był tark wielkim sukcesem. że następnego
ranka ooświęcono Bernsteinowi tyle samo
miejsca na pierwszej stronie. eo
amerykańskiej marynarce wojennEj, która zatopiła właśnie sie·
dem japońskich o~ęt6w.
W ciągu następnych 13 miesięcy odbyły się premiea-y jego
I symfonii (..Teremiah"), baletu
,.Fancy Prec" i musicalu, „On
the Town"
na Br·o adwayu, potem „West Side Story".. „Po·
wszeehnie uważa się dziś Bernstelna ze. jednego
z najwięk
szych dJ!Ygentów na świecie. Jego akrobatyczne wyr::zyny na podiu.'11 stały się juz legendame, a
pcdeszl"e" wtek wcale go pod tym

obszarami,

l~ także

oglądanym!

Jak gdyby· zza parawanu, zajęli się dwaj autorzy w
RFN - H. Hammer I I. Wahle-Homann. PostawiU
sobie za cel do~ie się, jak berzrobo.tn4 w wh
kraju ustOSUl!lkowula się do Z!ll'hodnboriiemieck;eł? panstwa. Hans Hammer, który jest nacze.J.nym
redaktorem ml!esleoznlka związkowego „Gewerkrhaftliche Monatshefte" uważa. że trudno o tym
aądzić na podstawie oficjalnych dainych st-atys~y
emych czy wypowled'7JI polityków, socjol~ów. k~6ny wiele rzeczy u'Olększają. Dla ZWl!ą.2lk6w zawodowych mteresujęce było ustalenie nastrojów 'OSY:.
c~ogicznych wśr6d bezrobotnych. Prz.ep~rz;o
n·~ więc sondał.e wśród bem'obotnvch I na tel '!>Od·
ata.wle ctormuło'!Uno wn~osek: masowe be7Jl"Obo·
cle, będące iłłał:vm czynniki~ tycia ~o..go
spoda,reieg-o ttFN. obala nuzję o „kw'rtniaeym
\
troszc-Ląeym al.ę

o

'Wft~kich obvwa~l\ tiań!ltwle".

"'·ybrwale i -przez d•łuigl eas lainsowaine 'Przez bUJr.
tuazyjne środki nuisowego przekazu. .,Taiki rozw~J
wydaneń podkreśla sie w -przedmowie k9iaźkl
- r~e tylko stwa:rza niebezo!~eństwo dla le<J.
nostkii. lecz takłie za.W'!era grożbe eksolozli oolitveznel Przekcmu~ Się o tym kleM.llła<' WllT'ek w
przeszłaś~. na tragiczny rozdział w hl'Stor!i n~e
mieC'ktej. Przekonule o tym również to eo dziele
sie obeen~e," Podkirełlaiac skutki be?:robocla dla
zdrowia f t>Omvślnośei lud'Zl! aru.tot"ZV utr'Zvmulą. że
w wa.ronkach łakiel!o kryeysu nieuinlknionv iest
delszy wzrost przestęJ)Cl'JOŚcl - zwłaszcza wśr6d
ir.łodzieży
- na.rkomanid, alkoh<>H'Zmu, ehornb
~hi=Y<'h. &!lm<Jbóistw. śmlertelno.ici, 'WY1)8rlk6w roznadu r<Jd'!'JLn. deoresiil ana·t.M (H'. Hammer
i I. Wable-Homairm •. Aufden &hrotł J?esrhmissen? Arbeitslow ll'Wlsehe-n Resignalf:ion ood ~lbst·
fi.ndluin.g" - Wyd. Bund-Verlag, K0<1Mtłai, 1987 r.)

Oprac. MAfREK BRUK

-_. z kraju·i ze świata • z kraju

8 ODGLOSY

życia.„

Mfnięto

k.sl.ążkll., które oo pra.wda rótndl\ się w IWO•
jej zawarloścl, lecz łączy je swoiste Wlid7.enle op!~
aywanej rzeczywistości, spojrzenie na temat od
innej niejaiko strony, niczym zu pua.wainu.

l.u.czyńsk.I

s1)ełnfonego

zwltsko :&

diwie

R11s. Slawomt1

f

jednej ehwtldt miasta. państwa !
po.tęgi., Sladewsokl wsłuchuje Idę w
odlbij.ają.cy się w Dim szept bo'kich 11tZU1trzei.li, określa ramy

Parawan

ftlllc-załi się nielt001peteneją,
błędy w stawianiu diagnozy

mądrego

roślilll!no

I

GLOSNE KSIĄżKI

Na zachodnim rynku

cych się i dodających S10bie otuchy
na l>Ołonl111ach. Ta poeizja rzeczywilcie krzepli, dodaje . sił, mimo
ws.zystkik:h przedwn<>Śd potwler·
dza i;itęboki sens istn.fe.nda, sens
zj«lnOC?Jenda z natur.\, z kosmo•
sem kaiżdym drzewem ł 01Wadem.
Tutaj nawet śmierć ma tn.ne zna·
oz.a.nie, jakby staje się końoowym
a·kordem symf<>nii połączenia. Ale
rrle pow!Mo to dlzilW'ić, wszak w
myśl regul jakda:ni kiierule się po•
eta. śmierć jest n a t u r a l n i e
wkompo.nowama w catość dzieła
stworzenia i obeooa jest w ka:!:dej
cbw!Ji 15tnienia. Nie powi.runa za·
tern przerażać. P<>etzja Ka7Ji.ntiena
Sladewskiego, tak pełna pokory,
wLaey i dobroci jest świade-otwem

Kazimierz Sladewski, W 1łareJ
-chmu.mej
E'oeh wy- bramie, Ludowa Spółdzielnia Wvpcwi.ada swoje \Wersze jakby la· dawnlcza, Warszawa 1987, •· 91, zł
godllG"ffi, ściszonym gł06em. n.ie 150.
chce knlyczeć, l)ragnie jed(vnle za·
~ sw<>ją obem<'JŚć w płąitain:I·
nie t hałasie dizisiejsr.ego ~lata.
To wycl6zenie może wydać gfę
anach!'ooicme, kiedy ~o pę DARIUSZ TOMASZ
dzi e«a:z: sizybciej, kiedy jak py-

d'zWwiozej

Jednakże pr!lJWdrz:iw'.li rewela.c.ję stanowdą wiadomości o stanie zd.rowiia prezydenta Johna F. Kenlllf'ldy'e!fo leczone.go na choT-0bę Addiioona, ~s
gdy ogólnie mniemano, że cierpi na malarię d

JANUSZ JANYST

w rodzaju czapki -

c:zej przypomiipają smuitn~ wie·
m:orne pieśn1 paS't~ naWIOłuJą•

watość

Zaduszki bluesowe

wa.jqcy/ 1 col

zatem kolyski/ A niteJ buty zlote 1ak
mszy. gd!zie poe- alońce/ A w środku szyszkowe au·
celebra;nsem., tym. ztkt".
Wiersze Sladew-&ki.ego wiele ma·
co zaklLna i ma odlwa~ę prosić:
Juf: dwie sygnaturki trzepoczti na ją z ducha ludiowej pLosenkt, ale
nie te1 ru.ba&Znej. dowciipnej, ra•
się

wzgiędem

•
• kraju ze

i ze świata z

nie
bierze

utemperował.

i

Wyobratni moja, tak bardzo
ziemska, tak
tylko .udzka - dzięki cl, że jesteś właśnie ta·
ka.
Komputer można nafaszerować
praktycznie
wszystkim, co ludziom jest wiadome i ten
mózg, za cholerę, nie pęknie; jego pojemność
zalety od Jcgc konstruktorów. Taki mózg może
malować obrazy, pisać wiersze, powieści, komponować muzykę. Ale
jego
wyobra źnia
jest n!eludzka, jęst wyobraźnią maszyny, która
wie w s z y s t k o . Człowiek nie wie wszystkiego a zatem zasób jego doświadczeń, w stosunku
do ogólnego doświadczenia ludzkości, jest fragmentaryczny i stanowi tylko jego kapitał, któ·
rym - oczywiście jeśli potrafi - może
się
dzielić z innymi. Dlatego maszyna nie stworzy
arcydzieła a człowiek stworzył ich
wiele.
Różnica m!edzy „ wyobraźnią" komputera a moją jest taka, jak między linią prostą nakreślo
ną „pod limę", a prostą narysowaną wolną rę
ką, swobodną dłonią. Tamta jest nudna, choć
idealnie prosta, moja zaś fascynująca, bo z lekk1 koślawa krzywa, bo ręka mi w
pewnym
momencie zadr:tała pod wpływem jakiegoś, nieznanego mnie samemu, impulsu.
·
Wyobraźnia pojedynczego człowieka jest jak
treningowy worek bokserski wypchany tym, co
człowiek widział, wie, czego się nauczył,
co
przeżył. co kochał, czego nienawidził, co zaaarDĄl chdwie pod siebie, co łapczywie pożarł
l co \\yrzygr.ł .. Worek ów wisi czasem na nici
c!enkie\, jak przędło pajęcze; albo na linie stalowej, grubej jak konar dębowy. I w ten treningo..vy worek Uucze zawodnik, a jest nim nie
co Innego, jak system psychiczny człowieka;
tlucze na ókrąglo, z przerwami, zajadle, leni·
wie, nie tłucze wcale.- Zawodnik czasem jest
wagi cię:tkieJ. kiedy indziej mniej niż piórkowej,_ Zdarza się, że zawodnik odniesie kontuzję,
że worek zerwie się, że się rozpruje, bywa, że
od roczątku jest pusty l o waleniu nie
ma
mowy Natura bywa wspaniała; ale bywa też
czasem straEznym brakorobem. Najlepiej jest,
gdy się zdarzy zawieszenie stalowe l bokser
\\'agi iuperc1ę:!:kiej Wtedy świat dostaje takiego na przykład Leonarda, Michała Anioła, Picassa... Zdarza się to rzadko, starzy ludzie mówią, że coraz rzadziej .•

Samotny włoski żeglarz, Fabrizio Cremonini,
przed paru laty wypłynął z Fiumicine z zamiarem opłynięcia kuli ziemskiej bez zawijania do
portów. Zakończył swoją wyprawę u wybrzeży
Korsyki. Jego 6-metrowy jacht „Paluro" spło·
nął na ~kutE-k przewrócenia się lampy naft.owej
w kabinie. Mogę sobie wy o br a z i ć, co czuł
Cremonin!. gdy spotkało go to.
przed czym
drteli teglarze wszystkich cz.as6w. Mógł użyć
przecież lampy na baterie, na Bóg wie co. Bezpiecznej On popłynął mając lampę n a f to w ą
na „okładzie To nie była głupota, brak
doświadczenia błąd w sztuce. To wy o br a ź n i a.
Ludzka, ułomna, ograniczona, ale jakże wspaniała wy f' br a ź n i a. Z tego typu wyobraźni
rodzą się dzieła sztuki l czyny
szalone, co
zresztą ~tanowi jedno, bowiem sztuka jest szaleństwem. Szaleństwem jest to odwieczne pragnienie do przekroczenia własnej, człowieczej
kondycji tak w sferze duchowej jak i fizycznej
- powiada Andre Malraux. Sztuka to ciągłe
dą!enie do doskonałości i nigdy tej doskonałoś
ci nieosiąganie„.
Wyobratn'.io moja, dobrze, że jesteś tylko ludzka.

ANDRZEJ GRUN

świata

• z kraju i ze świata

strować wła.sny gust, i.n.ny nli w
ramiona Hollywood. Tu mówi .się tytko o
wszystkich, którzy znajdą się w opowiadani.u hi.storii na ekranie.
jego zasięgu, Bywa wylewny, ale Ale proszę sobie
przyopomnieć
nigdy nie je.st w tym nieszci.e- sławne zdanie Godarda: „Oczyry ..• mówi to, co myśli, chętme wiście, film powinien mieć poteż wypowiada się na tematy po- czątek, środek i koniec ale
lityome, Jest tet łatwym celem nie.konlecmie w tej kolejności"
dla swoich !n'ytyków„. 7l!lAIIY jest Ja należę do pokolenia Godarda.
z tego, że nigdy specjalnie kon- Niedawno jadłem obiad ze swy·: n
trowem.}i nie unikał. W lecie te- starym przyjacielem, Bernardo
go roku, dyrygując w Związku Bertoluccim. Nie padło ani sło
Radzieokim pawiedział: „Zdecy- wo na temat wpływów czy dydowan·i e więcej podrtiwu mam strybucji, Po prostu mówiliśmy o
dla pa.na Gorbaczowa niż. dla tym jak: się robi ładne filmy. I
George'a Busha'". W ub. r. u,k a- na tym polega różnica.
Zromzała się d.rukiem plotkarska bio- miałem to, kiedy pierwszy
raz
grafia pióra Joan Peyser, która pojechałem do Europy ze swoimi
opisuje rre.lrome homo.sek.sua.lne filmami. Mówiło się o wszystprzygody Bernsteina. Srodowisko kim, o czym nikt me mówi w
muzycZl!le przyjęło ją na ogół Ameryce. O znaczeniu chwili w
nieprzychylnie, za.rzucając
au- życiu człowieka. o kulturowych
torce pogoń za selllSacją i złe in- implikacjach pr7.eżycia ekranotencje.
w~o. T<J było jak ellk>sir My,
Bernstein jest wdowcem i ma Amerykanie. wstydzimy się wszytroje d01roSłych dzieci, z który- stkiego. co p0etyokie, oo dotyczy
mi jest w nadzwyczaj bliskich e.stety'ki i uczuć. (Jack Nicholson
stoounkach ..• Je5t rzeczą natural- many z filmów: „Loł nad kuną, że Betnstein wzbudza
za.z. kułczym piazdem", „Czułe słów
drość, a on sam przymaje
się ka",
„Lśnienie", "Honor Prizdo pewnej dozy młodzieńczej aro- zich" dla pisma „Style".).
gancji ..• Pokaźna część jego muzyki, w tym „Kadisz" i „Dybuk..ma swoje źródło w jego religii. .. UCZVC SIĘ

BerMtein

w

•

Lerenowe uzyskują pra.wo na.wią
iywania bezpośrednich kontaiktów ~ pomi.nięciem o.rganów centralnych - oświadczył minister
kultury ZSRR dla "Sowietskoj
Kultury", Wasilij Zacharow. Minhste;r poinformował, że w ZSRR
zwiększa
się liczba
fes.ti wali
międzynarodowych.
Przewiduje
się organizowanie festiwali
teatralnego.
cyrkowego, sztuk
plasty•dbych, młodych talentów.
W
grudniu br. odbędzie
się
pierwszy festiwal młodzierowej
twórczości krajów
socjalistycz.
nych. Ci.ęściej festiwale miedzy.
narodowe odbywać się będą w
stolicach republik związkowvch,
głównych miastach krajów i obwodów, n.a Syberii i Dalekim
Wschodzie. Dotychczas organizowano je głównie w Moskwie ł
Leningradzie.

Nie na.leży sądzić, że dą
do uczynienia z wymiany
kulturalnej z zaglranicą przedsię
wzięcia handloweao
dodał
Wasilij Zacha·row. - Nigdy nie
dopuścimy do tego. aby or~es
ten postępował ze szkodą
dla
potrzeb duchowych ludzi radzleckieh. Jednocześnie należy uczyć
się zarabiania pieniędzy. aby nie
ZARABIANlfA
czerpać środków
wyłącznie
z
budżetu państwa.
Dawno nadNTCHOLSON
PJENlĘDzy
szedł czas. by wspólpraoować na
REżYSEREM?
zasadach równości z pa;rtneraml
- Republitki zwi~e. r~u~ zagranicznymi. zwłaszcza z kra·
- Tylko· pe to, t.eby zadem-on- bli:kańskie Z'Viązki twórcze. rady ićw:' kapitalistycznych ..•
-

żymy

NB 47 (1599), 20 LISTOPADA 1988 R.

JAZZ JAMBOREE '88

Wielki Miles i inni
Co roku, w końcu paidziernika w Warszawie
odbywa się prawdziwe święto jazzu. Gromadzi tysi.ące miłośników tego gatunku muzyki, setki dziennikarzy, fotoreporterów i przede wszystkim głów
nych bohaterów tego misterium - znakomitych
muzyków z całego świata. Tegoroczny festiwal
Jazz Jamboree był Imprezą o wyjątkowym znaczeniu dla środowiska jazzowego, upłynęło bowiem
30 lat od chwili, gdy po raz pierwszy zaistniał
na scenie. Od kilku lat festiwal ma zmienioną
formułę.
Kiedyś
na głównej scenie fe1ti walu
w Sali Kongresowej
odbywały
się
nużące
niejednokrotnie
maratony
jazzowe, z udziałem dużej liczby zespołów nie
zawsze najwyższego lotu. Dziś do Sali Kongre1owej zapraszani są najlepsi z najlepszych, prawdziwi jazzowi mistrzowie , świata. Organizatorzy
pragnąc spopularyzować jazz wyszli z koncertami
poza PKiN, muzyka synkopowana rozbrzmiewała
w kawiarniach na Scianie Wschodniej - ,.Szampańskiej" i „Pod Samowarem" oraz w klubach
1tudenckich „Hybrydy", „Riviera-Remont", no
i oczywiście w Jazz Klubie „Akwarium'', gdzie
tylko . wybrańcy - z uwagi na ograniczoną powierzchnię mogli wz.iąć udział w nocnych jam
1essions. W tym rolru otwarte świeżo po remoncie „Akwarium" przeżywało prawdziwe oblężenie.
Nasuwa się wniosek, że jeden klub jazzowy w
mieście, które chlubi się organizacją najstarszego
festiwalu jazzowego w Europie, to trochę za mało. O skali i rozmachu
tegorocznego festiwalu
ns,jlepiej świadczą liczby: jego organizacja kosztowała 150 milionów złotych i 40 tys. dolarów.
Jaki był poziom artystyczny tegorocznego festiwalu? Jak przystało na jubile"usz. to, co usłysze
liśmy w Sali Kongresowej, z małymi jedynie wyjątkami, zasługuje na najwyższe noty. Niewątpli
wie największą atrakcją impr<!Zy i magnesem przyci ągającym
tłumy
publiczności
była
gwiazdit
pierwszej wielkości w światowym jazzie - Miles
Davis, który wystąpił ze swoim zespołem w ostatnim dniu festiwalu. Przed koncertem wyczuwało
się w foyer atmosferę szczególnego podniecenia
i radości z tego, co niejednokrotnie było najwię
kszym marzeniem tysięcy jazzfanów w Polsce - możliwości wysłuchania na żywo wielkiego
Milesa. Publiczność zaopatrywała siii w specjalnie
wyprodukowane znaczki z napisem „We want

-•1 . .
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Miles„ oraz nabywała wydaną pr~ed festiwalem
1taraniem Polskich Nagrań płytę Davisa ,,'l'u~u '
Napięcie rosło, sala zapełniła się do ostatniego
stojąceeo miejsca, widownia czekała na pojawienie się mistr:aa, fotoreporterzy wycelowali obiektywy w kierunku miejsca, gdzie za chwilę miał
się ukazać. Wreszcie na P.iramidy instrumentów
i głośników dały się posłyszeć pierwsze
jego trąbki, po chwili dołączył do niego cały
zespół siódęmka młodych, znakomicie i dynamicznie grających muzyków. Dwóch z nich saksofonista i basista - nawiązało równorzędny
dialog z . trąbką bo.ssa. Ciekawostką była grająca
w zespole na instrumentach perkusyjnych energiczna dziewczyna o imieniu Marilyn 1 swojsko
brzmiącym nazwisku ufazur. Wkrótce salę zalała
lawina dźwięków, z której ucho wyławia przede
ws:z:ystkhn tantastyczne brzmienie basu oraz solówki ;vlilesa i saksofonisty Keny Garretta. Muzycy zaprezentowali repertuar znany z dwócn
ostatnich płyt: „You're UnQ.er Arrest" i „Tutu"
oraz kilka nowszych kompozycji. żywiołowo reagującej publiczności szczególnie przypadły do gustu jazzowe transkrypcje dwóch przepięknych tematów pop music: „Human Nature" Michaela
Jacksona i „Time After Time" Cyndi Lauper.
Koncert potwierdził klasę mistrza i jego pozycję w światowym jazzie, a do pełni szczęścia
zabrakło może jedynie bisów.
Tegoroczne Jazz Jamboree to jednak nie tyllto
występ Milesa Davisa. Gościliśmy_ w Warszawie
jeszcze kilka gwiazd światowego formatu. Należy
do nich Phil Woods, który zaprez.entował wraz
ze swoim zespołem kilka klasycznie pięknych,
wysmakowanych utworów. W tym jednak miejscu nieodparcie nasuwa się refleksja, ie to co
zespół znakomitego saksofonisty przedstawił na jlepiej współgra z kameratnością atmosfery kinbu
jazzowego. Szczególnych przeżyć dostarczył także
Michel Petrucciani, którego koncert był ostatnim
akordem
festiwalu. Ułomności, jakimi natura
dotknęła tego fenomenalnego pianistę, wyelimi.nowałyby zapewne każdego innego człowieka całko
wicie z życia publicznego. Tymczasem Petrucclani
w wieku 25 lat stał się muzykiem znanym na
całym świecie, ma za sobą współpracę z wieloma
wybitnymi gwiazdami. Jego gra to połączenie znakómitej techniki; potężnego, iście amerykańskiego

Notting Hill Carnival - po .raz 23 w Londynie!
W północnej dzielnicy Kensington - NottLM Hill
ciemnosk6n:y mieszkańcy miasta :rorganirowali największy w Europie uliczny karnawał. To
święto
muzyki re~ae g.r omadzi około półtora miliona uczestników. Corocznie. na przełomie sierpnLa
i
września korowody maskaradowych
kostiumbw.
wdzięk I czar młodości. wspaniała zabawa przeplata się z przemocą i przestępstwem.
Tegorocz.ny karnawał zgodnie z tradycją, zachwycał ookazem wspaniałych. specjalnie projektowanych kostiumów. Pomysłowość projektantów i efektowne
szczegóły
wykonania
przeplatały się z
wdziękiem i aktorstwem prezentujących. Kostiumv rozoostarte na stelażach. rozłożone iak ogon
pawia, ooruszane wdzięcznie tanecznym ruchem,
obsypane cekinami, Połyskujące srebrem i złotem.

udeNenia ł ll'IJUzycmej erudycji. ~liczność "Dl'IZY·
jęła go bardzo iorąco, nie obyło się oczywiście
bez bisów.
Niezwykle widowiskowy był natomiast występ
amerykańskiego
perkusisty Ronalda Shannona
Jacksona i jego grupy The Decoding Society. Muzyka tego zespołu to fuzja rocka i free-jazzu z bardzo „elektrycz.nym" brzmieniem. Efektowne były
zwłaszcza strój i instrumentarium lidera. Na scenie Sali Kongresowej obe .lrzeliśmv tE'ż d a
dowiska parateatralne. w których, na sz.częście,
choreografia stanowiła dodatek do znakomitej muzyki, • a nie odwrotnie. Smakowitą porcją muzycznego teatru uraczył nas zespół czterech mło
dych saksofonistów z Wielkiej Bry tanii Itch y
Fingers, a najlepszej zaloawy dostarczył publiczności brawurowy występ zespołu Willem Breuker
Kollektief z Holandii. Ogromny temperament, kultura muzyczna i pomysły choreograficzne to głów
ne atuty tej znakomitej formacji. Duże zainteresowanie wzbudziła też prezentacja australijskiego jazzu w wykonaniu tria Bernie McGanna.
Zespół swoją grą skutecznie przekonał sceptyków,
jak wyroki poziom i jak znakomite tradycje ma
jazz w kraju kangurów.
Tradycjł\ stosunkowo młodą stało się zapraszanie do udziału w Jazz Jamboree gwiazd bluesa.
W tym roku zaplanowano występ Koko Taylor.
uznawanej za najlepszą wokalistkę bluesową na
świecie. Niestety znakomita bluesmanka do Warszawy nie dojechała i. niejako awaryjnie. zrr '
ją James Whiting, który pod pseudonimem Sugar
Blue znany jest jako wirtuoz harmonijki ustnej.
Z kronikarskiego obowiązku należałoby odnotować udział w Jazz Jamboree '88 reprezentantów
polskiego jazzu. Kolejno w Sali Kongresowej wystąpili: Jazz Band Ball Orchestra, Lora Szafran
z zespołem Wojciecha Niedzieli, trio Janusza Muniaka oraz Witold Szczurek i Henryk Gembalski
w polsko-szwajcarskiej formacji The Spark. Nasi muzycy wypadli niestety dość blado na tle
światowych gwiazd. amkolwiek nie była to różn ica
klasy. Przed najtrudniejszym zadaniem stanął
zespół Witolda Szczurka. któremu przyszło wystąpić między dwoma gigantami: Milesem Davisem i Michelem Petruccianim. Dlatego trud'lo
o rzetelną ocenę tego występu.
Jazz Jamboree '88 okazał się być festiwalem
bardzo udanym. Zs.równo program, jak i frekwel'cj;l na k-.i.certach potwierdzają jego ży wotność
i wys„ką, liczącą się w skali światowej, rangę.
Jest to ważne tak na dziś. jak i na pr7v57łnf A
wobec likwidatorskich zaoęd6w urzędnic7.vch, które dały o sobie znać choćby na początku tego
roku.
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kolorami tęczy. Radość młodości
czar nastolatek skąpo osłonięte brązowe ciała w
ekscytującym tańcu w rytmie reggae. Kilkadziesiąt
zesp0l6w 1 orkiestr grało muizykę uwielbianą or-zez
mieszkańców Karaibów. Na obszarze około 3 km
'kw :z:a\nstalowano kilkadziesiąt
profesjonalnych
'Zestawów naitlaśniaj<l,cych a dla Indywidualnych
potneb spt"Zedawano gwizdki o przenikliwym tonie. W około dwustu punktach serwowano napoje
i jadło . niekiedy potrawy karaibskie orzygotowane
w domowych kuchniach. Qi!romne samochody woziły występujące zespOły, •. ryczącą" aparaturę nagłaśniającą. a za nimi w ekstatycznym tańcu oodążał- tłum, Srebrne baloniki z dowcipnymi naJ'.)isaml, czapeczki karnawałowe koszulki. uśmiechy z
błyskiem blałvch zębów zalotne sooirzenia. pOdniecające ruchy bioder. taniec. śmiech i
radość wszv$tlto to- tonęło w morzu muzyki tworząc nie1>0wtarzal.ną atmosferę ulicz.nego szaleństwa.
Koszty związane z karnawałem są niemałe. Budżet organizatorów wyniósł około 300 tysięcy funtów ooch<>dzących rz darowiz.n, zbiórek i od sl)O[lfiO-

ne t.orebk.i, zerwane 1ańcl1Sllki, odebran~ bizuterię
i pieniądze. Około 70 ogób odniosło p0<watne obrażenia. Młody mężczyzna zosW bestialsko zasztyletowany W tym roku oficjalnie stwierdzono. że ilość
wykroczeń wyniosła t.v lko 92. i;rdy w roku ubiegłym było ich sześciokrotnie więcej Aresztowano 3
a nJe 160 osób. Odnotow.ano tylko dwa gwałty i 5
ofiaT rabunków Iw p<>równaniu z ubiegłorocwą
ilością 200 ograbionych osób). Zlokal!2'0wano 5 zło
dziejskich gangów. Przedstawiciele władz na łamach
prasy wypowiadali się. że „prawdziwy duch k.alrnawału t>Owrócił"

Opinie o karnawale są różne. W prasie pojawianiewielkie, wyglądające jak nekrol<>gi 08ło
szen.ia: ,Pamiętaj - nie zabieraj bitute.r li, pienię·
dzy, torebek wszystkiego co może być łatwo skradzione w tłumie". Niektórzy mieszkańcy NottinJC
Hill twierdzą. że należy unikać za wszelką cenę
kontaktu z rozwydrzonym tłumem narkomanami,
rozerotyzowanym czarnym elementem - słowem,
skondensowanym złem. Właściciele domów obsziaru
„nawied.zanego" 'Pt"zez karnawał dzielĄ sil!! na rozły się

Zkraju i ze świata · ~ zkraju -i ze·świata • zkraju i ze świata •
Nakręciłem

ślonymi

tytułami.

