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PABIANICE: Jest komitet społeczny, dokumentacja; pieniądze; ale nie ma
jeszcze miejsca, gdzie ma stanąć pomnik.

RYSZA!ItD BINKOWSKI

echo rżenia koni i żydowskich
<lo strucli, zni kły kosze wiklinowe,

Przebrzmiało
nawoływ <l ń

baranice, zapaski, zwiztrzał zapach okowity i
sera Nie· ma już Starego Rynku, na którym od
1842 r. wyznaezatio dla miasta cotygodniowe
targi, r choćby PSS „Społem" po:;tawiła sto
świątecżnle kolorowych straganów, nigdy już
nie wróci tutaj atmosfera jarmarcznego rejwachu, 'folkforu, naszych zwyczajów i obyczajów.
Potem naród wybil ' się na niepodległość i w
okresie międzywojnia Stary Rynek stał się
miejscem
Dąbrowskiego placem generała
manifestacji uczuć patriotycznych · i nadziei na
wolną,

spokojną

przyst.ł'1śc,

którą

przekreś!Ha

kolejna wojna. A po wyzwoleniu nie było już
placu generała Dąbrowskiego. I nie wiadomo,
którego z Dąbrowskich miano wówczas na myśli, ani który z generałów bardziej się nie podobał: ten, co tworzył Legiony, czy ten, ce
przelewał krew w Komunie P.a.ryskiej?

Przyszedł

Dziadek Mróz z licznymi
upominkami, obdarzając nimi hojnie
ulice, miasta i wioskii..
Zabytkowym kamieniczkom Starego Mia5ta

trafił się prezent ogromny, aby było na co

do śmierci. Powstała przeto wyłożona
wielka betonowa płaszczyzna z megafonami, stalowymi masztami i gigantycznymi
latarniami w stylu stalinowskim i ów pusty i
posępny plac defilad nazwano imieniem Obroń
ców Stalingradu.

patrz.eć

płytkami

jest
iź miast-o
nikt nie zamierza
ujmować zasług i bohaterstwa tym, co zatrzymali hitlerowców nad Wołgą. Ale czemu woW Pabianicach .mówi

się,

wdzięczne wyzwoleńcom, i że

Galasińskł

czynów chłopów parcelujących obszamiezą ziebee tego przekrełlono tak boldnłe zasługi ge. mię, bezimiennych komunistów, wojów Chronerala Jana Henryka Dąbrowskiego? Ano, historii nie zmienia się po.przes wymianę tabli- ' brego, robotników walczących , o swoje prawa,
utrwalonych na kruszejących płaskorzeźbach.
czek. Należy przeto ufać w pogłębiajĄcy się
Chociaż · wątpliwoś-ci może budzić centralna pła
proces demokratyzacji, a wówczas życie samo
skor:reźba ·z napisem „Grunwald-Berlin", przeddokona korekty stalinowskich błędów.
stawiająca żołnierzy z pepeszami, za plecami
kryją się mało widoczni rycerŻe króla
których
W 1968 r. Polska obchodziła trzy ważne okrą
Jagiełły.
jej
niesławnego
I
gle rocznice: powstania KPP
rozwiązania oraz powstania PZPR. W związku
Rzeez jednak nie w symboUczn!'!j treści, l!'!cz
z tym wielki pusty plac postanowiono ozdobić
symbolicznej formie. ów pomnik, delikatnie
w
obiektem w podobnym stylu. l postawiono na
lotu,
nie najwytSzego artystycznego
mówiąc,
towaw
.
kamienne
bloki
wspornikach ogromne
umieszczono w bezpośrednim sąsiedztwie placu
rzystwie strzelistego obelisku. Zima tego , roku
kościelnego, Betonowy monument stoi na tle
przyszła wcześnie i przy trzaskającym mrozie
mu'r ów wspomnianego kościoła pod wezwaniem
kończ<?nO wznoszenie pomnika według projektu
św. Mateusza. Zbudowany w stylu późnorene
o
bojownikom
poświęconego
Biłasa,
Antoniego
sansowym kościól, pełen zabytków i dzieł sztuwyzwolenie społeczne l narodowe. Idea była
ki sakralnej, wielekroć remontowany, liczy sosłuszna, ale wykonanie fatalne, gdyż lepiony
bie. czterysta lat. Ktoś myślał kiedyś, że alb.o
na mrozie , betoill z kruszywem pęl;ał i odpasam się rozy;)adnie, albo się go rozbierze, bo tej
dał, a konserwacja pochłaniala potem miliony.
perły . kultury polskiej z pewnością przesunąć
Dzisiaj pomnik wymaga kapitalnego' remontu,
nie da. Ten ktoś nie przewidział, iż przyjdą
się
mówi się , nawet o demontażu gigantycznego
dni uroczyste, które ez<:ić będą jednako
takie
monumentu. Skrajni ekstremiści liczą na to, że
rząd, naród, partia i kościół, a wówczas w
remont zakończy się fiaskiem, bardziej umiartym samym miejscu na dowód pluralizmu pokowani proponują z tej okazji przeniesienie
sfę słowo Boże z tekstem referatu odmiesza
pomnika na drugi koniec placu.
miennej ideologii. Przy innych zaś
okazjach mię~y murem kościoła a
Cześć .i chwała bojownikom o wyzwolenit>
w
bryłą monumentu będą pływać
. społeczne i narodowe, jak głosi napis na płycie
tienistym powietrzu baloniki na dru:!ku, furkotać wiatraczki, piskać odcentralnej. Nikt nie ma prawa pomijać wagi
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Na podstawie tekstów ewangelicznych trudno doldadnie ustalić, kiedy urodził się Jezus
Chrystus. Pisało już o tym wielu autorów. L. oKaZJl swiąt .oożego Narodzenia przeanalizował
dane biblijne Bogusław Dąbrow
ski. W miesięczniku „ZNAKI
CZASU" (nr 12) przytacza odpowiednie
cytaty i graficznie
ilustruje swoje wywody. Jego
zdaniem,
najprawdopodobniej
Jezus p.rzj"Szedł na świat wczesną jesienią 5 roku przed naszą

32-89-70.
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Sprawę kompWtuje informacja
ewangelisty Lukasza, że Jezus
urodził się w okresie spisu PQwszechnego, który zarządził cesarz August. Wielku.rząoc;i prowincji sy.ryjskiej mtal być wtedy Kwiryniusz. Po3awiają się
jednak poważne
wątpliwości.
Po pierwsze - Kwiryniusz nie
był namiestnikierp Syrii w 5 roku p.n.e. Po drugie - gdyby
nawet był, to nie mógł dokonać
spisu na terytorium państwa
Heroda Wielkiego. Po trzecie nie ma żadnych przekazów historycznych o spisie w Judei
przed 6n r. naszej ery.
Wydaje się więc, że nie moż
na łączyć narodzin Jezusa ze
spisem ludności Ale ewangelista Lukasz uchoozl za bardzo
uczciwego t rzetelnego sprawozdawcę. W tej sytuacji nasuwa
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Lódzkle WydawnicPrasowe
RSW "Prasa-

-Kslątka-Ruch"

Ł6dt,

91-103

ul. Sienkfewfcza 3/5.
DRUK~ Prasowe Zakłady Gra
ftczne
RSW
„Prasa-Książka·
-Ruch". Łódt. ul. Armil Czerwonej 28
Redakcja nie zwraca nie zamówionych rękopisów I zastrzel& sobie prawo do skrótów. Za
treś~ ogłoszeń redakcja nie odpowiada
Warunki prenumeraty: 1 Dla
Instytucji I zakładów pracy
zlokalizowane w miastach wojew6dzklch t pomostałych miastach,
w kt6rych znajdują się siedziby
Oddziałów RSW „Prasa-Książka
-Ruch" zamawfają prenumeratę
w
tych oddziałach
instytucje I zakłady praey zło·
kallzowane w
miejscowościach
cdzle nie ma Oddziałów RSW
„Prasa-Książka-Ruch",

prenumeratę

opłacają

urzędach

w

pocztowych I u doręczycielL 2. Dla
lndywlduatnych
prenumeraitor6w - osoby fizyczne zamieszkałe na wsi I w D)łejscowołcłach.
cdzle nłe ma oddziałów RSW
„Prasa-Książka-Ruch"

prenumeratę

w

prenumeratę

wyłącmle

opłacają

urzędach

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

urzę

dach pocrtowych nadawczo-oddawczvch wta!elwvch dla mle1sca
zamieszkania
prenumeratora
Wpłaty
dokonuje się używając
blankietu „wpłaty" na rachunek
bankowy miejscowego Oddziału
RSW .,Prasa-Książka-Ruch". 3.
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki
za
granicę
przyjmuje
RSW
„Prasa-Książka-Ruch''.
Centrala
Kolporta:tu Prasy 1
Wydawnictw. ul. Towarowa 23,
OO- 958 Warszawa. konto PKO BP
KV Oddział w
Warszawie nr
1858-201045-139-11. Prenumerata
ze zleceniem wysyłki za granicę
pocztll rwykłą jest drotsza
od
prenumeraty krajowej· o 50 proc.
dla zlecenlodawc6w Indywidualnych I o 100 proc. dla zlecają
cych Instytucji I zakład6w pracy Terminy pnyjmowanla prenuml'!ratv na kraj I za granicę
- do dnia 10 listopada na I
kwartał t półrocze roku następ
nego ora1 cały rok następny do dnia I kaMego miesiąca poprzedzającego okres
prenumeraty roku bieżącego.
Zam. 41911. S-10.

2

I

Augusta, znaleziona w Ankarze.
donosi o kilku spisach obywateli
rąmskicb
za~nycb
przez Imperatora. Jeden z nich
odbył się w 8 r.p.n.e. W zwl"2·
ka z tym by6 mott! został wydany dekret o spisie ludno§cl
prowincji. Herod - ustanowiony kr61em z laski Rzymian podporządkował się dekretowi z
pewnym opóźnieniem, gdzie§ w
6 lub 5 r. p.n•e. Ookonyw11.nie
spisów w staroiytnołcl
było
poclstawą do alcivanła podatk6w. Herod
więc,
firmując
przedsięwzięcie swym własnym
Imieniem, §clągnl\ł Je od ladnołcl, by p6źnleJ joł 1 własnego
skarbca płacl6 ltzymlanom trybut należny łm od wasalnego
sprzymieiea.
Pośrednlit
wskazówk co d tego, ie Herod b:vl
kona~cą nyriiskiero
zanądzeni •
było
dokonanie
spisu według rodów Rzymianie
pozwalali na dokonywanie spl·
sów w podległych łm prowincjach wedluir lokalnych EWYMl.Jów Nt> Galowie splsYWanl byli według plemion. a w Eęlpcle
ludnośf WTacała dn !"wyrh domów w celu rejestracji . Ponieważ dla Żyd6w podział na 1>0kolenia i rody był bardzo istotny (według te ...o !lcbem<1t11 iło
konywano dawniej spls6w), Herod zdecydował się właśnie na
taką
procedurę
naJod1>owieclniejszą wśr6d
2yd6w. Rychła
śmie~ Heroda oraz antagonizm
Żydów
związany s płaceniem
podatków spowodowah, że Arcbelaos syn Herocla nie clokoń
czyl spisu lob ro wcale nie podejmował. Dopiero bezpo§rednle
)>Odponądkowanle Judei
Rzymianom w 6 r naszej ery było
okazją do dokończenia
spisu
wloką.cego się Jnt od kllknnastu Jat. Kwiryniusz uczynił to
zdecydowanie zaraz po objęciu
urzędu namiestnika Syrii.
Mozemy przyposzcza6, te rozporządzenie

A~rasta

dotycsące

spisu, o kt6rym mówi Łukasz,
wynlo w B r.p.n.e. Natomla1t
wymienienie w teJ hisłmłl Kwlr:vnlana. soreraJe by6 mote to,
te namiestnik syryjski dokoń
czył to przedsięwzięcie, kt6re Jedynie czę§clowo zostało podjęte
przez Heroda. Józef z Marią.
kiemjąc się lojalnością a nie
antagonizmem
nolityczn:vm.
wzięli udział w spisie w Jego
pierwszej fazie".
Bogusław Dąbrowski wysuwa
hipotezę, że Jezus urodził się
na przełomie wrześinia i pa:tdziemika 5 roku przed naszą
erą. Natomiast działalnoM publiczną rQ%POczął
pod koniec
pa:tdziernika 27 roku narzej ery.
Problem daty i miejsca urodzenia Jezusa , podejmuje też
Jerzy Lukaszews<ki w ..TYGODNIKU PODLASKIM" (nr 12).
Za najbardzie1 prawdopodobną
datę uważa on 7 rok przed naszą erą. Na temat Kwiryniusta
I spisu ludności ma następujący
poi?ląd:
·
„Na pewno wiadomo, te był
on wielkonądcą Syrii (Jd6reJ
podlegała Palestyna) dwok:rGtnłe I te ten drogi raz wYPaclł
w czasie spiso w 6 r.n.e. Klecly
bvł nim no raz nierwszy? Niestety, spłs legat6w syryjskich
zawiera łuk«) dotyczącą ostatnich łat p.n.e. Poza. tym f,ukaaz
m6wi wyraźnie, ie 11pls został
~ PnM cesana Aaca-

Iła,

TURY"

łftr

11)• .Jest to !'eferat

komądoę,

wygłonony

na 1esji Zgromadze-

a Dl• Jep 11r7~ero włel
którego ursęclowanle
Jest w Intencji r..ukasza Jedynie
wska.z6wką pomooniezą co do
czasu, w Jakim się odbył. Relację znaną z Ewangelii zdaje
się potwlerdza6
1łynny napis
cesarza Aupsta w miejscowości
Ancyze (dzisiejsza Ankara). Jest
w nim mowa o tnecb 1pi1acb
ludności zarządzonych przez tego władcę. Pierwszy odbył się
w r. 726 według kalendana
rzymskiego, tj. w 28 p.n.e„ drugi w 746 (8 r.p.n.e.), trzeci w
767 (lł r.n.e.). Ola naszego tematu najbardziej intereeujący
jesł oczywiście ten drugi. Ponieważ od ogłoszenia do wykonania zawsze mijało trochę czasu,
możemy śmiało pn:yjąć, Iż opisany przez Lukasz\\ spis mógł
się odbyć, i to we wspomnianym czasie".
Jerzy Lukaszewski podkreśla,
że JezU,s na pewno urodził się
w Betlejem. Zakłada nawet, że
Józef i Maryja
tam właśnie
mieszkali, a nie w Nazarecie,
dokąd przenieśli się później.

ŻYDZf O J'EZUS~IE
W państwie Izrael większość
Żydów pochodzi z krajów muzułmańskich. Nie są oni zbyt
wrażliwi
na
problematykę
chrześcijańską. ale zdumiewająco dużo wiedzą o Nowym Testamencie. który traktują jako
dokument żydowski. Niektórzy
uczeni izraelscy prowadzą badania nad powstaniem religii
chrześcijańsk!ej Poglądy ich 0 mawia w miesięczniku .. PRZEGLĄD POWSZECHNY" (nr 12)
orof. Geoffre:v Wi~oder. retl„,k tor naczelny wvdawn;ct•„a . E"cyclo-paedia Judaica" w Jeroz-0limie.
Publikacj"'
sta111owi
tekst prelekcji wYgłoszonej na
kofokwlum
miedzvna.rodowym
w Domu
Arcvbi~kupów Krakowski<:h Mói.vił między innymi:

„David Flusser w oparcia o
badania tekstów Nowego Testamentu wnioskuje, ze dawny opis życia Jezusa, utrwalony po hebra.isku,
przepisał Marek oraz znali l!"O
Lukasz i Mateusz. Ewangelia.
Jana jest bardziej roZPrawą odzwlerciedlająca teołol!!ię ;ie,j at•tora nłł biografią Jezusa, ale
Ewangelie synoptyczne podają
zasadniC110 wierny I wiarygodny
obraz wydarzeń. które opisują.
Prr.edstawiaJą Jezusa
nie tyle
jako odkupiciela rodzaju ludzkiego, ile jako żydowskiego cuk.rytycznołlterackle

dotw6~ę I kaznodzieję. Główne

źr6dła

J)owstaly

we wl!«esno-

chn:eś Jjańskle.t wslló~oclP

w

Jerozo lmie I ~ostały J)rzetłumaczone na Język grecki z arameJskiego lub hebrajskiego. A·
ktualne Ewanirełle są recla.kcjaml pierwotnych źr6del, rozmaicie wykorz:vstywanych w reznltacie kościelnej tendencyjności. (... )
W swoich wierzeniach i zwyczajach Jezus był bliższy faryzeuszom niż easenczykom, ale
przyjął częś6 essenskich pogtądów społecznych
(w dobrach
materialnych widział zagrożenie
prawdziwej pobołności oraz umawał
ubóstwo I pokorę za
prawdziwe cnoty religijne).
W Jednym ze IWOlcb studi6w
Flusser W)'kazal silny wPlnr
sekty mad Morza Martwero
(którą okreila
jako esseńczyków), a zwłaszcza Jej Zwoju
Dziękczynnero (Hymny) na ewangellczne Błogosławieństwa.
Wyrażają one społeczny protest
zakorzeniony w żydowskiej reIirii i żydowskich
nadziejach
eschatologicznych. ale są szczerólnle bliskie Ideologii esse6sklej. Generalnie w naumaniu
Jezusa motna znaleźć dwa
źródla:
podstawowe clokłQn7
etyczne wywodzą lię I fary&e·
izmu, ale motna teł często odnaleź6 wPl1wY esse6skie, zwlaszcza w Jero nauce społecznej.
Kiedy wykorzystuje moływJ e1seńskie, łączy je z nauczaniem
rabiniczym. Jezus nie był rewolucjonistą
społecznym,
ale
społeczne implikacje jego orędzia były silniejsze aniżeli implikacje nauczania rabinów. Za
pośrednictwem nauk Jezusa :iydowskie orędzie moralne weszło
do chrześcijaństwa i tak bistoryczny Jezus stał się pomostem
między judaizmem a cbne§eijaństwem, a zaruem powodem
rozdzialu".
David
Flusser doszedł do
wni~ku że oryginalna relacja
o życiu l nauce Jezusa najlepiej
zachowana jest w Ewangelii
św. Lukasza. Później oprae<>wał
j~ ~w. Marek, od którego znacmie zależy Ewan.gelia
Mateusza.

,w.

PR2ESTROGI DLA
POLSKI
PrzeakakuJllc ogromny dystans
w czule t przestn.enl przechodzę

do spraw naM:ego kraju.
Zwracam uwagę na ciekawy
tekst Jana S7'CZE!pa.ńsklego w
§wf~
WJdaoN ,.ltUL-

nia Ogólnego Polskiej Aka-demii Nauk·
Na wstępie prof. Szczepań&d
stwierdza, ie wiele alktttalnych
problemów Polski! pochodzi jeszcze z XVIII stulecia. · Nie zdołano ich ro.związać w wiekach
XIX i XX; 1 prawdopodobnie
nie poradzimy
sobie z nimi
również w XXI wieku
„Od pierwRej utraty niepodle1lośc1 w 167~ r., o czym historycy bardzo chętnie zapominaj<\. tzn. od pokoju buczackiego .1i;iedy PoJsJl:a u„ kr•hKu s•ala 'się państwem lennym Turcji,
prz~ cały XVIII wiek pogłębiał
się polsk.1 kryzys usa.ruJu, u.1>„u•zacji państwa, stosunku obywateli do rządu. relacji między
klasami społecznymi, i inne jego przejawy, prowadząc w koń
cu do rozbiorów Polski, siły
społeczeństwa, państwa, narodu
i gospodarki. (.•.) Te tradycyjnie
nie rozwiązane polskie problemy, które tak ostro przejawiały się w drugiej Rzeczypospolitej, a zwaszcza
w roku
1939, odsłaniającym bezlitośnie
słabość Polski, dominują do dziś
w świadomości Polaków jako
świadomościowy
wyraz kryzy-

su".
W świadomości narodowej Polaków występuje komple<ks kryzysu. Uczeni i dziennikarze piszą o kryzysie wszystkiego: rodziny, moralności. oświaty, nauki, gospodarki, polityk.i, władzy,
ideologii. socjalizmu, mar'{sizmu. Za wszystkie kryzysy ob'winia się partię i rząd, ponieważ
od przeszło 40 lat o wszystkim
decydowały.

„Leca pokolenie urodzone jeszcze przed
pierwszą,
wojnć\
światową. a ~tem pamię~ają.ce
dzieje międzywojenne i porównujące dzisiejszy kryzys z kryzysami dwudziestolecia, łatwo
stwierdza, :ie nie ma dzisiaj
bezrobocia, nie ma na Sląsku
bieda-szybów, nie ma masowego żebractwa, że w tym kryzy·
aie przedsiębiorstwa prowadzone przez rzutkich i sprawnych
przedsiębiorc6w zarabiają. duże
pieniądze, :ie nie jesł to kryzys
braku, ale nadmiaru pieniądza,
Itp. Stwierdza także, że krytyka
władzy w okresie międzywojen
nym była znacznie ostrzejsza,
:ie nie ma porównania między

tym, co np. pra'Ja endecka pisala o Piłsudskim, a tym co dzisiejsza opozycyjna prasa podziemna pisze o Jaruzelskim, a
pnecież gdybyśmy przypomnieli, co konfederacja barska pi· sala o fi rólu i i;i;ądzie. to może
1
moglibyśmy u~lić peWłen polski kanon stos nku do władzy
zachowujący
lele elementów
wspólnych od wieku XVm do
końca wieku XX".
Trzeba pamiętać, że historia
nie pyta narodów, jakie miały
czy mają rządy, lecz na co było
stać ogół ludzi. Do różnych wyzwań musimy dodać wyzwanie
jakości człowiek a.
,.Są narody jakby chlubiące
się swoim męczenstwem zapominając, że męczone mogą by6

tylko narody słabe lub niemą
dre. Naród żydowski, kt6ry wycierpiał więcej nii jakikolwiek
inny nar6cl, nie jest ma.ny ze
swojego męczeństwa, ale ze
swojej pracowitołcl i osiągn.lę6
ekonomicznych".
Jan Szczepański sugeruje, że
by przypomnieć dzieło Stanisła
wa Staszica „Przestrogi dla Polski", gdyż wiele
ówczesnych
przestról'! zachowało aktualność.
Nad obecną sytuacją i perspektywami Polski zastanawiają
się autorzy tekstów drukowanych w kwartalniku ..POLSKA
MLODZIEŻ" (nr 1-2).
Stały
przedstawiciel ZSP w Między
narodowym Związku Studentów,
Sergiusz Najar, przewiduje, te
przep&ść dzieląca na_, od ~wiata
będzie się poirłębiać. Polacy nie
mogą wyzwolić się z okowów
historycyzmu. Nawet politycy uwikłani eą w s·pory historyczne,
zamiast koncentrować się na
ter„źniejszości.

· ,,Kiedy historia się powta.rza.
jest swoja karykaturą - grozi
nam wielki
narodowy pusty
śmiech pny nagim
kr61u. otwańej kurtynie i tańczącym
chochole, przy lamencie o Jankowym rogu".
JaTOsław
P ietras, sekretarz.
Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju. pisze. że młode pokolenie
Polaków nie uważa rozwoju
Po!Ski Ludowej za imponujący.
Boleśnie odczuwa dystans dzielącv nas od Innych krajów.
Z kolei Marek Rudziński,
dziennikarz ,.Sztandaru Mło
dych" oodaje. że jedna czwPrta
nastolatków pragnie na stałe
b~t na czas nieokr~lony wyjechać z PolS'kl. A inni rozrtlą
daj~ się za miejscem w prywatnej inicjatywie. Więks~~
traktuje przedsiębiorstwa pań
stwowe jak poczekalme przedemerytalne.
W k~•arta·lni,ku Instytutu Bad!lń Problemów Mtodziety zabiera róvmłet głos młody ksiads
Itotłoloła
fil1u:dkokatoiMddego

.Tan Sueh<>t\. Artyhł swój lkoń
a.y słowami:
„Czas bardzo trudny. Co będzie
s moją ojczyzną? Jak budować
szczę§cie

pośr6d nieporozumień
solidarności? Wtedy nanajwiększa miłość blednie,

I braku

wet
a a drzwi - Godot ... Jedno jf'St
pewne: Targowicy nie będzie.
Zasiedliśmy do wspólnego stołu,
poszukując
utraconego głodu
prawdy i miłości. Od wyniku
tej rozmllwy zależy przyszłoś6
wszystkich. Ob:v tylko nie pomlesza~y się nam Języki ..."

ROLA KOSCroiLA
KArJ'OL~CKIEGO
W dziejach naszego narodu
zawsze liczyło się stanowisko
Kościoła
rzymskobtolickiego.
Ale nie zawsze i wszędzie Kościół

odgrywał

rolę

pozytywną.

Jak to bylo w XIX wieku. pisze w organie klasztoru jasno~órskiego
..STUDIA CLAROMONT AN A"
(nr 7) Tadeusz
Leokowski. Wyróżnia on trzy
główne tendencje.
.,Pierwsza sprow~dzała się flo
zamknięcia w problematyce religijnej i oddania patistwu (zaborczemu oczywiście) kwestii
społecznych. Droga zasadzała się
na aprobacie I wspieraniu konserwatywnego. antyreformatorskiego lub reformatorskiego «od
góry„ kursu władz. Trzecia wreszcie to aktywność w dątenlo
do reform a nawet wspieranie
socjalnej rewolucji. Trudno powiedzieć, jaka tendencja w
ramach stałego ich współistnie
nia - dominowała. Zależało to
od regionu, zaboru, konkretnych wydarzeń politycznych I
posta.w poszczeg6łnycb duchownych. Schemat m6wiący, lt do
schyłku XIX stulecia Kościół w
Polsce był - za papieżami - reakcyjny, a następnie umiarkowanie reformis&yczny, acz niechęt
ny wszelkim wyznaniom niekatolickim, nie da się utrzyma6.
Sądzę po prostu, ii był podzielony Obecnoś6 «księży radykałów» (głównie z11konnlk6w) w
życiu Kościoła stanowiła constans, a ich działalność nie była bynajmniej marginalna. Przeważały jednak tendencje umiarkowanie antyrefonnatorskie. Wydaje się też, że pod koniec epoki rozbiorowej sotidarysłyczno
reformatorskle I nac.tonalistyczne zaangał.owanie Kościoła w
sprawy społeczne (prey wszystkich uwikłaniach antysemickich) miało charakter zdecydowanie nietolerancyjny, a pośre
dnio (poprzez partie, związki I
stowarzyszenh powoluJąee się
na Koścl61) przyC'tyllilo się pod
koniec 1905-1911'1 r. do wzniecania walk bratob6Jczyeh (np.

l.6dt) I uclzlała w pocromacll
żydów. Norman Davies pisał \V
odniesieniu do XIX w., że «Kościół
n:ymskokatolicki,
MY
chciał tego, czy też nie, stanowił zawsze część świata politY·
ki polskiej». Wiązało się to oczywiście ze sprawą narodową
l
konsekwencjami podziałów
rozbiorowych".
Tadeusz Lepkowsk.i przypomina, że w XIX wieku na.si wieszczowie mocowali się z Bogiem, potępiali papieży oraz od·
chodzili i powracali do Kośńi'lła.
Niektórzy działacze odeszli <>d
Kościoła, zwłaszcza na przeło
mie XIX I XX wieku, lecz pozostali gorącymi patriotami.

BEZSTROiNINfJIE
O MARKSilZMIE
Wielu ludzi w naszym kraju
dramatycme życie. Niewielu jednaik potrafi nie patrzeć
wstecz i całkowicie nastawić siet
na teratniejsrość I przyszłość.
miało

Taką

zasadę

życiową

przyjął

prof. Tadeusz Płużański, który
ochotniczo uczestniczył w kampanii wrześniowej, był więźniem
Pawiaka I Stutthofu, a potem
skazany został na śmierć przez
Rejonowy Sąd Wojskowy w
Warszawie. Przebywał w wię
zieniu w latach 1948-1956. Obecnie jest klerowniiklem Zakładu
Filozofij Wspólczesne3
PAN. Zajmuje się filozof!<\ katolicką i mM"ksistowską. W wywiadzie u-dzielonym miesircz,.,ikowi „KONTRASTY" (nr . 12)
opowiada o swoieh przeżyciach
l równocześnie broni tl'!Or!i marksistowskiej.
„Marks był myśłlclelem XIX-wiecznym. Ani· on, ani bden
geniusz nie był w Btanie przewidzieć, co bęclzle w sto kilkadziesiąt lat J>óźnłejl Ale w klasycznych dziełach Marksa jest
hardzo wiele bezcettnvch i„•„;~.ii.
dotyczą.cych w gł6wne.f mierze
metody widzenia ~a.ta Marki
m6wil kiedyś. te Hegla traktu·'"' sie jak zdechłego psa. OzH
w taki sposób wielu tr•kfuje
M~rksa. gdy! Jego przewidywani„. w 7.n'lcznvm stopnia się nie
spra,vdzlły. To Jest uproszczenie. błąd".
Po<! wpływem d~wiadczeń
tvciowych prof. Płużański zajął
się filozofią człowieka.
Pracę
magi~terską poświęcił persona-

lizmowi Mounl"ra, a doktor~
filozofii Teilharda de Chardln.
Porównuje marksizm z koncepcjanń katolickimi.

E. L.

•

W najbliższych
numerach „Odgłosów"
Pani Maria wierzyła do niedawna w Judzi. Teru pne1taje
nawet tym, kt6ny Jej dobne tyczą. Nie mote srozumle6, jak to się stało, że osoby przez tata nanowane I 1ympatyczne, stały się dzlsla.J dla niej moralnJe odrażające - reportat
ANDRZE.JA GĘBAROWSKIEGO.
-

wierzyć

Posłano

mnie po chleb do plekaml • odliczoną kwotą. Gd7
moja kolejka, pieka.rz podwyższył cenę o kilkandcie tysięcy I musiałem wrócić po brakujące pieniądze. W domu ka·
sano ml 1lę spieszyć. Inflacja narastała w ntonym tempie. To,
co się dziś dzieje• s nuzą złot6wk!ł, to małe piwo w por.6wnaniu
z tamtymi czasami - wspomina ADAM OCBOOKL
-

doszła

- M6j dziadek se strony ojca pnywęclrowal do Lwowa n
Str)'ja, a do Stryja trafili pradzlaclkowle • Utkwi. Nie tylko
Żydzi, ale I Łemkowie ł Inne narodowoalcl zyły tam w strasznej
nęclzy. My§lę, ie wyzwolenie 1łę li nędzy było przez ojca utoisamlone z zaprzeczeniem żydostwa - m6wl prof. RYSZARD KERNER z Uniwersytetu Paryskiego.
- Kim by]f łodzianie uczestniczący w Rewolucji Pałdzlernl
kowej? z jakich wywodzili się środowisk? .Jakle drogi wiodły Ich
z Lodzi do odległego Piotrogrodu, Moskwy I Innych ośrodk6w
wielkiego Imperium rosyjskiego? odpowiada PAWEŁ SAMUS.
-

Mam prawo mnlemaE, ie spis pownecbny dokonany so1tal
s beztroskim pominięciem wielu, by6 mote, mleszkai\ców Lodzi. Do mnie, do jednego z moich sąsiadów i jeszcze
dwóch innych osób w różnych częściach miasta nikt się nie zgło
sił - pisze WŁODZIMIERZ KRZEMnQ'SKI.
nledokłaclnie,

Jacek miał nieruchbmą twarz I wiecznie zasznurowane usta.
twardo, kr6tko, bez intonacji. Uśmiechał się rzadko I był
to zazwyczaj uśmiech szczerzącego zęby tygrysa - kolejny o~
clnek najnowszej powideł ANDRZEJA MAKOWIECKIEGO.
-

Mówił

:_ Stalin podniósł rękę, Prosll\c o clnę, ale brawa.. nie mllk17,
rytmicznie, prsypomlnało to udenenla w wielki
uderzeniu towar:Q'111ło Jedno 1kandowane sło
wo: ,,Stalin", „Stalln" - powld6 ANATOLI.JA RYBAKOWA pt.
„Tl'!IJ'dslelł7 lrlltą I dale„ lata•.
cała 1ala klukala
bęben, I katdemu

•

. MB_l ~.:l·· S'RDllNM '1989 &

ODGLOS~

•

1 ante profesorze, mo·' że to pana zasko1 ezy, ie prosząc
o
udzielenie mi WYwiadu pragnę go
nakierować nie
na
temat rad, lecz na inne, ogólniejsze sprawy. Oczywiście, jeatem też ciekaw pierwszych
pańskich
spostrzeżeń, a może
I niespodzianek, z jakimi zetknął się pan w swojej funkcji
przewodniczącego ...
- W zasadzie trudno oczekiwać, żeby miały mnie na tym
stanowisku spotykać niespodzianki, byłem przecież przez
eztery lata członkiem
prezydium rady, toteż zdawałem sobie sprawę z licznych obowiąz
ków i trudności, jakie były
związane r; tą funkcją, a również z tego, że w rozszerzonej
funkcji rad obowiązki wszystkich radnych teraz jeszcze się
zwiększą. Ale pomimo wszystko
nie liczyłem się z obowiązka
mi, które bym nazwał .,liturgi-

mu. Co do mnie, to umacniam
się w przekonaniu, że, jak nigdy dotąd społeczeństwa socjalistyczne skazane są na ciągłe
uczenie się zasad funkcjonowania państwa socjalistycznego,
jeśli mamy rozwijać się pomyślnie, gdy w kapitalizmie wystarczy, jeśll obywa.tel robi
swoje nie zaprz~taJąc sobie gło
wy ideologią. Ale to chyba odr~bny temat„.
- Myślę, że poszukiwanie
nowej formuły socjalizmu, zastanawiahie się nad tym, jaki
on powinien być obecnie jeszcze nie oznacza kryzysu. Ale
jeszcze zanim przemyślimy na
nowo ca'łą problematykę reformowalnego jak już wiemy i reformującego się socjalizmu mo-

wodu dominujących negatywnych postaw I można
naweł
powiedzieć, że mają niezwykle
silnie rozwinięty instynkt samobófozy, Jak choćby Polacy w
epoce sa.skteJ. Jestem pesymistą w ocenie rodaków, tzn. ich
zdolności postrzegania rzeczywistości społeczno-politycznej„.
- Ograniczyłbym
się
do
stwierdzenia, że w wielu polskich środowiskach ludzie, którzy prawidłowo i sprawnie rozumują w sferze życia osobis-

tego

czy

zawodowego nagle
się na całkowicie
irracjonalne myślenie w sprawach
społeczno-politycznych,
nie dostrzegając złożoności ich
uwarunkowań. Jest to -rzeczywiście bardzo groźne dla naprzestawiają

_b,nle dzięki paJ\stwoweJ dotacji, to skarb państwa nam odbiera lub nie dopłaca w Jakiejś
innej dziedzinie ..•
- Otóż płacimy gorzką cenę
za grzechy systemu nakazowo-rozdzielczego,
lekceważącego
prawa rynku, za szafowanie dotacjami, a w ostatnich latach
płacenie tym. którzy
głośniej
krzyczą
lub straszą zamiast
tym, którzy ciężko i sumiennie
pracują. Mści się też koniunkturalna propaganda wielu lat,
która głosiła, iż władza socjalistyczna, to taka, która daje, zamiast wyjaśniaC, że każda wła
dza może dzielić tylko to, co
wypracowane. Czy można się
dziwić, że tymi właśnie metodami stwarzano podatny grunt

t

ignorującego ekon~

aocja-

J.i:mnu, wytwanającegÓ bardzo
~oźne t>(>$tawy
rOO'ZC!Zeniowe,
metOOamd, k'tć.re nie:ru muszą
bud'Zi~ zastned'enia, to zg6dtmy
eł4 teł, te wejście
!llA
właśc:il.'Ml drogę
jać iwłMdw,m

będzie

isprzy-

ł postaW«n.
- PMWOlę sobie tu włrl\cl6
5]Jodrzełenle,
kt6re
oburzy
wielu Otytelnlk6w, łe
mogą
nlepokoi6 coraz ezęstsize
wystąpienia roszczeniowe ze strony OPZZ, które musi pmeclet
by6 informowane
o realłMh
ekonomie-mych pa.mtwa. Wyobrata.m , sobie, co by się chlało, gdyby
dwa
albo więcej

ocenom

zwłąmk&w saiczęło dę Jłcytowa6

Demokracja jest dobra na wszystko?

czno-obrzędowymi", związanymi

z reprezentacją, 'a które są naszą chorobą nie od dziś. Nie
chcę przez to powiedzieć,
że
uważam np. uczestnictwo przedstawicieli władz w uroczystych
spotltaniach z załogami za sprawę bez znaczenia, odgrywa to
bowiem nieraz ważną rolę integracyjną, służy też zamanifestowaniu przez władze znaczenia. tej czy innej instytucji lub
stowarzyszenia dla życia społeczeństwa.
Niemniej jednak
odczuwam chwilami znaczną uciążliwość tego rodzaju obowią
zków.
- Doskonale rozumiem, ie
odbywają się one kosztem czasu, który mógłby pan poświę
cić pracom naukowym. No, ale
wszyscy ludzie myślący a nieobojętni w ten ezy inny sposób zaabsorbowani są modelem
życia

Rozmowa z prof. ANDR~ FEU!KSEM GR.ABSruM,
Narodowej m. Lodzi.
żerny
stwierdzić, że socjalizm
niejako ex definitione skazany
jest na demokrację, na zaspokajanie nieustannej dążności oby-wateli do poszerzania swoich
praw i swojej aktywności, np
w dziedzinie społecznej kontroli. Istotnie pod tymi warunkami socjalizm może rozwinąć
swoje dotychczas nie wyzyskane
ogromne możliwości, również
ekonomiczne.
- Nieraz już rozpędzaliśmy
się w tym kierunku, ale za.wsze pojawiali się lub na nowo
organizowali różni hamulcowi
socjalistycznej demokracji, która znów stawa.Ja się upragnioną wizją lub mrzonką, kwalifikowaną niekiedy jako „rewizjonizm".
- Musimy jednak przyznać,
że tym razem, tj. od kilku lat
czyni się u nas dużo dla demokratyzacji życia, choi' odbywa się to nie bez rozmaitych
onorów, tym razem jednak
głównie wewnętrznych, ponieważ to, co się dzieje na polu
reformatorskim w Związku Radzieckim sprawia. iż nasz są
siad i sojusznik stał się czynnikiem stymulującym polskie
przemiany. To doprawdy wyjątkowo pomyślna koniunktura
polityczna, z której trzeba korzystać w całej rozciągłości.
- Ja. jednak od dość dawna
zastanawiam się nad tym, te
niektóre społeczeństwa, niezależnie od tego Jaki mają rząd,
stoją na straconej pozyrJI z po-

społeczno-gospodarczego

politycznego, który by najskuteczniej sprzyjał wybrnięciu
przez nas z arcytrudne.i sytuacji. Czy uważa pan, ze istotnie
rozwój ludowładztwa ,ie'lt naji

pewniejszą

gwarancją

wy.iśria

z kryzysu ekonomicznego? Pytam o to, ponieważ przywykliśmy ostatnio mówir o demokrac.!i
ekonomii
jednym
tchem._
- Moim zdaniem. powinniś
my sobie najpierw wszyscy uświadomić, że skończyła się nieodwołalnie era, kiedy socjalizm.
jego doktryna, była czymś jakby danym, raz na zawsze określonym. Widać coraz wyraź
niej, że niewiele ona miała
wspólnego z marksizmem, który też, jak i wszystko podlega
prawom
ewolucji.
Jesteśmy
właśnie w trakcie doniosłych
przewartościowań.

- Wielu mówi, ie Jest to
kryzys Ideologii, mając na myśli głównie Ideologię socjallzWP

Cji@f&*

.„

i**'

szego narodowego ł państwo
wego bytu, dla pozycji Polski.
Sądzę, że w tej sytuacji wyjąt
kowo odpowiedzialne zadania
przypadają intelektualistom peł
niącym funkcje publiczne, powinni oni wpływać na racjonalizację
oglądu
świata
przez
współobywateli.

-

A w czym, pana zdaniem,
dz!§ ta Irracjonal-

wyraża się
ność?
- Choćby

w poglądzie, iż reforma gospodarcza może być
przeprowadzona
betboleśnie.
bez przejściowych kosztów wła
snych, bez ograni~eń i wyrzeczeń. Wiara w ten mit charakteryzuje nie tylko przeciwników ustroju, ale występuje również po stronie jego zwolenników, a nawet nieraz po stronie przedstawicieli władzy.
- A gdzie nasza prnpagąn
da, która. i wtedy, kiedy głosi
nrawdę okazu.ie się mniej skuteczna od najprymitywniejszej
demagogii przeciwników?
~ Istotnie,
nie
potrafimy
przekonać ludzi, że w sferze
ekonomicznej zachodzą pewne
obiektywne procesy, niezależne
od życzenia społeczeństw i woli
rządzących, że np. relacja cen
i płac, a więc koszty utrzymania i poziom życia są odbiciem
stanu gospodarki w danym okresie. A wielu ludzi cią1:!le myśli kategoriami, te r.i:ąd ma, &le
nie chce dać, co jest czystym
absurdem.
- A jeśli je&t coś względnie
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Z tej ziemi

sprawiedliwości od tych
przeszłosc1

dzie,rżyli
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wiek twierdzono b11 o naszej
jestesmu niewoLnikami dziadów i pradztadów..• "
niezależności,

Ludwik Krzywicki pisał w
1897 roku:
„Otacza nas zewsiZqd przeszłość.
Nasze zwyczaje i uprzedzenia, zasady i wierzenia, uczucia i temperament, w dalszym
ciągu instyttteje polityczne
i
prawne, poglądy moralne i estetyczne, w końcu nasze systemy filozoficzne, wszystko to
w rozwoju dziejowym tworzy
jedną

'

zwartą

pod loża

kategorię

historyczne-

go.
Podloże owo powstalo w cią
gu wieków: jak w archiwum,
każda epoka pozostawiala tam
coś w spadku.
1' awet
czasy
bardzo odległe
istnieją wciąż
jeszcze jako przeżytki w sferze
zwyczajów naszych i przesqd6w. Dzień wczorajszy wystę
puje w calej rozciqgloki, pęta
nasze ruchy, powstrzymu.1e nasze de żenia, podyktowane przez
dzisiejszy uklad stomnków spolecznych. Żyjemy otoczeni wiekami ubieglymi i
skrępowani.
W naszym wlasnym .iestestwie.
w naszej jaźni wewnetrmej
plączą się

nici,

zadzierzgnięte

tam 10 dusz11 nieznanych praojców. Gd11b y śm11 zechcieli zan:ilizować !'llębie; czyn11
swoje
coclzierne i pociąpi, gdybyśmy
poddr!i rozbiorowi uprzedzenia.
myśli i uczucia lub
rozejrzeli
się we wlasn11m otoczeniu i zapytali o początek zwyczajów i
nl)rm postępowania, to zrozumielibyśmy, jak dalece rządzi
my się nie własnym rozumem.
lecz rozumem prrodków. Cokol-

bairdzo
współcześnie
te slowa napisane
przed 91 laty. Brzmią ws.półcześnie, gdyż są
prawdziwe,
odz.wierciedlają
prawdę
wniwersalną. Odn.o.5Zą się zarówmo
do tego, co w prze>złości jest
zle i de>bre. Nakaz.ują 'lJl:ywać z
tym, co zlego bierze się z przeszlosc1 i roz.wijac t-o, co w tej
przeszłości było dobre. Słowa
Ludwika Krzywickiego przypomniały mi się, gdy zacząłem
zapoznaiwać sii; z
pierwszymi
materiałami X plenarnego posiedzenia KC PZPR. Jesteś.my
wlaŚIIlie
w takim momencie,
kiedy trzeba bardzo wnikliwie
i sumiennie ocenie nasze historycllile obciążenia i śmlalo odrzudć. to wszystko, co
w tej
przeszłaś<:i było złe. A dokonać tego trzeba w imię dalszego rozwoju socjaliz.mu, jego radykaJmej
przebudowy. Ani to
łatwe, ani proste.
Jak

brzmią

2.
zaiezyinają
pogłosy, żeby z oceną
być
raczej ostroż

Tu i ówdzie
jawiać się
prz.eszlości

nym, gdyż jest to
CZYIIliilOŚĆ
wielce niebezpiec7Jlla Dość już
tych ro:di<:zeń
powia<!ają
niektórzy - bo rodz.i to silne
eme>eje, de>ehodzi do kanfliktów
i może się okazać, że mamy
wielkie lulki w naszei przeszlośd, których nie będzie czym
za.pe1nić. Inni obaiwiają się, że
lu®e r.aiczną domag,ać się ra-
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przewodniczącym

. Rady

w obietnicach wobec ·sałós

w społeczeństwie pod irracjonalne myślenie o ekonomice, a
także o ustroju?
- Chce pan powiedzieć, że
reformujemy gospodarkę, reformujemy system polityczny i w
krótkim czasie powstanie nowe społeczeństwo, myślące racjonalistycznie i po obywatelsku. Tchnie to niewzruszonym
optymizmem ...
- Nie żartujmy, nie jest tak
łatwo i prosto. Na nasze bowiem irracjonalne myślenie nakłada się stale trudna sytuacja
bytowa społeczeństwa, warunki
mieszkaniowe, po części zaopatrzeniowe i nie mamy dziś w
gruncie rzeczy innego wyjścia,
jak wykazać wyższość naszego
m.troju w praktyce. Toteż jeszcze przez dłuższy czas skazani
jesteśmy na szerzenie się irracjonalnego, życzeniowego oglą
du rzeczywistości. który sprawia, iż cel upragniony wydaje się, po spełnieniu jedynie
określonych warunków, np. określonego postulatu politycznego, w zasięgu ręki, i że reforma mogłaby przynieść odczuwalną poprawę
warunków
życia z dnia na dzień, w co
wierzy się po jednej i drugiej
stronie barykady. choć nikt nie
ma takiej cudownej recepty.
- Żadnego więc przysłowio
wego światełka, :ładnej l)a.dzlei?
- Skoro zgodziliśmy si~. że
niepokojące pootawy społeczeń
stwa są ponie«tąd
wytworem
kaleikiego, niedemokra.t~ego

l
wobec administracji
dla skokietowania
społeczeń
stwa, wykuania, kto jest dla
niego „lepszym wujkiem".
- Nie zamierzam tu wypowiadać się na temat OPZZ, ale
baxdzo czę.sto spatybm się .z
różnych stron z postulatami
i
żądaniami nie do zaspokojenia
pod względem ekonomicznym,
sprzecznymi z duchem reformy,
którą podohn() Wll!ZySCY popierają, choć może
nie wszyscy
taką samą. W kałidym razie uważam, że ll"Ząd powinno
być
stać na zajmowanie, lciedy to
konieczne, stanow.iska niepopul.a.rnego
wobec nieuZSlładnio
nych re>szczeń ekonomicrz.nych.
Słowem - powininilśmy mnożyć
działan1a, które przyczynią się
do tego, by społeezeństw-o zaczęło
adekwat!llie ~zegać
rzeczywistość. a przestało
oddawać się niebezpiecznym iluzjom.
- Postrzega.6
rzeczywłstoś6
adekwatnie, to maezy chyba
znaó prawdę, a prawda to
przecieł nic innego, Jak zgodność myśli
z rzeczywistością,
według elementameJ deflnlcJi
logicznej. Ale sceptyk powiedziałby, te trzeba by tę rzeczywisto§ć wPlerw J>O!Zll&6. 11&•
nim się zawyrokuje, ezy myś
Jest prawdziwa,
mołna więc

rozciągłości, pęta nasze ruchu,
powstrzymuje nasze
dążenia,
podyktowane przez
dzisiejs1Zy
uklad stosunków spolecznych".

nia, a w merii1Alln proponowanych s.praiw.

iądaniach

łatwo wpląta6
koło".

-

Idę

w

tyohczas definicji

nej, polegającej

koherencyj.
na

uznania

pewnych uwai-unkowaA jut s
góry za pra~e. nie Wym&•
gające dowodu, jak np. to. ie
&0Cja11Ji:mn jeSt w założendu lepszy, należy
więc akce.ptowa6
wszystkie poo.unięcia podejmorwane w jego Imię przez odpowiednie czy1rm.i'kil władzy.
- Jak widać, zgodnie „doło•
:tyliśmy"
d,ogma.tyzmowi, czy
jak kto woli stalinizmowi,
cho6 przyma.m się, ze ten drugi termin nie jest dla mnie do
kiońca Jasny,
wskutek
mego
może się okaza6 „po.ręczny" dla
antysocjalistycznej manipulacji,
Jako niezawodny ,,straszak".
Wypada nam więo zakończy6
stwierdzeniem, ze demokratysaeja Jest dobra na wszystko.
Ale czy także na obsesje nacjonalistyczne, wyrażające się
maniackim tropieniem na.rodowej tożsamości, która i
tak
sama rzuca się w omy, ponieważ poczucia narodowej odręb
no§ei I wyjątkowości mam7 w
nadmla.rze.
- Dem~kraty.zacja .socjaliirzmu
równiert w paruszonej
przez
pana problemat~ wprowadza
nowe aspekty, je.9t ona bowiem
P<l6ZUkdwaniem oocjalistycznej
adentyczn*i. czyli ,ia!k. według
jakich możliwOOcti. i predyspoZY"C}i tworzyć udookonalony socjalizm. A przecież mamy w
Polsce niel'JWykłe
trudne warunki we wszystkich możliiwych
dziedllina.ch i płaszczyznach ży
cia. Ot~ ja, nie tyllko
jako
przewodniezący
rady nai:odowej uważam, te demokratyzacja, czyli zwdększenie udziału
społeczeństwa we współtządr.e
niu i kontrold zaOZ!Ilie elf.minować :szkodliwe
iluzje t mity.
doprowad~i
do
racjonalnego
postrzegania rzeczywi&tości
a
to już d1'oga do romązywania.
wie1u problemów w tym e'konomicrznych.
Nii.~ tracę przy
tym nadziei. iż praworządna.
konkretnie działająca ł $lanowcm władza pań.stwowa odegra
w tym sw<>ją rol~.
zyskując
sobie tak potr1.1ebny autorytet.
Myśllę, te je.ste§an7 na łej drodze.
. - I obyśmy 11 nłeJ nie ze~ir. A panu profesorowi dzię
kujemy za rozmowę.

Rozmawiał:

.TERZV
KWTECIŃSKJ

błęc!ne

Doibrm, te pan tJ?ZYtoczyl

w

i tamtrch, którzy w

I'

politologiem,

k'Lasycm.ą
definicję
prawdy,
przeciwstawną stosowanej do-

róime sz.czeble władz.y
oraz w cym i tamtym nielicho
inar-o.zrabiali. W listach de> redakcji pojamiają się przerome
żądania i propozycje. CzyteJ.nik
A.B. z Kołobrzegu domaga się
na przykład, aby dotychczasową Główną
Komisję Badania
Zbrodni Hitlerowskich w Podsce pr.zeksz.tałcić w Główną
Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich i Stalinowskich w
Polsce i na Polakach, co uważam za powaiime nieporooumienie.
W tym miej.scu sądzę, że bę
dzie nie od rzeczy przytoczyć
słowa Wojcieclla
JCW"uzelskiego
z zagajenia obrad X posiedzenia KC PZPR.
„Będziemy karczować wszystpozostałości staiinizmu. Potępienie zbrodni,
godne upamiętnienie ich ofiar, przezwyciężanie wszystkiego co sprzecz-

kie

ne z hu.manistycznym i demokratycznym . przeslaniem naszej idei - to nieustaj(łCy nakaz i polityczny, i moralny".

Takiemu zapewnieniu moiina
tylko przyklasnąć i wyra~ć illad.Li.eję, że nie skończy się to li
tylko na deklaracji, To była
by e>dpowiedź tym wszystkim,
którzy w swojej niecierpliwoś
ci domagają się
wymierzenia
sprawiedliwości mLnlonym czasom. Cza.sv te zositały już. osą
dzone. Teraz che>dzi. o to, aby
pozbyć się ich śladów w naszym sposobie myśleillia. I t'O
nie będzie takie łatwe.
Publicyści dziwią się, że dochodzi do os11rego
kon.fliktu
między Węgrami a RumUJnami,
i.e konflikty na tle narodowoś
ciowym wybuchają nie tylko w
Armenii i Awrbe)dżanie,
ale
również na Litwie, Łotwie i w
Estonii, że w NRD zakazuje się
rozpowszechniania radziieckiego
pisma „Sputnik'' 1 że -zdjęto
tam z ekra1116w kilka radzieckich filmów. Można im zadedykować tylko cytowane
słowa
Ludwika Kirzywldkiego: „Dzień
wczora;szy

w11s.ępuj1

w eale;

Trzeba pamiętać,
że w życiu
społecznym tak jak
w przyrokaż.da
reakcję. Tyle

akcja wywołuje
tylko, że ta reakcja daje znać o sobie niekiedy
po dŁugich latach i w momentach często mało spodziewanych. I na nic tu się nie z.da~
dzą przemilczenia, do których
zdaje się nas tem i ów namawiać. Przeciwnie, pewne rzeczy
trzeba sobit: do końca powiedzie,

dzieć!