Marzyłem

różniono „Znikające widnokręgi"

LAUREACI

o

d()k'>naniu 1>0orawek, ale pote:n
testo zrezyi:mowałem
pragnąc
iar'"1nwać autentyun . W
roku
198 7 >:rP.konstruowalem „Komisarza•· W <"zasie festiwalu w Moskwie w~talem
i
wezwałem
Zwiaiek li'i lrnnwców. aby urz.ą
cl7.lł ,..,r()iel,('i.•• rlla zae:ra·nicz1nych
dziennikarzy. Oto głasnost'. Projekcja n<lbvla się . a film trafił
na fe,-.tiwat w Berlinie Za·c hodn!m i został nagrodzon:V „Złotym

:i

"!-

Co roku amerykańskie
pi.<;mo „The Hollywood
Reporter"
wybiera najl~zych pla.kacl5t6w.
W konkwrencjl filmowego plakatu europejsikiego I na~ode wzyznano w tym roku
Wiesławowi
Dałkowskiemu, a.ułiorowi

rekla~

my „l\latki Królów", natomiast
Andrzej Pąrowskl 7Jdobył II nagrodę za plakit .,Łuku Erosa" o-
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Kt.zimiena Grencza.ka.
drugą
„Nttron„ .Jerzego Grycza. a tra,e.
cią .,Jungi z bloków" Zbigniewa
Klimczaka. Nagrodę l)Ublicztt>OŚei
zdobył „Babski reJs" Krzysztofa
Baranowskiego.

••

Z OKAZJI 40•LECJA STGDU. MALYCH FORM ,
FILl\lOWYCH „Sl!;•l\lA·FOR'', 18 listopad& br.
W
Lódzkim Pomu Kultury odbedzie sle uroczyste,
Jut>Ueuszowe spotkani..
PIERWSZĄ W LODZI WYPOZYCZALNIĘ KSL\ZEK
NA TELEFONICZNE ~MIOWIENJE z dostawą do
domu, uruchomił od października br. przedslęb!OrCl!Y
.łollzlanin - Piot1 Stępień.
Czytelników obowiązuje - jak w każde.I blbllotece
przestrzeganle regulaminu (jednorazowo
można
wypożyczyć 4 książki>.
Opłata za dostaw,ę 1 odebranie książki wynosi 208
zł, zaś za całodzienne wypożyc:tenle każdego
wolumluu ~ 40 zl. Pobierana 1est również kaUCJ'a

TRWA DOBRA PASSA ZBIGNIEWA SMEKTAt.Y
przebojowego · wrocławskiego literata,
zadziornego ,
felietonisty „Gazety Robotn1ez:ej" I mles1ęcznlka
„Odra". Po „Liszaju'• i .,Plcu"' ktOt"<! szybko
zniknęły L księga-ni. niebaweru powinny się ukazać
dwa nowe Jego utwory: • Jazz. baba, dba~ o
pokoleniu wychow,mvm na muzyce Beatlesów ~all:
"Chcica" - _powieść klórej akcja rozgrywa się w .
czHach stah';lowskicll iw latach olećdziesiątYch}.
DodaJmy, Iz Z. Smektafa potrafi też wvgm1en1i.
„antyreklamą"
zadbać o
rozpropagowanie
swolcb
u~worów. Podc~c;s t"gorocznego wrocławskieso
kiel'maszu kslązkl pojawił się napis: .;ram
idzie
chała, tam ;>tµek~ła".
sa.dnych - ei wyjei.dżaj" na weekend na wieś - i
praktycznych, strzegących d<imostwa przed wła
maniem i kradzieżą. oraz Idealistów wierzacvch.
że będzie to najsookojniejszy weekend roku. Po
oojawieniu się publicznego nawolywal!lia „czas z
tym sk<ińczyć". organizatorzy dali natychmiastową
ripostę argumentując, że okazjonalna przemoc i
przestępstwo występujące na meczach piłkar"klch
nie są powodem do wstrz.v mania ligowych r~grv
wek ...
Tegoroczny karnawał Notting
Hill
przyniósł
mniej irwaltu i agresji niż ubiegłoroczn y. Jaki bedzie następny? Czy autentycznie wgpaniala zabawa
znowu skażona zostanie występkiem lub zbroonia?
Jak wysoką cenę mo7-e społeczeństwo zapłacić za
organizowanie Jedynego w Europie karnawału PO·
równywalnego z brazylijskim <>d.oowiednikiem w
Rio de Ja.neiro? Odoowie<lzi na te pytania mol?a
być pouczające ni~ tylko dla wyrachowainych ·wyspiarzy.

TYGODNIK ~ „TIMJ;" zaliczył sz:tukę Janusza
Głowackiego „Karaluchy" do dzlesięchl naJlepszYell
utworów scenicznych, wystawionych w 198'7
roku
w S&anach ZJednoC'wnyell.
Odniosła ona o czym już pisaliśmy - wielld
sukces na /Broodwayu.

w WYTWORNI „MOSFlLl\l" z.ikończono natlaacj•
pler.wszego w Zwi;\zku Radzieckim filmu o obosaeb

~t.ilinowskich.

JOHN I'. KENNEDY-JUNIOR (lat 2i), 1)0 klooot:ach
wychowawcz.vcb. jakle spraw1111 swojej matce,
ostatnio się us&atkowal. StudluJe prawo. Ponadto
robi karierę jako fotomodel.
Tygodnik „Peop1e•• uzn.al go :i:a naJbardZleJ
erotycznego mętczyzne roku.
TYCH_ l,OD~IA.."11, klórzy nie zdążyli jej dotąd
obeJrzec. zachęcamy dq zapoznania si• z b&rozo
ciekawą ekspozycją „JUO lat stałej sceny polskiej
w t.odz1", czynną w Muzeum Historii Mlas&a.
Obr_azuJe . ona - w pięknej oprawie plastycznej
rozwoj tyc1a teatralnego w naszym mieście od róllll
1888 - aż po czasy nam wsp6łcŻesne.
Na wystawie zgromadzono wiele unikatowych
!"ekwlzytów teatralnych, pamiątek, dokumentów
I gdjęć.

WIKTOR WYSZ'YWACZ 1

Ni-edźwiedr.iem".

ten film - powiedział Aleksander Askoldow
dla „Le Figaro" - w roku 1967.
Odbyła się tylko jedna
tobcza
projekcja.
Po jej zakończeniu
zapanowało całkowite milczenie.
Nazajutrz powiedziano mi.
że
m61 film zniknął. Ci.y na żąda
nie ceni.ury? Nic o tym
nie
wiem.
Krążyły
najr02llllait.sze
wersje. Wreszcie oznajmiono mi,
że taśma spłonęła. Nie uwier:z.yłem. Po pięciu latach dowiedi.iałem się. że znów ma się odbyć
pokaz. Poszedłem.
Zatrzaśnięto
mi drzwi prz.ed nosem. Oświad
cwn<l ml. że mói film .iest antyrad z:1ecki I że nie ma
sensu
znów go oglądać.
R02ipocząłem
więc ooszukiwania kopii.
Była
pocięta na kawałki. umie·S:ZC1.)(')na
w różnych magazynach pod zmy-

W GALERU SZTUKI BWA W LODZI (ul.
Wo!czańska 31) 21 listopada br. otwa;ta 20,;tanie
wystawa prac J;wy Kwl.<tkowskieJ-B1oom i
Sła wom1ra Kosmynki.

W najbliższym czasie p. Stępień planuje
poszerzenie oferty wypożyczenlowej o poszukiwane,
wc1~i: drożejące, czasopisma,

•

Myśli

(Potem przy.szły raz
za plakat
~6inlenie
nagrody w Jerozolimie, Loc.amo
„Przypadku".
i La Rochelle).
„Yachting 88" - to FestiPrzez te dwadzieścia lat, kt6re wal Filmów żeglar.skich jaki od·
minęły od realiz;icji „Komisarza",
był się w Katowicach. W konpo7JVl'ol<mo mi zrobić tylko parę
rozryWkowych programów tele- kursie uczestniczyło 29 filmów, w
kiłka z. Kanady i RFN.
wizyjnych. Ale ni<: nie potrafiło tym
mnie złamać.„ Przed trzydziestu Grand Prix zdobył film łodzia
laty opublLkowałem książkę "Los nina - Edwarda. Pałczyńskłe,o
Michała. Bułhakowa".
Wówc~
żeglarz
autor
„Mistrza i Małgorzaty•• pt. „Mariusz Zaruski W kategorii filmów
był zaikazany. Dzisiaj został zre- taternik".
habilitowany.
W moim kraju profesjonalnych pierwsu nagrochętnie uznaje się geniuszy
już da przypadła
fitmowł „Gdziekolpo ich śmierci. Andriej Tarkowski, kt6ry musiał emigrować . aby wiek dopełni się łw6J los"
nadal robić filmy, teraz ma swo- chała DJłbrowskiego, druga „Welje portrety w szkołach
filmo- come Stasiu„ Jen:ero Woźniaka,
wych„.
a trz-ecia „Pnez cztery morza" Jenego Łuczaka. Wśród amatorów pierwszą n~-odą wyNAGRODY-

TOWARZYSTWO SPIEWACZE ll\J. KAROLA
SZYMANOWSKIEGO W LODZI zaprasza na uroczy11t:r
koncert Jubileuszowy, or~anlzowany z okazji
80·lecia d:iliałalnoścl kulturalnej w naszym mieście.
Odbędzie się on 19 listopada br. ·w Muzeum
·
Hi~torli Miasta t.od~.
·
W koncerci>? wezmia ud~1al: Chór I Studio
wokalne Jubilata pod dyrekCJa Jana Puybylskiego
oraz Chór im. Karola S.!!ymanowsklego z Gd.uiska.°
prowadzony przea Józef«i Sludaczynska·Bablcz.

ta-21-31.

-

„KOMISARZ"
PO 20LATACH

Kronika

stanowi obecnie 300 atrakcyjnych
P!>ZYCJi z uz.edzmy be1etrystykJ, •iteratury
h1storyczneJ. lektur 11zkolnyen, oraz Uier.tłUry
rozrywkowej tzw. lżejszego kalibru.
Aby \~ypożyczyć tak dziś poczytne be"l.sellery, jak
„Inuę roży", „ł'abrykę oficerów" bądź „Ojca ·
~hrzestuego" wystarczy wykręC1ć n"Umer &e.efonu

PROSTO Z LONDYNU

m\en\ące się

Foto: Mariola Knag•

(:1;;00 zł).
Ofer.~ blbllotecw.ą

rów. Oprócz wyda.tków na cele artystyczne cześć
"Dieniędzy pr~naczono na opłacenie oieciuset 'PO·
TUldkowych. choć rzecznik prasowY tx>licji ootwierdził obecność- tylko 150 osób na od'Pt'awie przed
karnawałem . Służbe t>ełniło około 10 tysię„y oolicjantów. Wykorzvstano nowoczesna technikę i l1l
wielu miejscach zatnstalowano kamery wideo Scisły policyjny nadzór nad orzebiei?iem k-ar·nawału
soowodował protest ouaniz-;torów, którzy twierdzili. że nadmierna ilość
oolicla1Dtów
utrudnia
normalny orzebieit imprezy. Polic.i a t.wierdzl. że
un2sowroe wysiłki ooUciantów miały uniemożli
wić zda.rzenia. jakie miały miejsce w latach po'Przednlch.
Kroniki policyjne i doniesienia prasowe z roku
ubiegłego Podają że kilku&iesięcioosobowe itain<.ti
młodych ludzi przebiegały ulicami unoS?.:ac 'll.1 yrwa-

Uliczne szaleństwo w rytmie reggae

Miles Davis

-

.

.

~

-

. ...
:::· - - :;":"
~

..--

/

.· . - ...

MON'l1ESQUIEU

*

Kto chce ~z.ądzić
ludźmi, nie iporw1men
gnać ich przed sobą, lee% sprawić, żeby podą
żali za nim.
i:< Wo!nooć to dobro, ~óre umożliwia korzystanie z innych dóbr.
7-t Wolność polega głównie na tym, aby nie
móc być :mnu.sz.onym do czynienia rzeczy. której
pra.w o nie nakazuje.
Sprawiedllwość podnosi głos, ile moie, ale
trudne. jej o posłuch w zgielik!u na.miębności.
Serce je&t obywatelem wiszystkich krajów.
Nie ma .słowa, któremu by daivtano więcej
r~imn!tych znaczeń i kitóre by w tyle sposobów przemawiało do ludzi, co słowo wolność.
i;( Ludzie są z,awte dziwaczni: bardziej cenią
swoje mniemania niż rzęczywistość.
Ci> jest prawdą dziś, oka.zuje się fa$7.em
jutro.
i; Chwalba i a:zyderstwo zakrywają prawdę
trzeba ją ods-łonić.
'
fr Jest cr.ęsto coś prawdziiwe,go :nawet w błę
dach.
ir Wielki Boże! jakże byłoby to motUwe że
byśmy to zawme tylko my mieli sł·uismośĆ'! A
inni by nigdy nie mieli racji?
-A· Trzymać się zawsze prawdy, nawet gdy
chodzi o twoją oj<:zyz.nę.
Każdy obywatel ma
obowiązek umrzeć za ojczyznę,
nikt nie ma
obowi<l;i.lru kłamać dila niej.
Trzeba płakać nad ludźmi prz.y urodzeniu
nie przv śmierci.
'
To nienczęście, że tak mały odstęp dzieli
CZU, gdy jel9teśmy zby.t mł.odzi, od CZ31SU gdy
jesteśmy zbyt starzy.
'

*

**
*

*
*

ZNA.'1Y NASZ R.EżYSER, JANUSZ KJJOWSKJ.,
roZ11om111 realizację nowego filmu pełJlometratowero
pt. „Cena strachu", które!'( o akcJa toczy •141 w
okresle stanu wojennego w Polsce. ·
·
„KB0TKJ FILM O ZABIJANIU"
KRZYSZTOFA
KJESLOWSKIEGO ublegaó sle będzie na testłwala
w Ber~le 2!achodnlm o tzw. eurooefskie~o
„Oscara , ktory przyznany zostanie po raz plerwsą
najlepszemu lilmowt zrealizowanemu w Europie.
DLA UPAl\llĘTNJENJA 70, ROCZNICY
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NJEPODLEGŁOSCI
dzlałaJ11ce w naszym mldcle olac6wkl ołwl.atowo
•kulłUralne PrzYi:otowały liczne, bardzo ciekawe
ekspozycje.
W Muzeum Historii Miasta Łodzi 11 bm. o&wana
została wystawa „Nim Polska imartwychws&ała.

ł.ódt 191ł-1919".

Ekspozycję pn. „U proi:u niepodległości"•
przybliżającą zycle codzienne
mleszkaflców Polskt
pod zaborami, w czasie I wo.l ny ~wiatowej, oraz
w la&ach Jl &zeczypospolltej - przyi:otowało
l\Iuzeu1n Archeoloi:iczne i Etnograflczne.

POD HASLEM .,NADZIEJE t OBAWY literatura w okresie przebudowy" - odbyła s111 w
Warszawie narada ~edaktorów naczeln:vch czasopism
literackich z krajów soctallstyeznych. ·
W AMBASADZIE POLSKI.EJ W MOSKWIĘ
z
o!'azJI 70-Ieci!' odzyskania przez Polskę
'
prezentowana jest okollcznołclowa
wystawa Pt. .,Powrót na map ci Europy". Wśród
eksponowanycn zdJeć zna.leluje sle fil.In. portret
Józefa PUsudsklego.

n1epodległośc1,

POD KONIEC TEGO ROKU nakładem PWN
ukaq się wspomnienia oficera w-ywladu 1
kontrwywiadu AIC - Kazimierza Leskiego „życie niewłaściwie urozmaicone".
NASSTASJA KINSKY
kreconym we Włoszech
Skolimowskiego filmie
na motywach utworu

ot.

zagra ~lówna rolę - w
przez Jerzego
„Wiosenne wOdy", opartym
Iwana Turi:lenlewa.

NAJPOPULARNIEJSZYM ltLASYKJEM . W
RADZIECKIM 1est Lew Tołstoj. W latach
jego dzlel:i wznawia.no SłD raey. w
215 mln egzemplarzy,

ZWIĄZKU

19~1987
nakładzie

NAJMl.ODSZA POLSKA OFICYNA, Wyctawnlełw•
Dolnt.il115kle, zamierza specJallzować si• w Uterałane
ze strefy Jeeyka jidysz.
Swoją .,BlbliołAlkę Plsarey 2:ydowskłch" •
zainauguruje dwoma utworami Szolema AleJcbemaa
wznowlealem powieści "DzieJe Tewj!
mleczarza„
(na feJ kanwie osnuty został słynny musleal
"Skrzypek na dachu") oraz pierwszym ksiażkQwym
wydaniem utworu „Z Jarmarku".

Opracował:

JAK

•
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ze str. 1
do jednego z powstających wtedy obozów dla
politycznych w kazachstańskim Ekibastuzie. Tam pracował jako kamieniarz i odlewnik, co z kolei literacko przetworzył w opowieści „Jeden dzień Iwana Denisowicza".
Po odbyciu wyroku został skazany na „wieczny pobyt" w Koktereku w połu'iniowym Kazachstanie. I te doświadczenia znajdą odzwierciedlenie w przyszłych powieściach, pn.ede
wszystkim w „Oddziale chorych na raka" (Soł
żenicyn przebył leczenie i operację gum o charakterze rakowym). Zsyłka trwała do czerwca
1956 roku. Wtedy pisarz wraca do europejskiej
częś ci ZSRR, najpierw do odwodu Włodzimie
rzowskiego (opowiadanie „Zagroda Matriony"),
a potem do Riazania pracując cały czas jako
nauczyciel matematyki (ubwór „Dl>a dobra sprawy"}.
Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR
na posiedzeniu w dniu 6 lutego 1957 r. rehabilitowało Aleksandra Sołżenicyna i cabkowicie
uwolniło od zarzucanych mu
w przeszłości
„przestępstw".
A trzeba dodać - co zresztą
podkreśla akt rehabilitacyjny, że pisarz za -swoje czyny wojerune, jeszcze przed aresztowaniem
- c0 oczywiste - zo3tał odzna~zony orderami Wojny Ojczyźnianej Il stopnia i Czerwonej
Gwiazdy.
Chruszczowowska odwilż -zdawała się sprzyjać plamom i zamierzeniom pisarskim Sołżeni
cyna. Debiutował w roku 1962 opowieścią „Jeden dzień lwallla Denisowicza" w 11 numerze
miesięcznika „Nowyj Mir". Zanim to się stało redaktor 'naczelny czasopisma, wpływowy i
wybitny poeta Aleksander Twardowski musiał
stoczyć prawdziwy bój o zezwolenie na druk.
Ostateczmie osobista zgoda Nikity Chruszczowa
zadecydowała o pozytywnym skutJku. Opowieść
tę jednomyślnie uznano za sensacyjną rewelację
prozy radzieckiej.
Wydano ją w następnym
roku z przedmową Twardowskiego w wydawnictwie „Sowietskij Pisatiel" w nakładzie s.tuwięźniów

.,: • • •
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znaczne - cliodzilo o zablokowanie druku powieści w ZSRR) wychodzi niemal równocześnie
w Mediolaillie, Londynie i Paryżu
(wszys·tkie
wydania po rosyjsku) „Oddział cł\orych na raka". Zaraz potem ukazują się przekłady w kilkunastu krajach ód Brazylii po Japonię (także
w Jugosławii>. Wkrótce tez wyszła na Zachodzie następna powieść „W kręgu pierwszym":
wydania rosyjskie we Frankfurcie, Belgradzie,
Nowym Jorku i Paryżu. Przekłady zaczęły pojawiać się w kilkanaście miesięcy po publikacji
orygi.nału.