3.
Na XVI plen&'illYm posiedze·niu Ci( 8D stwierdzono między
innymi, że
„reforma systemu
politycznego i
oospodarczego
musi przeoiegać rownolegLe, ale
obecnie bariera reform gospodarczych tkwi w systemie voLitycznym". Zgadzam się z takim postawieniem sprawy i pisałem jui.,
że
mylą
się ci,
którzy
uważają, że Polakom
trzeba przede wszystkim dać
dobrze zjeść, a przestaną rozrabiać i domagać się
czegokolwiek. Przypomnę tylko, że opozycja narodziła się w epoce
„drugiej Polski", którą chciał
nas zbawić Edward Gierek, kiedy jeszcze półki w sklepach
pełne były tak towarów krajowych, jak i
importowainych.
Nie moima - i.godnie z dialektyką
- odrywać polityki od
ekone>mii, trzeba stale widzieć
ich wzajemny związek. Dlatego
właśnie ref.ormy pOllityczme muszą iść równolegle z reformami
eke>nomicz.nymi, a niekiedy je
. nawet wyprzedzać. X Plenum
KC PZPR zapowiada realizację
takiego związku w praktyce,
ale c'l3 praktyka potwierdzi to,
co zapowiada się w teorii. Pamiętam, że wiele obiecywaliś
m.y sobie po uchwałach VI plenarnego posiedzenia KC PZPR i
pozostaliśmy
przy nadziejach.
Choć r0:z.umiem również, że bez
VI Plenum nie bylo'by X Plenum KC PZPR i rze-cz nie tył
.ko w kole)ności 1dl numerowa-

4.
Rozumiem obaiwy lud'211, kltórzy patrzą z ndepoko~
na
ro.zwój róimych prywatnych interesów. Przedsiębiorcy
mają
się bowiem ooraz lepiej, a wielu ludzi cię7Jldej pracy raczej
biedę klepie.
Z drugiej stll'Ony
trochę mnie te
obaiwy
też
niepolmją.
Spotykam się bowiem coraz częściej z ciągota
mi do monopolizacji życia, do
przeciętności,
do niewychylania się. A nam potrzeba p.rzedsiębiOII"czości, f,n icjatyiw w każ
dej dziedz:i1I1ie.
W goopodMce
przede wszystkdm, aile przecież
nie tylko.
Nieikitórzy

mają

za zle laaiso-

Wcllllie tezy o row.nou,prawnie-

niu w.szy.S<tkicll tir.z.ech sekte>rów
gospe>dairki: państwowego, spół
dzie1c.zego i prywatmego,
Te
sektory są realną rzeczywistoś
cią i tak je tr,z eba t.ra®tować.
M<>im ulaniem wszakże problem sprowadza się nie tyliko
do formy własności, jeg-o istota
zawiera się przede wszystkim
w s.posobie za.rządzania. I pe>d
tym względem rzeczywiście sektor prywatny moi'Je okazać się
uprzywilejowany, jeśli nie brać
pod uwagę bariery podaitacowej.
Afe podatki równie skiu,t ecmie,
a może je5'7'Cze bardziej ograniczają spółdz.ielcz.ość ora2. wła&
ność państwową. Sposób za~zą
dzania wlasnokią państJW<liWą
jest najbardziej
sklrępowany,
gdyż ograniczają go liome przepisy, tir;iktujące zarządui.jących
jako podejrzanych o wszelkie
możliwe machlojki, lli:izne kontrole powodawa.ne tym.i samymi podejrzeniami, ograniczeinia
podatkowe, maiteriałowe, w zatrudnieniu,
bamkowe i licho
wie jes.zcze jakie. A tam pr.z ede wszystkim pott'zeba tnicja.tywy, itospodarności i przedsię
biorczości. Cza'S już zdjąć gOT'sety z pro:edsiębiorstw pa!UitJWowyoh I

dencie i intencje prorefo.rmator&kie, a:le za nic nie chcą do
ke>ńca oddać
&'Mlkh centralilltycmych wprawnień. W myśl
tyoh uprll!Wnień pompa ssąca
~trum zabiera z przemysru l
bogats.zych
regioinów
kraju
wszystko, co tylko r.abrać moż
na, albo jeszcze wi~. Innym
naitooniast - słabszym - daje
s,ię, bo nie są w stanie
sami
zarobić na siebie. Powstaje zatem takie przekonanie, że nie
o;płaca się pokazać, co się naprawdę potrafi, bo i tak
zabiorą. Lepiej być średniakiem.
to jeszcze się dos.talllie pienią
dze, aby przypadkiem nie st>lajto;wać. Nie sprzyja to ro?JWojo,.1
w1

pr,zedsiębiorc:zośc~.

Rze.cz pOllega bowiem na tym,
aby każdy
- niezacleZinie od
formy własności - kto r<n.Wijał
by przedsiębiorczość, widział w
tym swój interes. Aby nte. premiowano tych,
którzy chcą
mieć święty spokój tkwiąc
w
bagnie niemożności I przeclęt ...
ności.
Jak do tej pory ciągła
opłaca się robić mało, być posłusznym i potakiwać,
bo niczym się nie ryzykuje. święty
spokój zaipewiniony, A nie dokonamy nigdy żadnego postępu,
jeśli nie zacmiemy premiować
ludzi przedsiębiorczych,
dając
im jedinoczeŚillie zarobić. Niech
się bogacą dzięki swej pracy
i inicjatywie! Zwalczajmy natomiast ()'Waniaków, którzy że
rują
- skutecznie zresztą na nasz.ej
nieumiejętnośd
i
bezradności, a cza.sem i głUpa
cie.
Wię-cej odwagi, Mości
Pll!llowie oraz Drodzy Tmvairzyszet

LUCJUSZ
WWDKOWSKI
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ze str. 1 ·
puatowe fujarki, a milicjant z

drogó~ki od-

prawiać będzie na jezdni pielgrzymkę
do
Częstochowy, drugi zaś wyciszać
żałobnych
czcicieli piwa, opuszczających :z; ludową pieśni\
na ustach pobl~ą kawiarnię „Staromiejską".
Wydawało się, iż z biegiem lat obraz
ten
a~nie się powszedniością wtopioną w rytm ży

cia I w krajobraz miasta. Aliś c i wbrew frazesowi o ludzkiej pamięci, w Pabianicach parnię.!
ludzka nie okazała się zawodna. Im bliżej było
do 7~ rocznicy odzyskania niepodległości, tym
bardziej ożywały wspo!nnienia świadków narodzin wolnej Polski, i tych co urodzili 1ię w
wolności. Ci ostatni znakomicie pamiętali jeazcze jeden pomnik, k tóry st ał przed kościo
łem św. Ma teusza.
W „Życiu Pabianic" ru 45 % 10 li5topada
1988 roku ukazało się sporo materiału o latach
dobijania , s ię do n iepodległości. P an Michał
Lipczyński

wspomnia ł

młodzież

gimnazjalną

która rozbrajała :-.liemców i aresztowała nie~
miecklego burmistr za, natomiast z pamiętnika
skauta, cl ruh '.1 Edmunda Maciejewskiego, byłe
go hufcowe110 i legionisty, można się było dowied ll E' ć , j:ik Woj skowe Pogotowie Harcerskie
os t r zel iwało na pabianickim dworcu niemieckie
pociąg i , za t rzy m yw ało je ł zdobywało
broń.
Największą furorę zrobiło a.r chlwalne
zdjęcie, ekspooiowane na okolicznościowej

wystawie w Mu'Leum m. Pabianic.
.Je.go reprodukcję, wykon~!\ iprzez najstarezego stażem dziennikarza „ŻP " , Stani11ława
Czekalskiego, umieszczono na p ierwszej s tronie
gazety i w redakcji rozdzwoniły się telefony, po
czym nadeszły pierws:zie li~ty. Owa fotografi a
przedstawiała bowiem pomnik Legion ist:v, który hitlerowcy wysadzili w powietrze jes i enią
1939 r. Aby jednak w pełni zrozumi e ć ta k ży
wy oddźwięk, spontaniczność i zainteresowanie
społeczne, trzeba na krótko wrócić do historii.
Otóż pragnienie wybicia się na niepodległość
było w Pabianicach równie silne, jak w innych
miastach pod zaborami. Powstała tutaj Polska
Macierz Szkolna, Dom Ludowy, pojawili 1ię
skauci, pierwsze mundury „Strzelców" i ,,Sokotów", działały PPS, NZR i POW, widać było
sztandary z Białym Orlem, w kościołach śpie
wano „Boże coś Polskę". Dzięki takim ludziom,
jak Stanisław Pęczkowski, Jan Waligórski i dr
Witold Eichler, już w sierpniu 1914 r. tworzy
6ię Komitet Pogotowia Wojennego, a 40 mło
dych robotników i gimnazjalistów przedziera
się przeli kordon graniczny i wst~puje· do Legionów. A w październiku tegoz roku pojawiają
się w mieście pierwsi legioniści Józefa Pił
sudskiego, wśród których
jest pabianiczanin
Ochman.
Kiedy Muzeum zleciło red.
Stanisławowi
Czekalskiemu dokumentację fotogra!iczną nagrobków poległych legionistów I żołnierzy WP
z tamtych lat, nie spodziewał się chyba, że C2eka go tyle pracy. Ustalono bowiem 73 nazwiska pabianiczan poległych w latach 1914-1920.
Wielu prochów nie mo:i:na • było dotąd sprowa-.
dzić do Pabianic,' a nazwisk wc ąz przybywa.
Pośród riich orlęta, niemal dz· ci: Bolesław
Jankowski, harcerz lat 17, ranny w bitwie pod
Paprocią, umiera w szpitalu w 1922 r„ Józef
Jaros, harcerz, lat 17, ranny pod Nowogródkiem, zmarły w niewoli. I starsi: Teodozjusz
Biskupski, legionista, lat 22, ginie w bitwie pod
Korostyniem, Stanisław Duraj, legionista, Józef
Krajewski, legionista, zmarły w szpitalu z ran
odniesionych na Wileńszczyźnie, Jan Luter, leglonlst& z I Brygady, który zginął w 1915 r.
Ale jak zginął?
Starsi pabianiczanie, którzy znali. Jana Lutra,
patrząc na zachowaną fotografię byli 1>ewni,
i:i: twarz jego łudząco przypominała twarz Legionisty z pomnika, który stał na skwerze
przed kościołem
św. Mateusza. Rozmawiam
wi~c z panią Ireną Sałacińską, najbliUizą · kre"l'ną Jana Lutra Pani Irena, której ojciec był
huzarem w carskim wojsku, mąi zaś ułanem
w wojsku polskim, nie może potwierdzić, ie
artysta rzeźbiarz korzystał z modelu fotograficznego. Pamięta za to, że Janek otrzymał od
Piłsudskiego srebrną papierośnicę z de<lykacilł
Jan Luter miał dwadzieścia pięć lat, gdy dostał się do niewoli Zmarł w drodze do kolejnego postoju, pędzony boso i w samej . bielitnie ...
Do tej samej rodziny weszła red. Grażyna
Sałacińska z .,Życia Pabianic".
Miasto poświęciło Ojczyźnie wielu
1wych
!!ynów, nie dziwmy się przeto, że w Pabianicach szybko powstał oddział Związku Legionistów, a także Związek Rezerwistów i Związek
Hallerczyków, i że równie szybko zawiązał się
komitet budowY pomnika Legionisty, wspierany
przez całe społeczeństwo: robotników, mlodz!et,
kupców I przedstawicieli średniego przemysłu.
2 grudnia 1928 r. ukazała się ,,Je<lniodnl6wka
Legionowa", bezpłatny dodatek do „Gazety Pa...
bjanicklej" (taka była pisownia), wydany s
okazji poświęoenia sztandaru Związku Legionistów W dodatku opublikowano m.in. zdjęcie
projektu pomnika Legionisty, autorstwa Mieczysława Lubelskiego, tego samego
artysty,
który wyrzeźbił pomnik Tadeusza Kościuszki w
Łodzi.

Krą:i:ą słuchy, · jakoby pomnik stał się później
przedmiotem sporu między kościołem i wła
dzami, że to niby stał tytem do głównego ołta
rza Mówi się też o niespójności społeczeństwa,
którego znaczną · część stanowili Niemcy i ży
dzi. Jest w tym część prawdy, ale sam pomnik
nie wzbudzał kontrowersji, mógł razić jedynie
zatwardziałych Niemców. T dlatego też 11 listopada 1928 r., w X rocznicę od:1yskania nie·
podległości, wmurowano· kamień węgielny, który
poświęcił ksiądz Leopold Petrzyk, przy
czym
trzecią cegłę połoźył proboszcz parafii
hr. ·
Mateusza, czwartą zaś rabin Alter.
Odlew sylwetki Legionisty wykonano w pa...
bianickiej Szkole Rzemiosł. 12 listopada 1933 r.
na placu gen. Dąbrowskiego zgromadziły się
tiurm' pabianiczan 'Jedną z porannych mszy
celebruje ks. biskup Tomczak, a w samo połud
nie przed kościołem rozbrzmiewają fanfary, odpowiadają im fanfarzyści z dachu Zamku, następuje odsłonięcia. pomnika, sypJ" się wieńce
i kwiaty.
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~onista stanął na trzymetrowym ·
cokoJe J: piaskowca, na którym wyryto
nazwiska poległych pabianiczan.

Od 1trony centralnej w murowan& była mała
tablica z popiersiem Józefa Pił1ud1kiego.
Symbolem starych Pabianic był i jest nadal
herb z dwiema koronami u góry i trzecią u
dołu. Jest to sławny herb Aarona, uosabiający
trzech króli, którym piecZJ:towała s ię Kapituła
Krakowska, od 1086 r. właścicielka dóbr pa:
bianickich.
W ~933 r. m iastu p rzyb ył nowy symbol P~mmk .Niepod1e g!ości. Patrzył z wyso-k~cl na
mia.sto l przy po minał tych, często bezimiennych, którzy oddali życie, aby stała sifl Polska.
. 15. U&topada 1939 r. symbol ów ft'6wnano a
.ziem~ą. Przestał istnie ć fizycznie, ale pozoetała
po mm bolesna rana i pamięć.
Stary pabianiczanin, pan Henryk St&nT6sli:I,
prze~ c~.ter;ma lat y napisał list w sprawie
. ,Le~1ona , Jak. '.1azywano potocznie pomnik, i
c~ekał na odw1Jz, aby list gdzieś opublikować.
L_ist ten z uznanymi za konieczne przez redakCJę skrót ami
wy drukowało „Zycie Pabianic".
Henryk Starzyński, którego ojciec od 18 roku
brązowa

pomnik, aby pamiętały, te „Oni umarn. &był·. , . -..• ob()k 1iebł• w jednym srieregu łwięty Ftor!an,
1111' my mogli iy~". Pan Starzyński twierdzi. ił ·
Legionista i monument z pl Obro1k6w Stalin•
winny to sobie wziąć do 1erca I władze miejaradu? Dobrze, te 1tanowl1ko PRON jest ja•.~. i Kościół, bo chodzi tutaj o sprawę wapólne.
Diii - o pamię6 narodową Polaków.
9 czerwca 1920 r. w Jaka~ach pod Miń•
Tego samego zdania jest pan Zenon Slwlalaskiem sginął Kaaimlen DJeb*9, neregowiec I
ft7k. rodowity pabianiczanin, który sądzi, te na
k.omp„ 17 pp, lat Zl...
ten szlachetny cel nikt nie poskąpi
groua.
We wrześniu 1988 r. dyrekcja MU%eum akieMotna 'Więc z góry założyć, że społeczeństwo · rowała do Miejskiej Rady Narodowej pismo w
nte będzie wyciągać ręki po środki finansowe
spr&wie odbudowy Pomnika
Niepodległości.
d!> władz.
Przewodniczący MRN, mgr Ma.rek Da.lk1>ws1d
Z kolei pan Zdzisia.w Galus ws.pomina, te
odpowiedział, że postulat jest słuszny, ale
że
Idy . rozbity pomnik leżał na skwerze, jakaś
kilkanaście metrów dalej stoi pomnik bojowpatnotyczna polska ręka przez wiele dni kładła
·ników o wyzwolenie społecwe i narodowe, nie
tam ukradkiem biało-czerwone wiązanki kwiawskazana jest więc budowa drugiego pomnitów. Pan Galus gotów jest pomóc w odbudowie
ka. W zamian Prezydium MRN
proponuje
tak finansowo, jak i w pracach budowlanych.
wzniesienie na pl. zwycięstwa wspólnego pomA gwoli ~clsłoścl historycznej należy xaznanika ku czci wszyetklch poległych w walce o
f:ąć, iź sprawa nie pojawiła się dopiero w
wolność i niepodległość .
1~&8 r. Rzecz bOwiem w tym, że brązowa lfl'aPre%)'dium, które nie ma prawa decydować
kietka głowy marszałka Józefa Piłsudskiego zow imieniu całej Rady Narodowej, zapomniało,
•tała Niemcom wykradziona i przechowywana
te propon<>wany przezeń pomnik już istnieje
1 narażenie m ż ycia całą okupa cję. W Pols~
- na pl. Obrońców Stalingradu. Po drugie zaś,
Ludowej też zresztą, zwlaucza w okresie stalito gdzie jest ów pl. ZwYcięstwa, którego nie
nizmu. Ale po każdym zakręcie historycznym
ma jesr.cze na mapie miasta? Gdzieś pod lał przy ka żd ej lekkiej odwilży problem odżysem, na peryferiach dalekiego Bu o:aju, który
wał. w 1980 r. poszła fama, że figura Legloni~
stał się jut wspaniałą betonową pustyni ą. Ta
sty spoczywa w podziemiach Łaźni MieJ"skleJ·.
dzielnica nie potrzebuje dla <izdoby defiladowej pustyni, lecz parku, choćby takiego
w
stanie dziewiczym, który moiina zagospodarować w przyłączonym do miasta Sereczynie.
Pani dr Wanda. Lelonek, której dziadek był
legionistą, jako prezes Towarzystwa Przyjaciół
Pabianic miała wlecej szczęścia. Kiedy Towarzystwo zaproponowało lokaliza cję pomnika Leg'onist y w parku im. Juliusza
Słowackiego.
kierownictwo MRN wrraziło z godę na odbu dowę, na powołanie społecznego kom itetu budo wy
ł otwarcie konta, z zaznaczeniem, ż e wszelkie
koszty pokryje spo łe czeństwo. ::\ie zgodzon::i s i ę
natomiast na lokali zacj C'.
Przy okazji padł \\·niosek, aby p irk Juliusza
Okazało się, że nie ma tam podziemi. Nie czrSl0 \\" C ~<i e ""o przemianować na
p ~r k
Niep. dkaj? c r-a kolPjny fa łszywy sygn a ł
d z iałac ze
l0'!loś ci , chociaż mam ~· ju ~
p·l rk ·wolności,
„Sol id ·rnrś ci ·' za o pr o batą wład z parafi alnyrh
z\\·any VP'.tl:irn ie , .St rze lnic ~ „ . W J1tact1 70,
umiei': cili o c 2Joną p laki etkę na murzr. k ościc l .::,
:XIX \\·ieku p q ~+ or gm;ny ewangelickiej WilmniE'j \\·i ęc ej n ~ wysokofr i ko lumny z pos ąż 
helm Zimmer przekazał własne grunty na pubkiem ś w. Floria na, wzniesionej blisko park.anu
liczny ogród 1Spacerowy, który \'I latach
30.
w drugiej poł o w ie xrx w., prawdopodobnie 11 >ł
naszego wieku powiększono o ogród magistracpamiatkę jzdnego z po żarów w mieście. ~:o l
ki. Podczas okupacji park był dostępny tylko
histo ria jakby s i ę powtórzyła - po stanie w.odla Niemców i nazywał się Pastor Zimmer
jennym gł o wa Marszałka znikł a. 7apachnl" lo
Park, który po wyzwoleniu przybrał imię Juliuprow o k a cją, winn ych nie ma, a milic ja c d lat
sza Słowackiego. Skoro więc pastor Zimmer
poszukuje fanatycznego zło dzie j a. Moi P;i
by
przyjął w gościnę wieszcza Juliusza, to czemu
przywołać na pomoc d ucha detektywa Philipa
Słowacki, bez zmi an w naczelnictwie, ma nie
Marlowe'a, lecz byłby to dyshonor dla milicji,
przyjąć starego wiarusa z legionów Dziadka?
lepiej więc uznać, że n ie ma sprawy. Bo ,.SoliNo tak, ale już słyszę głooy czarnych progdarność" niby nie istnieje, ale Lech Wałęsa janostyków o przejawach fanatyzmu i wiecach u
koś odnalazł się w telewizji, a na murze koś
stóp pomnika Legionisty. Dobrze, ale jeśli nacioła św. Mateusza znowu pojawił się Józef
wet do czegoś takiego dojdzie, to może nie bę
Pilsu<lski. Odlana z brązu kopia, ściśle wedfog
dzie to fanatyzm, tylko objawy solidarności paory ginału. U podnóża zielone deszczółki w forbianiczan, ich jakości, patriotyzmu i poczucia
mie krzyża, gdzie w na j tęższy mróz leżą narę
dumy narodowej? Czy od tego zawali się ustrój,
cza świeżych kwi atów.
padnie urząd prezydenta i pierwszego sekretarza? Nie wprost przeciv.-nie! Z rozmów, jakie
No dobrze, ale czy Marszałek musi
prowadzllem z działaczami społecznymi, wynibłąkać się po zakamarkach, skwerach
ka. że ta-k prezydent Radosta.w Januszkiewicz,
jak i I sekretarz KM PZPR Bogdan Kunka.,
i mur"<ch?
należą do ludzi, których nie przywieziono tu
w teczkach. Są to pabianiczanie, którzy bez
Pan Zbigniew Dychto, przewodniczący Rady
względu na przeciwności losu i kłopoty nai·Miej!kiej PRON, oświadcza, że trzeba szybko
pr?Jeróżniejszej natury zawsze starali się zrobić
pow.olać społeczny komitet budowy, otworzyć
coś dobrego dla miasta.
konto w banku i odbudować ten Pomnik NieSęk w tym, że niekiedy zapominamy, skąd
p:idleg1ości przedstawiający żołnierza legionoprzyszliśmy, gdzie tyjemy i co komu zawdzię
wego. Szkoput tylko w tym, że kiedyś ulica
czamy. Wbrew przepowiedniom twardogłowych,
Zamkowa (dziś Armii Czerwonej) była wąziutka
którzy nie mogą wyrwać się ze stalinowskiego
i pomnik mógł stać n a obszernym skwerze, a
gorsetu, w mieście odsłonięto pomnik . ku c~ci
teraz znalazłby się na chodniku . Można je<lnak
Szarych Szeregów i Armii Krajowej 1 Pabiaupamiętnić to miejsce zwykłym polnym kamienice nie etały 1ię przez to zaplutym karłem
niem, a odbudowany pomnik zlokalizować gdzie
indziej.
reakcji.
Nie jestem s:rowinistą. Jestem p~sar~em, k'.6Słuszna uwaga. A poza tym jakby to
ry żyje w tym mieście, w tym mieście pomie!!lądało, gdyby przy ul. Armii Czerwonej
szcza akcję swoich powieści, z których żadna
nie jest dworskim panegirykiem ani lukrowaną
bajką dla niewiniątek, dzięki czemu ciężar laurów na pomniku ra~j mi nie grozi. Wiem natomiast, źe Pabianice sroce spod ogona nie wypadły. Zapisane na kartach historil, odznaczone Orderem Sztandaru Pracy I kl., są ośrod
kiem przemysłowym większym od dziesiątków
miast wojewódzkich w Polsce. Ale wiem także,
że pośród rodowitych pabianiczan nie ma takiej
rodziny, w której ktoś z bliższych lub dalszych
krewnych nie . walczyłby o Polskę w latach
1914-1920. I dlatego jestem całym sercem za
powrotem Legionisty do Pabianic. Niech stanie
blisko miejsca swojej pierwotnej warty - w
parku Juliusza Słowackiego. Wierzę. że dzięki
osobistemu zaangażowaniu pani Wandy Lelonek, panów Zbigniewa Dychto i Marka. Dalkowlkiego realizacja tego szczytnego celu zakończy
się szybko i p<>myślnie. Istotne, że jest już obywatelski komitet budówy i spoteczne konto,
aby pan Henryk Starzyński nie musiał przyjmować datków pieniężnych od sąsiadów. A jeśli
zajdzie potrzeba, zorganizuje się kwesty uliczne.
Tej szlachetnej akcji sprzyja także red. na·
czelny „Życia Pabianic", pan .Janusz Krajewski. A re<!. Stanisław Czekalski ma dla wszystkich zainteresowanych pomyślną wiadomość.
Otóź kTewni rzeźbiarza M. Lubelskiego przekazali telefonicznie informację. iź kompletna dokumentacja pomnika Legionisty znajduje się
w Londyinie i nie ma przeszkód, aby wróciła
do Pabianic. Poza tym do redakcji zgłaszają sit
osoby J;Jrywatne i zakłady pracy, oferując znaczTJ.e kwoty pieniężne. Cieszy takte obywatelska
postawa rzemieślników zatrudnionych w Rzemieślniczej Spółdzielni Remontowo-Budowlanej,
którz:v zadeklarowali na piśmie nie tylko swój
udział finansowy, ale przede wszystkim pracę
p rzy przygotowaniu terenu, roboty budowlane
i montażowe.
Kiedy ściga si~ ludobójców, w ich cieniu kryją się mordercy pomników. Życia ludzkiego
n ie da się przywrócić, lecz pomnik zawsze moż
na odtworzyć. Zbliża się 50 rocznica wybuchu
II wojny $wiatowej, która dla Pabianic oznacza . t~e tragiczną rocznicę śmierci pomnika
Leg1on1Sty. Jego odrodzenie byłoby -nie 4ylko
symbolem zmartwychwstania Feniksa z popiołów. st.ałoby się dowodem, że Polaków mo:i:na
pognębić, ~burzyć im l'Omnikl l domy, lecz nie
sl'Osób miszczyć polskości. wiary i pamięci,
ducha narodowego.