4 listopada 1969 roku na posiedzen~u z udziapisarza riazański oddział Związku Pisarzy
ZSRR postanowił wykluczyć Sołżenicyna
ze
składu swoich członków. Następnego dnia podobną decyzję podjął Sekretariat Związku R.epubliki Rosyjskiej.
Pod koniec tego roku Sołżenicyn
ukończył
kolejną powieść „Sierpień 1914", która daje ·p oczątek wielkiej epopei obejmującej historię Rosji od wybuchu I wojny po lata porewolucyjne. Miesi.ka już w tym czasie w daczy Roztr<Jpowicza pod Moskwą. W prasie zachodniej ukazują się „przecieki" o rychłym wyjeździe pisarza z ZSRR. Pisarz jednak nie reaguje na
te sugestie i nie zwraca się do władz o wydanie paszportu. Już wiadomo, że kaindydatura
Sołżenicyna pojawia się w rozmaitych enuncjacjach zachodnich na temat najbliższego laureata
Nagrody Nobla. ówczesne władze ZSRR posta- .
nawiają wzmóc wysiłki dyplomatyczne, aby do
nagrody nie dopuścić. Jednak w październiku
1970 roku wszystkie agencje światowe donoszą,
że laureatem został Alelksander Sołżenicyn za
„silę etyczną, z jaką -kontynuuje odwieczne tradycje literatury rosyjskiej"',
I znów Sołżenicyn nie wystąpił o paszport:
zdecydował, że do Sztokholmu nie pojedzie obawiając się na podstawie kampanii prasowej - iż nie będzie mógł wrócić. Wysłał natomiast list do Susłowa z następującymi propozycjami: w ciągu ośmiu tygodni do uroczystości
rczdania nagród wydrukować .,Oddział choryc'l
na raka", a także ostatnią powieść „Sierpień
łem

•' , :. •~ r.,.
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tysięcznym
700 tysięcy

oraz w „Roman-Gazietie" w ilości
egzemplarzy I „J eden dzień" uzyskał
natychmiastowy rozgłos na całym świecie: tłu
maczono go w Bułgarii, na Węgrzech, w Wwlkiej Brytanii (dwukrolln.ie}, w obu państwach
niemieckich, w Skandynawii, Izraelu, Indiach,
USA, Chile, na Tajwanie i w Japonii itd., itd„
czyli wszędzie. W Polsce opowieść drukowała zawsze w pierwszym szeregu - „Polityka" w
numerach 48-52 z. roku 1962 i w pięciu pierwszych tygodniach roku następnego.
Początkowo jak powiedziałem opinia krytyki w ZSRR była ·7,godnle pochwalna. Potem
zaczęły się ukazywać recenzje podważające wartości utworu (opisał te polemiki B. Lakszin w
artykule na łamach „Nowego Mira" nr 1/1964
pt.: „Iwan Denisowicz Jego przyjaciele i
przeciwnicy").
Na początku 1964 roku „Litieraturnaja Gazieta" poinformowała, że „Nowyj Mir" i Centralne
Paiistwowe Archiwum Literatury
· wysunęły
kć'ndydaturę Sołżenicyna do Nagrody Leninowskiej w dziedzinie Literatury. Propozycja wraz
z sześcioma innymi przeszła do drugiego etapu dyskusji Komitetu Nagrody (por. „Litieraturnaja Gazieta" z 20.II.1964J. Jednak mimo wielu
starań Twardowskieg<> i innych pisarzy m.in. S.
M arszaka) nagrodę ostatecznie otrzymał u. uonczar za socrealistyc?IDą powieść pt. „Tronka".
Do tego czasu „Nowyj Mir" drukował jeszcze
inne opowiadania Sołżenicyna: „Zdarzeniet na
stacji Kreczetowka" (przekład polski w zbiorze
„Słoneczna dolina", PIW 1964), „Zagroda Matriony'', „Dla dobra sprawy" („Kultura" z 29
września 1963),
„Zachar Kalita".
A „Jeden
dzień" ukazał się też po litewsku i po iotewsku.
Pisarz prowadził rozmowy z teatrem „Sowriemiennik" w sprawie wystawienia sztuki „Oleń
i szałaszowka".
Ale oto kończy się w miarę dobra passa w
biografii Aleksandra Sołżenicyna. . Kończy .się
okres Chruszczowowskiej odwilży, a on sam „ze
względu. na subiektywizm
i woluntaryzm w
kierowaniu. partią" - jak ówcześnie pisano -

zmuszony jest przejść na emeryturę. W paź
dzierniku 1964 Plenum KC KPZR
powierza
stanowisko Sekretarza general:nego
Leonidowi
Breżniewowi.

Pisarz ukończył właśnie dwie powieś-ci: „Odchorych na raka" i „W kręgu pierwszym",
scenariusz „Znajut istinu tanki", sztukę „Swiet
katoryj w tiebie", przygotował zbiór „Małe op~·
wiadania". Właśnie w sprnwie ich . druku zwrocił się w liście do IV Zjazdu Pisarzy Radzieckich (maj 1967). Ten gest pisarza wywołał natychmiastową reakcję: list został szeroko roz:
powszechniony z jednoznacznie
negatywnymi
komentarzami, publikowała go także jako sensację polityczną prasa zachodnia, ponieważ d~
tyczył spraw ogólniejszych: cenzury i praw pisarza w ZSRR. We wrześniu tego samego roku
odbyło się posiedzenie
Sekretariatu Zwią:ziku_
Pisarzy Radzieckich, na którym poddano ostrei
krytyce działania Sołżemcyna. Posiedzenie to
nie przyniosło - bo nie mogło przynieść w tamtych latach - żadnych rozwiązań: · pisarz obecny na posiedzooiu odmówił propozycji Sekretariatu, aby przeciwstawić się - jak określono antyradzieckiej kampanii w prasie zachodniej.
Przedmiotem posiedzenia była także dyskusja
nad utworami Sołżenicyna, także nad tymi, które zostały zarekwirowane wraz z archiwum autcra podczas rewizji w mieS?Jkaniu jednego z jego znajomych.
Pisze Helena Czukows;ka w cytowainym na
wstępie artykule: „11 września 1965 roku, w
m 'eszkaniu osób, którym Solżenicyn powierzyl
dział

przechowywarie swoich rękopisów skonfiskawano jego powieść „W kręgu pierwszym" araz
wiersze i sztuki napisane jeszcze w obozie. Ta
pi erwsza konfiskata dala początek nagonce na
Solżcnicyna ( ... ) wystawila go rn bu.rżę nieustannych, oszczerstw, pogróżek i zniewag. A co
najważniejsze, zagrod1-.la drogę do publikacji
jegc u tworów 'l'a ziemi ojczystef'.
Tak więc w roku 1968 na podstawie maszy-

nopisu , który ni wiedzieć jak znalazł się na
Zachodzie (domniemania i fakty o jakich wstlOmina Sołżenicyn we wspomnieniowej książce „Bodałsja tielionok z dubom" są jednakowoż jedno-

10 ODGLOSY

wic!el Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN
$ honorami przewiózł pisarza do willi Heinricha Bolla. Jeszcze w tym roku odbyła się spóźniona ceremonia wręczenia literacltiej Nagrody
Nobla.
Już podczas pobytu Solżenicyina w Szwajcarii
(w Zilrichbergu) wychodzi w Paryżu II tom
„Archipelagu Gułag" (cz. III i IV), tom wspomnień opisujący okres pisarskich zmagań z wła
dzą w latach 1956-1974 za.tytułowany „Bodałsja
tielionok z dubom" (Paryż 1975) oraz wybór
rozdziałów z trzech powieści „Sierpień 1914",
„Październik 1916", „Marzee 1917" pod tytułem „Lenin w Zilrichu" (Paryź 1975).

1914", Odpowiedzi nie było. A na uroczystoś
ciach noblowskich 10 grudnia 1970 roku przeczytano tylko list laureata.
Następne miesiące to dalsze potyczki pisarza
z władzami: listy (krążą w samizdacie) do mdnistra bezpiecze(lstwa Jurija Andropowa i do
Aleksego Kosygina z protestami na bezprawne
rewizje. Trwała też korespondencja z Komitetem Noblowskim na temat sposobów wręcze
nia nagrody. Nie doszło do tego w Ambasadzie
Szwecji ani w prywatnym mieszkaniu laureata. co sam zapro-onował (rozesłał zaproszenia
do przyjaciół, a także do ówczesnego ministra
kultury Furcewej).
W grudniu 1971 roku umiera po chorobie na
raka Aleksande1· Twardowski, mecenas Sołże
nicyna do ostatnich dni. Pisarz na wiadomość
o śmierci tej wybitnej postaci literatury radzieckiej publikuje w samizdacie list za.czyl1ający się od słów „jest wiele sposobów, aby zabić poetę" (przedstawia falkty, które jego zdaniem przyśpieszyły śmierć autora „Iwana Tiorkina"). Wynikają też kłopoty z zezwoleniem na
pobyt w Moskwie, które dają powód do kolejnych pism i wystąpień. W czasie leningrad.zkiej
rewizji ~arekwirowano „Archipelag Gułag". Tu
znów odwołam się do tekstu Heleny Czukowskiej:
„Czara cierpliwości kietownictwa tamtych ~at
przepelnila się, kiedy w g'rudniu. 1973 na Zachodzie ukazal ·się pierwszy tom „Archipelagu"
(po rosyjsku w wydawnictwie YMCA-PRESS w
Paryżu dopisek mój G.G.). Należg powiedzieć; iż Solżenicyn nie w pelr~ dobrowolnie
zgodził się na · opublikowanie za granicą -tego
najdroższego swemu sercu, ukrywanego przez
pewien czas utworu, o k-tórym wiedzialo tyUeo
kilku jego najbliższych przyjaciól. Zmusily go
do tego kroku okoliczr~:>ści. Rzecz w tym, :i:e w
sierpniu. 1973 roku skonfiskowano jeden z początkowych wariantów książki.. Później w niewyjaśnionych okolicznościacłi zgirM:la· Jelizawieta Denisowna Woronianska,
stara
samotna
mieszkanka Lenir.•gradu, która przez wiele lat
' pomagala Solżenicynowi jako maszynistka. Publikacja „Archipelagu" na Zachbdzie · stttnowila
odpowiedź Solżenicyna na. kor~f.is~atę .jego ręko
pisu i śmierć j;:,go pomocni~Y:
Ukazanie się
„Archipelagu" wstrząsnęlo naszą . prasą. Przez
dwa miesiące . demaskujqce 'aut01'a groźne artykuly redakcyjne, pelf!e obu.rzeri..a listy obywateli, którzy nic przeczytali nawet tej książki
( ...) nie schod.zily z lamów gazet" • . ' ·
12 lutego 1974 .roku Sołżenicrn został aresztowany i w ciągu 24 godzin po -ogłoszeniu mu
decyzji o pozbawieniu obywatelstwa wydalóny
z ZSRR do Frankfurtu nad Menem. Na lothisku czekali liC7Jni korespondenci, a. . przedsta-

Obecnie pisarz przebywa w Stanach Zjednoczonych - by tak rzec - w izolacji z wyboru
kontynuując swoją twórczość. Na deeyzję wyjazdu 7Ja Ocean i uoiec7lkę przed środkami masowego przekaz.u mogły mieć wpływ europejskie doświadczenia Sołżenicyna po wydaleniu
z ZSRR bo trzeba powiedzieć - zgodnie z faktami - iż wykorzystywano z premedytacją jego los i biografię na wsi:ysbkie sposoby nie zawsza licząc się z tym, co miał do powiedzenia.
Sam miałem okazję się o tym naocznie przekonać. Oto telewizja francuska emitowała audycję z udziałem Sołżenicyna, podczas której widzowie mogli dzwonić i bezpośrednio zadawać
pytania pisarzowi. Nie literatura jednak interesowała pytających odnosi się to również do
dziennikarzy zgromadzonych w studio. Nie mano jego utworów, a pytania obracały się w krę
gu spraw polityc7Jllych.
Aż jeden z widzów
wprost zapytał - „czy pan nie wie, że za tydzień będą
by wprawić

wybory i cala ta heca jest po to,
w zaklopotanie potencjalnych ,wyborców komunistycznych?". Dodatkową iryta-

cję pisarza wywołała projekcja, w tr.aikcie audycji, norweskiego filmu, adaptacji „Jednego
dnia Iwa.na Denisowicza" (reż. Caspar Wrede;
w roli głównej Tom Courtenay), który tak miał
się do obozowej rzeczywistości oryginału jak
pięść do oka. Lic?IDe wypowiedzi laureata literackiej NagrC'dy Nobla nie zmieniły jednak o~
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brazu, w jakim chcialy go wid7Jieć gazety i
te le wizja: nie pisarza, wybitnego artystę, ale
skrzywdzonego przez reżym bezpaństwowca.
Skupiłem się w tym tekście (który powstał
na podstawie autobiografii z „Rocznika Fundacji Nobla" z r. 1971 i tomu „Bodałsja tielionok
z dubom", na rekonstrukcji bi9grafii pisarza z
dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, iż czytelnik polski nie miał dotąd okazji p~narua
podstawowych faktów z życiorysu Aleksanara
Sołżenicyna. A po drugie, że to właśnie dramatyczne doświadczenia
życia stały się w jego
twórczości głównym źródłem inspiracji i fabularyzowanych kreacji.
.
Na dotychczasowe dzieło pisarskie Aleksandra Sołżenicyna składają się jakby trzy warstwy. Pierws1.ą tworzą opowiadania i powieści,
w których - jak powiedziałem - została literacko przetworzona biografia autora, a przede wszystkim jego przeźycia więzienno-obozowe.
W powyższym tekście
czytelnicy znajdą w
nawias.ach sugestie o autobiograficznym charakterze takich tytułów jak „W kręgu pierwszym",
„Oddział chorych na raka'', „Jeden dzień Iwana Denisowicza", „Zagroda Matriony" itd. W
swoim czasie odsłaniały przed
czytelnikami
mroczny i tragiczny świat całego pokolenia w
czasach stalinowskich.
Warstwę drugą,
quasi-eseistyczną, quasi-historyczną tworzy czteroczęściowy cykl „Archipelag Gułag' ', który według autora jest „próbą
analizy literacki~j"
zbrodni
stalinowskich.
Przedstawiane obecnie w prasie radzieckiej jakby dopetniają tekst Sołżenicyna, który tak z:apowiadał ów cykl:
„Ze ściśniętym sercem cale lata powstrzymywałem się od publikacji tej książki, dawno już
gotowej: poczucie odpowiedzialności wobec źy
wych przeważało
nad poczuciem obowiązku
wobec umarłych".
Warstwa trzecia, to monumentalnie i po toł
stojowsku zakrojony cykl historyczny, na który
składają się węzłowe wydarzenia w Rosji w
latach I wojny światowej i czasach Rewolucji
Październikowej. Znam ten CY'kl tylko fragmentarycznie (Węzeł I czyli powieść „Sierpień 1914"
oraz rozdziały z części II i III zatytułowanych
„Październik 1916" i „Marzec 1917") i !11e jestem w stanie powiedzieć jak dalece zaawansowane są prace nad całością. Tak czy inaczej
nazwisko Lwa Tołstoja , padło tu nie bez przyczyny. Cykl ów wydaje się bowiem wyraźnym
nawiązaniem do metody pisarskiej autora „Wojny i pokoju" tak w epickim rozmachu, konstrukcji kompozycyjnej, jak i w kształtowaniu,
głównych bohaterów oraz w przenikaniu się
kreacyjnej fikcji z planem prezentacji postaci i
wydarzeń historycznych.
Na koniec jeszcze raz odwołam się do artykułu Heleny Czukowskiej, która pisze:
,.Sztuka należy do r':irodu - oto haslo, k-tóre widzimy od dzieciństwa i które zapadlo nam
glęboko w oczy. Losy naszych najlepszych pisarzy, artystów, uczonych uporczywie domagają się wprowadzenia do świadomości pokoleń
jeszcze jednego hasla: Twórcy prawdziwej sztuki (i nauki) to wielka wartość każdego cywilizowar~J'(Jo narodu" (wszystkie cyta1iy z tego artykułu na podstawie
przekładu w „Forum" z
18 sierpnia 1988 r.).
Na petniejsze analizy i prezentacje twórczoś
ci Aleksandra Isaj~wicza Sołżenicyna poczekajmy do czasu, kiedy jego ksiąilki przekroczą bariery powszechnej dostępności, także w nasiym
kraju.

GRZEGORZ GAZDA
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Radziecka „pieriestrojka'' dotarła v..reszc!e do
a wtasciwie na literacki .l:'arnas,
gazie :.makomicie prosperowali prominenci ~
Kręgu „rząaców dut.z". W odróżnieniu od waruruww polskich, w ZSRR ludzie sprawujący
funlicje w ~wiązku Pisarzy są etatowymi pracowmKami otrzymującymi odpowiednie wynagroazemc. Niektórzy z tych funkCJl uczynili
swoiste pontyfikaty, a co za tym iazie, zdobyli
pełmę władzy, jesJ.i chodzi o p1·omocje książek,
ich aruk i honoraria. Doszło ao tego, że przestano się zupełnie liczyć z potrzebami czytelników, natomiast wydawano, czy tego ktoś chciał,
czy nie, książki autorów nie rajwyższego lotu, za
to będących u władzy. Po prostu decydowano,
kto jest geniuszem, a kto szeregowym pracownikiem pióra.
Znakomitą publicystykę na ten temat zamieś
cił w swoim 43 numerze „Ogoniok" opatrując
Ją tytułem: „Wojna obywatelska w literaturze
albo o tym, jak pomóc czytelnikowi Lwa Nikolajewic:za". Lew Nikołajewicz, to Lew Toł
stoj. O ce chodzi'!
Chodzi o to, że pewna grupa pisarzy była
wydawana w języku rosyjskim (a wydawano
icn książki także w republikach, to w ZSRR
drukuje się książki w 78 językach) niekiedy 75
a nawet 115 razy, natomiast innych 12-35 razy i ·to zaledwie w przedziale lat 1981-1988.
Dodajmy .do tego nakłady i od razu posypią
się liczby sześciocyfrowe. I co ciekawe: pisarzy
o światowej sławie, o wielkich nazwiskach wydawano raczej skromnie. Np. książki Borysa
Pasternaka wyszły w tym okresie 7 razy (nakład 740 tys. egz.), natomiast powieść „Gorący
śnieg·• Jurija Bondariewa aż 38 razy w nakła
dzie 8 mln egz.! Dlaczego tak się działo? Dlatego, że Pasternak nie żyje, a Bondariew nie
tylko zy~e. ale jest kadrowym pracownikiem
Związku Pisarzy ZSRR oraz
bywał członkiem
kolegiów redakcyjnych różnych wydawnictw.
Dodajmy, że Bondariew w tym samym cza,;ie
drukował swoje książki
w dziesięciu innych
miastach ZSRR i obraz staje_ się nie tyle jasny,
C) tragiczny.
Czytelnik nagle dziwi się, że z całej bogatej
i wielkiej literatury rosyjskiej i radzieckiej naj-..,viększymi pisarzami są J. Bondariew. G. Markow, M. Aleksiejew, _A. Iwanow... Daleko w
tyle zostali Mandelsztam. Pasternak, Gumilow,
Srnkszyn, Bułhakow, Kawierin, Iskander, Płato
now, Zoszczenko, Rybakow ...
Czytając
tekst
wspomnianej publicystyki
wprost me cnce się wierzyć, ze mozna byi:o
bezlrnrme dokonywać taK niezwykłych manipulacji, ze „mzynierowie dusz ludzkich" zapomnieJi o tak ważnych rzeczach jak sumienie i
przyiwo!tosć. Jednak zapomnieli.
Wspomniany
„Goracy śnieg" J. Bondariewa miał po dwa
wydania w latach 1970, 1974, 19'15, 1976, 1977,
1.li8, !\!UO, 1981, 1984, 1988, natomiast po trzy
wydania w 1982, 1983, 1985, a pięć razy powieść wydano w 1986 r.
Trucino dziś ocenić, jaką stratę poniosła li, teratura radziecka w wyniku działalności Judzi
zajmujących eksponowane stanowiska w Zwią
zlrn Pisarzy ZSRR. Dla pełnej ilustracji przytoczę jeszcze przypadek
Michaiła
Aleksiejewa,
sekL·etart.a Związku Pisarzy ZSRR, Bohatera
Pracy Socjalistycznej, laureat.a wszystkich moż
liwych nagród, redaktora naczelnego miesięcz
nika „Moskwa". W sumie miał on 190 wydań
swoich „dzieł" - niektóre książki miały po 5,
inne po 20 wznowień, nie mówiąc o najpopularn!ejszym wydaniu, jakim jest w ZSRR „Roman - Gazieta". Oczywiście były też „dzieła
wybrane" oraz „dzieła zebrane" w 6 tomach.
Były 0dpowiedzialny pracownik Państwowego
Komitetu Wydawmczego (Goskomizdat) J. Idaszkm napisał, że poza wszelką krytyką l wszelkimi ogran1czemam! wymkającym1 z braku papieru, znajdowali się przede wszystkim sekretarze ZwiązKu l?isarzy ZSRR i związków poszczególnych republik, redaktorzy naczelni czasopi&m, dyrektorzy wydawnictw oraz zastępcy
i"edaktorów naczelnych. Taka obowiązywała
h;erarch•a. Natomiast „zwykły<' autor na swoją książkę czekał od 3 do 10 lat. Otrzymywał
przy tym niski nakład i nędzne honorarium.
Kit:dy oddawał maszynopis wydawcy, czytało go
wpierw 2-3 recenzentów, potem pisał o niej
notkę któryś z członków rady redakcyjnej, póź
niej końcową ocenę robi! redaktor, po czym
maszynopis trafiał do kierownika działu. Na
samym końcu rzecz oceniał dyrektor . wydawnictwa lub j-ego zastępca. Ale to nie wszystko.
Gotowy do wydania maszynopis wędrował do
Głównego Urzędu ds. Literatury I Wydawnictw.
Ileż to niebezpieczeństw
czyhało
na drodze!
Nieraz wystarczyła jedna uwaga i książka
nigdy się nie ukazywała. Nie dotyczyło to
oczywiście: autorów z Parnasu. Tu obowiązywa
ła zasada: ja ci wydam
książkę,
ty o mnie
napiszesz entuzjastyczną recenzję, ja ci załat
wię mieszkanko lub pomogę przy wyjeździe za
gran!cę, a ty moją książkę przepchniesz przez
wszystkie komisje ... Stąd setki I tysiące panegirycznych recenzji o książkach M. Aleksiejewa,
J. Bondariewa czy G. Markowa, że nie wspomnę o monografiach i opracewaniach,
których
o każdym z nich urosło po kilka. Jeden z krytyków tak się zapędził w lizusostwie, że wieś,
gdzie urodził się M. Aleksiejew nazwał drugą
lit.~L-.'-i.ll"J·,

Ja.sną Polaną.

w roku 1977 ukaizala się
w przekładzie książka Natalii Rieszetowskiej,
pierwszej żony
Aleksandra Sołżenicyna, pt.:
„Sołżenkyrn realia i mistyfikacje", w której
autorka, miejscami raczej obiektyWl!lie, próbuje po swojemu przedstawić lata żyda z pisarzem. W sumie jednak tę " ks·iąiJkę należy u:lll1ać
za dość dwuznaczny
sposób
dyskredytacji,
przede wszystkim etycmej byłego męża. Na
Zachodzie wspomnienia Rieszetowskiej upowszechniała ageneja „Nowosti".

P.S.

~

W Polsce,

G. G.

Tak w ZSRR przez parę dziesięcioleci produkowano geniuszy. Myślę, że gdyby przepatrzyć nasze, polskie podwórk<J, kto wie jakie
rewelacje zostałyby odkryte.
„Pieriestrojka" dotarła na radziecki Parnas.
A co, je:śli się okaże, że na jego szczycie jak
dawniej zasiadają Puszkin, Tołstoj, Dostojewski, Czechow, Bułhakow, natomiast nie ma pisarzy - urzędników, którzy przez lata zalewali
literaturę radziecką swoimi „dziełami"?

Opracował:

„

JJWA
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,,Azyl polityczny"

A

ntek Muszkatułowicz przyszedł do
mnie pewnego dnia bardzo podniecony. i.dziwiło mnie to, ponieważ
za wsze umiał trzymać s1ę w pozycji
„cool", cokolwiek by się zdarzyło.
- Odkrylem kapusia powie-

dzi ~ł bez długich wstępów.
Teraz ja byłem „cool". Nie nowina. Kapusie
są wszędzle:. Co dopiero w SPK, w domu dla
uchudzców, czekających na azyl
miesiącami,
bez zadnej konkretnej nadziei. Zycie we mgle
produkuje donoskieli, życie bez nadziei to inkubat.)r kapusiów.
Wiadomo, że niejeden latał do Merty z nowinami, c!otyc;;:ącymi życia kolegów - przypadkowych kol~gów, może lepiej: przymusowych
kolegów. a więc nie kolegów wcale, tylko wrogów. Pewnie. Przymusowy pobyt w · zamknię
ciu z jakimg facetami, którzy nas wcale
nie
obchodzą, budzi więcej nienawiści niż przyjaź
ni.
Przyjaźń

męska! Dawno już o czymś takim
zapomniałem. Dorośli mężczyźni nie zaprzyjaź
niają się, najwyżej zawierają przymierze, pakt
o :iieagresji. • 1 tak jest dobrze. Ale pamiętam
przy jaż1i z okresu dojrzewania, jeszcze głupią,
szczenięcą, przez to niebezpieczną. Na przykład
był taki Zygmunt L„ którego ojciec w 1949 roku dostał karę śmierci za przynależność do niewłaściwego ruchu oporu. Jedynym świadkiem
na jego procesie, świadkiem
podstawionym,
najemnikiem katów, był niejaki Kiełbasa, mieszkający w jednym z podłódzkich miasteczek.
Kiedy Zygmunt opowiedział mi historię swojego ojca, na tyle dokładnie, na ile mógł
ją
znać piętnai:toletni pętak, z przyjaźni zobowią
załem się v,;ykonać wyrok na tym
Kiełbasie .
Przypadkowo we własnej komórce na węgiel
dogrzebałem się do
pudelka,
zawierającego
pięćset sztuk amunic}i do pistoletu, a może do
jakiego;; mnego rodzaju broni, nie wiem. Wydawało nam się z Zygmuntem. że teraz już fraszką oędzie znaleźć pistolet, w ostateczności
można . g~ zabrać milicjantowi. Jak zabrać? Same plany napadu złożyłyby się na gruby tom,
tom vskarzenia.
Aż pewnego dnia Zygmunt przyniósł do szkoły colta, pt"awdziwego, autentycznego colta! Z
nabojami cały bębenek! Nie chciał za Boga powiedzieć. ~kąd go ma. Miał, to wszystko. Dobry konspirator. Ale kiepski przyjaciel. Ja bym
nrn powiedział. Dla mnie przyjaźń ważniejsza
niż konspiracja, przynajmniej wtedy tak było,
a może taka cecha zostaje czołwiekowi na całe
życie? Czy przyjaźń to nie najwyższy,
najszlac:1etnir:Jszy rodzaj konspiracji?
D0Stalem colta i miałem jechać do pewnego
mia· teczka. zeby zabić Kiełbasę.
Ach, gdyby
ten człowiek miał jakieś porządne, ludzkie nazw :sko ! Alt Kiełbasa? Brzmienie tego nazwiska
ko • arzył.:i się z niesłychaną pospolitością, z szarym brudnym życiem prowincjonalnym, odbierab mojPrnu zamierzonemu aktowi całą egzotykę „Zabil Kiełbasę", powiedzą w szkole, nap;-.~<\ w g.a~etach ... „Kara śmierci za
zabicie
Kielbrisy!" - wyobrażałem sobie takie nagłów
ki w gazetach l ogarniał mnie dreszcz obrzydzeni ;i. do ~amo:go siebi.e. Kiełbasa jest do zjadania. nie do zabijania. Owszem, żeby
zrobić
kiełbasę, trzl:lba wpierw zabić świnię, i
mój
Kiełbasa niewątpliwie był świnią, ale w nazewnictwie taśma posunęła go dalej, był jut
skończcnym mięsnym produktem, kiełbasą.
Ale kit - w oko. Zebrałem się w sobie l dalej szukać tego Kiełbasy. Myślałem, że taki bę
dzie ty I ku jeden. Gdzie tam! Miasteczko pełne
było tych Kiełbas. Wprawdzie już mi się
w
mó~gu 1.akodowała nienawiść do każdego Kieł
basy, przez sam fakt, że nosi takie brzemię
n ł sobie ale nie mogłem przecież strzelać do
niewinnego. Chodziło o właściwego Kiełbasę, o
nieznanym imieniu, aha, podobno nosił zielony lodenowy płaszcz do kostek i
pilśniowy,
brązowy kapelusz cóż, kiedy w nocy, gdy
wpadniemy z bronią do jego mieszkania, na
pewno będzie w gaciach, I jak go poznamy?
Spl'awdzać szafę, czy nie wisi ten płaszcz?
Miałem zal do 'Zygmunta, że nie powiedział
m ; skąd \Vziął rewolwer, a on zaczął mieć żal
do mnle' że słabo szukam Kiełbasy, że naumyślnie Odwlekam Wykonanie wyroku. W koń
c•J zwróciłem broń przyjacielowi, przez miesiąc
nie widywaliśmy się - zmienił w tym czasie
szkołę a potem przybiegł do mnie któregoś
dnia i obwieścił, że stracił cnotę z własną wychowawczynią gdzieś na wycieczce do Wieliczki. czy coś takiego.
Było to wydarzenie na miarę trzęsienia ziemi a\bu t'bjawienia z płonącego krzaka. Zygmunt już miał kobietę! A ja wciąż męczyłem
się i własną ręką, do ktOrej coraz
bardziej
zaczynałem tracić szacunek. Krosty na
mojej
mord.de domagały się jak najszybszej akcji twarz Zygmunta wygładzała się
z każdym
dniem coraz bardziej. Ten facio stal się moim
guru, idolem, nauczyclelęm życia. Trzymaliśmy
się przez kilka następnych
miesięcy
razem,
Chodziliśmy na dziewczyny.„ Były to wspaniale
dni tygodhie. miesiące. W końcu, mimo że byłem krościaty. że nie miałem porządnego ubrania - a kil'dyś na ubranie strasznie się zwracał!l uwag·} dorwałem fajną babkę. Bingo!
Zr·:>blla ze mnie mężczyznę, thank you so much,
Halina, I'll always remember you, sweetie.
Ojciec Zygmunta wyszedł z kicia po
Październiku siwy, z gruźlicą,
siedział
całymi
dniami \V domu. Ale raz tylko widziałem go,
ki~dy puszczono mnie na przepustkę z Wojskowego Korpusu Górniczego. Umarł wkrótce potem .
zy Antek Muszkatułowicz mógłby stać się
moim przyjacielem - tu,
w Brukseli,
kiedy ciągniemy ostatkiem sil psychicznych. kiedy spodziewamy się, że odrzucą nasze
pocłanla o azyl I wylądujemy w Polsce, wystawieni na śmiech zawbitników, którzy ściągnęli
by człowieka za nogi na samo dno piekła dla
zrekompPnsowania własnej nieudolności i braku .xhvagi?
W takiej sytuacji zawarliśmy nlepl5ane przy.
mterze - najwłaściwsza forma współistnienia.
I oto do mnit: właśnie przychOdzl Antek z wieścią. że odkrvł kapusia.
- :tlnam go? - pytam.
- Nie. Przyjechal ;tiż po twoim wyptowadzeniu się z SPK. Mlody facet, z mr1turą. Kilka
f'aZ'lJ zdawal na medycynę, ale bez ,:powodze-

·c

nia. Tłumaczy to przyczynami politycznymi. Na
te; podstawie staf'a się
o azyl.
Opowiada
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nowa książka Andrzeja Bryc~ta
wszystkim, żę jego marzeniem i celem jest skoń
czenie studiów medycznych w Belgii, i że jeżeli mu to uniemożiiwią, to się zabije.
- Jakie masz na niego dowody?
- Ciągle przerzucają go z pokoju do pokoju.
Mieszka tydziefi albo dwa z jednym facetem,
potem przenoszą go do innego. Teraz wylqdowal u mnie.
- To o niczym nie świadczy.

- Stary! Merto wzywa na rozmowy tych, z
którymi Emil mieszkał. Do komisarza wpływają
donosy na tych goś ci. Ostatnio na
przykład
Merlo pyta mnie, skąd mam sweter. Mówię, że
z pracy, a on na to, że już dawno nie pracuję,
że ktvś twierdzi, że otrzymuję forsę od ambasady polskiej, dlatego stać mnie na ubranie,
i na dobre jedzenie.
- Jedzenie?!
- Ta szynka, wiesz.„ Jego to w oczy kluje,
sukinkota.

Antek wymyślił numer z szynką jut dawno,
i wciąż na ten numer pracował. W domu to.warowym „Sarma-Lux" przy avenue
Louise
jest znakomity dział spożywczy, w porze połud
, niowej paniusie kupują tam drogie żarcie. Kul1.un, opakowania wspaniałe, ceny nieziemskie.
Antek odkrył, że w stoisku z wędlinami leży
na ladzie ogromna sterta
skrawków szynki,
rozmaite obrzynki i dupki,
i sprzedawczyni
zaws.r.e daje ćwierć kilo, albo i więcej, jakiejś
eleganckiej paniusi, która robi spore zakupy,
za darmo· dla pieska:
Szynka dla pieska! Antek z tym swoim zezem rozbieżnym, lewe oko zagląda do ucha, w
grubych c.kularach na drucie, wysoki, gnaciasty.
z nastroszonymi jak szczotka brudnymi włosa
mi, idzie i.\1 rrost do stoiska, uśmiecha się i prosi o szynkę dla psa. Kiedy się uśmiecha, to
widać wielkie szczerby po zębach, na samym
przodzie. Re~zta zębów w kolorze koszul nazistowskich. Ekspedientka, dobrze
umalowana
pani w średnim wieku, zadbana jak one wszystkie tutaj, patrzy na bandytę i nie wierzy oczom: przecież taki, gdyby miał psa, to by go
~am zjadł!

(19)

Wtedy Emil zemdlał. Po prostu, stracił przy·
jak kobieta na filmie. Michel dał mu
dwa razy w pysk. Tamten ocknął się, ale wf.
dać było, że najchętniej uciekłby znów w zem·
dienie.
- Poruczniku, przynieście wody powie·
dział Michel.
Kiedy Emil usłyszał to „poruczniku", jego system nie wytrzymał. Wypuścił z siebie wszyst·
ko. co mia!. Zlał się I zesrał jednocześnie. Jego
cienka różowa piżama.„ Bo Michel na początku
odrzucił z nlego kołdrę. Nie było rady, Michel
zerwał się z łóżka, oddalił pod ścianę. Smród
był zbyt m.ocny, żeby dalej ciągnąć naszą grę.
Michel jednak nie należał do takich, co łatwo
rezygnują. Złapał pościel z łóżka Antka I narzucił na Emila. Narzucił na niego nawet ma·
terac Ja otworzyłem okno.
- Zabierzemy was następnym razem - powiedział Michel z całkowitą obojętnością. -

tomność.

najbogatszego człowieka Brukseli. Znaczy, moc.
no znudzoną. cóż mu tam dobra materialne.
Kapuś nie mógł tego znieść.
- Slucha.j - powiada do mnie Antek - o-

biecywali mi azyl w październiku, teiaz mamy
grudzień, jeśli mnie wzywa.ją, to tylko pQ
to,
żebym się ttumaczyl, skąd mam
życie,
i
o tej szynce byla mowa.„ Jestem pewien, że to
robota Emila . Dogadalem się z
ehlopakami.
Każdy ma ;akiś dowód na niego, fakty się zgadzają. Jeśli byl świadkiem byle czego, to zaraz o tym dcmiósl. nie ma wątpliwości. Nawet
kupil sobie maszynę · i stuka jednym palcem

na

te swoje cholerne raporty. Oddaje

naszemu
Merle albo posyla wprost do
Komitetu
do
Spraw Uchodźców. Na jedno wychodzi.
- Co ma.cie zamiar z nim zrobić?
Wzrunył

was z Warazawy. Ubierajcie się, 'edziemy. Sa. mochód czeka na dole.

ramionami.

- Jak to co? Napierdolimy nygusa. Znaczy,
taki mieliśmy zamiar. Ale.„
- Alec.o?
- Wtedy wezmą poważnie wszystkie zarzuty.
Nie c1:cemy przecież go zabić, a jak nie za.bijemy, to powie, kto go nasunąl. 1 z 11zylu nici,
jeszcze nas zamkną. rrzeba coś wymyślić. Dla.tego przyszedlem do ciebie.

atrz,rlem na Antka. ale myślami byłem
daleko - mianowicie w odmętach literatury szpiegowskiej, której się naczytałem.
f>1·ymitywna ona była, ta polska literatura na
tak sl:omplikowane tematy, ale zawsze pewne

P

pomy<>łv mogły się nasunąć.„

Przyszedł ml na myśl Michel. Michel to byl
urodzony w
Belgii„.

wła ściwe Mirhał, ale że
Mówił bardzo dobrze po
nowali. By! to wspaniały

polsku, rodzice dopił·
okaz - podnosił 'ciełary, przvja:lnił się z Redingiem, wówczas jednym z najlepszych ciężarowców świata
wagi
ciężkiej . 1'rP,nowal na Universite Libre, wciąg
nął mnie tsm i od trzech miesięcy przychodziłem co drugi dzień na treningi, oczywiście nie
miałem zamiaru zostać ciężarowcem. ale robiłem to, co sie prawidłowo nazywa „body buil·
ding", a bez~ensownle kulturystyką. Na jedno
wychodzi, po trzech m!esfącach wyciskałem na

Teraz tyll<·o mala

formalność.

Wyjął z
pisaną na

kieszeni kopertę, z niej kartkę wy.
maszynie. I pstryknął długopisem.
Podpiszcie to.
Nieee - wyjąkał Emil.

- Macte 1L" Polsce brata, ojca,
narzeczoną.
Chyba im źle nie życzycie. Wypadki chodzq
P' l1.1dziach. Ciężarówki wpadają na
chodnik.
Podptszecie?
·
- Tak. oczywiście, cokolwiek pan chce„. Tylko„. Czy naprawdę mnie zabierzecie? Czy nie
mógl!>ym tutaj... Choć jeszcze trochę„.
- Bierzemy to pod uwagę. Będzie to zależeć od waszej postawy, rozumiecie.
Chcemy
wiedzieć wszystko. o wszystkich. Wasze raporty, które dotąd skladacie po tej stronie, n.aj·
pierw będą przechodzić przez nasze ręce. Jeżeli zrobicie, co chcemy. wlos wam z glowy
nt1.1 spadnie. Możliwe. że was tu n.a studiach
umieścimy. My tu mamy nasze możliwości, ro·
zumiecie. „. ski. Więc jak?
- Przysięgam! Proszę pana.„ Obywatelu.„
- 01'ywatelu majorze - powiedział Michel.
- Obywatelu majorze - wyjąkał z szacun-

kiem Emil.
·
,
Wystawiom spod betów drżącą ręką podpisał
kartkę, wcalP. jej nie czytając. Byto mu wszyst-'
ko jedno Pewnie wydawało mu się, że to k&-;zmarnv sem z którego się zaraz obudzi. Jednakże, kiedy wyszliśmy, na pewno
uwierzył,
ŻP to była rzeczywistość. Musiał przecież pójść
d() łazienki, wykąpać się, no i zr,obić coś z potcielą.

albo Muszkatulowicz
M chel
skrytki za telefonem
inęły

Poskromienie donosiciela

dzień Mi·
wyciągali
ze
ściennym w korytaraportami. Czytaliśmy je razem,
dostawał sygnał dzwoniliśmy
Wróbelek prosiła go do telefo·

trzy tygodnie. Co drugi

rt•J koperty z
p'J czym F.mil
do niego, pani
nu - że może słać ten materiał do Merty lub
do Komitetu do Spraw Uchodźców. Sugerowaliśmy mu, żeby niektóre osoby oskarżał wręcz
o uprawianie szpiegostwa, o planowanie dużych
pr7.erzutów narkotyków z Polski do zachodniej
Europy - dochody miały być przeznaczone na
finansowanie siatki wywiadu - I temu podob„
ne bzdury. 01' pisał, myśmy robill kopie mate.
rialów na kseroksie, ! czekaliśmy na odpowied„
ni moment.
Nasi <'hłopcy zostali wezwani na rozmowę ale tym razem już nie przez Komisarza, ani
przez Merlę. tylko przez cywilnych funkcjonariuszy Se<'urlte. Wzięto Ich ostro w
obroty.
Szczególnie Antka Muszkatułowicza, na którego
kazalitim}' pi~ać Emilowi najwięcej głupstw.
- Przyznam się do wszystkiego powiedział Antek na przesłuchaniu jeżeli powiecłe
mi, kto na mnie donosi.
-

-

To niemożliwe - padła odpowiedź.
W takim f'azie ja wam powiem.

Następnego dnia Antek wziął z sobą na przesłuchanie kopie wszystkich materiałów, wyprodukowanych przez podwójnego kapusia. Wziął
także kartkę. którą kapuś podpisał. Oto treść

tej kartki:
„Ja, niżej podpisany Emil .„ ski, oświadczam,
jestem komunistą, nienawidzę
kapttaltzmu
oraz l'olATO jestem dlugoletnim agentem wu·
wiadu Paktu Warszawskiego oraz UB. i ofe„
ru;'1 mojP 1ulugi wszystkim silom postępowym
na 8wtecie, niezależnie od maści. Dla
wladz
belgij$kfch pracuję pod przymusem, poniewat
mnie szantażują, że nie dostanę się na studia,
jeteli nie bedę donosil na kolegów. Oonos%ę
więc na nich same glupstwa, ale prawdę daję
tylko n11 st.,.onę komunistyczną Prawda jest ttzka.. że pan Merlo. przedstawiciel Polish-Amerl•
can Relief Committee, oraz Wysoki Komisa1'z
do Spraw U<'hodźców przy
ONZ.
monsłeu'
V%kull. są agentami
komunistycznymi t l'Obiera1ą ogromne sumy za swoją
dzialalność.
Oświadczenie to wystosowuję w celu uzyska·
nia stale.1 pracy w silach Bezpieczeństwa Bel•
gijskiego lub Amerykańskiego, wszystko jedM.
Emil „ski".
- Teraz proszę mnie oficjalnie przeprosłc!
- rowiedzfał Antek. - I wlaściwie, panowie,
moglłl;yśeie mł postawić obiad z butelką wina.

że

Ale Antek ma coś w sobie. Zimna bezczelność połą.:zona z niemożliwym do
określenia
wdziękiem. Sprawia wrażenie, jakby znajdował
się w „sytuacji przejściowej". Ze te dziury w
zębach,

te krzywe okulary I brak

mydła

to
wynik absolutnego nieporozumienia, które
za
chwilę zostanie Wyjaśnione. I to właśnie przy
pomocy okrawków szynki.
Ekspedientka działa jak w hipnozie. Pakuje
szynkę do eleganckiego pudełeczka.
- Więcej proszę - podrzuca obojętnie Antek - ja man, ba.rdzo dużego psa.
- Jaki to pies? - ona .PYta.
- Skrzyżowanie bernardyna z buldogiem. Obronny. ale o zlotym sercu. Uwielbia srynkę.
Pudełko

waty ponad

pół

kilograma. Zostaje

pię:tnle opakowane, sznureczek z pętelką,
kokardka, brakuje tylko flaszki piwa na dokład

ki:,
- Au re11ołr, madame - powiada Antek. Do jutra. Z11czę pani przt1Jemnego wieczoru.
Od tej pory przychodził po szynkę codziennie.
Pa.nie za l&dą zm;eniały się, ale generalnie były w tym samym typie. Jedna poprosiła,
by
Antek przy:1zedł kiedyś z psem, chciały go koniecznie zobaczyć. Wyjaśnił, że Rex
choruje.
Odmawia przyjmowania pokarmu oprócz
szynki właśnie.
Kiedy wracał do pokoju z szynką, bagietką
I winem, a tym tylko się odżywiał, miał minę

ławce sto dwadzieścia, przysiadałem ze sztangą o wad.te sto sześćdziesiąt. Michel
jednak
miał do mnie stosunek ojcowski .w tej
dziedzinie, ponieważ cisnął ponad dwieście obojęt
nie, a kucał :r. jeszcze większym ciężarem, zresztą robił to wszystko w kombinacjach,
przez
tyle godzin, tak że na pewno przerzucał w cią
gu treningu róWt1owartość kilku wagonów
z
węglem. O tym właśnie potworze pomyślałem,
p&trząc na zatroskaną twarz Antka.
I oto, co się zdarzyło:
Następnego wieczoru, bardzo późno,
kiedy
Emil już zasnął po odbębnieniu kolejnego donosu, Antek wyszedł
z pokoju, zostawiając
drzwi otwarte. Michel wszedł do ciemnego pokoju, ja za nim. Zapaliłem światło. Michel usiadł
na łóżku Emila. Facio spał, Idąc na
wznak,
chrapał lekko. Michel położył swoją ciężką dłoń
na jego ustach. po kilku seKundach ciało śpią
cego zaczęło drgać, dusił się, wierzganie nogami. jęk. Donosiciel się przebudził, nieprzytomnie rozwarte oczy wlepione w twarz Michela.
Michel popuścił, Emil łyknął powietrze
z
zachłystem. Nie można opisać strachu,
malującego się na jego twarzy. Rzadko się
widzi
taki strach.
- Wy je11teście Emil .„ski - powiedział 2'1imno Michel.

, -

Ttt.„

:ale.

Słuchajcie

Rzecz niesłychana. Dwaj agenci wzięli Antka
na obiad I Podczas obiadu ryczeli ze śmlech1J.
Dali się nabrać wariatowi, a wydawało im się,
że Emil to sensowny chłopak ...
Muszkatułowicz i kilku innych,
najbardzi~J
przez Emila obclątanych, dostali azyl po tyg.ldniu. Trzeba było jak najszybciej uciszyć,
zmy~ ten cholerny blamaż. Gdyby się
prasa
dowiedziała„.

Emilowi wyjawiono

mu

całą prawdę,

pokazan!

kompromitujące oświadczenie, które podpf.
sal. Foradzono mu, żeby dla własnego dobra
wrórił tam, skąd przyjechał.
Nle byfo wyjścia. Emil wrócił do kraju.

Po blisko dwudziestu latach spotykam iefo
nazwisko w prasie polskiej. Został dziennikarzem Miernym. to prawda. ale na maszynie
newno pisze znacznie szybcie.i niż kiedri. v•
Bruk~eli, przy rue· Jourdan.