Powrót Legionisty
ż:y_ci a b:v_l przy ~iłs u d skim, maluje
akurat
mieszkanie, lPcz nie żo:luje · rzasu n a rozmowę.
Po _lat~ch milcze nia czlowic k pragn ie wyrzucić
z s1eb1e wszys tko, caly ten go rzki osad
co
nagroma~zil s ię w sercu. Mó wi więc ~e łzą
\':' ?ku, ze fo by ły wspaniale chwile, bo przec1~z to, c:i ni e ud ało s i ę Ko ści uszce , u·dało się
Ptłsudskl_em~.„ A Legionista na cokole to był
zwykły zolmerz, szeregowiec w maciejówce, w
szn.urowanych butach, z owijaczami na łydka<:h.
Op:nał go pas z czterema ładownicami, w pra-'
\'11eJ ręce trzymał karabin Mauser, a lewit nogą
de~tał dwugłowego carskiego orla, i te
łby
zwisały na zewnątrz c o kołu. Twarz żołnierza
była spokojna, uśmie chnięta, wy rażala radość
z dobrze s~ełnionego żołnierskiego obowiązku ...
. Wzrusl!len;e dławi w gardle, ro zmówca milknie na chwilę ...
~amięta, że Niemcy nie pozwal ali tam podeJść, 8:1e podczas de tonowan ia i tak było wiei~ ludzi; P?stać legionisty i tablica nie rozpadły
~u~_. cokoł Jednak legł w gruzach. p0dobni'.? jak
t Jego podstawa w kształc i e d.\\·óch kwadratowych bry~ . przypominających schody, A Niemey potrafili to rturowa ć nie tylko ciała, ale . I
dus.ze. Prowadzili swego rodzaju wojnę psycholog1cz~ą, aby załamać pabianiczan, i przez mieslą~ nie. sprzą tall powalonego pomnika. Ludzie
~ac1ska~1 ~ęby, płakali, zbierali na pamiątkę
kaw~_łk1; P!askowcą ... choć można było · ·to p.rzyptac1c zyc1em. Pan Henryk Starz~/ński także
z~obył .cenny odlam~k, ..który potem gdzieś mu
się zaw1eruszyL.
_Henryk .~tarzyński uwa ża, że Legionista winien wr6c1c do Pabianic, ponieważ jest symbolem ofiarnoś ci ~ bohaterstwa jednego pokolenia
młodych Polakow, k tórzy bili się w czterech
wojnach: pierwszej świ ato we j, tej w 1920 roku
potem zaś w wojnie obronnej oraz pod Lenin~
i Pod Monte Cassino. W swoim liście n a pisał
ulic i nowych osiedli trz:e~
pokoleniom także ten
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szenia Twórców Ludowych, te
niby taki znany, ceniony, zasłużony. Zgodził się, choć po
prawdzie to tylko jeszcze jeden obowiązek, bo przecież w
pole normalnie wyjść trzeba,
do miasta jechać coś załatwić,
oprowadzić ...
kupić, wycieczki
Dobrze, że rodzina pomaga. Ale
nie o to chodzi, a - że jak już
myzostał tym prezesem, to łatwiej będzie, więcej
ślał uratuje. Sprowadził raz z całej okolicy takich. co to na
skrzyP,cach stare nuty jeszcze
grać umieją, przyśpiewek nie
zapomnieli, przy kołowrotku
siądą, łowicki pasiak utkają ...
Starsi przeważnie. bo młodym
nie to dzisiaj w głowie. Młodzi
wstydzą się wsi. I na ten dzień
umówił też ekipę ze skierniE' "
wickiego domu kultury kamerą i magnetowidem Zapis
żeby zrobić, bo jak "tarz1 poa coraz ich mniei
wymierają to już ślad żaden
przecież nie zostanie. Nakręcili kasetę trzy godziny. Prawdziwy skarb.
że nawet w telewizji takiej nie
mają. Ucieszył się Brzozowski
jak dziecko i niedh1<'0 z tej radości też sobie wideo kupił, kolorowy telewizor. Będzie chciala jakaś wv<"ieczka ludowe obrzędy zobaczyć, to się włączy Praktycznie i
wykombinował.
nowocześnie . A i samemu czasem miło w domu popatrzeć .
No, to posłał syna d" f 01>11c·za.
do wydziału kultury. żE'hy przywiózł tamtą kasetę do przegrania, bo oryginalna r.i'! jego i
praw do niej nie ma i\ tu
wraca chłopak i mówi. że.„
wszystko skasowali. W lipcu to
było. Do dziś nikt nie przyjeparę kilochał do Sromowa metrów tylko - żeby chociaż
powiedzieć: przepraszam. Tyle

dał dużo, dużo więcej. Z czego?
Ano, z tych swoich dziesięciu
· hektarów i szopek, które od
czasu do czasu robi na zamóPrezes Julian Brzozowski nie
wienie. Chętnych nie brakuje.
wie teraz, jak tym, których anOferują złotówki, marki, dolaw oczy .
spojrzeć
gażował,
ry ... Większości odmawia, bo
Wstyd. Po prostu, wstyd! I to
nie ma czasu. a poza tym ·- to
jeszcze nie za siebie, a 1~ japowinno zostać w Sromowie, w
kiehś urzędników od kultury
Polsce. dla przyszłych pokoleń.
mówi - .~arkiem
Już oni ją Wszystko jednak drożeje . Za
chyba na łopatki położą .
ciągnik zapłacić o ponad milion
więcej niż dałby oneo rol<'em.
Julian Brzozowski dobrze zna
Sąsiadki z żony się śmieją, że
wartość tego, co robi. Jego rzetacy artyści, a ona nawet futra
źbione szopki są u Pijarów w
nie ma. Coraz trudniej żyć.
Łowiczu, w Leszenie, w kilku
Więc pewno trzeba będzie doinnych kościołach. w Kanadzie,
konać wyboru.
Francji, RFN, we Włoszech . .
Pięć lat temu miał wystawę w
Ale zanim to nastąpi, Julian
Dortmundzie: rzeźby jego i syBrzozowski chciałby zaprosić
na, obrazy córki. pająki żony.„
do siebie ministra Aleksandra
Bo nie tylko on jeden w rodziKrawczuka, oprowadzić go po
nie tworzy. Nie tylko jego rzeź
już pawilonach,
napęczniałych
by są w muzeum. Muzeum pokazać stare narzędzia rolnijak głosi napis - rodziny Brzocze, które niszczeją, bo nie ma
zowskich!
ich gdzie pomieścić, opowiedzieć o wszystkim, a potem zaA ilu zagranicznych gości już
je zwiedziło? Ilu ambasadorów pytać wprost:
z żonami, biznesmanów, profe- Panie ministrze, co ja mam
sorów? Jedna ambasadorowa
robić? Rzeźbić na handel za dotak się zachwyciła. że cały dom
lary, łeby utt'zymać jakoś to,
w łowickim stylu potem do sieco jest, czy z pomocą państwa
bie zawiozła. I prymas Glemp
powiększać zbiory, rozbudowybył kiedyś. i marszałek Sejmu
wać muzeom, ratować dalej giMalinowski, premier Rakow nącą kulturę polskiej wsi, póki
ski... Długo by wymieniać.
jest na ło jeszcze czas? Co pan
zrobiłby na moim miejscu?
prosto :
myśli
Brzozowski
gd yby nie było po co, to by nie
przyjeżdżali. Cóż jednak z tego. skoro wciąz zdany tylko na
siły? Cóż z tego, że
własne
władzE' wyrażają uznanie, pogratulują, jak nikt
dziwiają.
potem nie chce pomóc? A pr7-ecież utrzymanie takiego muzeum kosztuje. W zeszłym roku
zebrał z biletów osiemset tysię
cy złotych. Niby dużo. Ale wy-

starań, przygotowań, kosztów i
wszystko zmarnowane.

PAWEL TOiMASZE'WSKiE
Gdy wychodzi w pole, jest
tylko rolnikiem. Tak, jak są
siedzi, orze, sieje, grabi, kos i...
Nie wstydzi się tej roboty brudnej, znojnej, bo z zien11
wyró"l i jej zawdzięcza ws1.ystko. co ma. Ale kiedy zim~1 .
w '" ieczór bierze w rękę lipowy klocek. a w rlrugą - dłn ·
to, albo ostry nóż, staje sk
k irns więcej niż gospodarzem
na dziesięciu hektarach, niż in dywidualnym producentem pło
dów rolnych.
Julian Brzozowski nie ma dyplomów. tytulów. zaświadczeń
Nie potrzebuje ich. Wystarcza
mu ręce . Nie pobieral przecież
nauk u słynnych profesorów
Jegn ak a demiii były nadbzurzań s kie h1ki. przyd10żne kapliczki. malowane chłopskie cha ty. Tam odkrył i doskonalil
swój talent.
Rzeźbić zaczął już jako mlo
dy chłopak Dla fantazji - móDla domowej dekoracji.
wi
N ;.i j p iPrw patrzył . nvślal. wyobkobrał
rażał sobie, a potem
zik i tak długo cią! aż prosty
kawałek drewna zmu'!•ił się w
ptaka. krowę czy ludzką postać. Ani się ;postrzegł. g:iy ~a
zabawa zrod1lła pasję, któ1ej
poświęcał pr:>wie każde, wolną
od pracy w polu chwilę. Z całej parafii przychodzili zobaczyć
jego figurki, cmokali z uznaniem, dziwili się, że taki zdolny, a jeszcze na wsi siedzi.
Zastawił
Trzymał wszystko.
drugą, komórkę ...
jedną izbę,
pomyPokazać by to gdzieś ślał w końcu, bo już I ludzie
z dalszych stron się zwiedzieli.
a w domu ciasno, że nie było
się gdzie ruszyć. Może w Warszawie jaką W)'5tawę zrobią?
Pojechał. Na próżno: nie ma

warunków, pieni ędzy, zainteresowania... Nie uwierzył. Ale
trudno - prosi ć więceJ nie bę
dzie. Nie chce miasto ludoweJ
sztuki u siebie , to niech przyJeżdża oglądać ją na wieś . I
postanowił, że sam sobie zrobi
które ..
wystawę w muzeum,
zbuduje obok domu, w Sromowie ..
Z początku łowickim urzędlll
kom nie bardzo chciało się to
pomieścić w głowach . Prywatne muzeum, z prywatneJ inicjatywy?„. Po co? Dla kogo? PoBrzozowski
dejrzana sprawa.
nie dawał jednak za wygraną
i wreszcie wydębił od nich zezwolenie na budowę oraz ~to
tysięcy złotych pożyc zki. Trochę mało, bo więcej jak drugie tyle musiał wyłożyć z wła
snei kieszeni. Chociaż dobre i
tyle.
W urzędzie ciągle
zrozumieć . Willę by
za to wystawił albo

nie mogli
pan sobie
porządne

kupił

- drwili. Ale jak
było uroczyste otwarcie, przyjechali: Były też władle z powiatu, z województwa ... Podomóbało się. Nasze muzeum auto

wiły później,

Gości przywoziły.

Pierwszy pawilon zbudował
Brzozowski w siedemdziesiątym
Murowany, solidny,
drugim.
dwadzieścia dwa na osiem metrów. Wstawił doń szopkę, ło
wickie wesele i inne scenki.
Wszystkie ruchome, bo figurki
tak robił. żeby do silników podłączyć. W domu nie mogło być
o tym mowy.
Drugi - w osiemdziesiątym
pierwszym. Ale pożyczki już
nie dostał, bo - powiedzieli tamta jeszcze nie spłacona. Więc
tylko z pracy rąk. Ciężko to

przyszło. Dał jednak jakoś radę i jakby na przekór trudnościom od razu też zaczął przymierzać się do trzeciego, dwa

od tamtych z
w nim
były
bryczki, wozy. sanie ... Nie mógł
spokojnie patrzeć, jak rozlatują się gdzieś na podwórkach .
w szopach, za stodołami. Niektóre jeszcze z zeszłego wieku ,
nikomu już niepotrzebne. Jeź
dził po okolicy i odkup ywał,
bo chłop darmo nie da. Lepiej
niech się zmarnuje - słyszał
nieraz. Dziwno mu było, że ze
wsi, a tak tradycji nie szanumyją Ale czy to dziwota kiedy z władzami
ślał zaraz tak samo się gada?

większeg o
żeby
zamysłem,

razy

Weźmy

chociażby

ten par-

king ...
starał
wyjaśniał, że

Dwa lata

się,

tłuma

latem to i
po kilka autokarów na dzień
przyjedzie - z młodzieżą szkolną. z turystami z zagranicy.„
Wstyd, żeby nie miały gd7-ie
i sąsied z i ciągle z
stanąć a
pretensjami - że drogę taraDopiero jak
sują. Dwa lata.
sam plac kupił za pół miliona,
to urząd łaskawie dał asfalt,
sprzęt i ludzi do roboty. A co
to za łaska, kiedy parklng tuż
przy sklepie i teraz gdy z dostawą podjadą, to pod same
drzwi, wygodnie, bez kłopotu.
czył,

I tak ze wszystkim: pomocy
prawie żadnej, bo a to przepisy a to brak środków. ludzi...
Kto chce uderzyć psa, kij zawsze znajdzie Ale tak, jak dopiekli mu w tym roku. to już
człowieka krew może zalać ze
złości!

Wybrali go prezesem skierniewickiego oddziału Stowarz7-

Uwaga! Apel do wszystkich!

• y
Języka Polskiego, który oKatowicach od 7 do 9 grudnia 1988 r„
z żywym oddźwiękiem w środowi s
kach kulturotwórczych kraju.
Rangę tego wielce reprezentatywnego forum miłośników piękna mowy ojczystej podniosło ieszcze
bardziej objęC'ie nad nim protektoratu przez I sekretarza KC PZPR, i:irzewodniczą<'ego Rady Pań
stwa - WojC'iecha Jaruzelskiego. Wziął on również udział w uroczystości otwarcia obrad kongresu.
Przypomnijmy że Rada Krajowa PRON była wraz
z Komitetem Jęzvkozmawstwa PAN i Narodowa
Kongresu
RadQ Kultury współorganizatorem I
Kultury Języka Pólskiego, zwołanego przed czterema laty do Szczecina. Do ważniejszych postanowień szczecińskiego forum jęzvkoznawców zaliczi,•
należy ustanowienie dorocznej nagrody im. Witolda Doroszewskiego, przyznawanej instvtucjom i osobom prvwatnym za wybitny wkład w orooago:-vanie kultury języka ojczystego. Wśród iei laureatów znaleźli się między Innymi profesorowie:
jeden z głOw
Mieczysław Szymczak (pośmiertnie nych orl{an!zatorów szczecińskiego kongresu), Stanisław Urbańczyk, Walery Pisarek, Konrad Górski
„życia
- oraz redaktOT Andrzej Wróblewski z
Warszawy".
który
kongresu,
katowickiego
Hasłem przewodnim

Il Kongres Kultury

bradował w
spotkał się
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!
na11kowców, nauzgromadził 450 ucżestników czycieli, wydawców, dziennikarzy, literatów oraz
g ości zagranicznych (w tym licznych przedstawicieli środowisk polonijnych) był „Język polski w
bog-actwie swoich odmian".
obok
Właś ni e województwo katowickie, gdzie
gwar śląskich I innych odmian języka Potocznego
funkcjonuje język ogólnonarodowy, iest swo istym
fenomenem - niezwykle wdzięczn y m laboratorium
do prowadzenia badań językoznawczvch. R oz winę
ły s ię one na dużą skalę w Uniwersytecie Sląskim .
obchodzącym niedawno piękny jubileusz dwudziestolecia działalności w Polsce Ludowej. Zaowocowały licznymi publikacjami, z którymi uczestnicy obrad mogli się zapoznać dzięki zorganizowanej w
centrum kongresowym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego wystawie, połączonej z kiermaszem. Druga, bardzo ciekawa ekspozycja, obrazona
wa ła wielowiekową walkę o słowo polskie
śla sk u .

akcentem byłd powołanie w skła d prezydium kongresu wybitnego naukowca z Uni wersyprzewodniC'zacego Komitetu Języ
Łódzkiego,
tetu
koznawstwa PAN - l7fOf. Witolda Smiecha. Sprawował on w trakcie prac przygotCJ1Wawczych odpowiedzialną funkcję sekretarza naukowego.
W centrum uwagi tnydniowych obrad l!:ongreMił ym

Foto: Cl:rUf101" Gałari1tskł

sowych, poclczaa których wygłoszono Mo referaty,
był język polski w całym swoim bogactwie: urzę
dowy, naukowy, młodzieżowy, wojskowy, środkó v.
masowego przekazu, polszczyzna na Śląsku oraz w
środowiskach p<>lonijnych. Obrady toczyły się na
sesjach plenarnych oraz w sekcjach.
Robocze posiedzenie plenarne w pierwszym dniu
kongresu zainaugurował referat nestora polsK1
prof. Stanisława Urbańczyk .
językoznawców Scharakteryzował on w pięknym i bogatym w
treści wystąpieniu rozwój polszczyzny w siedemdziesięcioleciu Polski Niepodległej, główną uwagę
poświęcając krystalizowaniu się języka ogólnonarodowego.
Z dużym zainteresowaniem zgromadzonych spotkały się również referaty wygłoszone przez prof.
Władysława Lubasia - „O kulturze językowej Polaków" i prof. Walerego Pisarka - „Polszczyzna
we współczesnej prasie". Zwłasz,cza ten ostatni, okraszony wieloma humorystycznymi acz horrendalnymi przykładami - był żywo komentowan y
wśród akredytowanych dziennikarzy. Gromki śmiech
rozlegał się na sali, gdy na przykład Walery Pisarek cytował, że „żyjemy w warunkach krótk iej
by
kołdry", „uciekamy do przodu" lub chcemy,
do
„kiełbasa szukała klienta". Wpadamy teraz
snack-barów, jadamy hot-dogi, mieszkamy nie na
przedmieściach, lecz w suburbiach.
Do jednych z najciekawszych referatów, prowozaliczyłbym
kujących do dyskusji i przemyśleń,
wystąpienie pr<>f. Aleksandra Wilkonia z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pokusił się on
bowiem - omawiając relacje zachodzące między
odmianami współczesnej polszczyzny a kulturą
języka - o scharakteryzowanie spustoszeń, iakie w
dziedzinie kultury językowej społeczeństwa sp<>wodował w latach 1949-1955 stalinizm. Jego skutki zdaniem profesora - boleśnie odczuwamy do dziś.
Zbyt mało Jl'l'Zeciwstawiamy się - jak to dosadnie określił - językowemu chamstwu, mówieniu żargonem, posługiwaniu się młodzieżowym slangiem, '\Jil)owszechnianiu przez nlekt6re u~orr H-

ałów wulgarnych. Wulgaryzmy
przeniknęły również do języka inteligencji, zawład
nęły nawet polszczyzną niekt6rych kobiet i dzieci. Zwrócił też uwagę, że ubóstwo językowe i szablonowość pojawiające się w wystąpieniach oficjalnych wywierają wpływ na zachowania i p<>-

terackie i filmowe

stawy społeczne.
Minister kultury i sz,tuki Aleksander Krawczuk
zaakcentował w swoim przemówieniu wysiłki władz
państwowych między pierwszym a drugim kongresem na rzecz upowszechniania kultury języka ojczystego. Zmodernizowane zostały w tym czasie
programy nauczania i wprowadzono nowe podręcz.nikli do nauki języka polskiego w szkole. Mimo
znanych trudności poligraficznych, w latach 1983-1988 ukazało się 40 publikacji słownikowo-popraw
nościowych, w łącznym nakładzie 4 milionów eazemplarzy. Według ministra główny nacisk powinien zostać obecnie położony na przygotowan ie wysoko wykwalifikowanych kadr polonist6w. Należy
też zapewnić środki finansowe na kontynuowanie
prac nad wydaniem „Słownika współczesnego ję
zyka polskiego".
Wypada zgoda:ić się z Andrzejem Wróblewskim,
który napisał w „Życiu Warszawy", iż „żaden kongres nie pO<!)l'awi stanu polszczyzny. Moga tei:io
dokonać dwie instytucje: rodzina i sZ!koła. W tym
celu trzeba jednal< i tę rodzinę i tę szkole (tzn.
nauczycie-li) wychować w duchu kultury języka".

JAINUSZ KOZlLOWSKI
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25 listopada 1988 roku wszyscy „siecbą-cy

okrakiem" lekarze mieli otrzymać
wypowiedzenia. Nie otrzymali, ale wojtna
trwa nadal.
sp6klzieLni zapewnia, te ci z ,.MePrezes
dicusa" prędzej czy później będą musieli odejść. Oni z kolei na to, iż nie pozwolą się wyrzucić za niewinność. Nie ich wina, że są mło
dzi, solidnie wykształceni i potrzebni ludziom,
i pragną wobec tego zarabiać nie mniej niż zarabia w Polsce wykwalifikowany robotnik. Prezes
im jednak zarabiać nie broni. Nie może natomiast
hotubić na spół
zrozumieć, dilaczego miałby
dziekze.j swej piea:<Sd konkurencję. Na Zachodzie tylko wariat postwuje w ten sposób, a tu
od razu pretensje.
- O co? - pyta prezes spółdzielni.
prz.eciwnikiem
Przedstawmy antagon!Sotów:
do
Spółdzielni Lekarzy Specjalistów, mającej
niedawna w Lodzi pozycję monopolisty, stał
się od kwietnia 1987 roku Zespół Lekarzy Specjalistów „Medicus", spółka z o.o., będąca zwiausług lekar•tunem .,nowego" w dziedzinie
11kich. :tnaczej mówiąc, przy boku dużej spół
dzielni, zatrudniającej ponad 700 specjalistów,
powstała na fali spółek mała forpoci;ta &wobodnej przedsiębiorczości, W porównaniu ze spół
niec0 ponad
dzielnią, j~t to istotnie liliput:
50 lekarzy, zatrudinionych po kilka godzin w
tygodniu, w większości dość młodych, co nie
Przeciwnie, pod
:imaczy, źe początkujących.
naprawdę
wzgl~em kwalifikacji reprezentują
silny zespól: aż 26 adiU;lktów, o.rdynato.rów lub
a także 12 samodzielzastępców ordynatora,
nych pracowników nauki, czyli docentów (przewatnie) i profesorów. Część z nich (24 lekarzy)

Chcieli konkurencji, to

do ~ku. Po
lrulua!rowyeh roz·
mowach i pn.etarigach uradzono, ił lekanom
postawiony zostanie wan.inek: zajęcia w ,,Medicusie" - owszem, ale nie mogą one prowad~ć
do zmniejszenia wymiaru g~in zaim..udnienla
w l!Półdzieln!. Medycy ~wo na to pr~stali,
sądlZąc, 7.e tym samym ko.n!Likt bądzie :zakoń
czony. Był to jednak dopiero początek sporu.
w październiku
111.astąipił
Praiwdziwy atak
1988 roku, po zakończeniu okresu urlopowego.
Na burzliwym posiedzeniu Rada Nadzorcza
Spófdzielni zaostrzyła stanowisko. Pqdjęła mianowicie uchwałę, zabraniają.cą „własnym" lekarzom praktyki w spółce. Najwcześniej dowiebyły)
dział się o tym ówczesny (obe<:nie już
prezes ,,Medicusa'!, znat11y nam laryngolog:
dokonania
- O beZJWzględnej konie-cZJ11ości
wyboru powiadomiła mnie pani kadrowa, dodarozjąc znacząco, iż jej szef pragnie ze mną
ła
jak się wyraziła mawiać, z powodu mania przeze mnie statutu spółdzielni. Wysię
kręciłem zaraz do prezesa i dowiedziałem
- o dziwo - że jest to jakieś nieporozumienie, ponieważ nie zamierzał z nikim ~mawiać.
Uprzedziłem więc kolegów: jeśli kadrowa zadzwoni do was, zapraszając na rozmowę z prezesem, nie szykujcie się wcale, bo on nie zamierza z nikim rozmawiać ...
Uprzedzenie było o tyle chybione, że pani kadrowa nie poprzestała wcale na prop<>zycji rcnmowy. Wyznaczyła po p:r05tu czas na podph!anie „deklairacji lojalności" wobec sp6ldzielni. W
przypadku odmowy - groziła - nastąpi bezzwłoczne zwolnienie. Nie przestraszyło to widać
lekarzy, skoro do kadr zgłosiła się jedna tylko osoba. Trzeba było poczekać na inną, do-

najłaitwłej pnJ!WIOł&6 łekal'IZ7
wzajemnym zbadaniu aił, po

godniejszą sposobność.
Znaleziono ją w spółdzie1ni

ją mają!

Wojna uhogieh med1ków

spółdzielni. To oni
pracuje jednocześnie w
właśnie siedzą teraz „okrakiem".

Poznajmy na przykład
energii laryngologa.

szybko, korzy-

młodego, pełnego

W poniedziałek, gdy wybrałem się do ,,Meclicusa" z późną raczej wizytą, mijała .!llU
właśnie dziiewiąta godzina pracy. Od ósmej rano do drugiej po południu przebywał w szpipracy
talu, w swoim podstawowym miejscu
(bez którego - dodajmy - nie mógłby zatrudniać się w innych), gdzie pełni funkcję zastęp
cy ordynatora. O<l drugiej do czwartej pr.zy~
mował w spół-O-zielni, ji.lż jako lekarz-specJahw
sta, a od piątej do siódmej wieczorem spółce przy ul. Wólczańskiej, gd·zie zbadał około 10 osób i na dodatek porozmawiał z redakto.
.
rem.
Laryngolog powiada, że stara się z pracą me
przesadzać; nie pozwala sobie na więcej niż
na trzy zajęte poipoludnia i wieczory w tygodniu (oczywiście - poza najwaimiejszym etatem
i oczywiście - nie licząc dyżurów w sz,pitalu).
Chdałby pracować mniej, ale nie może. Z czego wówczas utrzyma rodzLnę?
Jego koletanka, przyjmująca tego dnia w
jednym z czterech gabinetów „Medicusa", jest
adiunktem ze specjalnością okulisty. Rano była w „Cefarmie" załatwiać dla spółki deficytowe leki. Potem - od jedenastej do wPół do
pierwszej - siedziała w „Medicusie". Nastę~
nie, od drugiej do pra.wie soostej po południu ,
spotkała się ze studentami na ćwiczeniach z
anatomii. Po szóstej wróciła zinów na ul. Wólczańską, coś tu było jeszcze do załatwienia ... ~
jak u k~legi.
popołudniami u niej podobnie,
Raz w tygodniu dojeżdźa do „Siry" w Sieradzu. Leczy tam, a jakże ...
drugim
i la ryngolog, oboje po
Okulistka
stopnia specjalizacji, zarabiają 70-90 tys, ~ł
miesięcznie. Jeśli zrezygnują z pracy w „Med1cusle" - ubędzie im 10-30 tys. zł (na razie
nie ma zbyt wielu pacjentów). Jeśli odejdą ze
- też stracą
&półdzielni. jak chce tego prezes
choć w spółdzielni jest
częś" zarobku , który mniejs7.y niż w spółce - liczy się za to do
podstawy emerytury. Nie do pogardzenia są
także ułatwienia socjalne i inne (płatne urlopy,
chorob0we, dodatkd służbowe), których spółka
nie może oferować.