C.D.N.

dobrze. Mnie PTZ1/Sl.ano tu po

ODGŁOSY

•
11

zł,

gdy Je.dyne' dziecko taks6woo

karza I kierowniczki (Ćhoć nie
wiemy czym kieruje w odróź·
nieniu od inę~a) otrzymuje 13
FILM, TV •. WIDEO
tys. zł.
Zielińska
13.0'f. Pani Teresa
*A
lli:widuje się
pyta dlaezego
tuje. Poz.nańskie wydarzenia z 1956 piowaniu zasiadłem jeszcze raz z
Muzeum Literatury. Pani jest
r. długo były owia·ne zmowa mil- moją montażystką Małgosią Rodoemerytowaną nauczycielką, nic
czenia, chciałem rozwiązać ten re- wicz, która cały czas podtrzymyją
dziwnego, że ten problem
wała mnie na duchu„ do montażu.
bus.
interesuje.
- I w 1981 r. złożył pan w Stu- To wszystko oczywiście trwało w
Na 'J.'wój telefon czekają redaktorzy:
13.12. Z Warszawy dzwoni padiu im. Karola Irzykowskiego pro- czasie. Jijż (!) w marcu 1984 r. opozycję zrealizowania reportażu z trzymałem pierwszą kopię korekni Barbara Lewandowska. Ci•~
godzina SZ:'fmY. się z pytania, jakie za17 listopada - JERZY KWIEOIŃSKI
odsłonięcia. pomnika poświęconego
cyjną. W czerwcu gotowe były kow trag.Icznym pie pokazowe. :zaś w lipcu odbyła
pamięci poległym
Pani dlaczego nie
dała . .Pyta
10-15
dniu 28 czerwca 1956 r. w Poma- się kolaudAcja.
w
kupić „Odgłosów"
można
- I z miejsca. film powędrował
niu?
Warszawie. Twierdzi. że w sto- Tak. Koledzy ze „Studia" przy- na półkę. Dla.czego?
goTOMASZEWSKI
W'EIL
PA
listopada
24
licy jęst głód wiedzy o Łodzi.
jęli moją propozycję. Znali moje
- Czasy były nie !.p.rzyjające d ~
·poniewn±
dzina 10-15
się,
Nie · dziwimy
Dostałem
history~ne upodobania.
jego wyświetlania.
szesnastokamerę, 1500 m taśmy
- Wiele pańskich filmów mia.Io
Warszawa składa się \V dużej
Podo
pojechałem
i
milimetrowej
kłopoty z rozpowszechnianiem. Poczęści ::i łodzian. Poza Jerzym
znania Tam na miejscu spotkałem zwolę sobie przytoczvć tylko nieSPRAWOZDANIE Z DYŻURU
·
Waldorfem.
uczestników wypadków pozna~ które tytuły: „Piekarnia mechaniKowa.l
13.18. Pani Violetta
REPORTERSKIEGO Z 10 LISTOPADA 1988 R.
skich. Taltiej szansy sie nię. pnze- czna - Arka.bus i spółka", „Indoprosi. w imieniu lokatorów bi.
puszcza. Zebrałem około 60 l(od;złn lencja.", „Program". „Jeszcze c'Ze404 oś. Radogoszcz Wschód, aby
różnych relacji naocznych świad
kam - jeszcze czeka"„.
suchej nitkl •ia
ków z obu stron barykady, ()praconie zostawić
- Daleki jestem od ocen. MoPierwszy telefon i od razu
wania te!(o materiału podjęła się im zawodem jest robienie filmów,
szkoły i przedszkola. A co doADM. Robię to z przyjemnoś
. Ania. Czekanowicz i dzięki jej po- zaś do cenzorów należy zatrzymy.
Pan
wystrzałowy. Dosłownie.
daje pikanterii całej tej skancią . A pani o to prosi dlatemocy udało mi się dotrzeć do sed- wanie kł<>Potliwych obrazów. PewRoman Kalinowski proponuje,
dalicznej sprawie: tuż obok jest
ma ją
go: przez 1.5 ·roku nie
..4 na. Natomiast przytomność umystu nie mają swoją argumentację. W aby, cytuję: „dworzec Pł(S w
\
jakich?
to
i
leków
fabryka
co
Za
·wo'd~'.
·ciepłej
ludzie
odd;ziaływania
siła
odczuciu
mojego operatora Jacka Siweckie- moim
Bełchatowie wystrzelać". A porzecz jasna,
- nasercowych
Ja b'.;'m !eh,
płacą pieniądze..
Foto: Wojciech Gtinka go i je.go profesionalne umiejętnoś- obrazu filmowego iest przece'llial!la ·
wody tak radykalnych propoktóre nasyca się tymi wyzieto co proponował· pan z teie·
zycji są następujące: co drugi
wa mi azbestowymi, a toż to
fonu ·pierwszego·.
kurs do Łodzi i do Piotrkowa
rakotwórcze!!!
13.32. Pani · ze ·wsi Golesze nie
jest spóźniony. Panowie dyspaprzedstawił
Pan Dobrynin
może w swojej miejscowości l(Umin.
że 15
uznali,
zytorzy
nie
jeszcze inne postulaty, z
pil! prasy. Do Piotrkowa lub ·rospóźnienia przynależy do prlewszystkimi się zgadzamy, ale
pomi~
maszowa (bo mieszka
pisów i tak informują podróż
gwoli sprawiedliwości społecz
dzy) jest ·2o km. Gdybv nie
nych. W innych kierunkach nie
nej i demokratycznej gwarar.r~dio .i }'V. nie wiP-d.ziałaby co
się
jest aż tak źle, bo tam
różnych
przedstawiania
cji
się dz1e3e na świecie.
- rozmowa z MARKIEM DRĄŻE!WSKIM, re żyserem filmowym.
i
jeździ po świnki i kaszankę
punktów widzenia je prezentuze
Pan Rutkowski
13.40.
gdyby pan kierowca się spó;i.jemy:
- Jest pan laureatem X Festi- ci pozwoliły na zdobycie dużej częś Nie znam w histo.rii .kinematografii
ko·Rzg"owa rodzynkuje na
nie
rzecz jasna nił, to walu Filmów Społeczno-Polityez ci materiału obrazowego wtedy, i.wiatowej tytułu filmu, który wy- zlikwidować ITI program
ministra
niec_:, . zarządzeniem
nych w Łodzi. Pański film „Nie- gdy drzwi pewnej instytucji otwo- prowadziłby ludz.i na ulicę, czy
otrzymałby wcale lub w innym
Polskiego Radia
obmzono ceny nawozów sztuc7Pozostało żeby stał się osią buntu lub ferpókonaui", owiany legendą, zdobył rzyły się na chwilę„.
wymiarze wymienionych wik- osobo!l"I nietrzeźwym ~tie
nych. No a jak to się ma do
I nagrodę. Jego realizacji to~a jeszcze porozmawiać z ówczesnymi mentu społecznego. Nie znam filtuałów. Poza tym, na dworcu
płacić za ich leczenie
w
rzeczyw!sto~ci · Superfosfat
nyszyly dośó dramatyczne chwile. :iecydentami, aby przekaz był o- mu, który by k-0goś zdeprawował,
w Bełchatowie, jako chyba je- nie płacić paniom żadnych
workach jest przywalony wol'Dla.czego przeniósł pan na ekran biektywny, ale niestety.„ Żaden z ponieważ zdeprawować mo~a tylpobiekraju
naszym
w
dynym
dziecka
drugiego
od
pieniędzy
tych, którzy mieli wpływ na wy- ko osobę nlewdnną od zarania. Upapoznańskie wydarzenia z 1956 r.?
k:ami innęgo nawozu. oczywiś
ra się dziesięciozłotową opłatę
{tu mu.simy przyznać, iż nigdy
- Odpowiem anegdota. która jest darzenia ~iejące się w owym cza- dek moralności nie zaczyna się w
cie <:tro~szego, i nie sprzeda się
za pisuar.
byśmy nie wpadli na taki poprawdziwa W dzieciństwie czyta- sie w Poznaniu, nie chciał o tym kinie. Zaczyna się w życiu, tam
go, p6k1 ten z ~óry nie będzie
O 11.55 zadzwonił pan Tadełem regularnie tygodnik dla mło mówić przed kamerą. mimo pro- gdzie normy moralne zostają zamysł i nie spodziewali się poupłynniony. A Superfosfat oopowinwadoktrynalne
stąpione przez
ponowanych komfortowych
dzieży „Płomyczek". Pewnego razu
usz Milczarek z ul. Sienkiewidobnej propozycji - · skąd ty·nie
trój.ny {to inny ~atunek)
Realizacja „Niepokooa- ności.
ogłoszono w nim konkurs..Redak- runków.
. cza 2 i zapostulował aby ul.
złości panie Wacławie?)
le
moze być na razie sprzeda wa- Jakie je.st dzisiaj pa.na samocja zwróciła się do czytelmków z nych" trwała trzy lata, więc pOnanazwa•:
Wschodnią (w Łodzi)
dawać
się
powinno
nie
ny, bo nie dotarły jeszcze rapytaniem: „Co byś zrobił. gdybyś wiałem swoje zaproszenie przed ka- poczucie, gdy otrzymał pan I naPiłsudskiego. Poza tym opisał
rozwodów ludziom, którzy mabezskutecznie. Ostatecznie grodę za film tak długo zakazany?
miał czapkę niewidkę?" Wziałem merę.
?~unki. Ludzie w kolejce sto}ą
której
w
stan kamienicy,
niepełnoletnie, nieją dzieci
z
materiałów
- Po raz trzeci różni ludzie zaudział w tej zabawie i napisałem, zebrałem 3500 m
1 klną na socjalizm, a nie na
mieszka, krótko i barwnie: „to
Wszyscy wiepełnosprawne . ..
ie gdybym miał czapkę niewidkę: wielu źródeł. często były to poda- dają mi dzisiaj to pytanie. To nie
konkretnei;:o .matoła.
jest mój dylemat. Dla mnie nie
jest skandal, jak Zyd wła ś c.
1 runki od osób prywatnych, za co
to pojechałbym do Budapesztu
my, co się za tym kryje
D,źiękuie Państwu za telef0ma w tym nic frapującego. Jest
wszystko co bym tam zobaczył, o- im jeszcze raz dziękuję.
ciel zostawił, tak jest do dziś".
Uff, widzą Państwo. że dużo
na następn~
n~· i zaoraszam
- Czy może pa.n wyjaśnić, dla- to uh9norowanie ogromnego wkła
pisałbym dla „Płomyczka''. i:eby
Nic dodać.
tych poważnych problemów jak
spotkan:e.
tygodnik mógł napisać dzieciom. jak czego tuż przed zgraniem „Niepo- du pracy moich orzy.iaciół, którzy
12.04. Pan Wacław Dobrynin
na jedną dziennikarską łepety
paru konanyl'h" film ~ostał potraktowa- wraz ze mną ten film zrealizowaPo
tam jest naprawdę„.
porusza bardzo ważny i niełat
nę . Poszedłem więc na herl:?atojca ny jak odpady wytwórniane i wy- li. Festiwal był jedną z niewielu
mojego
dniach odwiedziło
wy problem: pan minister Wil:iie
kę. Nasza urodziwa (kto
okazji. gdzie film mógł sie sootkać
dwóch mężczyz:n,. Długo rozmawia- wieziono go na śmietnik?
czek zamyka duże zakłady, dlawierzy, niech sprawdzi) pani
- Najpierw wyjaśnienie - aby z publicznością. Mimo, że decyzją
li w zamknietvm p-0koju, a kiedy
MAREK
jest
czego nie zamyka się widzewBogusia robi znakomitą.
wyszli. ojciec był bardzq zdener- wyrzucić skrawek taśmy filmo- Urzędu Kinematografii film
wowany. Chciał mnie zbic: ale u- wej, winien on być ooisany: co skierowany do szerokiego rozpow:
skich azbestów (o nich pisaliśmy
13.03. Dzwoni pani Barbara
KOPROWSKI
sprawie szechnienia, boj ę s ię. że niepręd
ciekłem na klatkę schodową . Kate- zawiera? Decyzja w tej
w „Odgłosach"J, gcl'y w strefie
Markiewicz: szlai:t ją trafia z
gorycznie zabronił mi pisania ja- podejmowana jest kolejno; przez ko· będzie można go zobaczyć w
jako chroniona
obowiązującej
powodu stypendiów. Jej córka,
kichkolwiek listów do gazet j przez reżysera, montażystę filmu, kie- kinach. Producent - Studio im.
- a wynosi ona 1,5 km - są
a ma dwie, Iza dostaje 10.800
skąd
wiele dni nie rozmawiał ze mną. rownika wydziału udźwiękowienia K. Irzykowskiego nie ma
orodukcji wziąć pieniędzy na przekooiowaNie bardzo mogłem zrozumieć je- i montażu oraz szefa
mxl&&
taśmę
go reakcję , tym bardziej. i:e chcia- wytwórni. Ta nieco skomplikowa- nie „Nieookonanych" na
jest
uzasadniona
procedura
na
film
eh.wili
tej
W
35-milimetrowa,
dowiedzieć sie tvlko nrawłem
dy M~tlik w mojej głowie wywo- tym. że orodukcia filmu jest wy- istnieje w 1ednej kopii„. Jak wieldo darzeniem bardzo drogim i każdy kim iei;tem · optymistą może świad
łał niefartowny list Enl(elsa
w kawałek taśmy - to sa Pieniądze .„ czyć fakt umieszczenia już w roku
Marksa. którv przecz ytałe m
A teraz iak było. Pewnego kwiet- 1983, w końcowych napisach planksięgarni mieszczącej sie pod moim
po szy: Rozpowszechnia.nie: Centrala
domem. Enl(els źle sie w nim wy- niowego dnia 1983 r.. tuż
\Vielkanoc;v. z zamkniętej szafy RozpowszechnianiĄ Filmów w Warrażał o Polakach. Po przeczytaniu
- zgłupiałem . to on tak hardzo 1a korytarzu w WFD zniknełv 64 szawie. Już wtedy uważałem , że
nas nie lubił? Choć wielu rzeczv pudelka. zawierajace zmontowany. niewpuszczenie hkiego filmu na
nie moglem ooiać to nozastała we nrzygotowi;nv Cło Z!!rania film ofaz ekran. to jest zwv~zai'lY sabotaż
„Pop1ół i diament" miał premierę 3 paździer
mnie riekawość . co 0 ie wl~~0iw!e tzw. u ięcia, które nie zostalv wv- Polityczny wobec własnego naroc'łu.
nika 1953 r., a więc trzydzieści lat temu, Filmdzieie rlookoła Te riPka wo~ć oorl- korzvstane w filmie - „odrzutv" zaorzeczenie dialogu o którym się
svcilo ta iemniC'7e zniknieciP oic? i dowiedziałem sie. że zostałv wv- wtedy tak wielP. mówiło. To wszy-legenda, o którym Rene Clair pow1ed:t.1al, że
mo.iei:rn kolegi z lawv «zkolnej 1 riucone na wvsvoisko śmieci w stko .. 110 mam do powiedzenia.
Jtst jednym :t. największych wydaneń w kichvha te zdarzenia zaciażvlv na Kielcach. Ukuło· sie oowiedzenie:
- Dziękuj-: za ro11mowę.
nematografii światow.ej. Dzieło, które wykreomoim sposobie widzenia otaczajacci Do Kielc - na szmelc„. Dlaczego?
walo swych twórców: Jerzego Andrzejewskiego,
nurtowało Sam chciałbvm się dowiedzieć , iak
Ciągle
rzeczywistości.
Zbigniewa Cybulskiego i Andrzeja Wajdę.
mnie pytanie: a iak to jest na- to sie stało?
Wiele innych pamiątek związanych z filmem
- „Niepokonani" okazali się nie- IWONA
prawdę? Moie filmy są iakbv prvzaprezentowano na wystawie z okazji rocznicy
watnym śledztwem w sprawach, pokonani, nan wygrzebał swój film
których sam nie mo~łem ogarnać ze śmietnika. Czy udało się od· NIEMIEC-ADAMSKA
premiery, a zatytułowanej „Popiół i diament rozumem. Przecież ia niczego nie zyskać cdość?
Wajda". Na
Andrzejewski, Cybulski, Wójcik,
Ale najważniejsze.
- Niestetv.
zbieranie
wiem więcei. Poprzez
się dwaj żyjący
pojawili
otwarciu wystawy
~estaw;e
Żt'órlł">wvch
że wydobyłem taśmy z nagraniem
materi ~łów
sporód czterech wymienionych twórców. Reży
FÓto: Grzegorz. Gala$iński
nie faklów. zaledwie próbuje sie dźwięku. choć niekomolPtne. Negaser ,:>rzyJechał wojskowym Willys'em (jak w
tyw 'miałem u siebie. Po orzekodo wiedz ieć to co mnie same\!o nurrierwszych scenach filmu) w towarzystwie dywiarnf Centrum Informacji Kulturalnej „W
Antoniego
Muzeum Kinematografii
rektora
Piwnicy' przy uL Ludwika Zamenhofa, miejscu
Szrama i zastępcy Mieczysława Kuźmickiego.
coraz atrakcyjniejszych propozycji artystyczTam, cprócz tłumu studentów i starszej punych. Młodzież, która szczelnie wypełniła 5alę,
obej.rzenie
dziś
Proponujemy
filmu - nagrodzonego .,Złotą Kablicznośl'i, czekał biały koń. Wajda nie przeczekała cierpliwie ponad godzinę na reżysera,
Cannes
w
merą" na festiwalu
siadł się nań gdyż odległość od krawężnika do
który jechał do Lodzi z Warszawy. Zanim za1987 r. - pt. ,,Robinsonada, czyli
mikrofonu równała się mniej więcej długości
rzucono Wajdę pytaniami, czekała nań niemój angielski dziadek" w reży
konia. Wystawę urządzono w pomi~szczeniach
spodzianka., Oto. po ra:i; piel'Wszy publicznie,
serii Nany Dżordżadze. Jest to
galerii Szkoły Filmowej przy ul. Piotrkowskiej, ,
aktorzy łódzcy (Ryszard Mróz, Bogdan Graczyk
historia niezwykłej miłości mło
a firmowało ją znakomicie działające Muzeum
i Dymitr Ho_łówkol przeczytali fragmenty ksią
angielskiego
i
dej dziewczyny
Kinematografii.
żki pt. . „OpowlęącJ , Filmówk·i '', według historii
chłopca, miłości której pr'ZeciwniKilka godzin przed otwarciem wystawy Odkiem jest brat dziewczyny. Na
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewiwnuka-kompozytora
proś be
było się spotkanie z Andrzejem Wajdą w kazyjnej i Teatralnej tm: Leona Schillera w Lowskrzesza historię sweJ niezwydzi, napisanej przez Krzysztofa Krubskiego,
kobieta. Film
kłej miło§ci stara
Marka Markiewicza, Marka Millera, Waldematen. zreallzowanv w konwencji
ra Wiśniewskiego i Zofię Turowską. Jest to
gruzlńskiei;ro .
tradycy.ine!(o kina
Pracown.i
kolejna. ważna publikacja · łódzkiej
świad(' z v o bogatej wyobraźni. ooReportażu . którą kieruje Marek Miller. Książka
czucit1 humoru i niebanalnej wit3 opowiada historię Filmówki ustami ;ej najzii reiv~erskiei - w swolstv s„'"\V
~\ll"'nwei i b=.wzale-lnPi.
«'>h
i profesorów. a
WYJ:;itniejszvch absolwentów'
~"la·!.. plfiw„•·cJi· Żanri Łola.zwi
mv jesteśmy pierwsi, którzy Informują CzytelNi11rl Cunlnvetadze. Guram
li
ników o jej powstaniu. Radzę już zaczaić się
J>irc~haława i inn1.
na te publikację, bedzie to bowiem bez wątpie
n;a hestsel)er czytelniczy. Z ~9rv jednak szkoda . 7.e nakfod nie będzie 7.bvt wit>lki
Z!!pVt<mv. iRkfrh swoich filmów. się :wstydzi
'bo powiedz!ał parę mlt:mt wcześniej, że ~ą
takie). ~aoowiedz!11f ?e ~miechem· ..0. ·do takich W't1'nań nie doidzi'e". Czy w~ród młcdvch
ta~
reż~·'lerów widzi pan sweJ!o nasteoce? brzmiałr: Inne pvtanie. Jest kilku brtrdzo zdo!nvch mtodvch reż:.vserów . Są oni lepsi niź mv,
kiedyśmv zaczvnal!. Jednak zdec'7dowa,nie najzdo!nle,isza jest A~leszka Ho!!and - odpooczvwiście, pytanie o
wiedział Wajda.. P:tdfo.
ntan:v artvstvczne. Może "będzie• to · praca nad
fi!mt>m o doktorzP Korczaku. wedłu~ scenariudzie 50-centymetrowej wysokości rzeźba autor• 26 hsto.pada w Bei!'llnie Zach-Odni.m wręczone
sza Al?nieszk! Holland, n.a pewno za~ wvlecl:tle
stwa prof. Markusa Lilpertza o na.zwie „Młody
zostaną po raz pierwsz.v Europejskie Nagrody F'Jdo Tokio. gdzie hedzle re7vserowa~ sztuke na
geniusz broniący wolt)O~ci''. · Obok ' tej na.grody
mowe - European Film Award. odpowied•n'ki
dwie osoby T'lt.. „N~c;tazia Filloow·ńa" - .nst:itprzvz.na:n.a zostan.l e także Nagroda Specjalna :Ila
A~adem~· l"i.Jm Awar d. czyli amerykańskirh Oscan;~ ~c„n\• „Td;ot"'" 'Oosto,iewskle1to. 1?d1,ie ,ierlen
„szC'zeg6lnie zasłużonyrh dla kultury europejsk'ej
r ów T11k więc nagrody o które zab i egał Voll<Pr
artystów kina" . Wśród kandydatów m.i1l. Ingmar
::il(t,.,r bedzie ~rał dwie !.'Ole: meżczvzn:v I koHa.,semer, senator do spraw kulturalnvch Berl in a
Bergman i Andrzej Wajda.
'
'
.
Za•·ho·'k,i('g·:> •talv ~ i.e faktem. W korri.i>tecie orgabiiot:v.
n'z11 n·i nvm wsia da laki<> orzeo:l<tawiri el Polski
A póbiiP.j ju7 t,·lko kwiaty _i " autografy.
j, W warwawsk,iej Wytwórni !N.l mów DokumenJerl v r<awaler owiC'1 za4 wśród siedmioosobowego
talnych i Fabulairnych Zbigniew Kowalewski reajur y ;;lożonegn 1 sza:rnwanvch osobisto~ci ~wia.t;;
lizuje pełnometn1iJOWY, fidqi o ·Violetcie Villas. jej
we!!o kha. 7.asiadzie zaproszonv Krzysztof Zanussi.
MAREK KOPROWSKI
7.yciu pry\Yatnym i pub!icmym_;, poczynajt1c od
Obok wielu wvbitnyrh dzieł filmowych z całej
dzieciństwa aż do ślubu z Tadeuszem KowalczyEt~ropy do nagrody kandvduje „Krótki film o za'
kiem.
bijan iu" Krzysztofa Kieślowskiego. Nagrodą bę-
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Plotki ·

Anegdotki

Na kolumnie „Pol:-mikl.
dak•·H 7111fnP1?am:v \~<lit>

n~t:v.

oplnl?" publlkaJemy tylko
skrótów.
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REKOMENDACJA
Łodzi
przeszłością
Rekomenduję osobom zainteresowanym
nowe czasopismo „Rocznik Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi", którego pierwszy tom za 1987 r. opuścił .niedawno
prasy drukarskie. Dobrze się stało, że Muzeum - ważna placówka aktywnie uczestnicząca' w eduka·c ji hist-ory.cz.nef społeczeń
stwa Lodzi - zdecydowała się .na uchylenie tajników organizacji stałych i czasowych wystaw organizowanych w jego murach
oraz na publikację · wyni-ków badań nad przeszłością miasta.
Dzięki bogatym zbiorom (ponad 5000 archiwaliów, 8000 materiałów ikonograficznych i blisko 2500 eksponatów muzealnych) organizowane są tak interesujące wystawy jak np. stała .ekspozycja „Ruch robotniczy 1821-1907" czy wystawy czasowe, częścio
wo zadokumentowane w „Roczniku'': ciesząca się dużą frekwencją wystawa „Polski Orzeł Wojskowy" czy „Łódzkie tra.mwaJe w okresie okupacji hitlerowskiej".
W dziale „Studia i materiał y" przedstawiono kilka it'Ozpraw,
Iwanickiego
R.
napisanych przez pracowników Muzeum, np.
„Kwestia narodowa w pro~ramach polskich socjalistów d? 1903
r. - próba systematyki, B. Mikuć i B. Natorsklej „Działacze
byłych organizacji młodzieżowy.eh", H. BllźniewskleJ „Młodzieżo
wy wyścig pracy". W dwóch artykułach (K. A. Czemielewskiego
I A. Kacperskiego) autorzy przedstawili metody1kę pracy współ
czesnego muzealnictwa, w której coraz bardziej dochodzą do
programy „światła i
głosu różnorodne środki audiowizualne,
wystadźwięku", umiejętność wykorzystania barwy dla celów
wienniczych. Dziwi od-dzielenie tych dwu pokrewnych sobie arprobletykułów siedmioma tekstami poświęconymi zgoła innej
matyce; domniem y wać można. że ostatni artykuł zgłoszony został do druku już w trakcie procesu wydawniczego.
Na wstępie do „Rocznika" wspomniano o znajdułący~~ się w
stadium orgainizacji nowych oddziałach Muzeum Bistoru Ruchu
Rewolucyjnego: Muzeum Ruchu Młodzieżowego i Muzeum WoJskoweg0 Łodzi i Polski Srodkowej, których przedsięwzięcia są
już sygnalizowane w treści „Rocz.ni·k a".
Niewielki, ząledwie 300 egz. liczący, nakład czasopisma ograniczy zapewne zasięg jego ó<ldziaływania, miejmy jedrn ak nasobie miejsce na maoie
dzieję że Rocznik" znajdzie należne
ANDRZEJ KEMPA
'
kultu~alne(naszego miasta.

STAI;EM POD POSREDNJAKiIEM
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W p<>niedziałek i<lę pod „pośredniak". Zwolniz jednej pracy, mam :i miesiące na znalezienie następ
nej popracuję w tym cz.asie dorywczo. Nieraz już obijało mi się
o ~szy, że na pracach dorywczych spod „pośredniaka" można
Postanowiłem!

łem się

nieżle wyżyć.

Tremę mam już w .niedz ielę wieczorem. Nigdy pod „pośred
niakiem" nie stałem. Na wszelki wypadek przygotowałem stare
spojnie, koszulę, buty wyciągnięte z komórki, bo a nuż trafi
się od razu „fucha"?
Poniedziałek. Obudziłem się już 0 4.30. PoC:enerwowanie daje jednak o sobie znać. Pod „pośr~Jniakiem" Jestem ok. goW
dziny 7.00. Z daleka widzę już pierwsze gru-pki stojących.
sumie jest około 30 osób. Większość 1toi w grupkach 3-4-osobowych, widać znają się, pozostali pojedynczo. Kilku z ciekawością na mnie spojrzało. Cz.:i:żbym wyglądał na. faceta . poszukującego pracowników? Nie > z.rażonY' jednak podchodzę .pod
płot, stawiam na ziemi teczkę , zapalam. papierosa i.. w nonszalanckiej p<>sta wie z .ręką w kieszeni ustawiam się w jednej linii
z. pojedynczo stojącymi. Jestem już jednym z nich.
Wiek facetów róiny. Najmłodszy wygląda na 20 lat (·pói.nlej
przylgnie do niego pseudo „ małolat'"), najstarszy gdzieś ~5.
Wielu ubranych w bardzo stare, nieraz kilkunastoletnie ubrania. Widać, że zarobi01I1ych pieniędzy nle wydają na poprawę
swojego wyglądu. Niektóre twarze nie ogolone, na wielu widać
ślady kilkudniowych libacji. Ludzi ciągle przybywa.
Dochodzi 7.30. Chętnych do pracy ,,staczy" jest już ok. pięć-:
szczątki
dobiegają mnie
dziesięciu. Z poszczególnych grupek
to7.mów. Wszystkie dotyczą sobotnio-niedzietnych przeżyć. Niesoo:hiewanie cąly ten zgiełk zawisa w powietrzu. Większość
udaje się w kierunku ulicy A. Struga, niektórzy prawie l;>iegną.
Zatrzymują slę i zwartym kołem otaczają stojącego cześciowo
na chodniku „Polonez.a" . .
Krótka rozmowa 2 s:e.dzącym w samochodzie facetem, mała
z uśmiechem szczęścia wsiada. Poprzepychanka i dwóch
:;;ostali wracają na swoje miejsca i szum monotonnych rozmów
p<>wraca. Dociera do mnie, że tych dwóch „załapało się" do
za t&nę. Podobne
rozładunku worków z wapnem. Po 1000 zł
sytuacje powtar7.ają się co kilka mLnut.
Z
Kilkanaście minut po ósmej obserwuję dziwne zjawisko.
p<>szczególnych grupek „urywa" się Po jednym lUJb dwóch facetów, z.a kilka minut wracają, zabierają ze sobą pozostałych.
wszyscy udają się w kierunku ul. Zielonej i za następnych parę
minut w komplecie wracaJą. Niektórzy na wy-raźnym „rauszu".
Co jest? sądzą<: po walce, jaką toczy się o miejsce w samochodzie wszyscy grosz.em nie śmierdzą; a tu naraz mają na wódkę.
I to Po zawyżonych cenach. Jak się później dowiedziałem nie
była to wódka, lecz tak zwane „wynalazki" albo .,fikołki" . Czyli
inaczej wyciąg z rumianku o nazwie „azulan", inny wyciąg
„herbogastrin" albo zwyczajne krople żołądkowe. Można to kupić w apteka.eh, 100-gramowa buteleczka kosztuje 20-30 zł. Podobno facetowi, który systematycznie pije „wynalazki" 2 buteleczki wysta.-czą, żeby wejść na duże „obroty", 3 to „gleba".
Czestotli w ość podjeżdżających samochodów jakby spadła. Zauważyłem jednak, że wielu potrzebujących pracowników parku ie
za „pośredniakiem" i przychodzą pi.esZ() poszukiwać chętny-eh.
Przypalam następnego papierosa i obserwuję dalej. Część „staczy" dyskutuje dalej, część spaceruje w tę l z powrotem, grupki zwolenników .,wynala:Lków'' w ciągłym ruchu. Kilku jest już
_
krmpletnie pijanych.
Naraz wszystko zamiera. Pod ,,.pośredniak" podjeżdża lśniący
biegnie żeby
nowością „Nissan San.ny". KHku ludzi dosłownie
W połowie dro.gi
być pierwszymi przy tej bramie szczęścia.
zatrzymuje ich głos łysego „stacta".
- Dokąd k „wa biegniecie! Samochócl mu przewrócicie! Jak
nie macie na chleb, to wam dam!
„Lysy" najwvraźniej usiłuje trzymać porządek. Ale jak tu nie
biec, skoro w kieszeni nie ma na suchą bułkę, kac straszliwy
i czas ucieka? Faceci Jednak zatrzymują się. Widać boją się
„łysego". Podchodzą inni, krótka rozmowa, trzech odjeżdża. Dochodzi już dziesiąta. Jeden od „wynalazków'' lęży pod płotem rlo
«o
niepnytomności pijany. Na szczęście jakiś kumpel podn-osi
i prawie niesie w kierunku ul. Zielonej.
Naraz zupełnie niespodziewanie zauważyłem, że stoję sami No
może niezupełnie. Oprócz mnie jesu:ze 7-8 pojedynczych posta'ci. Re~z.ta zniknęła. Za sekundy sprawa się wyjaśnia. Pod ,,popatrol milieyjny. Ci, co
śre-!niakiem orzerhodzi 3-osobowy
znlkneli, musieli być „trefni". Po wzejściu patrolu brać „staczy" wraca szybko z okolicznych brath na swoje stanowiska.
Dochodzi godz.ina 12. Sta~zy coraz mniej. Część po prostu zrenie. przyjedzie,
iy~nnwała, bo doszła do wniosku, że nikt już
cięść to była tak nijana. że nie nadawała się do żadnej pracy.
Pozostało nas około 20 osób. Postanawiam stać do 13. Wypalam
kolejne~o papierosa, gdy nagle staje przede mną modnie ubrany 0 k. 50 letni jegomość.
..:.. Pan szuka pracy? - pyta uprzejmym tonem.
- Owszem. proszę pana - odp<>wiadam rówinie grzecznie.
No t znalazłem tego dnia pracę, która trwała w sumie go-
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20 worków z. gipsem dodzinę. Za wniesienie na d!"ug!e piętro
stałem 2 tysiące zł. Dobry początek!
Od następne~ dnia za<:ząłem Tegularnie !ldawać się pod „pośredniak". Pracowałem różnie. W pojedynkę i w większych gru·
pach, w zalebności od zapotrzebowania i „załapania się". Nienz było i tak, że .przez cały dzień nie znalazłem żadnego rpracodawcy. Mało było takich d1ni, ale zdarzały się. W każdym
razie za dnie, które pracowałem średnia dniówka wyniosła ok.
zarobiłem
pracowałem)
3.200 2'.ł . Prz.ez 23 dni robocze (tyle
'73.100 zł. W jakim uspołecznionY,m łódzkim zak!Ja<lzie pracy tyle

zarobię?

Prawie mie~ię<:!!:ne „bytowanie" pod ,pośredniakiem umożliwia
ml odpowiedź na 3 interesujące chyba wszystkich pytania.
1. Ja•k ie roboty motna „złapać" pod „pośredniakiem"? Ba:rdz0 -::-óżne. Od łapania kogutów (był taki klient!\, poprz:ez najróżniejsze prace porządkowe i ogrodniczo-sadownicze, za- i rozła
<iunkowe d-0 pomocników i fachowców wszelkich zawodów budowlanych. Rodzynkani.i są szybkie ,.fuchy" przeprowadzkowe,
gdzie oprócz godziwego zarobku można dostać sp<>rego kielicha.
2. Jak płacą pod „pośredniakiem"? Nie licząc przypadków
skrajnych (bardzo ·n iskich ,propozycji zdecy<lowanie odrzucanych
t>rzez „staczy") można powiedzieć, że stawki 'kształtują się od
200 złotych do 8 tysięcy.
3. Kto stoi rpod rpośrednia·kiem? Krą±y opLnia, że głównie
wszelakiego tfou lumpy i typy sp<>d ciemnej gwiazdy. Jest t'O
prawda częściowa. Stanowią oni g:rupę nie więks,zą niż kUka
procent ogółu stojąey<:h. Ale są grupą najgłośniejszą i to oni
kształtują opinię o ,pozostałych. Zdecydowana więks11ość to zwykłe lekkoduchy, lu<lzie, którzy nie chcą być na stałe związani
z ża<l.nym pracodawcą, lubią pra·cować, kiedy chcą .i są w wię
80 proc. wszystkszości bez konkretnych zawodów. Niestety,
kich stojących, t 0 alkoholicy, z cze.go co najmniej 50 proc. to
amatorzy „wy.nalaz:ków". Bardzo cięb'.t 0 nieraz zarobione pieniądze są błyskawicznie przepijane, stąd w wielu przypadkach
te prawie żebracze, kilkunastoletnie ubrania. Wreszcie na palcach można policzyć ludzi, którzy normalnie pracują, a w wolnych chwila-eh przychodzą pod „pośredniak" po rprostu dorobić.
albo kie-dy ·pracują .na trzecią
Czynią to w czasie urlopów
zmia.nę.
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List, opublikowany w 46 numerze „Odgłosów", a inaipisany
przez sąsiadów zmarłego Dziadka nadszedł z dużym opóżnie
niem - ponad miesiąc po ukazaniu się artykułu, co wydaje mi
zasię sprawą nieco dziwną. Bez. względu jednak. na powód rzuty zawarte w liście zasługują na wyjaśnienie.
Przede wszystkim pra19nę stwierdzić, że z całym szacunkiem
odnoszę się do ludzi, którzy, widząc cudze nie.szczęście, starają
nie mając ani prawneg.o, an nawet moralnego oaię pomóc bowią:Lku udzielania takiej pomocy. Zasługują na uzna.nie tym
bardziej, że świadcząc taką pomoc - jak sąsiadki Dziadka
osobistych, trudin 0 bowiem z::t
nie oczekują żadnych korzyści
i.
taką korzyść uznać 3000 :tł wynagrodzenia, wypłacane Jednej
nich.
A teraz do konkretów: nazwiska osób udzielających mi J.nformacji w tej sprawie nie ujawnię, nie zostałam bowiem do tego
upowailniona, tym niemniej nie należy wątpić w ich rzetelność.
Kto - z urzędu - i w jaki sposób próbował udzielić Dziadkowi pomocy, jakie były efekty tej działalności - można sprawurzędo
dzić, i~tnieją bowi.e m dotycząc!! tej sprawy dokumenty
we. Wynika z nich jasno, że Dziadek pomocy sobie nie życzył,
w każdym razie takiej, jaiką proponowały mu p<>wołane do
opieki nad starymi, samotnymi ludźmi instytucje.
Prawdą jest, że w artykule nie ?.ostało wymiernione PCK, jako
jedna z instytucji, opiekujących się Dziadkiem, i to, jak wynika z. listu, z. najlepszym skutkiem. Jest to wynik mojego niedopatrzenia - informacje zbierałam w innych instytucjach,
których przedstawiciele, co uozumiale, mówili przede wszystkim
o własnej roli w tej sprawie.
Czy inf-ormacje o warunkach, w jakich żył Dziadek, zawarte
w artykule są nieprawdziwe? Ależ nie! Czy „złotego skarbu" w
iego szafie nie było? Był! Rozbieżności między moim tekstem a
listem dotyczą jedynie daty jego odkry•cia, co nie zmienia faktu, że Dziadek, po spieniężeniu r.asobów, wcale nie musiał żyć
w

nędzy.

O przewozie Dziadka dq szpitala zatlecydował lekarz, a nie
Sąsiedzi nie są uprawnieni do takich
Oczywiście.
sąsiedzi. decyzji, na szczęście.
I wre.zcie sprawa, jak sądzę, najważniejsza: czy Dziadek żył
by jeszcze, gdyby nie energiczne interwencje sąsiadów i wynikające z tego, większe niż. w wielu innych przypadkach zainteresowanie instytucji PCK, PKPS, Ośrodka Opiekuina Społecz
·n ego? Mimo długiego, jak sądzę zastanawiania się nad te-kstem
listu, sąsiedzi podpisani pod nim nie zwrócili uwagi na taki
drobiazg, jak znak za'pytania. Może by żył - a może i nie, może umarłby wcześniej, głodny i w brudnym barłogu. Przyznaję,
że

sformułowanie

„Dziadek.~

przypłacił

życiem

swoją

niezależ.

jak
jest dość kategoryczne, służyło mi jednakże nie a
imputują autorzy listu - do oskarżenia życzJiwych sąsiaidów jedynie do bardziej wyraźnego p<>dkreślenia tego, c0 chciałam
w artykule . p<>wiedzieć: każdy ma prawo do decydowania o sobie, nawet, jeśli inni uz.nają, że p<>winienem żyć inaczej, a zwła
szcza - każdy p<>winien mieć prawo d10 godnego umie-rania.
Godnego - w tym prz.ypadku oznacza: na własnym, brudnym
a
barłogu, a inie w szpitalu, mimo iż tam łó:iJko jest czyste,
trzy ciepłe posiłki dziennie zagwarantowane.
Nadal uważam, że wokół sprawy Dziadka powstało za wiele
szumu. Chcę wierzyć, że wyrni:knęło to nie z ezego innego, jak
tylko z dobrych intencji sąsiad6w, z chęci przyjścia z pomocą
staremu ci.łowiekowi. Pozostaję mimo to przy swoim zdaniu, że
są przypadki, kiedy lepiej pozostawić sprawy własnemu biegowi,
pozwalając spokojnie i właśnie godnie umrzeć temu, komu za
wszelką cenę chcemy pomóc. Dlatego. sł-owa „.przepraszam" nie
w każdym razie z mojej inicjatybędzie. Nie będzie również wy - żad.nych konfrontaeji ani dalszych wyjaśnień, a ieśli
autorzy listu ~:z:ują się nieusatysfakcjonowani, mogą &korzystać
z przysługujących wszystkim obywatelom uprawnień i zwrócić
TERESA JERZYKOWSKA
się o satysfakcję do sądu.
OD REDAKCJI: W naszej pracy staramy się kierować „Prawem prasowym" l dlatego zgodnie z jego art 32 pkt. 6, który
głosi, ie „tekst sprostowania nie może być komentowa·nY w tym
samym numerze; nie odnosi się to do odPowiedzi", list grupy
Czytelnik6w patraktowaliśmy jako odpowiedź i wydrukowaliś
my bez ustosunkowania 1ię do niego autorki. OdPowiedź Teresy
Jerzykowskiej drukujem7 dopiero w następnym numerze czyli obecnie.
To samo ,,Prawo prasowe" chroni informator6w przed ich ujawnieniem. jeśli tero sobie nie życzą. Art. 12 pkt. 1 stwierdza,
(„.) 2) chronić (... ) Interesy
ie „Dziennikarz jest obowiązany:
działających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które
kierując się dobrem sp<>łecznym okazują mu za.ufanie". Zatem
Teresa Jerzykowska ma prawo nie uJawnia6 nazwisk swoich
lnformator6,v.
ność"

TRzy PYTANIA DO WYDA'WNICTW'A
LODZKIEOO
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Z uwagi ina to, że zaleźy mi na publicz.nym charakterze tej
wyp0wiedzi - pozwalam 1obi• prOłił • ewł'nfualmt wydruko,I

wanie trzech p~ tai1 pod adresem Wy;:awn!ctwa Łódz.kiego. Oto
one:
1) czy wydawnLctw0 w ostatnim okresie miało wiele pozycji
chybionych, do których musiało dolu_i:y ć , jP.śli tark - to dla•
czego?
2) jak się ma wartość (koszt) towaru, którym bądź co bądt
jest w tym prz.;·padku książka, do jego ceny?
3) jak się stało, że za 191 stron druku „Moich pierwszych
bojów" J. Piłrsudskie.go - wydanie I, 1988 r., oprawa karton.owa, jak sądzę bez honorariów autorskich - ustalono cenę t Y•
si ą c st o zł?
Myślę, że sensu i celu tych pytań nie muszę rozwijać. Chr•
ba, żeby wszystko p:-zyrównywać do urzędowej ceny ~orz.alki, t-n
W. AFEI.T
i tak jest tanio.
OD REDAKCJI: Prośbę spełniamy, ale nie wyd;lje się nam.
czegokolwiek prowadziły.
aby tak sformułowane pyt:lnia do
Sytuacja książkJ w Polsce nadal jest nienormalna. Czy ewentualna odpowiedź Wydawnictwa Łódzkiego Ją zmieni? Tym niemnie.i chętnie udostępnimy łamy, chociaż naszym zdaniem na
ten temat powiedziano j11:i: wystarczająeo dużo. Czas nadszedł
na odpowiednie decyzje.

JESZCZE R'AZ O LWOWSKIEJ NEKROPOLU
do artykułu „Smutek
Chciałbym dorzucić kilka informacji
Lwowskiej Nekropolii", jarki ukazał się niedawno w „Odgłosach".
Cmentarz we Lwowie odwiedziłem w 1984 r. oprowadzan~
przez przemiiego prof. Grajewskiego, społecznego przewodnika
polskich turystów, niegdyś harcerz.a, obroflcę Lwowa z. 1918 i
1920 roku. Cmentarz Orląt Lwowskich znajduje się już z.a właś
stoku
Łyczakowskiego, na
ciwym murem starego Cmentana
'"·zgórza opadającego malowniczo \'v kierunku m iasta. Na szczę·
ście, to nie jest P.rawcia, że nie ma już żołnierskich grobów. S;\
one uikryte pod metrową warstwą piachu. Miejscami piach zofragmenty obramowań
stał rozmyty i rozjeżdżony i odsłani a
grobowych. Zasypanie piachem stwarza na szczęście, wbrew i·ntencJom wykonawc'ów, możliwość częściowej choćby restaurac!i
Narodowej N~krop<>lii.
Do kaplicy znajdującej się za mauzoleum - obecnie zakładem
kamieniarskim autor nie mógł się dostać. Nie dziwię się. Mieści
om ubikację kierownika zakładu! - Bez komentarza.
W roku 1984 główna kolumnada postrzelana czołgowymi pociskami i z pozrywanymi tablicami nadal jeszcze stała. Jeśli
jej już nie ma - to strata niezmierna. Za kolumnadą, na &kra·
ju skarpy, leży najle.plej jeszcze zachowany rząd grobów Orląt
Lwowskich zmarłych w latach późniejszych.
Nie wiem ilu Polaków to jeszcze pamięta, ale cmentarz ten
oraz Plac Saski w Warszawie były w roku 1938 widownią największych chyba w naszych dziejach uroczystości pogrzebowych
i patriotycznych. To właśnie lwowski cmentarz Orląt drogą losowania wybrany został Jako miejsce. z któreg 0 ciało p<>Iegłego
przeniesiono do Grobu Nieznanego żoŁnierza w Warst.a'wle.
orzechowywane pieczoł„wlcie
Z:ijęch z przedwojennej prasy
prze1 prof. Grajewskiego uświadomiły ml, jak ogromną skalę
milły te uroczystości zarówno we Lwowie, jak i w Warszawie.
Gruba ~ra.nitowa płyta, którą położono na lwowskim cmentarzu z tej okazji, 2najduje się obecnie bardz.o blisko głównej
bramy na grobie rosyjskiego lekarza. Na czołowej ścianie płyty,
od strony i;łowy, widać jeszcze ślady po odtrąconych literach:
JACEK MARKOWSKI
„Nieznany Żołnierz".
PS. Prof. Grajewski - jeśli . jeszcze żyje - czeka zawsze na
p:-ls'.dch turystów w kate1rze, pod chórem, c'0 godz.iny 11.
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W odpowiedz! na przesłany materiał krytyczny zawierający
uwagi dotyczące ograniczenia prędkości na ul. Kasprzaka (odc.
Powstań~ów Wielkooolskich. TTrz.ąrl Mi~sta "o --z.i
Gan ~ h'e<?' o - Wydział Komunikacji wyjaśnia co następuje:
- Projektowana i wykonana pod koniec lat pięćdziesiątych
jako ulica. osiedlowa ulica Kasprzaka stała się jedną z wiciu
arterii o dużym znaczeniu komunikacyjnym łączącym dwie dzielnice naszego miasta (Polesie z Bałutami). Istniejące parametry
jezdni ograniczają przepustowość ulicy z jednej strony, zaś koskładającego -się
nie~zność obsługi komunikacyjnej tego rejonu
głównie z osiedli mieszkaniowych oraz placówek handlowo-usłu·
gowych nie pozwala na wycofanie (całkowite) pojazdów cięż
kich- (autobusów MPK, rojazdów ' za<Joatr1E'nial l1tb O"rap!-7°~'e
dostępności tego rejonu (np w określonych 'odzinach)_
- Jak dowodzi praktyka poprawę przepustowości można uzyskać również przez podwyższenie prędkości, co iednak może pociągnąć z.a sobą pogorszenie bezpieczeństwa ruchu.
- Sytuacja taka wymaga więc posunięć kompromisowych w
zakresie organizacji ruchu (działania modernizacyjne tej drogi
przy istniejącej zabudowie są w chwili obecnej niemożliwe).
Z tego też. względu tut. Wydział jako zarządzający ruchem •;a
drogach publicznych wprowadzi na ul. Kasprzaka (odc. Srebrzyńska - Lutomierska) zakaz wyprzedzania.
Wprowadzenie ograniczenia prędkości (za wyjątkiem rejonu
przystanków w rejonie skrzyżowania z ul. Drewnowską) jest riiecelowe. Dodać tu należy że nadmierne ograniczanie prędkości (a
ustano•
więc i płynności ruchu) powoduje naruszenie rygorów
wionych dla jego bezpieczeństwa. Dzieje się tak wtedy, gdy O•
graniczenie zaczyna przeczyć społecznemu pożytkowi lokomocji
drogowej. Kierowca napotyjając znaki pozbawione uzasadnienia
.traci zaufanie do znaków sytuacyjnie umotywowanych i pr.i:estaje traktować je serio. Powstaje wówczas zagrożenie bezpi~
czeństwa ruchu.
owocną
dalszą
na
Dziękując za nadesłane uwagi liczymy
współpracę w zakresie usprawnienia ruchu na terenie naszeit"J
mgr inż. HENRYK WILK
miasta.

TELEFON 36-77-70
a
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dotyczące
W odpowiedz.i na wasze pismo z dnia 1988-08-30
ulic Nowotki i Zródłowej
nieczynnych punktów w okolicach
Sródmieście w Łodzi ul.
RSW „Prasa-Książka-Ruch" oddział
Zamenhofa 10 informuje, że punkt nr 19 przy ut. Nowotki 93
jest nieczynny ze względu na chorobę sprzedawcy (przewidzi•.my
termin otwarcia 1988-10-10), natomiast punkt nr 20 przy ul. Nowotki 84 nieczynny jest z powodu braku obsady.
Czynimy wszelkie starania zmierzające do szybkiego urucho·
mienia nieczynnych punktów, niemniej powazechnie znana sytuacja na rynku pracy nie sprzyja w rozwiązywaniu tegoż problemu, równie niekorzystnego dla nas jak dla naszych klientów
ZDZISŁAW BUBAK

REALIZATORzy „KOPCfUSZKA"
Psotny, jak zawsze, chochlik drukarski narobił w poprzednim
numerze sporo zamieszania w metryczce do recenzji z baletu
„Kopciuszek" w Teatrze Wielkim, żeniąc przez pomyłkę dwóch
panów dozgonnym węzłem małżeńskim. Właściwe brzmienie sp!•
su realizatorów przedstawienia jest następujące. Choreografia Irina Fokina, kierownictwo muzyczne - Aleksander Tn.cz, scenografia - Xymena Zaniewska-Chwedczuk, Mariusz Chwedczuk,
Zainteresowanych i

Publiczność

przepraszamy.

ODGU>SY 13
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~
UWAGA
FOTOAMATOR zy !
Oto przykłady:
- właściciel działki, którego pies dotkliwie pogryzł d:decko
- właściciel nieruchomości pned którego posesją, na oblod?:nnym chodniku przechodzień przewrócił się, doznając obrażeń
ciała

rodzice dziecka, które porysowało ostrym narzędziem . karo·
serię samochodu stojącego przed blokiem
- lekarz, który p'Opełnił błąd w sztuce lekarskiej
- pielęgniar.ka, która nieodpowiednio wysterylizol\vanymi narzędziami spowodowała infekcję u pacjenta
- nauczyciel, który nie wypełnił obowiązku nadzoru nad uc:rmiami w czasie wycieczki, w wyniku czego jedno z dzieci uległo
•
wypadkowi.
W TAKICH I WIELU INNYCH PRZYPADKACH POSZKODOWANI MOGĄ ŻĄDAC NIEJEDNOKROTNIE BARDZO WYSOKICH ODSZKODOWA1".
W KLOPOTACH MOŻE POMÓC PZU PROPONUJĄC zawarcie
umowy UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNKT.
W ramach tego ubezpieczenia PZU:
- przyjmuje załatwienie roszczeń poszkodowanych
- wypłaca odszkodowania.
- ponosi koszty ewentualnych procesów sądowych
- zapewnia pomoc i doradztwo prawne
Ubezpieczenie OC jest skierowane do jednostek gospodarki uspoa w szczc·
łecznionej i nieuspołecznionej oraz osób fizycznych
gólności:
wł a ścicieli nieruchomości, sklepów i warsztatów, lekarzy, weterynarzy, nauczycieli, instruktorów oraz stowarzyszeń, związków i
- organizacji wyznaniowych.
UBEZPIECZENIE OC TO NISKIE SKLADKI I WYSOKIE ODSZKODOWANIA.
pnyjmują.
SzczególowyĆh informacji udzielają i ubezpieczenia
i"cipektoraty, oddziały oraz pośrednicy PZU.
-

BEZPŁATNIE

OTRZYMASZ

FILM KOLOROWY.

jeżeli

z Two.1 1:- gu r,egatywu wywołanego u nc.. s wyk onamy co
naJmnie.1 20 dobrych zdjęC!
Wywoływanie filmów ORWO, AGFA, KODAK i in·
nych w urządzeniach najlepszych firm światowych,
Odbitki barwne robione wyłącznie w automatach
AGFA i GRETAG na papierach polskich i zagranicznych,
Odbitki ze slajdów wykonywane · techniką specjał n~
na papierze odwracalnym.

r

STUDIO FOTOGRAFICZNE AFP
Z A P R A S Z A ,!
adres: 03-318 Warszawa, ul. Ogińskiego 5a, tel. ll·S0-95.
00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 72,
tel. 28-32-29.
Prace można również nadsyłać pocztą .