J

okrał.iem".

dwóch stołkoch
Właśnie o to siedzenie na
rozpoczęła się wojna. Jeszcze w czerwcu 1987
roku gdy na ul. Wólczańską za1witali pier~i
pacjenci, w spółdzielni zaczęto rozwaźał, Jak

6 ODGLOSY

Niby większo.ść
trudnienia (szpitalu, uczelni).
ma takll zgodę, albo teł może ją bez trudu uzyskać, ale tak jest w~odln.iej, i bez;pieczniej...
Po co kusić licho?
Jak widać, lekarze z „Medicusa", choć pewni
są mocno swych racji, troszkę są jednak niePodobnie
pewni prawnego ich uzasadnienia.
dzieje się ze spółdzielnią. Tam z kolei nie mogą znaleźć odpowiedniego paragraiu, który by
jasno wykładał, iż „siedzenie okrakiem" koliduje z prawem. Jeden z punktów statutu zaprywatnej
spółdzielcom
brania wprawdzie
praktyki lekarskiej, ale nie jest do końca jasne, czy odnosi się to także do spółek. Mocno
nad tą niejasnością boleje prezes spółdzielni:
- Zycie wyprzedziło u nas zasady formalno·ptawne. Niezależnie jednak od stanu prawa,
demokracja w gospodarc:e polega na tym, aby
każda ze stron mogła sobie wybierać - pomię
Skoro takie
dzy dobrym a jeszcze lepszym.
prawo mają lekarze, nie można go odbierać
spółdzielni.

Prezes wykonuje zresztą postanowienia Rady Nadzorczej (składającej się również z praktykujących lekarzy) która uważa, że zatrudnianie o.sób pracujących jednocześnie w spółce nie
leży w spółdzielczym interesie. To, iż zamiast
natychmiastowych zwolnień, dali lekarzom możliwość wyboru, należy ocenić jako gest dobrej woli uczyniony ze względu na bezprecedensowy 'charakter zdarzenia. Na Zachodzie,
gdzie konkurencja istnieje od dawna, nikt by
w firmie nie pozwolił, aby niektórzy z pracowników zasiadali na dwóch stołkach, czując się
wygranymi niezależnie od wyniku rywalizacji.
Skoro medycy chcieli konkurencji, to ją mają!
Wątpliwe jednak, czy lekarze z
„Medkusa" tak bardzo chcieli.
konkurencji. Oni po prostu chcieli lepiej

CoUage: Grzegorz Galasiń&kł
a okazji listopauowej wypłaty, W pokoiku, gdzie zgłaszano su~ Po p1emąa:t..e, ci.ekały

stając

na aehkwemów karteczlu z ośw1a<1czeniem, ii
zu..iowiązują się oni nie pracować w spóiltacn,
n;e bęaących Jednostkami gospodarki uspołecz
nionej (.,Medicus" jest spół.ką prywatną). Wystarczyło tylko złoży<: siwóJ poapis ...
Niektórzy lekarze - zaskoczeni sytuacją
rzeczywiście go z.łożyli. Inni zdecydowanie odmówili powołując się na okoliczność, że w ich
własnej opinii &Półka (nawet prywa.tna) nie staprywa·tnej
nowi w źadnym wypadku formy
praktyki lekarskiej (w dotychczasowym przynajmniej rozumieniu tej praktyki), toteż nie za-:
chodzi tutaj łamanie statutu iwółdzielni. Trwali
przy swym stanowisku, bez względu na ponawiane nalegania i groźbę wymówienia. Jeszcze inni, błyskawicznie zorientowawszy się o czekającej ich w spółdzielni „zasadzce", z.decydowali się na unik, wysyłając Po odbiór pienię
dzy upoważnione prz.ez siebie osoby„
24 listopada 1988 roku, w przeddzień zapowiedziainych pNez spółdzielnię wymów.ień, doszło do kolejnego bur.zliwego posiedzenia Rady
z.na.na IDternistka,
Nadzorczej. Pallli profe.wr,
z ,,Medicusa",
przyjmująca również zlecenia
1tar~
bur%4=,
prawdziwą
wywołała
udowodnić,
jąc się z Kodeksem Pracy w ręku
siedzący oklrakiem" nie łamią staiż lekarze
tutu s.Półdzi~lnd, jak to im się za.rzuca. Nie z.do-lano się w tej kwestii porozumieć, lecz wystą
pienie pain.i profesor odni.osło najwi~oczniej p~
wien skutek, skoro nazaJutrz, 26 listopada, nie
została zwolniona ze StPółdzielni a·ni jedna osoba.

Nie znaczy to wcale, że groźby 111ie
odniosły żadnych rezultatów. Zmiany
nastąpiły, ale ..• w spółce.
Jut kilka dini wcześniej, 21 listopada 1988 reku zrezygnowała z wiceprezesury „Medicusa"
pani okulistka. Dotychczasowy. prezes ~v~iął sobie urlop, a potem. w grudniu, rówmez ustą
pił. Powody tych decyzji łatwe były, do odw ~polce, zagadnięcia: oboje, jako jedyni
trudnili się w charakter.ze pracowmkóiw etait owych. Sokoro tak, to spółdizieLnia miała na nich
większego niż na i.onych „haka". Jak duży był
to hak" tego oni sami nie wiedzieli (konsultow'~ni ~ tej spraiw•ie praiwnky zgubili się trochę w interpretaoj.ach), de na wuelld . wypadek również dla dobra spółki, ~tanowilt zre..
etazy~ować ze swych nieiwdelk1i.ch ozęścl
tu, ustępując je osobom nie leazącYm. w l!p6ł
dzielni, bez.piecznym przeto od retorsJi ...
Laryngolog i okulistka nadal oczywiście pracują w „Medicusie", ale jut tylko na ~o~
-zlecenie, podobnie jak wszYf!ICY lewze. nie b'r'
dący w zarząd.zie apólki. Umowy podpisuje
z reguły na trizy miesiące, a Potem sĄ przedlutane. Można - jak k>toj chce - PQdpin6 od

si•

Komu nagrodę
„Odgłosów"?
Na postawione powyżej pytanie
odpowiada KRYSTYNA POTOCKA-SUW.Al.SKA starszy inspektor
wojewódzki do spraw kultury.
-

Po raz

piąty

nasza redakcja

-

W ostatnim roku spóMzielllli lekarskiej
60 tys. pacjentów.

ubyło

Prezes nie wie, ile z tej liczby zabrała im
się
Słyszał, że „Medicus" przyznaje
tylko do 3 tys. klientów. Czy musi im wierzyć?
- zadaje sobie retoryczne pytanie.
A w ogóle - denerwuje się w końcu - nie
jest to kwestia konkretnych zagrożeń, ale I?rzestrzegania określonych zasad. Od pracowników
należy po prostu wymagać lojalności.
Zainteresowani lekarze odbijają tę piłeczkę,
zgodnie z piertłumacząc, iż nie zmniejszyli ani liczby godzin spędzanych
wotną umową w spółdzielni, ani nawet liczby przyjmowanych
tam pacjentów. Oni też się w końcu zdenerwowali.
- Dlaczego jakiś prezes - mówią - zarzuca
nam niefojalność, skoro ni~ robi tego nasz podlub
stawowy pracodawca. dyrektor szpitala
rektor?
Wojna biednyeh trwa. Utywając terminologii
ciszę na
wojskowej, mamy teru przejściową
froncie. Kiepsko zarabiający lekarze, okopawszy się w dopiero co zdobytych, nieco lepszych
finansowo pozycjach, czekają na generalny atak
spół
ze strony ubogiej w środki rozwojowe
dzielni. Lekarze będą się pewnie bronić z dewyboru:
terminacją, ale i spółdzielnia nie ma
jej
od rezultatów tej wojny zależeć będzie
spół
przyszłość w konkurencji z następnymi
kami lekarzy, których powstaje w Łodzi coraz

spółka.

więcej.

Tam, gdz.ie dwóch lię bije, C%4=sto wygrywa
trzeci. Mote więc zwycięzcą będzie w efekcie
pacjent?

swo-

samej istoty upowszechniania kultury. Czy możemy o tym mówić w odniesieniu do plastyki?
to
- Upowszechnianie kultury dla mnie szerokie uświadamianie i poznawanie różnorod
nych treści ! wairtości kultUTy, to także DOW·
szechny jej odbiór. Upowszechnianie kultury dla
mnie - to także kształtowanie postaw humanistycznych, twórCZY'Ch, otwartych. Jako mecenasi, którzy bezpośrednio sponso~ują instytucjom
i placówkom kultury, zasadniczy .nurt upowszechnieniowy widzimy - i realizuJemy - poprze.z działalność profesjonalnych instytucji upowszechnieniowych, instytucji artystycznych i
placówek. Natomiast w ostatnim czasie zauważyłam, że nieformalne, spontaniczne grupy podejmują działa.lność upowszechnieniową. Jest to
niezwykle cenne, szczególnie teraz, w tych niełatwych czasach, kiedy trudno mówić o prospołecznym działaniu we wszelkich dziedzinach ży.
Zatem co, zdaniem pani.

prawidłowego działania Dl\

Na zarobki w spółdzielni narzekano już od
dawna. Nie wdając się w sz.czegółowe rozważania, ograniczę się do podstawowej informacji:
za wizytę np. u pani docent (dr med.) płaci
się obecnie 1200 zł, z czego prowizja dla lezabiera
karki wynosi zaledwie 330 zł. Resztę
te pieniądze
spółdzielnia, i chociaż przeznacza
na bardzo zbożne cele (fundusze socjalne, koszty utrzymania lecznicy, rozwój bazy) oraz na
cele konieczne (podatki) to jednak fakt, iż bezpośrednio do kieszeni leczącego trafia mniej niż
jedna trzecia należności za wizytę, jest wysoce
deprymujący. Do tego stopnia, że jeden z doktorów, obliczywszy, ile mu się na rękę wszystkiego należy, w nagłym odruchu protestu wy„Wizyta u
wiesił na swoich drzwiach kartkę:
mnie kosztuje paczkę „Carmenów".
Najkrócej skomentował to laryngolog z „Medicusa":
- W Finlandii, gdzie zapoznałem się z tamspół
tejszą służbą zdrowia, też funkcjonują
dzielnie, w podobnej mniej więcej co w Polsce
proporcji dzielące swoje przychody. Z tą Jednak różnicą, że to Lekarz otrzymuje 80 procent,
a nie spółdzielnia ...
„Medicusowi" daleko do Finlandii, ale proporcje są w spółce bardziej korzystne niż w
łódzkiej spółdzielni: z 1700 zł opłaty za wizytę
(u lekarza posiadającego stopień naukowy) prowizja wynosi połowę.
Prezes orientuje się dobrze, jakie pretensje
powiada - co może, aby
mają lekarze. Rob.i to ostatnio dwupodnosić zarobki (udało się
krotnie, z 240 na 280, a potem do 330 zł). Dopóki wszak nie zmienią się radykalnie przepisy
podatkowe, dopóty nie bądzie naprawdę istotnych podwyżek. Cała nadzieja - uważa - że
te przepisy ulegną niedługo zmianie, ponieważ
to, co obecnie się dzieje, jest zwykłą dyskryw sto~unku
minac'ją sektora uspołecznionego
np. do spółek. Jeśli reguły gry ekonom1czneJ
staną się jednakowe dla wszystkich, wówczas
me będzie się obawiać żadnej konkurencji. Ale
na razie - bać się jej musi. I odpowiednio do
tego postępować.
- Czy można sobie wyobrazić, że taki „siew
akurat
dzący okrakiem" pan, przyjmując
spółdzielni, nie wspomni mimochodem, iż leczy
r6wniet w spółce, gdzie pacjent będzie mile
widziany? Oczywiście, że można. I to mi już
wystarczy, teby nie lubić takiego lekarza.

priyzną

ją doroczną nagrodę za upowszechnianie kultury.
Chciałbym usłyszeć od pani kilka zdań na temał

cia.

zarobić!

0

Sytuacja jest więc taka: „Medicus" daje
im pieniądze, a spółdzielnia zabezpiecza
na przyszłość. Dopóki ten podział r61 się
nie zmieni, nie przestaną „siedzieć

ruu na dtua,, lea wymagana jest wtedy zgoda pracodawcy w podstawowym miej1CU za.-

leży

u podstaw

rzecz upowszechnia-

nia kultury?
- Podstawą efektywnego i prawidłowego upowszechniania kultury jest dobra informacja
i edukacja kulturalna. Władze miasta doceniając wagę informacji w proces.ie upowszechniania kultury i sztuki powołały Centrum Informacji Kulturalnej. Centrum to, w moim odczuciu,
nie w pełni jeszcze realizuje cele i zadania, do
których zostało w istocie powołane, to maczy
stwarzanie i realizowanie systemu informacji
kultmalnej w całym mieście. Na razie funkcjonuje, jak sądzę, bez większych zarzutów. Jeden
„Kalejdo&kop".
z elementów tego systemu CIK zaczyna rozwijać: swoją działalność impreto
zową w siedzibie przy ul. Zamenhofa. Jest
bardzo interesująca oferta dla mieszkańców Ło
dzi. Radzę wybrać się d-0 „Piwnicy" także i po
to. ażeby zwrócić uwagę na zaprojektowane
z
wnętrza. które w moim odczuciu, są jedną
najciekawszych realizacji wnętrz w Lodzi w ostatnim cza.sit. Są one oryginalne i specyficzne
w swoim wyrazie i funkcji. Nie mogę się zgo.
dzić z tymi, którzy ocenę funkcjonowania, oCIK
becności kultury, sztuki we wnętrzach
przy ul. Ludwika Zamenhofa. próbują dokonywać poprzez twarde i mało wygodne siedziska
w kawiarni „Piwnica". Czy to może rzutować na
odbiór treści kultury? W moim odczuciu odbieranie kultury w mięk!kim fotelu i w eiepłych
bamboszach jest przykładem mieszczaństwa i
hedonizmu. co w konsekwencji jest zgubne dla
recepcJi sztuki.
Ze względów zawodowych najbliższe dla nmle
jest upowszechnianie plastyki, szczególnie sztuki
współczesnej. Upowszechnianie sztuki jest trudne i niewdzięczne, niewdzięczne z kilku powo·
dów: m. in. dlatego, że wymaga twórczego nastawieni a, sporej inicjatywy, wysiłku, przełamy.
'-\'ania schematów
Upowszechnianie plastyki i zespolona z tym
- jako system naczyń połączonych - edukacja
plastyczna mają na celu rozwój kultury plastycznej jednostki. społeczeństwa. Kultura pla.sotycz111a, jak każda inna zresztą, sprowadza się do
pewnego systemu orientacji czy świadomości,
orientacji w wartościach.
Kulturę plastyczną należy formować od najwcześniejszych lat. W sposób świadomy, stop.
niowy, systematyczny i atrakcyjny. Choć funkcjonuje i taki pogląd, że percepcji dzieła
sztuki nie można uczyć, nie nale-ly uczyć wystarcza sama intuicja. Chyba nie należy zgojakby
dzić się z takim poglądem. bo to brzmi
ktoś dowodził, że nie należy się np. uczyć ję·
zyka polskiego. Ogólnie poziom kultury plastycznej Polaków jest niSlki, czego efektem są buble, prymitywizm kolorystyczny, brak estetycznej
ogłady i wyczucia. ~ajomość lrulbl}.ry plastycz111ej jest nie bez znaczenia dl.a techniki I prze..
myslu, chodzi tu o dobre projektowanie, prokupno.
dukcję, a takie o umiejętny wybór I
przestrzeni, w
Myślę tu także o humanizacji
•której żyjemy, a przede wszystkim myślę o doskonaleniu osobowoki poprzez oddziaływanie
sztuki.
- A kim, według pani. jest człowiek upow·
szechniający kulturę? Szczególnie dziś, w tak
trudnej sytuacji, w Jakiej się znajdujemy?
- Jest to pasjonat a: jednej strony, a z dru.giej misj-0nar.z. Bo ci, którzy zajmują się upowszechnianiem kultury, są w stosunku do
obowiązujących średnich płac w Polsce, daleko
w ·tyle.
- Z naszeJ rozmoWJ mogę wnosi6, te nagroda „Odgłosów" winna przypaść komuś, kto jak to pani Powiedziała - jest pasjonat.em i mJ.
s,fonarzem, je.411 chodzi o propagowanie dziel
szeroko pojętej sztuki plełycznej. Mote ma pa.
ni nawet swojego kandydata?
- Tak. Bernard Kepler, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Lodzi. Dzięlti jego wieloletniej działalności BWA jest jedną z najpręż
upowszechniania
niej działających instytucji
iplastylki w Polsce. Dzięki niemu mamy okazję
w galenach ł6dzkich oglądać prace czołówki
artystycznej knj'U.

Rozmawiał:
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Przysiągł, że

wszystko

zwr6ci,

jeśli Na ski ze mną zerwie" .
Ta kradzież, proszę pana, miała miejsce rok przed moim a-

Nie

należy

s
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zazdrościć!
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krzywdę moralną?

Rozmowa z JERZYM

TRĘBICKIM

- Wszyscy skazani wiedzieli
s gazet, źe miał pan kochanka,
co mogli z całą brutalnością i
bezwzględnością

wykorzystać
Nie obawiał

przeciwko panu.
się pan tego?
- Jestem normalnym męż
czyzną. To .co, że gustuję także we własnej płci? Jako wię
zień, o dziwo, prawie mieści
łem się ze swym wolnościowym
homoseksualizmem w więzien
nym „kodeksie". Ze ścisłością
Talmudu określającym co
wolno, a czego już nie Czło
wiekowi-samcowi z samcem-nie Człowiekiem, w łóżku. A
właściwie w tzw. lt'lj 1. Lec7. oczyszczając z pod€ irzen s:t'hie,
pogrążyłbym swego eks-przyjaciela, którego zgnojono by jako
cwela. On mnie fałszywie oskarżył o szefostwo napadu na
Annę Wujek. Ja go uprzednio
wydałem prawu. Nie mogłem
zrobić tego po raz drugi. Znów
wybrałem
milczenie.
Będąc
świadom skutków tej niewyjaśnionej sytuacji po wywiezieniu mnie z mokotowskiego aresztu śledczego... Po wywiezieniu nas obu_.
- Cwel to najpodlejsza rola
w więzieniu. Czy próbowano ją
panu przypisać?
- Tak, na samym początku,
ale bez powodzenia. Mimo całej
tej gazetowej wrzawy. I
chociaż byłem aktorem. Więź
niowie - Ludzie, w większoś
ci chłopcy wprost lub pośred
nio ze wsi, uważali wszelkich
artystów za zgniliznę moralną.
W swoim pierwszym Zakładzie
Karnym Strzelce Opolskie wygrałem wstępną bitwę w mojej wieloletniej walce o godność programowym zachowaniem swojej inności. Za kratkami wręcz obowtązuje brutalność. W słowie i w czynie.
Każde zaszczute zwierzę warczy, stroszy sierść, pokazuje
kły. A ja, rzucony na tzw. oddział nierobów, między stu kilkudziesięciu ostrzących na mn;e
zęby, wygolonych do gołej skóry złodziei, bandytów i morderców, mimo nieludzkiego lę
ku, począłem zachowywać się
jak osoba z najlepszego towarzystwa. Wszedłem do malej
śmierdzącej celi z czterema agresywnymi skazańcami i zardzewiałym kiblem w rogu, jakbym wysiadł tu na chwilę z
Orient Expressu. Na
swoim
pierwszym spacerze miałem duszę na ramieniu, ale udałem z
kurczowym spokojem, że nie
widzę ich spojrzeń, nie słyszę
ich wściekłych szeptów I ani
się

resztowaniem.
- I co zwrócił?
- Nic. Bałem 1ię zawiadomić milicję, bo szantażował
nas z Andrzejem, że powie o
innych sprawach. W okresie
procesu cała polska prasa zrobiła z Mieczysława G. anioła.
Nawet dziewiczo obiektywna
Barbara Seidler napisała w „ży
ciu Literackim": „ ...dla Na-skiego stawały się za małe
pieniądze Mieczysława G„ który go utrzymywał przez kilkanaście lat". Parę wierszy wyżej, tej pierwszej damie naszej
sądówy „wydaje się niezbite"
że Mieczysław G.
nigdy nie
miał żadnego udziału w moich ·
milionowych zyskach. Czyli o
nich wiedziała. Miał! To ja
„utrzymanek" finansowałem liczne podróże „Robaczka" na Zachód i jego obfite zakupy w
Paryżu, Londynie czy Rzymie.
Zaś on, też złodziej, do dziś
drapuje się w anielskie szaty
niewinnie skrzywdzonego.
- A może wyrządził mu pan

domyślam

poniżających

mnie ,.plotek". W kolejne dni
byłem dla całej tej bandy dyskretnie życzliwy i nikogo nie
pouczałem, niczemu się nie dziwiłem. Moja uprzejma stanowczość wykluczała
ich pytania.
Stu kilkudziesięciu dwudzie~to
parolatków zatrzymało się j:ikby w pół kroku. Trudno bić lub
gwałcić osobnika, który wycią
ga do nas dłoń z pewriym siebie uśmiechem.
- A nieco później?
- Przez 10 lat mego pobytu
w więzieniu tylko dwa razy na
krótko byłem zagrożony. Poza
tym nikt z więźniów nie zrobił
mi nigdy najmniejszej przykrości. Wierzę, że ów wyśmiany
„bon ton" stosowany przez białych arystokratów obez"' 1 ładniał
na moment czerwonych rewolucjonMów. W moim wypadku, bez żadnej przesady, to był
taniec pod gilotyną.
- Skazany o pseudonimie
„Książę" wręcz pana sympatycznie podrywał. I chyba z pewni\ wzajemnością?
- Wolałbym sobie odciąć ..•

palec

-

pisarzem.

niż wdać się

tam w ja-

kieś
romanse. W więzieniu
walczyłem o swoje życie. Bę
dąc
gnojonym i pomiatanym
przez współskazanych nie mógł
bym o nich pisać. A bez pisania chyba bym się jednak powiesił. No, może bym np. rysował.
Musiałem zdobyć
ich
zaufanie, sympatię, a może i

pewien podziw. A poza tym
brak wytchnienia od własnej
płci zwiększył we mnie apetyt
na tę przeciwną. Książę? Urzekł mnie swą
inteligencją.
Choć skończył tylko pięć klas.
Był kimś szalenie opiniotwórczym wśród Ludzi. Zresztą dużo zdziałał w poprawianiu mojej więziennej opinii. Pod koniec kryminału zakochałem się
w osiemnastoletnim więźniu
-pastuszku z PGR, półanalfabe
cie, podobnym do Brigitte Bardot. Piszę o tym w trzecim tomie.
- Co dzisiaj słychać u Księ
cia?
- Nie wiem. Pewnie rozpił
się·lub może został dyrektorem?
Szkoda by go.
- A inni bohaterowie „Zbrodni i ... "?

- Pożenili się, mają
oczywiście piją; handlują

dzieci,
na bazarze. Niektórzy wrócili za kratki, niektórzy znów stamtąd
wyszli.
Wczoraj
spotkałem
"Trupa" na ulicy. Jeździ za
kółkiem w transporcie. Bohaterowie są zmęczeni. Na szczę
ście ich górna i chmurna mło
dość pozostanie nieskażona na
kartach mojej książki.
- Bardzo sympatycznymi postaciami są pana siostra Hania
i jej syn Robert? Co z nimi?
- Oprócz mojego przyrodniego brata, Robert jest jedynym z
naszej rodziny, który się do
mnie przyznaje. Gdy umarł
mój ojciec, rada
familijna
sprzeciwiła się, żeby Hania dala nekrolog do gazety. Po co
przypominać ludziom zhańbio
ne przeze mnie nazwisko. Z
Hanią utraciłem kontakt.
- Pan w gruncie rzeczy nie
kocha ludzi?
- No cóż, Cierpiąca za biedny, polski lud, Maria Konopnicka ponoć była wyrodną matką. Myślę, że najbliższe pokrewieństwo czy najgorętsza przyjaźń są najżyźniejszym polem
wzajemnej nienawiści. Nagle z
błahego powodu tryskają z obu
stron nigdy dotąd nieujawnione, zaciekłe urazy. Ta nienawiść, obawiam się, bywa tym
namiętniejsza im gorętsza i dlugotrwalsza była uprzednia wzajemna bliskość. Stąd owe krwawe rozprawy bolszewików
z
mieńszewikami, naszej opozycji
z partią, romantyków z pozytywistami.
- Kto to jest Barbara W.?
- Znana autorka ro.in. „Ciebie jedną kocham". Mój wierny przyjaciel z młodości Wraz
z Hanią, a potem częściej sama, pomagała mi ofiarnie orzez
ostatnie pięć lat mojego wię
zienia. Niestety na wolności widuję ją raz na rok. ~oże tak
rzeczywiście Jf:st słusznie]?
- A Mieczysław G.?
- „Robaczek"? Mój eks-przyjaciel, aktor, ostatnio bardziej
prezenter. Prowadził wybory
„Miss Polonia". Andrzej Wicz
tak pisał do Komisji Wymiaru
Sprawiedliwości: •.. „Otóż Mieczysław G„ nie
mogąc
ścier
pieć, że jestem z J. Na-sklm w
Zakopanem, otworzył dorobionymi wcześniej kluczami Na-skiego jego mieszkanie I ukradł mu Venus wartą dziesiąt
ki tysięcy dolarów, inne cenne
obrazy oraz antyczne srebra,
rze:fby,
porcelanę,
tkaniny.
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- Moralną na pewno tak.
Zamieszałem go pośrednio w
swoje przestępstwa. Miał naciągany proces o duperele. Ale
nie dość, że mnie okradł, to
broniąc się przed sądem, kłam
liwie zaszargał moją męską godność. Gdy wyszedłem z wię
zienia, miałem koszmarne, za-

stępcze

mieszkanie i

niewiele

więcej na grzbiecie. Zaproponowałem, żeby zwrócił mi po-

łowę
rował

„wziął". Zaofiapodzielić
ze mną

tego co
się

wszystkim co ma, ale na drugi
dzień oświadczył, że nic mi nie
da, bo ja chciałbym wszystko.
- Nie oddał pan sprawy do
sądu?