2900 ·::

2506/K

W „WESC1E"
ZAWSZE zyS,KASZ I ZAOSZCZĘDZISZ
PRZEDST.\ ·ncIELSIW -,
-p LDZIELCZEC.O Z,\1-L D
l "BE7

F -T \"

7F

w
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Łodzi

UPRZEJMIE
r

uoezp1eczenie kredytów,
ubezpieczenie kosztów leczenia i renty,
ubezpieczenie następstw błędów w leczeniu,
ubezpieczenia młodzieży,
ubezpieczenia pracowników w sektorze niepaf.stwowym,
ubezpieczenia gospodarcze,
ubezpieczenia niekonwencjonalne np. nóg sportowca, głosu śpiewaka, włosów aktorki, rąk pianisty lub chirurga oraz inne formy ubezpiecz<.>ó
nie znanvch dotąd w naszym kraju.
. ~ie ~wlek_aj

jego pośrednicy są upoważnieni do zawierania umów ubezpie czeń także na warunkach odpowiew Dzienniku
dzialności identycznej jak ogłoszone
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Urzędowym
„Monitor Polski" przez prezesa Państwowego Zakła
du Ubezpieczeń, all? według inny ch z~acznie niż·
szych „ t: ładek.

że

poza t:vm inąe rodzaje
osobov1ych np.

-

z

ubezpiec~eni~m

Ty wybierasz!

~~

-

Sieradz, ul. Wyzwolenia 2, tel. 715-68.
Rawa Mazowiecka, ul. ·Polna 8,
tel. 44-26.
bi. 7,
Tysiąclecia,
oś.
Bełchatów,
m. 54. tel. 48-69-05.
Łódź, ul. Nowotki 8, tel. 32-56-61.

ubezpieczeń majątkowych

3183,'K
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UWAGA! -

UWAGA!

Powstaje album malarski o naszym

mieście

„ŁÓDŹ KOLOROWA",

od pierwszych obrazów po dzieła współczesne.
Ktokolwiek z artystów profesjonalnych malował Łódź,
kto jest w posiadaniu obrazów przedstawiających pejzaż
·
Łodzi,
kto wie, gdzie takie obrazy się znajdują .
pros·z ony jest o informacje pod ad·r esem:
Centrum Informacji. Kulturalnej, ul. Zamenhofa 1/ 5. tel.
33-92-21.
3182/K ,
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Pisałem swego czasu, 1:e miałem kłopoty z ciepłą wodą. .Teden
z moich sąsiadów powiedział, żebym nie' wydziwiał, bo w końcu
miałem wodę zimną

i

mogłem ją

sobie do woli

podgrzewać.

I

miał rację. 1 listopada 1988 roku w godzinach bardzo rannych,
gdy jeszcze większość ludzi smacznie śpi. jakieś licho podkusiło
mnie, abym poszedł do łazienki. Wyszedłem człowiekiem odmie-

;nionym. Moja wiedza o otaczającym świecie była bowiem wię
ksza od tej, z którą wszedłem do łazienki. Wiedziałem, że nie
ma wody i w kranach syczy.
Za chwilę zadzwoniła sąsiadka Olesia K„ która mieszka w drugiej części blotm i zapytała, czy u nas też nie ma wody.
- Ani zimnej, ani cieplej - odpowiedziała lepsza pot.owa naszej społecznej minikomórki. - Ten kretyn - to o mnie - polazl do łazienki i przvniósl tę straszną wieść. Pospalabym dluże;
w

nieświadomości,

a tak sztag mnie tra.fil.

To była prawda. A gdy :.zlag ją trafia, lepiej zejść jej z drogi. Co zresztą zrobiłem. Mnie takie wiadomości wcale nie przeszkadzają spać. Obie panie natomiast, każda w swoim mieszk&niu, wzięły się za telefonowanie. Obdzwoniły wszystkie pogotowia od gazowego po elektryczne z wodociągowym włącznie l
dowiedziały się, że w ża(;}nym nie zgłoszono naszej awarii.
- Cóż to pioże być? - szczebiotało do słuchawki szlagiem trafione moje szczęście.
- Pewnie jakiś cwaniak robi fuchę - zahuczało basem w
słuchawce telefonicznej. Ta koncepcja nawet mi odpowiadała.
Logicznie rozumując, to właśnie była najlepsza pora. ±eby w
całym bloku wyłączyć wodę i coś szybko zreperować. Nim ludzie wstaną i zaczną się myć, y;oda wróci do kranów. Ale ta
koncepcja upadła po kolejnym telefonie Olesi K. Okazało się
bowiem, że w szóstej klatce schodowej, licząc od naszej. a w
drugiej, licząc orj klatki Olesi K., jakiś ,Jołop" wyjechał i czegoś nie dokręcił. Woda leci i „gospodarz domu" zakręcił wodę w
całym bloku.
Kto nie korzysta z dobrodziejstw wodociągów t kanalizacji,
ten nie wie, że reperacją wodociągu na zewnątrz bloku zajmuje
się inne pogotowie, a wewnątrz inne. To inne pogotowie miało
pełne ręce roboty i pojechało tam, gdzie woda leci. . My byliś
my w tej szczęśliwej sytuacji - dla pogotowia - że u nas nic
nie leciało, więc pogotowie nie mialo po co do nas jechać.
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Zimna woda
I

Po to - tłumaczyła żona - aby zakręcić wodę w tym p!ońie, w którym ;est awaria i wlączyć w pozostalej części.
-

Ktoś po drugiej stronie nie mógł tego pojąć. Okazało się. że
do tej prostej czynności potrzebny jest „gospodarz domu", bo
jak on potwierdzi. że tak trzeba, to może przyjadą. Nie wiem,
ktc 1 kogo w końcu przekrmał, w każdym razie około L1 taczęło
lecieq z kranu, co stwierdziłem przypadkowo i szybko nałapałem
1uz
W •Jdv do wiadra. Chciałem jeszcze nałapać do wannv. ale
je ~:;brakło. Trzymając wiadro pod kranl"m zaśmiewałem się ze
swe 1 głupoty, bo teraz łapię wodę, ~koro już wróciła do kranu.
Ale moja· głupota okazała się niebawem m4drością.
Ludzie mają taki zwyczaj. że jak odkręcą kran i nie ma w
mm wody, to zostawiają r rJkręcony, aby wiedzieć. kiedy woda
bGCL1e leciała. Zapominają o tym i pędzą do kościoła - bo to
b y to święto - lub do pracy, szkoły. po zakupy. Gdy rzeczywiście
w ączą wodę, to leci ona już nie tam, gdzie była awaria, ale w
kilku innych mieszkania i znów trzeba zakręcać wodę w całym
bioku.
Aie bywa j.:!szcze gorzej. Po pierwsze - zawory dla. całych
pionów bywają w piwnicach. Klucze od piwnfc , mają · gospodarle tych pjwń"tc. ·•f2h tet często nie rna w· domu, gdy w '.JlOn,e µrzecieka. Po · drugie - zawory nie ~ą latami konserwowane. Jal\ nikt lch nie rusza, to trzymają się jakoś. jak ktoś je
ruszy, to pękają i koniec. Po tr;:ecie - niektóre są już zepsute,
że nic nimi się nie zakręci. Jc·tlvny ratunek - -zakręcić wodę w
calym bloku. '1 ·0 ponoć jest możliwe zawsze. Ale buję się. że
przy dalszym postępie korozji rur d')jdziemy do takiego momentu, że w ra'l.ie awa-r\\ w iednym mieszkaniu trzeba będzie zakrę
ca ( wodę na cale) ulicy.
...: imna wod0, ile cię trzeba cen i ć ten tylko się dowie. k o ci ę
ju.i:
stracił! Myśmy w naszym bloku dowiedzieli się o tym i
v! "Il1 Y. 1ak lr~ .~ba cenić wodę. 1 bardzo prcsimy. aby iuz na~ nie
dnświadczać. Bardzo ciężko jest bez wody. Ech! Ale cierpieliśmy
~" mi\c'Leniu. w pokorze. ciesząc się jedynie na myśl. że nazajutrz bkoro świt ekipy radosnych hydraulików popędzą do awarii
.
i w mig ją usuną. No, bo inaczej...
Skoro świt żona zadzwoniła do brygady remontowo-budowlanej, ale oni nawet grzecznie wysłuchali jej żale. współczuli i
powiedzieli, że trzeba najpierw zadzwonić do administracji. A
administracja dziś akurat pracuje od„. 10. Hydraulicy też przychodzą na.„. 10.
o
O godzinie l0.10 okazało się, że administracja już wie
awarii i hydraulicy właśn;e wychodzą. Tym razem zadzwoniła
Dorota K .• która wróciła wieczorem z podróży i nie wiedziała,
dlaczego nie ma wody w mieszkaniu. Gdy się dowiedziała. to
nawe': się ucie„zyła, że już dzielni hydraulicv ruszyli do. „ pracy. Panie uzgodniły jednak między sobą, że Dorota K. zadzwoni
za jakiś czas do administracji i zorientuje się w postępie orac.
Dorota K. zadzwoniła do nas o lt.10 i powtórzyła to, co już
w 1 edz i eliśmy: hydraulicy właśnie wyszli . Ile razy można wychodzić? Później nadeszła wiadomość, ie mają klucz. Od czego i
d.., czego, do dziś nie wiem. Później, że są kłopoty. Siedziałem
brudny, iły, głodnJ- i kląłem na czym świat stoi. Około 11.50 cO>ś
zabulgotało w kranach. Polała się woda. Napuściłem jej troch~
dv wanny, do wiadra i... już do czajnika nie starczyło. Ale obmyc twarz 1 ręce można było. Po godzinie 12 woda powróciła i
została z nami. Och, jak dobrze mieć choć zimną wodę, Proszę
jednaR cieplej nie wyłączać! Bez głupich kawałów.
Gdv ktoś mi wmawia, że lokatorzy powinni dbać o porządek,
sami wyznaczać dyżury, sprzątać schody 1 tak dalej, to gotowym
ką<.at' wyć i drapać. Wilk we mnie wstępuje . Lokator powinien
- owszem - dba<' o wspólne dobro nie niszezvć go. nie śmie
cić i tak dalej. Ale gdy zdarzają się awarie, to do ich usuwania
potrzebni są specjaliści. A ci znów ...
Na klatkach schodowych zainstalowano takie zmyślne urzą
dzenie, które samo wyłącza światło. Zapalasz na dole. wejdziesz
na ~órę, a ~whttło cyk! i jest już zgaszone I to urządzenie przestałe. działać, bo wyłącznik się popsuł. Lampy na schodacl) p~li::
ły się dzień i noc. Zaczęło się to gdzieś miesiąc temu. Po Jak1ms
czasie Lameld •)waliśmy o tym adminlstracJi Wysłuchali i powied,'eli że dobr~e. zreperują . Nie zreperowali. żarówki już się
poprzepalały pozostałe palą się nadal dzień i noc. Był zresztą
Zmyślne urządzenie, które samo gasiło elektryczność
el~ktrvk
wyłączy!.

- Dlaczego? - pytam - przecież tylko ten wylącznik na do1
le je•' wpsuty.
- Wiem - odpowiedział niezbyt uprzejmie - ale nie mam
na wymianę.

otóż to. Spieramy się zacięcie o to, czy zamknięto stocznię
słusznie , czy niesłusznie. No i dobrze. Ale żeby tak w wolnej
chwili od tych sporów wziąć się za drobną wytwórczość ! przywrócić ją na tyle do życia aby zapasowych zaworów. wyłączni
ków 1·óżnei maści i innych drobiazgów było pod dostatkiem. Bo
wielki PPemysł buduje wielkie rzeczy, a człowiek do tego. aby

wszvstko wokół niego należycie funkcjonowało potrzebuje tysię
cy drobiazgów, ktńrych ni kl nie produkuje, a kiedyś produkował.
I komu to prz~szkadzało?

ZENON POROWATY
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Na razie jest nas, kandyda·
na członków-zało:Łyc!eli,
tów
siedmioro. Sześciu mężczyzn i,
jedna kobieta.
niestety, tylko
Zdajemy sobie sprawę, że liczba ta może · okazać się za mała, aby SLN zostało zarejestrowane i zaczęło legalnie dziajednak, że w
łać. Wierzymy
kraju znajdzie się jeszcze choć
kilkanaście osób w wieku polat, które
wyżej osiemnastu
przedstawione
będą
spełniać
powyiej kryteria, a przy tym
dołączyć do naszego
zechcą
grona.

do SLN'!

Czekamy na

Tocząca się obecnie dyskusja
nad projektem ustawy o stowarzyszeniach zdaje się świad
czyć, :te idzie wreszcie ku lepszemu i już niedługo wszyscy
pięknego
obywatele naszego
mieli możliwość
kraju będą
zrzeszać się także wedle włas
nie zaś
nej woli i potrzeby,
tylko ~ woli i , potrzeby władz,
które z natury rzeczy zawsze
popierają posłusznych i pokor-.
nych, zaś na wszystkich innych
podejrzlipatrzą· co najmniej
Żywię też głęboką nawie
ta, przez
dzieję, iż dyskusja
niektórych nazywana szeroką
społeczną konsultacją, przyczyni się do przyjęcia przez Sejm
I
kształcie
ustawy w takim
brzmieniu, by nie trzeba jej
było z~ rok lub dwa nowelizoco najprawdopodobniej
wać,
czeka kilka przyjętych ostatnimi Iaty ustaw. Czas już howiem najwyższy zaprzestać ła
tania starych portek, które rozPora "łażą się w palcach.
szyć nowe: solidne i na miarę.

to, mamy przy tym
na myśli nie tylko tak zwanv
interes ogólnospołeczny, czy
jak kto woli - rac.Je wyższe
kogo rzędu, ale również ustawa o stowarzyści, jakie
może
przynieść
rzyszeniach
mnie, kilkorgu
bezpośrednio
moim znajomyr.i, a także, być
innym osobom, które
może.
myślą i czują podobnie. Rzec-1
w tym, że wspólnie ze znajomymi mam zamiar już wkró!·
ce założyć Stowarzyszenie Ludzi Normalnych, działające
najoizÓlniej mówiąc - na n!wie normalizacji naszago ccdziennego życia, jako że norto ono nd
przecież.
malne
dawna już. nie jest.
Pisząc

1-rawa i oboRespektując
wiązki obywatelskie zawartt• w
Konstytucji PRL, stowarzyszenie nasŻe grupowałoby tych Judzi, którzy mimo długoletniej
presji warunków i otoczenia,
wielu wyrzeczęsto za cenę
czeń, przykrości albo osamotjest:cze nornienia, potrafią
to
malnie myśleć i żyć. Co
oznacza - określi precyzyjnie
opracowywany właśnie statut.
Niemniej dla orientacji i - co
tu kryć - reklamy, pragnę ud
członkami
iż
razu wyjaśnić,
stowarzyszenia będą mogły zostać osoby, które między innymi:
ani
oszuorganów administracji
kują
państwowej w celu uzyskania
bądź
materialnych
korzyści
nie wykorzystuprestiżowych;
ją zajmowanego stanowjska do
standardu życia
poprawiania
rodziny;
swego i najbliższej
nie spekulują na giełdzie samochodowej ani jakiejkolwiek
na wyinnej; nie handlują
nie
cieczkach zagranicznych;
kradną prywatnego
społecznego mienia; me

nie

wydają

więcej

niż

zarabiają;

' nie budują sobie własnoręcz
nie domów, jeśli nie są murarzami; nie wstępują do partii,
aby ~wansować, i nie wystę
przypodobać się opują, aby
pozycji; nie dają i nie przyjnie rozwodzą
mują łapówek;
w rodzinie
się, aby zachować
drugie mieszkanie; nie łamią
danego publicznie słowa; nie
w sklepie
starają się niczego
nie szu·
załatwić, lecz kupić;
dopisują
nie
„dojść";
kają
się do cudzych wynalazków;
sobie
wystawiają sami
nie
wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych; nie proszą
rodziny za granicą o przysła
nie im w prezencie magnetona „trudną
widu ze względu
sytuację w kraju"; nie pracuna fikcyjnych
ją dodatkowo
a przy
pół- i ćwierćetatach,
tym wszystkim nie przepijają
calej pensji z żalu. że nie uinnym
rodzili się w jakimś
kraju.

zgłoszenia.

JÓZEF RETMAN
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Człowiek mote stać sit: prawdziwym dopiero w samotności,
a samotności ani sfotografować,
an! sfilmować w żaden sposób
nie można. Motna ją czasem
podsłuchać, ale to już będzie
sprowadzone tylko do jednego
wymiaru samotności: do dźwię
ku. Takie podsłuchane dźwięki
przekazać
powielić i
można
przez radio, ale nie doszliśmy
jeszcze do tego, żeby bez wieupowpodsłuchiwanego
dzy
szechniać na wielką skalę jego
najbardziej prywatną intymność . Nie doszliśmy ze wzgię
dów moralnych, obyczajowych.
techniczne
natomiast
Same
pozwalają nam,
względy nie
jak dotychczas, podglądać czło·
wieka bez jego wiedzy, upowszechniać to, co czyni w mniemaniu, że jest samotny.

Co prawda słyszałem jut o
owym wynalazku wprowadzanym na razie na użytek kryminalistyki. Mianowicie można
człowiekowi wszczepić lub też
wytatuować mu na skórze jamikroskopijne · znaczki,
kieś
igiełki, naładowane
płytki czy
radioaktywnie i potem, przy
pomocy odpowiednich aparaczłowieka,
śledzić tego
tów,
gdziekolwiek by się tylko znai zawsze jest
lazł. Wszędzie
obserwowany, śledzony, rejestrowany. Zbędnym staje się·
meldowanie w milicji, milicja
i tak, w każdej chwili wie,
gdzie jest i co robi podopieczny osobnik. Strach pomyśleć.
że wynalazek ten może być i
- chyba niestety bę~zie - udoskonalany i stosowany coraz
powszechniej. Dyskrecja stanie
histopojęciem
się wówczas
intymność będiie
rycznym pustvm dźwiękiem, a samotprzestanie w ogóle być
ność
przyrnclzonvm prawem myśl~
cego homo sapiens.

Przed wielką
widownią

WŁOOZTMTERZ

KRZEMI8SKI

Wtedy sprawę oddano." policji. Policja wszczęła dochodzenie i już przeszło 30 piłka
znarzy, działaczy trener6w
lazło się w areszcie Teraz bada
meczów ni~
wszystkie wvniki
tylko z 1988 roku, ale i z lat
Zapowiada się
poprzednieh.
wielka afera!
Gdy czytam o sukce$ach wę
gierskiej policji, to zastanawiam
się, czy cOś takiego udałoby się
u nas? No. bo my mamy kluby wojskowe, milicyjne, stoczniowe, hutnicze, górnicze, a kddy z nich powiązany jest z jajak to się uczenie mókimś wi - lO'bby. A może jednak l
u nas znajdą się odważni? Powiało jakby cokolwiek optymi•
zmem, tyle że z daleka„.
2.
~ z
Optymizmem powiało
Seulu, gdzie uparcie tropiono
doping i z Ottawy, gdzie i;bradował Swlatow:v Stal:v Kongres Antydopingowy Sportu W
nie tylko
Ottawie określono
to. czego brać nie wolno, al~ i
muszj\
k'lrv. jakie. za ·branle
spa~ć na zawodnika I je~o oAle najważniejsze
niekunów.
postanowiono.
jest to. że tam

i7:

bad~nia będzie się orowl'!dzić

a1e i
n ie tvlko Po zaw~dach.
przPd. w c1asil" treningu równit>7 Oka::wie cip 7.e 'O'IUka !'IO ...
niezbed„11!
s' ad!I iu7 wo;>:elkie
ushlić
t"'l?o. abv
m<>tf'dv do
kto i C"l bierze. i ł·n b~z n~j~
m„ i"'isrvch w;oofry1iwr>§cl.
Tu muszę z satysfakcją przypomnieć, że nie uwierzyłam w
bajkę o barszczyku, krokiecie
które
nieczystych,
i siłach
polchciały skompromitować
w Calgary.
skiego hokeistę
Okazuje się - w wyniku badań
przeprowadzonych w Instytucie Sportu w Warszawie - źe
ów młodzian był „zdrowo naszpikowany" i to nie doustnie, .
strzykawki.
ale przy pomocy
Zresztą naukowcy z Instytutu
Sportu w Warszawie posiadają
i metody,
również aparaturę
aby ustalić, kto i co bierze I
mają pełną na to dokumentację, tak ŻP dla nich sportowcy '
pracujący na „koksie" nie są
tajemnicą.

Zdumiewający
lewizji sprawił,

wynalazek teże w kr~Ju
naszego widzenia znalazła .się
do niedawna
niewyobrażalna
' ilość krajobrazów, ludzi, spraw
z;właszc.ta
Chcę
i sytuacji.
zwrócić uwagę na nieprzebraną
ludzi w przeogromnej
liczbę
masie sytuacji, jakich dawniej
nigdy byśmy na własn~ oczy
Zbankrutooglądać nie mogli
amerykański
wany działacz
wchodzi na mównicę na jakimś
tam zebraniu, filmowanym i
przez telewilk,
nadawanym
strzela sobie na oczach zebranych w skroń, widzi to mlliony ludzi na całym świe.:: i e.
Jacopetti ustawia sobie pned
obiektywem scenę rozstrzelania
w
murzyńskiego;
zakładnika
czasie jednej z ostatnich rewolucji w Meksyku filmowcy pła
cą przywódcy oddziału powstań
czego, żeby przystąpił do bitwy dopiero w pełnym świetle
dnia, by zdjęcia wypadły lepiej. Myślę, że reżyser nie kazał powtarzać tej bitwy po raz
· drugi, nawet jeśli zdjęcia nie
były dobre.
Nadajemy na żywo przemówienia posłów z parlamentu,
nie reżyserowane mowy pogrzebowe nad otwartymi mogiłami,
przestępcę

spowiadającego

się

w konfesjonale. W tych wypadkach także nie można prosić o
powtórzenie sceny. Poseł nie
powtórzy swojej mowy, przestępca nie zacznie od począt
ku się spowiadać, ale przecież
oni wiedzą, że są obserwowani
przez obiektyw, a za jego poprzez miliony
średnictwem lub setki milionów oczu. Oni
o tym wiedzą i to nie może
nie wpływać na ich zachowanie, wyraz Ich twarzy i na sło
wa, które mówią. Kandydaci
na prezydentów Stanów Zjednoczonych, w czasie całej kampanii wyborczej, wiedzą o tym
dośkonale, że są aktorami grającymi swe role przed olbrzymią widownią.

Nie wystarczy już być politykiem, działaczem, mężem stanu - trzeba być jeszcze dobrym
aktorem telewizyjnym. Trzeba
się po trosze mizdrzyć do publiczności, trzeba po prostu zapubliczkę.
choWYwać się pod
Zawsze i wszędzie, kiedy włą
cza się teleO'biektyw.

•

Ale tu powiew optymizmu się
gdyż uni badają, piszą
je komii
wysyłają
raporty,
trzeba 1 wszystko toczy się na.
dal, jak o;,ę toc.-zyło. A na naukowców z Instytutu Sportu w
Warszawie wywierany Jest „.cisk, aby nie mówili tego, co
włedLą. Atleci chcieli ich nawet „.pobić . aby wycofali się z
ogła>lania tego, co odkryli w
ich organizmach . Szkolen10y.,cv
lekkoa tletów, między innymi Hoi Romuald
norat Wiśniewski
Rel?ini zostali 'lW11lnien1 1 ·•racy, choć t pożytkiem współpra
cowali i tnstytutern SpOTtu w
Czy to
wykrywan iu dopingu.
tylko przvp1dek?
kończy,

3.