- Nie. bo musiałbym wpłacić
ponad 1 O procent z kilkudziesięciu milionów złotych. Taką
mają wartość
ukradzione mi
przez niego antyki.
- I tyle by zostało z wieloletniej miłości...
- Marzę, aby Mieczysław G
wytoczył mi proces o zniesła
wienie Dowiodę całej prawdy.
Niech już będzie ten magiel.
- „Kiwam się na stołku i
gapię w kraty. Jeszcze tylko 17
lat i trzy lata za grzywnę" pisze pan w swojej książce.
Czyżby stracił pan wówczas rachubę czasu? Dwadzieścia lat
to epoka w życiu człowieka!?
- Roman Bratny w przedmowie powiada, że przeslani1>m
mojej książki jest nadzieja.
„Trudna nadzieja ludzkiego bytu" ...
- Pana książka to pierwsza
u nas jaskółka tego typu. Ale
kosztem jakieji wiwisekcji na
samym sobie!?
- Mój proces i kampania
prasowa ujawniły także tyle
nieprawdy o mnie, że rzucenie
dziennikarzowi na żer moich
intymnych spraw już prawie
nie boli.
- A gdyby Rada Państwa w
końcu nie ułaskawiła pana?
- Napisałbym w celi swój
kolejny melodokument. A tak,
nie wiadomo... Z pewnością
wytrwałbym w więzieniu jeszcze wiele lat. Czymś tam karmiąc nadzieję na wyjście.
- Czym?
- Złudzeniami. że w nowym, lepszym systemie zmieni
się też na plus sądownictwo,
że wybuchnie wojna nuklearna, że kiedyś otrzymam Nobla ...
- Swoją twórczością pragnie
pan podobno zadośćuczynić moralnej ekspiacji? Roman Bratny
napisał
w
przedmowie do
,,Zbrodni I...": „Nasz system penitencjarny może to sobie zapisać po stronie poważnych zysków w dziale rehabilitacji tego więźnia. No i w dziale „prewencyjnej rehabilitacji" wszystkich jego czytelników". Pan
podziela tę opinię?
- Nie tylko ja zawdzięczam
Bratnemu swoje dalsze istnienie, ale i ta książka. Bez jego
i takiej przedmowy książka
cztery lata temu nie zostałaby
przyjęta do druku. A może pisząc ją chciałem
totalnie się
zemścić? Choćby na sprawiedliwości. Lub zarobić dużo pieniędzy i zaprosić moich kilkanaścioro młodych przyjaciół na
wakacje jachtem po Morzu
Sródziemnym? Kto wie, co naprawdę w nas siedzi...
- Przeczytałem stare pisma
łllmowe, przejrzałem fotosy I
przypomniałem sobie
postacie,
jakie grywał pan na dużyJD I
małym ekranie.
Pisano: „Na-ski" ujmuje widzów nieśmia
łością, zagubieniem i osobliwą
neurastenią owych chłopców z·
kompleksami, na próżno usiłU
jących odnaleźć swoje miejsce
na ziemi". Nastolatki zniewalał
pan urod!ł I pchlęklem aman-

Mijały
zaczął pan

ta.

lata..• W

więzieniu

narzekać

na zdro-

. wie?

- Gdy dziewczęta rozpoznawały mnie na ulicy, wzdychały
z żalem: „Boże, jaki on brzydki!" Po prostu byłem niezwy-

Ale eieplo!

kle fotogeniczny. Ale też stojąc przed kamerą, bardzo chciałem wydać się piękny Więc takim też się potem wydawałem„ Od niedawna usilnie chcę
być mądry. Co zaś do stanu ·
mojego zdrowia w więzieniu to
szybko postanowiłem zachować
pełnię
sił.
Gimnastykowałem
się,
kupowałem za papierosy
rozwodnione
mleko,
jadłem
czo~nek,
smarowałem
twarz
kremem. Wierzyłem, że jeszcze
zdobędę świat.

- W finale książki bohater
Jakub Na-ski umiera w swojej
jednoosobowej celi - trumnie?
- To przenośnia. Może lata
więzienia coś tam we mnie zabiły? Lub coś zasiały? Coś o
czyrn jeszcze nie wiem. Ową
niby-śmiercią

kończę

drugą

część całości

kara",
trzecią,
wolność .

„Zbrodnia, seks i
obecnie pracuję nad
w której wychodzę na

- Nie myśli pan o powrocie
do aktorstwa?
- Myślę. Chciałbym zagrać
w filmie superkomediową rolę. Może się uda'!
- Teraz żyje pan wyłącznie
z pisania?
- Moje
honorarium
za
„Zbrodnię i.„" nie wystarczyło
na długi. Ale to nic. Dorobię
się i ustanowię prywatne stypendium dla początkujących,
niemłodych pisarzy.
- Smakuje pan swój autorski sukces. Coraz głośniej o panu?
- Cieszy mnie sympatyczne
przyjęcie „Zbrodni I..." jej bardzo duża · poczytność . A także
życzliwe
recenzje.
wywiady
prasowe, dwa programy w
TVP Ale nie lubię tej skróconej wersji. ,Jest.em maksymalistą. Niecierpliwi mnie to, czego je~zcze nie zrealizowałem.
Liczę. że kiedyś w całości powstanie tiui.y, ważny film. W
koprodukcji z Zachodem.
A
może wreszcie takiej prawdziwej ze Wschodem? Pisałbym
się na to. Na razie. z dużym
trudem doprowadziłem do przekładu dwóch tomów na „amerykański" Chcę aby zawędro
wała
pod
międzynarodowe
strzechy. Zobaczymy czy uda mi
się i to.
- Co ma pan w najbliższych
planach?
- Skończyć
wspomniany
trzeci tom, na który podpisałem umowę z Krajową Agencją Wydawniczą Rzecz opiewa
- oprócz moich prywatnych
przygód - wielki bunt więzien
ny. Mam nadzieję zawrzeć tam
całą skomplikowaną polskość okresu „Solidarności". Zbieram
też materiały na serial telewizyjny. Chętnie zrobiłbym scenariusz z mojego opowiadania
„Tro::;zkę nie fair". Ukazało się
niedawno w „Fikcjach i Faktach".
- Nic pan nie powiedział o
swoim warsztacie pisarskim?
- Pracuję długo, żmudnie.
Kreśląc, klejąc. Dokładając coś

po jakimś czasie Jak do bigosu. Napisana rzecz też musi
się odstać. Gdy tak pichcę tę
swoją
potrawę,
bez przerwy
myślę o odbiorcy. Niech czytelnicy mówią o rezultacie.
- Publicysta „Kultury" pf.
sze: „Trębicki potrafi w umiejętny sposób zdawać sobie sprawę ze swego nieudanego i smutne_go życia. Przeprowadził nas
przez swoje piekło. Przeczytajmy jego powieść z uwagą i
współczuciem ... ". Co pan na to?
- Mnie należy zazdrościć.
Żal mi dziesiątków tysięcy nieszczęśliwych za kratkami, którzy trują się przeżuwaniem
swoich jakichś tam krzywd cał
kiem odrzucając swoje winy.
Zrozumienie mechanizmu włas
nego upadku jest często warunkiem podniesienia się z dna.
Te pewnie wstyd, że ja widzę
swoje życie w sumie udanym.
Może to nawet mój grzech skoro rozpierające mnie szczęście
- z tego, że walczę o coś fajnego a mimo to uczciwego wyro~ło z moich 1O lat więzie
nia. gdzie dostałem się przecież za karę, bo złamałem prawo. A na domiar 7.łego stopień
tego szczęścia jest, obawiam się,
jeszcze wyższy niź mOj wielki
żal za grzechy.

Ro.zmawiał:

BOHDAN
GADOMSKI
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!e rozumiem. Ten Stanley dla et„
bie taki.„
Była przygnębiona.
Jak łdyby
stanęła przed zbyt wysoko podniesioną poprzeczką, dla niej nie do
pokonania. Ona, uosobienie nieustępliwości, bez wiary w siebie. A może jut
po wycofaniu się z biegu, o czym ja jeszcze
nie wiem?
Wertowała bezwiednie
strony artykułu
o
Hiszpanii, z którego przedwczoraj była dutntlł.
Podniosła na mnie smutne oczy.
- N.przyjazny. Namawiał cię na ten wyjazd,
a teraz rzuca ci materiałami w twarz? Nie rosumiern.
Nad tytułem napisano flamastrem: „Soap. Go
with this sentimental love story to some other
paper!" (Mydło. Zanieś tę sentymentalną opowiastkę miłosną innemu pismu!), i zamaszysta dekretacja z jego para!ą dyskwalifikujllC&

N

artykuł.
Rzuciła

nim w pusty kominek.
- I ma rację - powiedziała. - Teru nie
Hiszpania w modzie a Polska. Czołowe kolumny wszystkich pism zamalowane s11 Polsk4,
nie sposobem przyrządzania tej._ - strzeliła
palcami - no, jak jej tam, o której z.abaz:rałam połowę strony ..•
- Paela a la valenciana.
- Właśnie! - Stanley naigrawal się z niej. ·
„Ryt zabarwiony jest szafranem i oliwką, kawałki kurczaka i krewetki gwiaździście pouldadane._ A na kolację podawano małże w occie, solone migdałki, sałatkę z pomidorów i papryki". Stukał się w głowę. - A co ja wiem
o Polsce? No, powiedz Adam.
Zmieniła temat.
- Widzą, otrzymałeś list z kraju. żadii.ru
zmian w sytuacji twego ojca?
- Siostra potwierdza jego uwięzienie.
- Uwięzienie? Mówiłeś o zdjęciu ze stano;wiska. Nic' o tym nie wiedziałam,
- Jak i ja.
- Czy w związku z odmową powrotu aroł.ll twojej rodzinie jakieś dodatkowe represje?
Bestialski reżym! - wybuchnęła. Polpotowcy! Jeszcze go rozstrzelają. U was, oczywiście, nie istnieją niezawisłe sądy. Czyż ni•
tak, Adam?
- Coś w tym rodzaju mruknąłem. Jej
wyobrażenia o świecie pozaanglosaskim są, jak
u wszystkich Anglików, na etapte kiełkowania,
ale tu ~ę nie myliła. Ile to spraw 1rubo niezgodnych z prawem stary załatwiał od ręki Jednym telefonem. - Ale w rozstrzeliwani,u dodałem myśmy nigdy nie byli szybcy.
Nie uspokoiło to jej.
- Biedny ojciec. A gdybyś tak kropnął artykuł do prasy? Porozmawiałabym ze
Stanleyem.
- Wpierw musimy pomyśleć o tobie, moja
droga. - Przytuliłem ją do siebie. - Ty jesteś w tej chwili najważniejsza. Wiesz,
coś
wpadło mi do głowy. Chyba niegłupiego. Tak,
daj mi pomyśleć. Połóż się, ja tymczasem.„
Tylko proszę, nie sięgaj po szklankę. - Ucałowałem jej oczy. Dobrej nocy, kochana.
Tak chciałem jej pomóc. Okazać się przydatny. Muszę pomyśleć wreszcie o swojej
przyszłości; nie mogę skazać się na rolę gosposi i pani domu. Poza tym moje pieniądze nie
są wieczne. Ale jak?
.
Do łóżka wśliznąłem 'się nad ranem. Cher
twardo spała. Po tabletce nasennej nie mogło być l.nAczej. A .tak prosiłem, by nie sięga
ła po sz~ki:. V:alium z whisky niebezpieczna mieszanka, 'muszę ją przypilnować.
Nie budziłem jej. Widząc taką dostępną, trudno odmówić sobie rozkoszy, wiem jednak, t.
kiedy ona w sennym odurzeniu zaskoczy, miłość nasza nie ma końca 1 wtedy nigdy
nie
zdąży na czas do pracy.
Rozpierała mnie duma. Pierwszy raz w ty.
ciu zrobiłem coś o własnych siłach.
,,Polacy - pisałem między innymi - bagnetami Stalina, wtłoczeni w system wietkoros11;skiego zamordyzmu obcy swemu tradycyjnemu
sposobowi życia, umilowaniu indywid®tne;
wolności stawiane; nade wszystko, nad
niezależność państwową nawet, sztucznie
odci~
ct od kttltur11 Zachodu, której stanowiti zawsze integralną cząstkę, jeśli chcą odd11chać
oi m
po wietrze m, musieli
podnieść
glowy. Nieszczęściem ich bylo i jest
poloże
nie geograficzne kraju wystawiające go zawsze na ataki Azji, trągedią od czasu ostatniej wojny światowej stalo się zaryglowanie
z wsz11stkich stron wojskami sowieckimi i ich
1o;uszników, zazdrosnych. o sowobod11 polit11czne Polaków, nieskorych sami do walki o ni~,
nigdy właściwie nie liczących
się jako &ila.
zbrojna. Paradoks. Polacy - prawe dzieci Zachodu i zarazem jego uciążliwy balast. Najprężniejsi z prężnych, i sekciarski
żólw
niezdol?ty w swym bezkrytycznym samouwielbieniu do dotrzymywania kroku innym, chorobliwie dumny, romantyczny, dla sąsiadów uprzykrzony swoją megalomanią b ę kart, wreszcie
największe warcholy
cywiltzowanej
Europy,
Równanie szeregu, tak nieodzowne we wspólczesnym twiecie, solidarność z innymi nie
w walce zbrojnej, tam wystarczy zawolanie,
aby kładli się pokotem bez myśli o wlasny interes - w codzienności, w jednostkowej anonłmowej pracy, której suma jednak stanowi o
bogactwie narodu, to ni egodne zajęcie dla obwalanych przez Boga i historię Panów, za jakich się uważają. Obecny zryw nad Wisią nie
jest niczym nowym. Kupiec Wokulski (boliater glośnej powieści polskiego pisarza Bolesła
wa Prusa) na handlu z carskimi Rosjanami dorobił się fortuny i szacunku. Je ś li się
dobrze
przyjrzeć sprawom i uwz gl ę dnić naturalne bogactwa kf'.aju, trudno pojąć, jak z przykładu
tego można nie wyciągnąć .i edynie dla siebie
słusznego wniosku:
Nie możesz wroga pobić,
spróbuj się z nim ulożyć - od stuleci podstawa brytyjskiej dyplomacji, jedyne wyjście w
obecnej sytuacji Polski. Czy jednak stanie im
na to rozwagi? To naród tragiczny. Zapatrzon11
w oltarze . i mity. Uciekający
się do upustu
krwi, kiedy do dostatniego życia tylko zwykle1
pracy trzeba. Naród waleczny, rycerski, wart
zachowania przy życiu. Piękny kwiat w oranżerii Europy, tak niestety nie przystosowany
do jej klimatu. Zostawić go swemu losowi cz11
pójść w jego obronie na atomową zagładę? oto szekspirowski dylemat dzisiejszego świata".

•w

Przepisany na czysto zostawił~m artykuł na
biurku. Cher wstaje wcześniej ode mnie, o
dziewiątej musi być w redakcji, przed wyjazdem zdąży się z nim zapoznać. Bite sześć
stron maszynopisu - rzecz rzucająca się czytelnikowi w oczy Tak dużo nigdy jeszcze nie
napisała. U góry jej nazwisko, wystarczy podpisać i w świat. Na załączonym kartelusz-
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ku poprosiłem, . aby mnie me budziła rano.
, Oberwanie chmury. Wpadła do sypialni jak
burza. Jeszcze nie do końca podmalowana, z
maszynopisem w ręku, oszalała ze szczęścia. Jestem genialny! Wierzyła we mnie od początku,
żeby jednak coś takiego! Omal mnie nie udusiła. Podbijemy Fleet Street, Adami
Ta
przeklęta Forrest l.')ędzie się nuała z pyszna.
Cheryl Regina Hopkins - nowa &wiazda publicystyki politycznej ..•
Ubiór nie przeszkadzał jej w wyrateniu mi
wd~ięczności na gorąco, po czym, uskrzydlona,
rozpłynęła się w zgiełku ulicy.
Barek świecił pustką. Pobiegłem do 1upermarketu. Wydarzenie trzeba uczcić. Zapełni
łem wózek ulubionymi przez Cher ballantinesem, courvoiserem, czerwonym wytrawnym winem, szampanem, nie zapomniałem o
pall
mallach z korkowym ustnikiem, o anchovisach,
o solonych orzeszkach, którymi w Hiszpanii zajadała się bez umiaru.
Jak uczta to uczta.
Dział ze słodyczami ominąłem. Iście trapistowska dbałość Cher o figurę. Na śniadanie jajko
na miękko lub plasterek
gotowanej szynki
wielkości znaczka pocztowego i grubości
bibułki, sok pomarańczowy,
żadnego pieczywa;
lunch zjadany u MacDonald'sa składa się nieodmiennie z krwawego, medium done befsztyku, bez ziemniaków, z mnóstwem jarzyn tylko;
kolacja, czyli tutejszy obiad, uchodzi mojej uwagi, jedynie dopuszczalne kalorie to w alkoholu. Nie zapomniałem o świeżych kwiatach.
Objuczony torbami wróciłem do domu.
Torby uzmysłowiły mi powagę problemu lokomocji. Do czasu r_gzbratu z Polcarem miałem
do dyspozycji wóz służbowy (konserwacja, garaż, benzyna bezpłatne). Uciążliwością
w
Londynie jest brak własnego samochodu. Pracująca Cher nie powinna tłuc się wiecznie metrem.
Udałem się do pobliskiego auto-dealera wozami używanymi. Zatrzęsienie marek, typów,
ze światowymi wystrzałami włącznie. Z pierwszego rzędu napierał na mnie półwyścigowy
porsche, szeroka, spłaszczona morda gotowa do
skoku na księżyc, pod rękę z liliowobiałym
mercedesem cabrio, idealna rzecz dla takiej
pary jak nasza udającej się w podróż poślu
bną do Ameryki Południowej. Ale wedle stawu grobla. Dealer mnie już nie wypuścił. Molfl brać, co chcę, na jakich warunkach chcę.
W oko wpadła mi oliwkowometaliczna dwuipółletnia
mazda, prawie jak nowa. Cher lubi ten kolor. Japońskie wozy są tańsze od europejskich, a klasa nie gorsza. Za gotówkę dostałem go o piętnaście procent taniej.
Nadwerężyłem mój majątek. Dopóki nie zacznę zarabiać, będę musiał przykarbować wydatki. Teraz jednak Cher musi mieć swój samochód.
Dzień był bez chmurki na niebie, piękny
Siadłem w otwartym oknie na piętrze, twarz
poddałem słońcu. Moje miasto Londyn.
Publicystyka - intratna rzecz na Zachodzie.
Wzięty publicysta ma przedruki
w licznych
pismach tu i za oteanem. Stanley ma dużo do
powiedzenia w redakcji „Chronicle", warto go
zapoznać. A może by tak małe coctail-party
dla kilkunastu osób? Jako inwestycja w naszą
przyszłość. Miejsca u Cher pod dostatkiem.
Nie powiem, abym nie czuł się dumny.
Cher nie dzwoniła. Jest na pewno bardzo
zajęta. Przygotowałem stół do uroczystego obiadu. W ostatniej chwili przypomniałem sobie
o świeczkach, które nam 1 się skończyły. Candles - ładny jest Język angielski.
Przed domem stał nasz nowy nabytek. Nie
mogłem doczekać się Cher.
yło mi przykro, nic innego nie mogłem
powiedzieć. I am really very sorry. To
przecież moja wina, nie jej, Stanley ma
rację. Piękne słówka, których się nasłuchała,
to chusteczka podana na otarcie łez. Jak mo&łem o tym nie pomyśleć.
Już nie płakała.
- Dlatego~ powiedział, nie wyrzuca rzeczy
do kosza. Zatrzymuje. Jako zadatek mojej lepszej przyszłości. Wypłaci nawet wierszówkę rzucała krótkimi zdaniami.
- Skoro jednak
stać mnie na coś takiego, to wspaniale, muszę
tylko przestawić celownik.
Nie rozumiałem.
- Ująłeś rzecz historiozoficznie. Mogłeś tak,
gdyż znasz rodowód kraju, masz wartościowy,
powiedziałaby, anglosaska . krytyczny stosunek
do obiektywnych przyczyn nieszczęść
swego
narodu. Ale nie w tym rzecz. O dzień dzisiejszy chodzi. O, jak by to powiedzieć, wiei~
politykę ...
- Wciąż nie rozumiem.
Zgniotła papierosa.
- Nie zgrywaj się.
- Ale ja naprawdę nie kontaktuję! M6wisz
podprowadzeniami, dla mnie niezupełnie zro-
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zumiałymi.
Ruszyła z fotela
poleciał parabolą
twarzą do mnie.

pod okno, złamany pap,ieros
do kominka. Obróciła
aię

- Nie zmuszaj mnie do lania kawy na ławę,
nie sądzę, aby między nami było to potrzebne.
Wielka polityka. , Coś, czego na przykład nie
robią takie Albania czy Księstwo Lichtenstein.
- Taka kulawa Polska też nie.
- Nie muszę ci chyba klarować, że istnieją
dwa przeciwstawne sobie obozy ideologiczne;
że celem obu jest zdobycie
dominacji nad
światem; że nie mogąc przy obecnej technice zniszczenia rozstrzygnąć walki na swoją korzyść
zbrojnie, bez obawy o własną zagładę, robią
to środkami politycznymi, że komunizm okazał się systemem akademickim, zdającym
egzamin tylko w probówce nie zdolnym
do
utrzymania się u władzy bez terroru, że ...
- Tyle to wiem choćby od trybunów z
Hyde Parku. Ale co dalej? O co tobie, a raczej Stanleyowi, ponieważ domyślam się, że
prezentujesz mi jego punkt widzenia, konkretnie chodzi? Załatwmy to krótko: · eo on
chce, abyś ty napisała?
Zbyt kąśliwie to wyszło, aby nie poczuła

dalt, to bl\dł na nie
stępnej pogawędce. -

przy1otowany
Spojrzała

przy n..,
na mnie bla- ·

galnie. - Ach, Adam, przec1e:t wiesz, :te chodzi
o naszą wspólną przyszłMć i jetell myślisz o
niej tak samo powatnie jak ja, to na jaką4 postawę musisz się zdecydować. To dla ciebie w
tej chwili artykuł bezwzględnie pierwszej potrzeby. Rozumiesz mnie?
Przechwyciła moje zamyślenie.
- Ty mnie nie 1łuchasz."
- Słucham.
- O naszym wspólnym tyciu m6wiłam, a
ty ... No powiedz?
Ostatnie wątpliwości opuściły mnie. Ona ma
rację. Albo w tę, albo wewtę.
Podszedłem do okna i pokazałem jej oliwkowometaliczny samochód zaparkowany na
wprost wejścia do domu. Wyciągnąłem wisiorek z kluczykami. - Myślę o tym jak najbardziej - powiedziałem. Ta mazda tam
jest twoja. Znana publicystka Cheryl Regina
Hopkins nie mote je:!dzić kolejką!
Cher ma rację. Czy proszę
o schronienie
przed terrorem z własnego wygodnictwa,
a
brudną robotę zamierzam pozostawić innym?

W nie

yhamowałem. Dosłownie
c~nty~et~ach, dobrze, te
widział. Przechodnie

cili mnie wzrokiem. Cher

na ostatnich
policjant tego
na zebrze skar-

zbladła. Kłaniając się

Facet
mężczyzna

wczasy w Tyrolu, a za jej ukochanego synalka płacił kasynowe długi, nie wyłączając mego
starego, trzyma w łapie. Rzeczpospolita Ludowa zapłaci. Rzygać będzie krwią, ale zapła
ci. Prawnik przysłany z Warszawy może mieć
złudzenia, lecz tu jest Anglia, Szanowny Panie. Kraj twardych praw,
nie przekupnych,
wystawianych każdemu obywatelowi do wglą-

(fragment

niedoszłej ofierze zbladłem bardziej niż
Cher.
W zamyślonej osóbce, którą o mało bym nie
uderzył, rozpoznałem Małgorzatę.

Gdyby nie

młeJsce nmteszkanła, ab„ wiedzieć, którędy się poruszać, aby nie wejść
na
nią. Mojej byłej land lady powiedziałem,
że
wyjeżdżam do Austr'lii - im dalej, tym
lepiej, jeśli nie zasięgała u niej języka, to mam
spokój, Do czasu nadziania się gdzieś na nią.
Nie interesowałem się Polcarem. Po zapoznaniu się z teleksami
opróżniłem
szuflad„
biurka i zwinąłem tagle. Moje pobory może
pan likwidator przekazać na budowę pomnika kraju rozwiniętego socjalizmu.
Z gazet
wiem coś niecoś o tarapatach Polcaru. Brytyjski agent, pod którego szyldem chciano podbić
tutejszy ryneli, tytułem zabezpieczenia swoich
roszczeń obłotył sekwestrem całą tę blachownię na kółkach, wystawił masę rachunków z
różnych tytułów nie objętych umową, ale
i
też umową nie wyłączonych z zakresu
je"o
uprawnień Peter Logan uprzedzał przed tym
złodziejem. Strannych pieniędzy chce. I wszystkich po kolei, włącznie z byłym ministrem,
który
pani
mał:tonce fundował
gratisowe

nie. Podpyta4 o

z

tyłu, łciągając:r ją
zrobiłaby krok,

w ostatniej chwili na siebie,

który by wystarczył do potrącenia i upadku.
O konsekwencjach lepiej nie myśleć. Uszkodzić przechodnia. na zebrze, to galery i ruina
materialna, jeżeli nie uda się załatwić sprawy
z poszkodowanym od ręki i nie ma się ubezpieczenia. Chętnie bym sam podstawił
się
pod maskę wozu jakiegoś milionera.
Ni~przytomna dziewczyna. Nie zwracając uwagi na mój wóz i swego wybawcę, zniknęła
w narożnym magazynie spożywczym.
Wyciągnąłem papierosa.
- Czujesz się źle, Adam?
- Nie. Po prostu głupio mi. Przepraszam.
Więc ona jeszcze tu! Zającowa, jak mi wiadomo, wróciła do kraju. Oddelegowanie męża
skończone, likwidacja Polcaru w rękach
prawnika wysłanego przez nowego ministra
sprawy „zbadania sprawy". Starocie w zmienionym opakowaniu.
Zającowie mieszkali
w innej dzielnicy, co
ona tu porabia? Aha, gdzieś tutaj mieści - się
Studium Lingwistyczne dla cudzoziemców czasowo przebywających
w Wielkiej Brytanii.
Czyli te rodzice wyjechali, ona załatwiła sobie
przedłuienl.e pobytu do koń<:a semestru. Straszliwie zmieniona w ciągu tych dwóch mie-

do

sięcy.