Powiało

optymizmem

Powiało optymizmem z ostatpoznańskiego
nich występów
Lech3 , zabr7ańskiego G6rnika i
z Włoch ; gdzie z reprezentacją
ligi włoski e! 1?rała reprezentaWprawdzie
cja ligi pol-;kiej.
Lech i Górn ik odpadli, a re„
prezent ~ ci.., ligi tvlko zremisowała. ale meczP dało się 02lad „ ć z pewna sat:vsfakcją : bez
WV"ła~7ania

hr7.vr1 1,irh w „r„ :„„

no<l adresem tri>nera i tiiłkarzv.
Sł->b f utki tn ontvmi?·m ale m~że
Węgrów uważamy

za naszych
bratanków. Cieszymy się, kie<ly
oni zapożyczają coś od nas 1u1J
kiedy ich doświadczenia mogą
się nam przydać. I oto nadarza
się wspaniała okazja, aby nauczyć się czegoś dobrego od naWęgrów.
przyjaciół szych
Postanowili oni bowiem, że zrobią wreszcie porządejt z kupczeniem meczami.
podobnie
Węgierskie wróble na
jak polskie - ćwierkały
węgierskich dachach, że wyniki
meczów ustala się z góry i takle „przewidywanie" drogo kosztuje jedną ze stron, jak kaz czegokolwiek.
żde wróżenie
Różnica tylk,., w tym, że \\-yniku
meczu n •e zgadywano, a ustalano. Z tego powodu Węgier
ski Związek Piłki Nożnej uznał wyniki wiosennej rundy ligowych rozgrywek: za nieoficjalne i żwrócił się do Centralnej Ludowej Komisji Kontr')li z
wnioskiem o zbadanie sprawy.
musieli
Centralni kontrolerzy
jednak... zrezygnować, gdyż nie
piłkarskiej
złamać
potrafili
zmoW)l'.

Myślę, ile mów parlam~ntar
Do dzieła wzięła się wówczas
nych wyglądałoby zupełnie iMgazeta „Nepsport", która zwróczej, ile posłanek nie czesałoby
ciła się do swoich czytelników
się u fryzjerów przed ses.ją se;z prośbą, aby telefonowali i
że ·bardzo - podawali fakty dowody, domyteż,
mową. Myślę
wiele osób, chcąc podobać się
przekupstwa
temat
sły na
publiczności, przedobrza, zgrykwitnącego w węgierskim pił
wa się, tle gra swoją rolę, stakarstwie. Ale - nikt nie zadzwonit
je się 1w' .własnl\ karykaturą.

cnś s i ę

'1 t"~"'

urOd?..i?

Nie w:em tylko. co zrobią teraz sportowP. władze, gdy po ła
syna
godnym potraktowaniu
Grzegrimarnotraw'1eĘ(o 1'.,KS historię
rza Wię~ika podobną
„wvciął" Andrzej Rudy. Zniknął z hotelu wo: Włoszech. Może mlfia sycylijska go porwand
będzie żądała
ła i teraz
PZPN w ysokiego okupu? Ale
raczej w tel wą•p i ę.
4.

Nie zachłyśnijmy
lekkim powiewem

się

tylko tym

op~izmu.

5.

LKS z okazj i ukończenia BO lat
i krakowsk iemu . Tempu" z okazji ukończeni:o 40 lat najlepsze
życzenia sukcesów!

BOGDA MADFJ
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Przecząco kręciła głową, gdyż
było zaczymś niemożliwym
płodnić kapłankę. Nie ukrywu,-

la przed nim, ani przed sobą,
za
że chociaż go nienawidzi
Ludzi
to, że zniszczył kraj
Skrzydlatych, to przecież nna
go pożąda. ponieważ jest tak
i;o
Pragnęła
piękny i silny.
też ostrzec, że wk'rótce zginie!,
choć

będzie
wiedziała

długowiecznym.

tego na pewnn,
gciyż jej proroczy sen był niesló'.v
znajdując
jasny. Nie
właściwych dla wyrażenia proDłu qo 
milczała.
ro1;twa booznaczała
wieczność nie
wiem ńieśmiertelności; zginęło
wielu Skrzydlatych, którym daNiekicd.,,
długowieczność.
ła
siQ żonZ\
marzyła, że siaje
P iastu na i najwy±szą kapłan
ką przy boku Piastuna, a <in
jak prawdziwy olbrzym rzuca
na inne kraje c ień swej pol<~
gi. Zaraz jednak odrzucała to
marzenie; bo proroctwo mówislP,
ło o jego zgubie. Smiała
cicho, gdy nocami na osobnobci pokazywał jej swoją sztukQ
i „seidr'', albowiem
czarów
ty1k·1
wydawały s ię one jej
A
sztuczkami.
nieudolnymi
jalqś
przecież i on posiadał
dziwną moc. Pewnego razu dal
jej do wypicia słOdkawo-gorz:..
ki napój i poczuła do ni ego
obok
miłość. Tej nocy leżąc
niego obnażyła się aż do pa~a.
wzięła jego dłoń i położy ła jq
na swoim łonie. Szepnęła:
- Weź mnie, panie, gd:;ż
cierpię z pożądania.
Wtedy on okazał swoją silę.
Wstał i powiedział:
- Wezmę cię tak, jak mówi
twoja sztuka czarów. Kiedy
Nie

canym pancerzu I białym pła
ramieniu
na
szczu spiętym
zabłyszczącą od klejnotów
pinką. Milczącym gestem
kazał Dago Lestkom, aby zwrócili jeńcowi jego hełm, płaszcz
miecz. Nie
oraz drogocenny
kim jest obcy, tylko
pytał
się uważnie.
mu
przyglądał
Nie chciał się odzywać jako
pierwszy, ponieważ uważał, że
to uwłacza jego godności. Uwolniony jeniec powinien sam
powiedzieć kim jest i skąd pochodzi.
Lecz tamten nie nawykł chykarku. Mov. a
ba do zginania
człowieka utwierciała tego
Dagona w przekonaniu,
dzała
kogoś naże ma przed sobą
ra czej do zadawania
wykłego
na
pytań niż do odpowiedzi
pytania. Przyjął hełm i miecz
oraz płaszcz jako co ś CJczywistego i wsparty na mieczu p<)na Dagona,
patrzył dumnie
który uważnie obserwował je~o
młodzieńczą, pełną pychy twarz,
długie zwisające wąsy i m ocno zarośnięte, nie ogolone od
kilku dni policzki.

na-

10 · Karlomana T topluk.

upytał

Sva-

- To prawda. Jest mi cm l
bratem i przyjacielem.
-. Zbuntowałem slfł przeciw
niegodziwościom mQjego stryja,
Rostlslava, I do Karlomana
chciałem uciec, aby go prosić o
i pomoc. Rostislav
opiekę
wysłał jednak za mną pogoń i
z Bawarami,
obsadził granicę
wściekły
jak
więc ścigany
pies, przekroczyłem góry KarpatM i znalazłem się w kraju
Visula.n. Tutaj jednak takze
zemsta mego
dosięgnęła mnie
się mu.
stryja. Aby zasłużyć
wysłaf za mn ą
książę Karak
. pogoń . Uciekłem więc do · ciebie, panie, chcąc z twoją p0mocą dostać się do Karlom:ins. .
Lecz schwytali mnie Ludzie
Skrzydlaci już na granicy z
twoim państwem . Potrzebuję
konia i kilku żołnierzy dla
ochrony, ponieważ po drodze
wybito wszystkich moich wojowników.
Dago
dłonie
w
Zaklaskał
Piastun, rozkazuj ąc wnieść do
namiotu stół oraz jadło i napi-

ojca. A szukam pom()CJ' tam,
gdzie ją mogę znaleU.
- Czy myślisz, te margrabia
tę wolność
Karloman da ci
jak na talerzu? Wejdzie z tobą
do twego kraju, ale już w nim
pozostanie. Tak bowiem czyni
każdy.

- Wielu jest bitnych ludzi
w Wielkiej Morawie. Trzeba
władcy.
im tylko właściwego
Nie na próżno mówią o Morawie, że jest ,;Wielka".
Dago Piastun,
Zamyślił się
poni eważ w Svatopluku odczuwał tę samą żądzę władzy co
w sobie. I naprawdę nie wiemu, czy uciąć
dział: pomóc
głowę.

Budujesz twierdzę, panie
- stwierdzi! Svatopluk. - A
to znaczy, że· chcesz tu pozostać na zawsze. Czy nie b'.>isz
Karaka?
się gniewu i potęgi
Jesteś pewien, że uczyniłeś dobrze zajmując Kraj Skrzydlatych?
- Chcesz mnie uczyć sztuki
zapytał Dago.
nądzenia? - Ludzie Skrzydlaci płacili
-

niesz nota w plecy od Mard6w,
którzy siedzą nad Pontem.
Svatopluk wzruszył - nłechę·
tnie ramionami. Jego 1est wy.
ratał lekcewatenle;
- Do Dowiny I Nit.Ty dowieści o tobie,
chodziły nas
panie. Mówiono, że nienawidzisz książąt I królów, ogłosi·
Piastunem.
łeś się jakowymś
zaprowadzić poUdało ci się
w dawnym państwie
rządek
zdobyłeś kraj
Popiołowłosych,
Ludzi Długowłosych i Skrzyw potęgę.
dlatych. Rośniesz
Jak długo ci na to .pozwoli
Uczyń
mój stryj, Rostislav?
mnie wolnym i odprowadź do
ci
ofiaruję
a
Karlomana,
przyjaźń.
Powiedział

Dago:
- Nikomu nie płacę trybutu
i nikomu nie podlegam. Wielk:i
Morawa opłaca się Teutonom,
aby zachować swoją wolność.
Jeśli ci pomoże Karloman, bę
Czemu
dziesz jemu podlegał.
więc jesteś · taki hardy, skoro
kolana przed
musisz paść na
Frankami i prosisz mnie jeszcze, abym ci w tym pomóqł?

(28)

ZBIG NTEW NTEN ACKI

zostanę długowiecznym.
I odszedł w ciemność nocy,
A
nie bojąc się nietoperzy.

go
ni<:
wolno lek9eważyć jego sztuid
czarów; ona nie umiała rozbudzić w nikim miło ś ci.
Obóz Częstocha zobaczyli na
prawym brzegu rzeki Warty
kilkadziesiąt namiotów dla
żołnierzy, ogrodzema dla koni
i wołów, dziesiątki półziemia
nek pokrytych dachem z żerdzi
i trzciny. Na Wm·cie zbudow~
prowadzący w głąb
no most
bagnistej doliny zamkniętej z
drugiej strony przez . wapienną
gorę zwaną Jasną. PÓ moście
wozy zaprzężone w woły dzień
wapienne
i noc dostarczały
głazy. które zrzucano na ba({no
aż utworzyło się na nim twarde podłoże dla przyszłych wałów obronnych.
wielka
Częstocha
Ucieszyła
ilość wozów i wołów oraz niejakie
wolników z rodzinami,
mu przywiódł Piastun. Rozk11.przystąpić
niewolnikom
zał
natychmiast do budowy pół.
ziemianek dla siebie i r\i>dzin,
nawet wznoslen:c
przerwał
warowm 1 polecił innym niewolnikom a nawet tarczownikom i żołnierzom, aby gromadzili siano i żywność na zim ę. Eponja przepowiadała nadejście szybkiej i surowej zimy. Polecił też Częstoch, żeby
obóz ogrodzono palisadą, zabezpieczając go przed napadami podczas zimy.
Karaka przestały
Odd ziały
niepoko1c Częstocha . Opowiadano, że książę V1sulan wp:ą
tał się w spory wewnętrzne w
pai1stwie Wielkiej Morawy. !..'.or az rzadziej też staczano p•1tyc z:ki z włoczącym1 sic: po okolicy niedobitkami armii Ludzi SkrzydlaLych. Nie dalej ;ak
onegdaj tarczownicy i Lestk•iwie Częstocha rozbili ki!k,10sooową grupę Ludzi Skrzydlatych, odbierając im jeńca, jaczłowieka.
kowegoś dziwnego
Miał on na sobie bogate szadumnie
ty, zachowywał się
jak ktoś znaczny. Na wieść, ze
ma do
lada chwila przybyc
Dago Pan i
Częstocha sam
Piastun, nie <.;hcial odpow\adac na zadne pylania, oswiadcz ył tylko, że jedynie z Pia;tunem będzie rozmawiał.
i
Rozstaw10no dla Dagona
EponJ1 dui.y biały namiot. Zaral te7. rozkazał ·Piastun, ·1bv
przvprowadzonu do niegr, O\V~
go człowie ka
Tak ot•i pned Dagonem ;Lnmężczyzna ros•ej
nąl młody
po;c,lawy w drogocennej kolczu ciw, jt'dwab1w1 koszuli, t
pasem na.bijanym Llntymi ćw;<!
kam1. w ~pndn1ac\1 welnianv•h
i wpuszcwnych w buty z czH skóry
habilońskiei
W'lr:e i
Przyniesicrnn też je~o pozlac:ipióram;,
ny hełm z pawimi
m ieci z rękojeścią wysadz,mą
kamieniami, płaszcz
dro!limi
podszyty bobrowymi 'skórami
oraz sakiewkę ze złotymi solidami Z rzeczy tych obrabuwall go Ludzie Skrzydlaci. pnkona wszy ich, żołnierze Cz~
stocha przynieśli je do obuzu
nad Wartą
w milczeniu, b:>z
Obcy żadne} jednak uniżonosci
skłonił się Piastunowi. poznana
jąc go po Swiętej Andali
czole, białych włosach, poz!a-

· wówczas jeszcze
pokochała,

bardziej

pojmując,
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że

t.a. · Ta1tle -wła§nłe.lub1tS

dotyk&J-c wat'I
ka.
- Co •wolisz:

-

rzekł

kOńcem - Jęiy

czy

wład~ę?

- I jedno, I drugie, Piastu•
nie.
· Svatopluk nagle okaiał się
zupełnie trzeźwy.

Przymrużył

ledwo
się
oczy, uśmiechńąl
dostrzegalnie i oświadczył:
zechcesz.
jak
- Będzie
wolnoś<! i
Piastunie. Daj m1
ludzi do ochrony mojej osoby.
Pokonam twoich największych
wrogów, Vist.llan.
znowu
- Przysięgasz?
zapytał Dago.
- Przysięgam.
Dago
Roześmiał ' się głośno
Piastun:
·- Co znaczy dla człowieka,
Chrystusa,
w
który wierzy
przysięga dana poganom?
swoje
I rozkazał przynieść
sakwy. Wyjął z nich złoty łań·
cuch z krzyżem i polecił Svatoplukowi, aby położył na krzyżu dwa palce.
ochrzczony, jako
- Jestem
i ty, Svatopluku. A jeśli nie
uczyniłem dotąd niczego, aby
mój lud uwierzył w człowieka
na krLyżu, to tylkó dlatego, że
nie pragnę, aby wtrącali się w
moje sprawy mnisi od Rhomateutońscy,
jpw albo biskupi
się w sprawy
jako wtrącają
. wasze I Bułgarów. Być może
przyjdzie czas, gdy ochrzczony
zostanie także i mój lud, jako
jest na Wielkiej Morawie. Zro·
bię to ja, mój syn albo dopie·
ro mój wnuk. Ale nie stanie
się to wcześniej niż nową wiaotrzymać
rę będziemy mogli
od · kogoś równego sobie, a nie
Rho.majów lub
od potężnych
Franków, ponieważ to oznacza
pomyślałeś,
niewolę. Czy nie
Svatopluku, aby mieć własne
wyświęcającego
go biskupa,
kaplanów i nawracającego ludy? Od ciebie przyjmę nową
wiarę.

'

stali tak naDługą chwilę
przeciw siebie w milczeniu, az
wreszcie Dago skinął głową na
jednego ze swych Lestkówi. aby
pieniek.
mu
przystawiono
Usiadł na nim, tamtemu każąc
stać przed sobą i tym samym
wyższość.
okazując mu swoją
I coś jak lekki rumieniec gniewu ujrzał Dago na twarzy
owego człowieka.
- Jestem książę Svatoplul;c,
chrapliwym
wladca Nitry
odez\val się wreszcie
głosem
Czy ty
uwolniony jeniec.
jesteś Dago Piastun?
Nje odezwał się Daga arii
którą
wieść,
Na
słowem.
usłyszał, nie pojawił się na .iego twarzy ani wyraz zdumienia, ani szacunku czy podziwu.
Sztuka rządzenia ludźmi nakautrzymywanie
zywała władcy
twarzy w wyrazie nieprzeniknionym.
- Dziękuję ci, panie, że dałeś mi wolność. Teraz chcę od
ciebie dobrego konia - ponownie odezwa ł się tamten
Dopiero teraz skinął Dago,
aby obcemu postawiono pi eniek
do. siedzenia. Jeśli bowiem było prawdą, że miał przed sobą
jednego z władców najpotęz
nieiszego paóstwa w tych stronach, owej Wielkiej Morawv,
czas było okazać mu trochę
szacunku . .
- Skąd wiesz. że dałem d
rze k ł Piastun.
wolność - Zwrócono mi broó.
- To nic nie .maczy. Miec:.:
jest częścią ~troju wojownika.
Zl'abowali ci go Ludzie Skrtydlacr. w i ęc zw róciłem ci to, co
wzięli rab usie. Ale to nie jest
p o wiedziałeś mi
wolność. Nie
bowiem, co robi władca Nltry
tu, na gra nicy t' państwem
Visulan i czemu napadali r.a
ciebie Ludzie Skrzydlaci. C'l.y
nie jesteś bowiem synowcem
księcia Rostislava, pana Wlelldej Morawy i czy nie płaci
Karak trybutu twojemu stryjopodlegają zaś
wi'? Skrzydlaci
Karakowi. Nie wiem też , dlaczego m iał bym ci ę obdarowyskoro Wielką
wać wo ln oś cią .
Morawę i mnie dzieli państwo
Visu la n.
- Czy nie jesteś, panie, bratem i przyjacielem margrabie-

i•ils. Junusz

stołu

tek. Do
Eponję

i

. zaprosił

także

Podczas
Częstocha.
po raz osobiście na-

uczty raz
miód do srebrnego kubka, który post:awiono przed
Svatoplukiem.
Dfaczego, książę, tak bardzo
nienawidzisz stryja swego, Rostislava '? - , zapytał Dago wła
dcę Nitry.
- Bo jest nieudolny - natychmiast wybuchną! gniewem
Svatopluk. - Kiedy dziad nasz,
Mojmir, przyjął wiarę Chry·
stusa, któż mógł przewidzieć ,
że będzie to oznaczać niewolę
od biskupów teutońskich w
Passau. Zwrócił się Rostislav
o pomoc do Rhomajów i otrzymał od nich misję chrystusową, aby się usamodzielnić. Lecz
za to uderzył na niego cesarz
Ludwik Teutoński , pokonał go
1,1pokorzenia się
i zmusił do
przed Teutonami. Ja, panie,
Wielkiej
chcę wolności , dla
Morawy. Prawdziwej wolności,
a nie danej przez biskupów
teutońskich, bo to jest jak niewola.
- I dlatego szukasz pomocy
u syna Ludwika Teutońskiego,
zdumiał się DaKarlomaną.? go.
- On nienawidzi własnego
lewał

trybut Wielkiej Morawie. Może
głaz, który
stoczyłeś ze skały
pociągnie na ciebie lawinę kamieni.
- Karak nie zawsze płaci
wam trybut, ale się przeciw temu raz po raz buntuje. To, wy,
a nie ja musicie narzucić mu
niewoli. Karloman, jak
pęta
powiadasz, jest moim i two·i m
przyjacielem, nie znaczy to
jednak, że ty jesteś moim
przyjacielem i dam ci wolność.
Kocham margrabiego Karlomana, lecz czy muszę pokochać
także i ciebie?
- Kiedyś posiądę władzę w
Wielkiej Morawie, a wtedy
uderzę na Visulan . Nienawid1ę
ich, bo chcieli mnie pojmat i
wydać stryjowi. A gdy posiądę
ich ziemię, wtedy staniemy naprzeciw siebie. Dlatego posta·
raj się mnie pokochać, panie.
I gdy to Svatopluk mówił, jego twarz wykrzywił wyraz nie. nawiści i gniewu., palce zaci'Snęły się tak mocno na srebrnym kubku, że aż zaczął się en
wyginać.
- A cóż

ty wiesz o mnie, Svatopluku? - znowu zapytał Piastun. - Kochamy się z królem
Mardów, Arpadem. Będziesz
musiał uważać, czy nie dosta-
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A jeśli ci powiem, te Pias\un
znaczy więcej niż komes, ksią·
żę, a nawet król, ponieważ oni
wszyscy podlegają albo cesa·
rzowi Rhomajów albo cesarzowi 'l'eutończyków, a ja jestem
od nikogo niezależny?
podobno
- Odważyłeś się
sięgnąć aż do Morza SarmacKarpatos
kiego. Ale do gór
war.
sięgnąć ci nie pozwolą knął Svatopluk, już trochę pijany od miodu.
- Kto mi nie pozwoli? po raz trzeci zapytał Piastun.
- Rostislav? Ludwik Teutoń· ·
ski? Albo ty, panie?
- Daj mi wolnośe. a potem
siebie ten
podzielimy między
zaproponował
nasz świat
Svatopluk. - Ja wezmę Visulan, sobie zostawię Samdomira i Lędzian, którzy także pła
cą nam trybut. Twoja jest caPyrysjanie, Lubała półno~.
szanie, Estowie„.
- Hardy jesteś - roześmiał
Jeszcze masz pęsię Dago. na rękach, a już
ta niewoli
dzielić
mną
Z'e
pragniesz
świat? Nie tak jak ty pokroimy ten kołacz, ale tak jak ja
chcę, bo to ja ciebie, a nie ty
mnie trzymasz w niewoli. Czy
myślisz, że zawaham się uciąć
głowę Sva top lukowi?
Opanował gniew władca Nitry.
- Dobrze, pan.ie. Daj · mi
wolność i zawrzyjmy wieczysty
pokój.
- Powiedzieli wr6żowie, że
od Morz.a Sar·
będę władał
mackiego aż po Góry Katpatos. Kobieta, która tu Siedzi 1
nami, uczyni mnie długowiecz·
dość czasu,
nym. Mam więc
aby toczyć boje.
Svatopluk z uwagą spojrzał
Mowa jego oczu
na Eponję.
powiedziała Dagonow.i, że Eponim pożądli
nja rozpala w
wość.

-

To

piękna ł

tluata kobie-

Spuścił głowę Svatopluk.
- Nie znasz chciwości biskuMój strYJ
pów teutońskich.
wiarę od
przyjął
Hostislav
Rhomajów l ich misję z Kon·
Ale
stantynem l Metodym.
tak długo
teutońscy
biskul)i
przeciw temu,
buntowali się
aż papież wezwał Konstanty·
na i Metodego do Starej Ro·
my. Jak słyszałem, Konstantyn pozostał tam w klasztorze,
przyjął imię Cyry!a i właśnie
zmarł. Metody powrócił do nas
i otrzymał własną diecezję, ale
kapłanów nie może wyświęcać.
Uciekam po pomoc do Karlomana i Ba war6w. Bt:fftt m"n~I
podporząclkować
tym samym
się teutońs\ti.m biskupom. CV!
myślisz, że zezwolą Metodem1.1
na posiadanie własnej diecezji? Zmuszą mnie, abym wyi jego uczpędził Metodego
niów oraz ukorzył się pried
Nie
biskupami.
teutońskimi
licz więc, że przyjmiesz nową
wiarę z mojego kraju.

- Tedy nie przyjmę jej od
nikogo - twardo rzekł Dago.
~ A teraz przysięgnij dotrtymać ze mnC\ pe>kój, ·Svatoplu·
,
.
ku.
Położył Svatopluk dwa palce
na krzyżu I oświadczył:
- Przysięgam ..•
Dago zaś rzekł wówczas:
- Wielka jest potęga Kara·
ka. Zniszcz ją. Svatopluku, ponieważ ja ' mam jeszcze wielu
innych wrogów. Na razie nie
dalej na południe
ruszę się
poza budowaną tutaj warow·
nię. Przyjdzie jednak .czas, gdy
znowu. się spo,t kamy i wtedy
na nowo pokroimy kołacz.
- A co z pnepowiednią, że
sięgniesz aż .po góry Ka.rpatos?
- kpiąco rzekł Svatopluk.
- W:różba mów:iła, : że Dagon
Ja będę
sięgnie tak .dalelto.
żył długo I jednemu ze swoich
synów lub wnuków dam także
Może to nie o
imię Dago.
mnie, ale o nim była ta wróż
ba? Ja jestem Dago Piastun,
nosił tytuł
będzie
on może
znaczy
,.Dagome iudex", co
..Dago władca". Dagome iudex
brzmi. inaczej . n.iż Pla;;tun,
prawda? Ja . też mógłbym już
mówić o sobie: k'omes, książę,
iudex, ale najpierw mój lud
muszę nauczyć szanować wła
dzę, gdyż odwykł od tego przez
głupiec zrywa
Goluba. Tylko
zielone jabłka i napełnia nimi

bywa chory.
brzuch. Potem
Bierz więc wolność . z moich
rąk, Svatopluku.
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