Cher kontynuowała wyliczanie gości zaproszonych na coctail-party. Takie z prawdziwego
zdarzenia, tym razem. Gości już zaproszonych.
- O Bryanie Nortonie jut mówiłam. Mówiłam, prawda?
Skinąłem głową.

- Będzie dalej krytyk teatralny Jonathan
Sellers, okropnie cięty typ, nie chciałabym być.
jego wrogiem, jak się na kogoś uwe:tmie, koniec; będzie Jim Reed, mój były przełożony w
dziale Iberystyki; będzie Reginald Austen, facet właściwie w redakcji bez określonego przydziału, plomba na dziury w zębach, liczący się
u starego, nie wiem czy nie gotujący się po
cichu do wyskoku za ocean; będzie.„
Najlepiej sprawdzić w Studium. Telefonicz-

,

powieści)

du. Z prawem motna tu wojować. Można prawo zaciągn11ć do sądu, nie wolno jednak przykrawać go do potrzeb własnej dupy, dla
pokonanych zal w boju z prawem nie ma litoś
ci.
- „.będzie tet Cecil Cransworth. Facet jest;
pra- czy praprawnukiem po kądzieli, nie pamiętam, sir Henry
Ponsonby'ego, sekretarza
prywatnego królowej Wiktorii. Ciekawa rzec%.
W pseudonimie autora rewelacji o zakurtynowych historyjkach na zamku Balmoral, opartych rzekomo na materiałach źródłowych, doszukuje się właśnie jego. Nie dziwiłabym się.
Inteligencja wyższego rzędu; cynizm do kwadratu. Milczenie w tej delikatnej materii · pałacu Buckingham ma swoją wymowę. Królowa
Wiktoria. Symbol potEtgi Imperium i wzorzec
kobiecej cnoty. Mała, gruba, stara, obwisła, nie
wyobrażam sobie jej rozebranej i... kochanek.
Dobre sobie, nie chciałabym być w jego skórze; będzie dalej... Nie rozprasza ta wyliczanka twojej uwagi, Adam? Taki ruch.
- Bynajmniej, słucham uważnie.
- Nie nudzą cię te ploteczki? Takie babskie to, prawda?
- Ploteczki? Raczej perełeczki. Niezwykle opisowe. W twoim wykonaniu zaś wręcz poematy.
- Jesteł kochany.
- Arcyciekawe. , .
- Dziękuję, Adam.
- A jak rozładowuj11 napięcie.
Przytuliła się do mnie.
- Jesteś takt zupełnie, zupełnie inny od innych. Słodki jesteś. Uwataj na tego wariata,
tam! Rozwala się, sukinsyn, jakby cała ulica
dla niego. Jakieś kolorowe bydlę albo kowboj
:r.: Teksasu na pierwszym podboju starego kontynentu. Nie, nie Amerykanin - Australijczyk.
Ale to na jedno wychodzi; ma koziorożca vr
klapie, żauważyłeś?
- Cały czas miałem go na oku, Cher. Mów
dalej.
- Skończyłam na Cecilu Cronsworthcie, tak?
- Dokładnie, Cher.
- Dziękuję. Następny z zaproszonych to.„
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się dotknięta. Spoważniała.
- Nie zasłużyłam na tę

ironię. To nie fair
wobec nmie, Adam.
- Przepraszam. Chlapnęło mi się bez intencji. Przepraszam.
- Sprawy uazuciowe między nami Z01tawiatn na boku - pod ję ła rzeczowo. - Ubiegasz się o zezwolenie na stały pobyt w tym
kraju. Po powrocie z rmmigration Office w
Croydon mówiłeś o przerażającym cię tłumie
petentów wyczekujących pokornie w kolej ...
kach na słowo nadziei na otrzymanie prawa azylu. Trudno, formalnościom rr.usi stać się · za- .
dość , a zważ, że to dopiero początek procedury.
Panowie z , tego urzędu zadali ci z pewnokil\
kilka niedyskretn:·ch pytań, jeżeli zał nie ~-'

(

enata nie powie niczeao Wp1'08ł, nłe ._
stosunkuje •ł4= do mojej dec;rzJt, ale nrojej
je myśli. Suche fakty, wsp6łczuj,
nomen omen
przyszłemu mężowi. Studiuje - handel za1raniC!ZJ11', dziś ' na pewno ł.ahaje
wyboru. Powinna była iłć na prawo. Urodzony
prokurator, za każde świństwo ~dałaby obcinania rąk. Stary nadal w kiciu, o Je10 pf7ftcypale nie ·napomyka. Przypominam sobie pana ministra z jedneJ popijawy u a1enta, s
którym PRL ma teraz tyle uciechy. Watny był
ten światły członek ekipy ludowego rz~du,
niezmiernie upodobał sobie zaimek „ja". Ja
kupuję, ja zadecydowałem, ja nakazałem. „Im".
Powyrastali ludzie w ojczyźnie. Nie na wieki,
co prawda, bo cały majątek, wszystkie konta
bankowe mego starego w kraju i za 1ranm,
zablokowane (że też nie wyciągnąłem od niego więcej!). O matce, poza pozdrowieniami, ani
ryku
słowa. To milczenie jest głośniejsze od
Ona
trąb jerychońskich. Ona zawsze mówiła.
wszystko wiedziała z góry. Już tylko dla sprawienia jej frajdy stary musiał dać •i• zamknąć. Ale co dalej z nim, tego mu przecieł nie
życzyłem. Co dalej? Co dalej?
- •..B,dzie wreszcie - zważ, ie wymieniam
10 na końcu listy - Fred Gardiner. Tak, on!
Ten sam, co jako nasz korespondent z oddziałami wietnamskimi wkroczył do Kampuczy, czy jak jej tam. Nieszczęsny naród. Nie
znasz jego relacji z okrucieństw, z jakimi się
tam spotkał, gdyż ciebie tu jeszcze nie było ,
Koale przechodziły wszelkie wyobrażnia.
tej idealomuniści. Naprawdę nie rozumiem
1U. Nadziałam się na niego przy herbacie i
'N)'Obrat sobie, nie odmówił. Złożył mi gratulacje. Skąd taka znajomość problemu? dziwił
s1,. To wpływowy facet. Pytał o ciebie.
- Tak? - Słyszałem o nim. Awanturnik.
Podobno okropnie cięty na baby.
- Chętnie, powiedział, poznam twe10 przyjaciela. Czy wiesz, że jego ojciec podczas wojny światowej latał z Polakami w tym samym
dywizjonie myśliwskim? Dużo mu o was opo-
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wiedział.

Stare dzieje.
Ale niezapomniane. A wracajllc: do ruesy: łącznie lista obejmuje dwadzieścia sześ~
osób, nie tak znowu wiele. Co s~zisz o małej rezerwie; trzeba się liczyć 1 nieprzewidzilnym absencjami, prawda?
duchu obliczyłem koszt alkoholu,
Tłum. W
za.kąsek, papierosów, ke-lnera do obsługi goł
z dobrego lokalu,
ci, którego się wynajmie
minimum czterysta funtów. Posprzątaczki przedni spęd, o połowę mniejszy, pochłonął
prawie trzysta. Ale ten jest bardzo ważny dla
Cher, być może także dla mnie. Tu trzeba być
na świeczniku. Podejmować trzeba u siebie liczących się ludzi, bywać samemu ich gościem;
trzecie drzwi prowadzą na ulicę.
- Mam tylko jedną uwagę, jeśli wolno. Sami mężczyźni, jak dotąd. Jeśli party ma być
udane, trzeba im paru samiczek.
- To też zostawiłam tm swobodę doboru. Samiczek, powiedziałeś.~ A nie
Westchnęła. domyślasz się, że jestem o ciebie zazdrosna'?
Opuściłem żaluzje od garażu, odebrałem od
Znalazła dla siebie
niej torby z zakupami.
\Pantofelki do nowej sukjen:ki na nasze party.
Argentyńskie. Przepiękne, kuplliśmy dwie pary różniące się tylko kolorem.
- Zapomniałam - powiedziała. - Zaprosiłam też Sabrę. Mam powody, proszę chwilowo
nie pytaj, aby jakiś czas jeszc:te trzymal: ' llł
od nas z daleka. Ale uparła się wreszełe poznać ciebie.
- Tak? - Siostry nie przepadają za sob!l,
nie umieją znaleźć „wspólnego punktu trafienia'', jak mawia Cher. - Miło mi. Przyjdzie
sama czy z przyjacielem?
- Kto ją tam wie! Ona taka nieregularna.
- Pogroziła mi paluszkiem. - Ale uprzedzam:
Sahra jest ostra i zdolna do kazirodztwa.
- Proponujesz appeasement, Cher, ot co
proponujesz. Monachium - Chamberlain
Hitler, uczono o tym panienkę? Danie panu z
wąsikiem wolnej ręki w Czechosłowacji w zamian za pozostawienie nas w spokoju - Ile
nas to później kosztowało! Można tak myśleć,
czemu nie, lecz nie na łamach wielkonakłado
wego pisma. Masz do mnie prete.nsje o głoso
wanie na kolegium przeciwko oddaniu ci szpalt.
-

-

Powtal'ftftl jftzeze ras: ~· napisana po-

lityka, li kt6r~ &ię nie zgadzam.
jiteie problemu obce naszej specjalistyczJenej wąskotorowości. Nowatorstwo.
steś w.spaniała, Cher.
mojeJ
Przyjemne. O
Nadstewiałem uszu.
praą mówiono.
- Słucham cię, Cher, czytam cią i porównuj' J•zyki. Ten :z twoich artykułów z tym
mówionym. Niepoddbne. Rza<l!ka erupcja bo1actwa atylów. - Cecil Cronsworth podniósł
Gratuluję.
dńnka. Nie
- Zarozumialec - syknęła Cher.
znoszę go.
- Nie denerwuj się, kochanie. Nie ma o co.
- Tak mówisz. - Nie mogła s ię uspokoi ć .
- l!lękart! To pewnie jego własny prapradziadek był tym facetem, co to w Balmoral musiał
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rżnąć starą Wikcię.
Wyglądała ponętnie

w swym nieszczęściu .
Od trzech dni nie mówimy o niczym innym
jak o tych przeklętych gościach.
Cher złościła się na Sabrę. Party w połowie
drogi, jej wciął nie ma. Sama się wpraszała.
Z nią uwne tak. Smarkula! Myśli, że będę z.a
nią w}"dzwaniała. Okropnie się pom yli ła.
usta.
Niespodziewanie pocałowała mnie w
Potrzebowałem tego. Przyznania się do mnie
na oczach swego środowiska. - Nie masz pojęcia, jakie to podstępne. Chciałabym się mylić. Na tapecie jej wyobraźni jesteś ty albo ...
rozpolitykowaRozejrzała się po grupkach
nych mężczyzn licznie poprzetykanych kobietami. Wolna iracko-irańska. Ceny ropy naftowej poszły w górę. Jaik zareaguje Związek Radziecki, przecież to u jego drzwi. Bo Stany Zjednoczone nie pozwolą temu wariatowi Chomei.niemu podbić trży czwarle światowych ~a1obów nafty.
- Daliśmy się Jankesom wykiwać z interesu - stwierdził Jonathan Sellers, którego spePo prostu
cjalnością jest krytyka teatralna. wykiwać. Zwijając imperialne żagle mogliśmy
byli oddać wszystko za wyjątkiem tego roponośnego piachu na wschód od Suezu. Takie
jest moje zdanie.
Cher ch\Vyciła mnie za rękę.
- Przepraszam cię, Adam. Jako pani domu
muazę zai'łć 1ię gośćmi. John Up!a.nd je6t taki sam.„
O wszystkim pomyślL
- Bill ciągnął
William Charles Whitney
swój wywód:
- Słowianie to urodzeni anarchiści. Czytałem. żadnego respektu dla władzy. Rosjanin
rzuca na cara Aleksandra bombę, Jugosłowia
nin strzela śmiertelnie w następcę tronu ks ię
cia Rudolfa i w jego małżonkę , pr owokując
tym Niemców do wojny; Polak... jak mu tam ...
Anarchię mają we krwi. Ale pod tezami Cher
podpisuję się oboma rękaml.
Towarzystwo dopisało. Z wyjątkiem zastęp
cy naczelnego Samuela Goldinga. Do . pełni
szczęjcia brakowało Cher tylko tego jednego.
Łudziła się, że jeszcze przyjdzie. Mierzyła wyna współudziałowca pisma, wpływowe
żej go na Fleet Street sir Asherofta, ale Stanley
jej to wyperswadował.
Stan, Stan, Stan, co słowo to on . Nie przypada mi do gustu jego włochata łapa szukająca stale czegoś na jej obnażonym ramieruu.
Maniera, zbagatelizowała to Cher, on ze wszystkimi kobietami tak. Gdy się nadepnie na pół
metek setki... Obdarzyła mnie swoim oddanym
'Spojrzeniem· - Jirkie t-0 ma znaczenie, ~ochany?
Stanley pochwalił moją decyzję.
Na
- Cher mówiła, że zrobiłeś ten krok.
twoim miejsu zrobiłbym to samo: wóz albo
przewóz, mężczyzna nie może inaczej. Ale
przepraszam cię, mam słówko do Ralpha Allena.
Byłoby dobrze dostać s i ę w to towarzystwo.
Slalomem przez salon przedziera się ku mnie
Nuimer Jeden na.szych gości. Pamiętam: Oxford, Nagroda Roku za Kambodżę, srebrny medalista olimpijski z Tokio, awanturnik, podrywacz - Federick Louis Gardiner. Do twarzy
mu z tą siwizną.
Przy okazji zaproszenia na party Cher posprawozdaniami
prosiła go o gazety z jego
wojennymi. W Polsce nie były drukowane. Naestępnego dnia goniec dostarczył do domu
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zadedykowanej:
„Przyjacielowi z Polski, Adamowi Ostoja". U
góry dużymi literami jego imiona i nazwisko,
u dołu czcionki tego samego kroju nieskładnie
- HUMAN
złożone w słowa: „CAMBODIA
MIZERY", pośrodku skrwawiona maczeta w
rozłupanej ludzkiej czaszce.
oczy.
Bałem się rozmowy z nim \V cztery
wszyCiętka artyleria. Jestem oczytany. Z
stkich hobby - zważywszy moje wygodnictwo - każdll wolną ch,wilę oddawałem czytaniu książek, rzeczy bynajmniej niełatwych. Poza tym nie opanowałem jeszcze ich sztuki mówienia na takich spędach o niczym i nie na
temat.
- Przeczytałem twoją ksii\i:kę - powitałem
go. - Połknąłem ją w biegu,
mojej
- Dziękuję, cała przyjemność po
stronie.
- Wstrząsające rzeczy. Moim zdaniem.„
Nie był ciekawy mego zdania o stronie merytorycznej swojej książki.
- Wybieram się do twego ~raju - powieHuman Mizery·• bez
dział autor „Cambodia Kwestia tygodnia.
wstępnych nijakości. Wyższy ode mnil\. Nie jestem przyzwyczajony do patrzenia pod górę.
- Tak? Nie wiedziałem.
- Jeżeli przerzuciłeś moją rzec:z. uważ.nie , to
wiesz, że byłem w caleJ Południowo-Wschod
niej Azji, w Angoli, Etiopii, Związ:ku Radzieckim, na Kubie; w Polsce nie byłem . Co br~
mi doradził zobaczyć?
Co bym mu doradziił?
ich
napisze,
reportatu
pierwszym
W
Polak,
:z:wyc:z:ajem, że mister Adam Ostoja,
który odmówił powrotu do kraju, obecnie w
Londy.nie, opowiedział mu już o represjach
stosowanych przez komunistyczny reżym, ale
to, co zastał na miejscu„. itp., itd. Nie mam
powodu do oszczędzania łobuzów. Aresztowany
z
ojciec, zabór rodzinnego domu, wydalenie
uczelni - ofiarą politycznego prześladowania
jestem. Ale szopki opowiedziane w Immigration O:ffice na bok. Co bym mu powiedział?
- Hm.„ To trzeba, widzisz, na miejscu, Fred.
Polska ma swoją specyfikę, u nas nie mogą
bez rękawiczek, bo zaraz rwetes. Z dystan11u ..
ksią- Dlatego jadę. Przeczytałem kilka
iek o twoim kraju. Nie macie, jak rii się ·wy,Jlecznego
nawyków
wyrobionych
daje,
współżycia. Jak ty, Adam, to widzisz?
- Mam słówko do Adama - władował 11ię
- Jeśli pozwolisz
między nas Bill Whitney.
Fred?
Gardiner wypuścił ustami łańcuch kunsztownych kółek z dymu, w których na upartego
11ożna b y s ię doszukać dużych D i C. - Tobie
Bill, zawsze.
- Dziękuję, Fred. Ja na jego miejscu
Aupchnąłbym się do
mówił do nas obu stralii. Spędziłem tam wiosną całe dwa tygodnie. Bomba, mówię wam. W starej Anglii nie
ma przyszłości dla młodych, a teraz jeszcze, z
na całego. A ty,
tą babą u władzy, leżymy
Fred, jakie miejsce dQ uwicia sobie gniazidka na stałe zasugerowałby~ Adamowi?
pry.
Muszę spytać Cher, gdzie poznała to
mitywne bydlę. Nic mi nie zrobił, a już go
nie znoszę.
W gronie pań zajętych zawiło~ciami propozycji jesiennych pary.skiego domu mody Diora
przy głosie była pulchna Nona Saturday.
· :__- Mini tWierdziła - już nie wróci. Przeżyła się. Czy wyobrażacie siebie, dziewczęta, w
mini? Bo "ja nie.
Ja też nie widzę ciebie w mini, wyglą
dało z miny jej przyjaciółki Clary Hilton, która jednak okazała się na poziomie i tego nie
obwolu~.

powiedziała.

zachowujemy
W mojej rodzinie długo
- zdradziła przyjaciółkom Nona.
Dziedziczne.
- W mojej też - pochwaliła się Clara. Dla mojej babci nie ma ciekawszego tematu
-

młodość

niż mężczyźni.

Oh, moja droga, nigdy w to nie wątpi
- przyznała Nona. Obecny trzeci mąż
Clary, Bob, w krótkim pożyciu z nią stracił
na wadze dziesięć funtów. Podniosła lampkę.
- Zdrowie hormonów!
- Zejdźmy z siebie, dziewczyny!
- Jestem de-de-ce-en-de! De-de-ce-en-de! zgrabnym tyłkiem
kręciła rozkosznie swoim
młodziutka Mary Cadogan z działu fotografiki
„Evening Stars". - Ja pij' na twojll kondycję, Bill!
..:- Adam, Fred, skończcie konszachtować za
naszymi plecami! - zaapelowała Eileen.
Chcemy się bawić. Nie ma w tym domu jakiegoś staromodnego gramofonu, z którego tuby dałoby się wycisnąć co~ do tańczenia?
Przeprosiłem towarzystwo.
na nogach; z kafCały dzień nieustannie
dym choćby łyczek nawet tak rozcienczonej
whisky, jak ja piję, to morze alkoholu. PodAdacięło mnie. I ta sympatia do dzielnego
poma. "Polska - natchnieniem narodów",
wiedział prezyd~t Roosevelt, czytałeś? ' Nie
mam się co martwić, nie zglnę - klepnięcie.
Wszystko będzie O.K. - klepnięcie. Przyjaciół
nie zostawimy swemu losowi - klepnięcie. Jeklep... A w ogóle, gdzie
steś fantastyczny się podziewa Cher?
koZmyłem głowi: zimnĄ wodą , zmienlłern
szulę. Cholera! wydałem tyle pieniędzy, a o uzupełnieniu bielizny, o jakimś nowym garniturze nie pomyślałem.
Sławna dziennikarka Cheryl Regina Hokpins
1 jej najbliższa rodzina. Wyobrażam sobie ojca
Cher: melonik, laska z ebonitowym łebkiem,
krawat - nie, nie krawat - mucha w imperialne czerwone grochy, sztywny kołnierzyk,
szczotka wąsa pod nosem, cz~rna gładka marynarka, spodnie w prątki. Noblese oblig~. Ciocia zapisała córce taki majątek„. Nie widziałem go, w telefonie usłyszałem jego głos, od
którego scierpła mi skóra, jako przyszłemu teściowi chętnie podam mu rękę , a boje się tego.
Jej matki sobie nie wyobrażam , nie boję się
jej, jego tak. Więc taka rodzina, taka ciocia,
taka matka, taka córka i ja w garniturku z
polskiego haka, bo mając forsę uważałem, te
moje sto osiemdziesiąt pięć wystarczy do zdobycia •wiata. ~iedobrze ze mną, tracę animusz.
zza
- Strasznie duty dom - powiedział
drzwi łazienki damski głos, który należał do
Nony Saturday, a drugi, co jemu przytaknął,
do Clary Hilłon. - Czy tę Cher nie prześladu
je przypadkiem eholerny nadmiar szczęścia!
Wybrały ·się pewnie na rekonesans po wło
kiach Cher. Kiedy jĄ poznałem, młodą kobietę wsiadającą przes pomyłkę do taksówki zajętej jui przete mnie, nie pomyłlałem, tie mow takim hlbuałe. Ta jef
._ •na 9lllł '
-

łam

*'

A może sarna
która jej to zapisała w spadku, i tak rzecz pokoleniowym łańcuszkiem cią
gnie się dalej.
dzie się podziewa Cher? Aha, wykłóca
się pod komi.nkiem z Cecilem Cransworthem. Z tym bękartem, którego prapradziadek ... Nie jest odporna na kryty.kę.
Zabawię się dla relaksu w wybór Miss Party.
brytyjskie
dyskusją:
poza
Stwierdzenie
dziennikarstwo .na ładnych nogach stoi. Kropla
alkoholu dodaje paniom uroku, a!e w zamian
wyłuskuje z nich prawdziwą naturę. Brr. q·ics
Niechciałbym dostać się w niektóre łapki.
brzydkie jednak, oj nie ! Zapominam więc o
Wenus z Milo, o ideale obwodów dziew1ęq

ciotc:::l::i

r~•Li~la lnieć' główkę!

miała cioteczkę,

G

dziesiąt-sześćd;z.iesiąt-dzi ew i ęćd:z.iesiąt,

biorę

tS1!~

jak leci. Cher w swojej kreacji do kolan jest
poza konkurencją. Wrzosowa tunika na klipsach przewiązana w pasie srebrnym kordem,
w uszach coś źródlanego, gołe, pływaczki ramiona, których Stan nie może się namasować,
smukła całość osadzona na argentyńsko strzelistych pantofelkach. Gdy się ubierała ~ stała przed lustrem w czarnych bikini, bez biustonosza. przy swoich dużych piersiach. ona nie
nosi biustonosza! - ledwie się pohamowałem,
aby nie rzucić jej na łóżko. Naprawdę piękna.
Ale teoretycznie biorąc, którą z tych pań„ jak
by to powiedzi eć ... My. mężczyżn i , mamy na pewne sprawy swój j ęzyk, niezwykle prosty.
Więc którą bym? ...
Pytanie dla pytania. Poza Rhodą , przewrotną
kochanką cynika Cranswortha, żoJ:lą
Dianą Austena, beznadziejnie głupiutką, ale niemożliwie seksy Mary, tą od jeszcze głupszego od
niej Billa, w racbubę wchodzi Eurice Stanford. Brunetka jak Cher, jej figura, tylko jak:
gdyby pełniejsza w biodrach.
Czym to zajęty jest mąż takiej żony? W bawialni sprzecza się z facetami o konie. Obstawiał tandem CriŚtal i Glcrry - raź w tej, raz
w odwrotnej kolejności (obie wygrały poprzednie gonitwy w Epsom), w Newmarket przyszły ostatnie. Wlaściciela stajni winien był za$karżyć o zwrot przegranej.
Konie Eunice nie interesowały. Już wcześniej spostrzegłem, że kombinuje nad podejściem do mnie. Wymanewrowała się ze swego
towarzystwa. Lato spędziła u swego wuja w
Kalifornii. Naturalnie nie znam go, niewatne.
Ma plantację pomarańcz wielkości tutejszego
hrabstwa. Ameryką nie jest zachwycona. Oni
jak
siadają tam do posiłku w kapeluszach! A
polscy plantatorzy?
- W dziewczęcych latach czytałam książkę
Coś o antycznym
jakiegoś waszego autora.
Rzymie lub Grecji, nie pamiętam. Nie mógł
byś przypomnieć mi jego nazwiska?
Ona jest seksy, inaczej niż Mary. Kiedy 11:
jej twarzy oczy spadają, poprzez wzgórza piersi, na dysk brzucha, stamtąd robią rundę wo-kół bioder, może się zakręcić w głowie. Brzuch
Ci kalifornijSCJ'
kobiety, ta jego tajemnica!
właściciele gajów pomarańczowych mu-sieli nie,
dowidzieć.
- To była niesłychanie ciekawa rzecz
Nie mogłam się oderwać.
mówiła Eunice. mi,
Pomóż
.Miała tytuł... też zapomniałam.
Adam. Jak z taką aktywnością jak twoja chcecie wygrać z Rosjanami?
Przemyciła mi do ręki papierową aerwełlk•
z numerem swego prywatnego telefon.u.
- Pojutrźe będę sama - szepnęła. - Nat
wyskakuj~ samochodem do Bristolu, wr6cl następnego dnia. Ale jeśli ci wygedniej, moiem,w hotelu. Pa. Strasznie udane party, wiesz
moja droga!
- Ja cię szukam, a ty .. - syknęła Cher. Co ta podrywaczka od ciebie chciała?
11ię nie lłeq.
W nerwach Cher z niczym
Party trzyma ją non stop na rzęsach.
- Nic, rozmawialiśmy. JeJ wuj w Stanach..
W oczach miała ogień.
- Nie daj się brać na wuja!
Kazała mi iść za sobą do pokoju na piętn.
l na parapecie okna, błyskawicznie - pożar
nie był do ugaszenia słowami - dała mi zaliczkę a konto tego, co obiecała dać mi Eunice w swoim małżeńskim łożu lub w hotelu.
skoro tylko jej ukochany Nat wyskoczy samochodem do Bristolu.
Wychodziłem do gośri, jak przyciągnęła mnie
na powrót do parapetu i z dawno nie byłym
zapamiętaniem podstawiła mi swoją czarę znowu. Na dole pół setki ludzi, gardłowe śmie
chy wszystkowidzących kobiet, ona głuc:ha na
w swej pogoni za
zamknięta
cały świat,
szczęściem wymykającym się z rąk, w 011tatniej chwili złośliwie uciekającym - tak, ona,
która miewa orgazm za orgazmem, nie mogła
dobrnąć do mety; wreszcie wściekła do łez, z
jakimś obrzydzeniem odepchnęła mnie od siebie, szybko się uporządkowała i kazała pierwszemu wracać do tej hołoty. W niespełnieniu
Nieod1aokrucieństwa.
bezwzględna jest do
dniona. Nigdy nie wiem, co z niej wyskoczy.
Nerwy i ta jej niecierpli~ość: ona wszystko
musi mieć od zaraz, już, gdyż jutro nie będzie
dnia. Niecierpliwość i dziecięca :żądza rzeczy:
wszystkie klocki moje albo nie bawimy się.
JA! Pycha i pogarda
żądza rzeczy i pycha:
dla wszystkich tych tam: jakie to moce do
forowania się do przodu, gdyby nie to, że bez
zwykłej cierpliwości - dręczące. Samuel Golding zignorował ją. Cholerna Anna Forrest
wypięła się na jej pisanie. Cecil nie ustępuje
od swego negatywnego zdania, zapowiada wojpo- nę n.• całego. Pa:rty n ie w ys:z.lo. Wyszło za s1ostrl\ zameldowała się cała lista zaproszonych, z rezerwą włącznie, ale jutro nie pochwali się nazwiskiem, które widnieje w Who
is Who". Sta.nley się nie myl". Wszyst.k~ po
takt
,.Złotkiem" ją nazywa ~olei, Złotko J,e st porząde~ rzeczy. Biedna Cher, nieba bym
Jej przychylił. Co myślę o powiedzeniu jej rodzicom hello? U nich w domu? usłyszałem w
drzwiach. Przyjemniejszeg o pytania nie mogła mi zadać.
Miłość nasza jest tak wielka. Dzika jest w
spełnianiu, wyszukana do wyuzdania bez granic, bez hamulców, rozgrywana na wysokoś
ci:&ch niebiańskich 1 w otchłani piekła, poziom
nieważny, bo dla miłości takiej jak nasza ni•
ma jednego sztrychulca sposobu ani stref zakazanych; to dopiero ona, Moja Swięta Cheiwydobyła na wierzch najsłodsze tajniki ciał~
kochanków, ukazała mi bogactwo 11ztuki mito
łosnej. Jesteśmy o siebie tak zazdrośni że
nie mogło być prawdą. Ale patrząc w' trakcie
tego stosunku w grymas cierpienia na jej twan;y wydawało mi się, że ona myślami odby•ała 10 z kimś innym. Na pewno się mylę.
Ten szum w Iłowie. Chyba wypiłem o kropl11 u duio.
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Wiellkle l małe kośc4
Jetaly
niedba[e. Wydawało
sł~.
ie
mogą poodrywać się jedne od
drugich 1 o.paść w nieładzie na
posłanie. Gdy wstała,
umyła
się i ubrała, odprowadził ją do
drzwi.

fascynowani
są
seksem. Naj.C'hętniej
r
wcale nie wychodziliby
z łóżka.
Stan taki trwa zwykle kilka
l~b kiJka~aście la.t. A potem
ruepostrzezenie przychodzi ruty~a prowadząca do oil;f .j ętno
śc1, . znużenia
i zniechęcenia.
Robią to coraz
rzadziej, od
prz:ypad!ku dJo przypadku, aż w
koncu stają się prawie całko~
witymi abstynentami.
Stopniowy zanik konitaktów
seksualnych jest wa.żną
przyczyną kTyzysów
małżeńskich.
Starszym parom wys·tarcza ucziucie i świadomo·ść ws.pólnego
losu, naif:omias·t osoby młodsze
nle mogą żyć bez stosunków
płciowy>Ch. Jeśli nie mają ich
we własnym łóżku, to prędzej
czy później cudzołożą. A zdTa. dę brudno wybaczvć.
Dlaitego
cudzołóstwo należy
do największych grzechów.
W małżeństwach współczes
nych zdarza
się jednak,
że
palI'tnerzy tolerują przelotnvch
bądź s.tałych kochanków.
Nie
zale.ży im na wierności, poniewad: przestali
być dla siebie
atrakcyj.ni
seksualnie. Obie
strony mo.gą robić
co chcą.
Nde muszą się krępo·wać, uda-

,,Patrzyłem na nią, jak
dalała się po
podeście:

od-

azu,

szu, szu, plisowana spódniczka
falowała prowokująco,
symulując krągłość bioder; ale już
wiedzialem, że nie
falowala
na dwóch mięsistych poślad

kach, lecz na bezcielesnych i
pustych kościach.
Winda zatrzymala się na piętrze, śmierć
pozdrowiła mnie dlonią
i znikła".

Skojairzenie

prostytucji

z

tańcem śmierci (danse macabre) jest
częściowo
słusz.ne.

Smierć
bowiem
też bierze
wszystko, chociaż nie za pieniądze. W korowodach śmierci,
które malowa1t10 od początku
XV wieku, uśmiech1t1ięta ko·stucha tańczy z wes6łymi królami,
papieżami,
rycerzami,
miesz·czan.ami, chłopami. Smierć
jeg.t całkowicie bez~n1e•resow
na i wszystkich traktuje tak
samo. Prostytutka zaś wymaiga
pieniędzy, ale w zamiain
dostarcza rozkoszy.
W powszechnej świad-omości
pro&tyitutki są po;tępia•:!e. Jest

naik wąitplftwoścł czy na długo.
Jeśld pa·ra małżeńska odczuwa
potrzebę wymiany usług
erotycznych z innymi małżeńst
wami, to znaczy, że jest budzo źle. Zdrowe
małżeństwo
powinno był całkowicie samowystarczalne przynajmniej pod
seksualnym.
Na temat życia seksualnego
w polskiich małżeńs.twacll ciekawych informacji dostarczają
socjolog<lłWie, psychologowie, lekarze. W laitach 1983-85 Adam
Grodzki z Uniwersytetu Warszawskiego przeprowa'<iził badania wśród 784 kobiet w wieku od 28 do 35 la.t. Okazało
się, że codzienruie współżyje 11
proc„ 2-3 razy w tygodniu 55 proc„ raz w tygodniu
25 proc„ rzadziej
- 9 proc.
respondentek.
Zaledwie 7
proc. mężatek pragnie cząściej
odbywać stosun'ki niż ma to
miejsce w ich życiu małżeń
skim.
PO"dobne badania :z,realiwwała w laitach 1959-63
Hanna
Malewska. W grupie 861 kobiet 89 proc. stanowiły osoby
w wieku od 28 do 35 lat. Dwie
trzecie ankietowanych
miało
względem

staż małżeński

poniżej

ośmiu

lat. Częstość współżyda intymnego w małżeństwie przedstawiała się następująco: codzien-

mało

robi

się

coraz mniej i wreszcie można
(Alberto Moravia)

MIIROSLArWA SA'RBJŃSKA

wać, tłu.maca:yć.

Najważniejszą

to zrozumiałe. Ale dla.czego takie samo od~um nie spada na
ty•ch, którzy korzysta.ją z ich
usług? Mężczyi1.1i ci budzą we
mnie wstręt i poliotowanie.
Odpychające wydają mi się
też grupowe zabawy seksualne. Znudzone małżeństwa ogła
szają, że poszukują
dodatkowych partnerów. Seks zbiorowy ma być na1jlepszą receptą
na nieudane życie małżeńsk:e.
Przypadek taki opisali niedawno
dziennikarze tygodnika poznań
skiego „ Wprost" (1988-11-27).
Janusz i Kata<rzyna (nauczyciel-ka,28 lat) już wkrótce po
ślub~e stwierdzili, że nie odpowiad~ją sobie pod
W'Zględem
seksualnym, Nie roziwiedli się
jednak, lecz przyznali wzajemnie całk~witą swobodę. Z kochankami spotY'kaJi
się poza
domem; i nie dostrzegali nawet, że ich małżeństwo różni
się od innych. Byli dobrymi

sprawą

jesit spokój w domu.
Podobną hiistorię opisał Alberto Moravia w
powieści
„Uwa.g·a".
Bohate·rka utworu
doszła do
wniosku,
że mąż
przes•tał ją kochać. Przypomniała mu, że kiedyś robili to
codziennie, nawet dwa razy na
dz.i.eń, a teTaz wynalazł pretekst w posta.ci pracy nad po-.
wieścią, której wcale nie pisze.
Odsunęła
się od
niego ze
wzgardą i powiedzia'ła:
- No widzisz. Dawniej wystarczalo, że na ciebie spojrzalam, i zaraz ci się chcialo.
Masz trzydzieści
lat, nie powiesz mi, że staleś się impotentem.

Francesco
jes.t jedyną
mężczyz.ną

odparł, że seks nie
rzeczą
pomiędzy
i kobieią; jest je-

sz.cze ucz.ucie. Ale nie przekonał żony. Co.ra uważała, że jeżeli nie ma tej rzeczy, to nie
ma niczego. I miała rację. W
normalnym małżeńs.twie życie
sekwalne jest przyjemną koniecznością, sta•nowi
podsta.wę
więzi

psychicz.nej,

ostoję

przyjaciółmi.

Pewnego dnia Janusz

miło

ści.

Nie

każda

kobieta

zdobę.cl'zie

się na to, co uczyniła Coira.
Zapro.ponowała mężowi,
żeby
oditąd żyli osobno we wspólnym domu. Wstawiła mu łóżko
do innego pokoj.u i dała cał
kowitą swobodę pos.tęoowania.
Wszystko pozostało,
jak było,
lecz· nie musieli już przed sobą udawać. Nie czuli się skTę

powani, nie mieli poczucia winy.
Małżeństwo
ich istniało
tylko
formalnie.
Nie bvło
wprawdzi.e
szczęśliwe,
aJe
zgod ne i trwałe.
Pod względem erotycznym
Cora zadbała o swego męża.
Zaczęła mu przysvłać do mieszkania kobiety oddające się za
pieniądze. Pewnego ra'Zu przyszła w zas.tępsitwie dziewczyna
bardzo młoda
i przeraźliwie
chuda. Zdumionemu mężczyź
nie o-świadczyła, że zawsze taka byfa. I zapvtała, co miało
znaczyć, gdy pewien Niemie·c
powiedział na jej wido1
k „Tote.ntanz"? Francesco prze•lumaczył mechanicm1ie
„Taniec
śmierci" i wyjaś'1ił szkieletowi:
0

„To taki obraz, któr11 daivnie,i malowano iv kościolach.
Widać, jak śmierć tańczy najpierw z jednum, a potem
z
drugim, z królem, z żebrakiem,
z mlodym, ie starym, z biednym, z bogatym
i tak dalej
To znaczy, że śmierć nie szanuje nikogo, zabiera wsz11st. kich. Nie byto to bardzo pochlebne dla ciebie. Dlatego, że
.ten Niemiec traktował cię jak
szkielet, nazywał cię śmiercią".

Sprag.niooy nieknej płci męż
czyzna pokochał !'ię z bnydką dziewczyną.
Z wvstarczającym za.palem oo·s'adł
7.vwy
symbol śmierci. Miał wra-żenie,
że wchodzi w miękkie i ciepłe
ptasie gniazdo
ukryte wśród
suchych gałęzi drzewa zimowego.
Francesco
obserwował później śpiący szkielet. Dwudzies~letnia dzJewczyna była oel11a
p006tych i
ostr:·ch kątów.

10 ODGWSY
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zau-

ważył intrygujące
ogłoszenie.
Małżeństwo w średnim wieku
poszukiwało pa<ry młody-eh ludzi lubiących śmiały seks. Odpowiedzieli na anons i nawią

zali kontakit telefOIIliczny. Jerzy i Maria K. zaprosili ich
do siebie. Mieszkają w domku
z ogrodem na drugim końcu
miais.ta.
Gospoda<rze przyjęli
go-ści
bardizo serdecimie. Po'Wlitali iich
przy wejśc1u
i zaprosili do
salonu, gdzie czekał już zastawiOl!ly stół. Przy
alkoholu
atmo·sfera rozluźniała się. Jerzy K. ma 35 lat, jest inżynie
rem chemikiem,
człowiekiem
inteligentnym, do·wcipnym i
subtelnym. Ale Jako mężczyzna
nie zrobił wielkiego wrażenia
na Katarzynie. Naitomiast Maria K. (lekarz pedia<tra, 33 lata) od razu spodobała się Ja.nuswwi.
W domu pańs.twa K. poł<lłWę
sypialni zajmuje o.gromne łóż
ko. Bez trudu pomieściło obie
pary ma0łżeńskie. Wspólny seks
zakończył udany wieczór. Katarzyna prze'k:()'!lała się, że taki u.kład w dziwny
spos·ób
zbliża ją do własnego męża i
ma.że p;rzetrwa.t dłużej niż jedną noc. Już pierwsze wrażenia
byłv konystne.
„To dziwne, ale gdy pieści
li mnie obaj, a potem we troje
wspólnie z Marią, nie czulam
dawnej niechęci do
Janusza.
Umówiliśmy
się na następny
tydzień".

Od tamtej poiry regulairnie,
dwa razy w tygodniu, uprawiali seks grupowy. Państwo K.
wciąż proponowali coś nowego
i podniecającego..
Katarzyna o.powiedziała
to
wścibskim · repoirterom,
żeby
ludzie nie uW'afiaui podobnych
znajomości za występne i niemoralne. Od czasu s·potkań z
państwem K. nie miewają już
z mężem in1t1ych przygód &<>tycznych. Czują się coraz bardziej vwiązani z sobą, mogą
na siebie liczyć. Nie obawia•ją
się rozpadu rodziny.
Seks grupoiwy spełnił tu więc
pozytywną
fumcję. Rodzina
~~~tała uratowana. Mam jed-

nie - 13 proc„ dwa4rzy razy
na tydz.i.eń - 55 proc„ raz na
tydzień 23 proc„ dwa razy
na miesiąc - 6 proc„ raz na
miesiąc 2 proc„ rzadziej 1 proc. respondentek.
Bada!llia Adama Grodzk1ego
i Hanny
Malews.kiej
dzieli
ćwierć wieku, a mimo to wyniki są prawie identyczne. W
za6adzie dme
trzecie Polek
nie mwe narzekać.
Stopień
satysfakcji seksualnej maleje
jednak w miarę przedłużanip
się okresu wzajemnych stosunków. Hanna Malewska uważa
za aktualne zalecenie Honore
de Balzaca z „Fizjolo~ii mał
żeńs.twa" (1829), aby
małżon
kowie
WlWC7.Yli.
be2'US•tannie
przeciwko „potworowi, który
pożera

wszystko, a mianowicie
przyzwyczajeniu".

Hanna Malewska
od·kryła
szereg interesujących prawidłowości. Uzyskane
przez nią
wyn~ki

wyraźnie

wsikazują,

że

doznania seksualne ko•biet zależą od pierwszego
doświad
czenia. Jeżeli
inicjacja była
nieudana i w doda,t ku z męż
czy:z..ną, którego się nie kochało, to taki jedno.raz.owy epiwd
często powoduje trwałe obniżenie późniejszych
satysfakcji
ze ws.półżycia.
Na doznania
erotyczne negatywnie wpływa
też rygoryzm religijny. Kobiety gorliwe religijnie prz.eżywa
ły z.nacz.nie mniej przyjemnoś
ci niż indyfererutne. Szczególnie wŚTód ka.toliozek z niższym
wyksz.;tałceniem seks obciążo1t1y
był pięitnem winy, wstydu
i
grzechu. Im bardziej się bały,
że ro·bią coś złego, tym mniej
odczuwały sa·tysfakcji.
Gorliwie religijne dmewc:u:ita
wyZ1I1aoza·ją na swo·i m
ciele
magiczną
linię
oddxiela•jącą
strefy niewinności i tozpusty.
Przy1kładem moie być bohateT-

ka opowiadania Milana Kundery pt. „Edward i Bóg". Czytamy tam:
„Alicja dosyć chętnie pozwaby jq Edward całował, a
po wielu, wielu próbach z jego strony zgadzała
się nawet,
by ją
gładzil po
piersiach,
jednakże pośrodku swego ciała, mniej więcej na wysokoś
ci pępka, nakreślila surową i
absolutnie
bezkompromisową
linię, poniżej której rozciągal
się
teren świętych
zakazów,
teren Mojżeszowego sprzedwu
i gniewu Pana".
lała,

Jeśli

sposób zach~
wuje się młoda panna, osoba
wysoko cenią.ca swą cnotę, •o
wszystko w porządku.
Tatkie
pos.tępowanie sprzyja miłości , i
zwiększa pożądanie. Nie mOOria
jednak zrozumieć
przesadnie
wstydliwych i seksualnie bogobojnych mężatek, ~tóre nie ~
zwalają pieścić i całować łech
taczkn, bo uważają to za cięż
ki grzech. Nie dozi'Wlię się icli
mężom, że szulkają
rozkoszy
gdzie indziej.
Niemało kobiet
oddaje się
tylko w całkowiit.ej ciemności,
w jednej klasycZalej pozycji, w
tym samym właSJilym
łó2lku.
Nie ma.ją z.a grosz fantazji i
odwag.I. Pr.za to
miechęea·ją
w ten

przecież

degradację

kobieoości

zdradzonej żo.ny.
Miłość ero.tyczna w przeciwień&twie do bra.ters.kiej
i
macierzyńskiej ma charakter
ekskluzywny. Pragniemy mieć
partnera tylko i wyłącznie dla
siebie.
Ogromną
przykrość
sprawia nam
od•krycie, że
współmałżonek

pożądliwie

pa-

trzy na Lnne kobiety. Pod tym
względem jeszcze baTdzJej zaborczy są mężczy:bni. Ktoś mi
powiedział, że natychmiast odszedłby od żony, gdyby
wiedział, że kiedykołwiek go zdradziła.

~,Akt pł~iow! je~t ~~dr:ą z tych rzeczy, którą jeśli się robi dużo, robi się

coraz w1ęceJ; a Jesh się robi
nawet zupełnie zaniechać".

~6w do •iebt• f nldwłado
m-ie
popycihajlł w
kderoinlku
clekaws.zych erotycanie sąsia
dek, wapólpracowndc, wesołych
pa n ie1t1ek.
Mę:!lczy~ ~ lubi• polować na cudiu Miny 1 nioz.y•Je
kobiety. Niektórzy
wy2mają
d7liwną te<llrię,
że •panie
z
Inną kobietą bez
miro.ści nie
jest zdradą uczruci01Wą. Sły11za
łam . nieraz, źe każdy „skok w
bok" zwiększa ich zainteresowanie żooą. Być może. Nowe
d:>świadczenia mogą być przyda.tine we WSipółżyciu małżeń
skim. Ale dla
kobiety
jest
czymś
strasz.;nym i obTzydliwym dzielenie się kochanym
mężczyzną z innymi parlner1rnmi seksualnym~. Oznacza to

Jak często zdarza.ją &ię „skoki w bok" poJskim współmał
żonkom? Z najnowszych badań
wynika, że s·tosunki pozamał
żeńskie utrzymuje:
regularnie
- 1 pro{!. kobiet i 2 proc. męż
czyZ1I1; od czasu do cza.su
4 proc. kobiet i 11 proc. mę:!:
czyzm; sporadycznie - 16 proc.
kobiet i 29 proc. mężczym. W
sumie
więc nie
dotrzymuje
przyrzeczonej
wierności
21
PTQC. pań
oraz 42 proc. panów.
Ogromna większość małżon
ków miewa sny o charakt.erze
seksualnym. W tych pod~wia
domych mairze,niach
połowa
mężczyzn i 40 proc. kobiet kocha się z obcymi
osobami, a
jedna trzecia pań i panów z
osobistymi małżonkami. Fantaz.je erotyczne
z.daTZają
się
też na jawie.
Niemało mężczyzn i kobiet wyobraża sobie,
że odbywa stosunek z kim innym niż w rzeczywistości. A
wyobraźnia nie zna granic. Podobno niektóre kobiety marzą
nawet o gwałcie, lecz to już
świadczy o jakiejś dewiacji.
Zbigniew Lew-Starowicz us.talił, że prawie połmvę z.wiązków
małżeńskich
w Polsce
można
:r.aliczyć do udanych
pod wz.g1ęde·m sebualnym, Ponad 40 proc. stanowią związki
konfliktowe, a 9 proc. charakteryz.uje się poważnymi zaburzeniami. Na zaburzenia seksualne cierpi ogółem 27 proc.
ko·biet i niemal co trzeci męż
czyzna.
Z czego wyni'kają kłopoty w
życiu erotycznym? Anitoni Kę
piński podrkreślał, że w absolUitnej większości przypadków
występuje
tzw.
impoitencja
psycho.genna; rzadrko zaś zdarzają się dysfun1kcje po·chod-zenia oTgankzmego. Pisał on:
„U mężczyzn zaburzenia aktu seksualnego dotyczą
przeważnie ramienia wstępującego
(faza przywspólczulna) - impotencja, przedwczesny wytrysk,
natomiast u kobiet - ramienia
zstępującego (faza
współczul
na) - anorgazmia, dyspareunia, vagini smus.
Obie fazy są ewidentne
u
osobników męskich - erekcja
i ejakulacja, a skryte - u osolmik6w żeńskich. W samym
więc przebiegu aktu
seksualnego, podobnie zresztą jak w
anatomicznej strukturze narzą
dów płciowych, przejawia się
zasadnicza cecha różnicująca
obie płcie: męska aktywność, a
żeńska bierność. To co jest aktywne, z natury rzeczy
jest
bardziej
uzewnętrznione, demonstratywne, -niż to, co bierne. (.„)
W praktyce lekarskiej nierzadko się spotyka, że życie
seksualne,
które przebiegalo
normalnie i
dawalo
pełnię
przed ślubem, ulega nieraz zakłóceniu wkrótce po ślubie na
skutek zwyklych małżeńskich
konfliktów i trudności życio
wych. U kobiet najczęściej występuje oziębłość,

przechodząca

we wstręt do życia seksualnego i pojawiają
się doznania
bólowe w czasie stosunku (dyspareunia), u
mężczyzn natomiast - tendencje ucieczkowe,
zwvkle w postaci szukania wyładowania w
kontaktach
o
charakterze zabawowym poza
domem".

Po latach małżeństwa znacznie częściej rozczarmvane
są
kobieity niż mężczyźni, ponieważ one baTdziej
potirzebują
czułości. Wynika stąd wniosek,
że n~epszą receptą na kłopo
ty seksualne jest miłość. Tylko
bowiem miłość jest cierpliwa,
usuwa skrępowanie i Pozwala
przezwycięży6 WStLystkie tr-ud-

Foto: Konrad Turows7cł
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- Przejdf słę M mną do tego komisu prą ·
Narutowicza, obejrzymy komplet dżinsowy.
I tak dalej. Kożuch, buty, perfumy, pończo..
chy ł 1uknie, narty, rakieta tenisowa, złoty ngarek, kilkanaście wpłat na konto dolarow„
kaiąt.eczka PKO z uezciwym wkładem, cztero.tomowa Encyklopedia Powszechna, radioma1netofon Hitachi, wreszcie telewizor Super-In•
fra Oolor Videoton, za który zaplaeiła z włas
nej kieszeni, ale już z chwilą wytaszczenia a
magazynu wart był podwójnie. Usiłowała wrę
czyć go rodzicom na srebrne wesele, ale zarówno ojciec jak i matka, zrozpaczeni i zagnie.
wani, nie przyjęli prezentu.
Ileż wstydu przeżyll
obydwoje! Najpierw
wstydzlll się tylko sąsiadów, patem zn!lla jut
Gejsz.ę cala dzielnica, wreszcie ojciee wyczytąt
:ze spojrzeń podwładnych i kolegów, że sława
jedynaczki dotarła do zakładu, w którym przepracował sumiennie ćwierć
wieku. Wówczas,
pod naciskiem żony, postanowił wyprowadzi~
się na Sląsk. Nie miał zielonego pojęcia, że Barbara obrócila już jego szefów: dyrektora naczelnego i dwóch przystojnych wieedyrektor6w.
i te gdyby tylko chciała mógłby śmiało awansować. Tego jednak zrobić mu nie mogla. Patrzyła ze · ściśniętym sercem, jak robotnicy ła
dują na platformę ciężarówki krótki, pokojowy fortepian, kredens, stół, sześć krzeseł, bu-' ·
fet i parę innych domowych sprzętów. Matka
nie odezwała si~ do niej ani slo-wem, ale oj:iec
zawrócił w ostatniej chwili i płakał. Kiedy po
raz ostatni zamknął za sobą drzwi, rozszl-0chała
się i Gejsza. Zycie jednak ma swoje rygory.
W trzy dni później wróciła do chłopców--dyrek
torów i zaczęła
kompletować
mieszkanie.
Wzbudziło to falę okrutnej zawiści. Konwent
sąsiadów, w którym zasiadało więcej pań l}ił
panów, próbował wyrzucić ją z domu. Odwiedziła Gejszę w godzinach porannych dziewcey„
na z obyczajówki, absolwentka Uniwersytetia
ubrana ze skromną, sztywną elegancją.
- Koniak? - zapytała Gejsza.
-Nie.
- Martini?
- Dziękuję.
W takim razie wypije pani szklankę her·
baty - powiedziała stanowczo Barbara i pod•
sunęła jej camele.
Funkcjonariuszka, przekonana na schodach.
że drzwi otworzy jej ściochrane przeciwnościa
mi losu kurwidło, poczuła do Gejszy sympatł11
i przyjęła poczęstunek, przyglądając się uwatnie gospodyni, która robiła doprawdy imponujące wrażenie. Była <>pal<>na, ale bez przesady,
jako że chodziła do solarium przy Tuwima tyl·
ko raz na dwa tygodnie. Miała zdrnwą cerę,
cudownie zarysowane biodra i piersi, jasne,
nieukarbowane, lśniące włosy i naiwne spo}rzenie ladacznicy czytającej przed snem wiersze

March~tcłe • abaoluł"1f'I' wvrachot.oanłet11

A.M.

1.

Nła tDSZ11stki•
wtlda„zenUI są zmvllon•:
prawdziwe jeat tv1Jco micuto. Niech
ta.Je
będzł•!

Dwadzieścia trzy lata temu zamordowano w
Łodzi młodą, piękną dziewczynę, pochodzącą

wedle ówczesnych kryteriów z. bogatego domu.
Sprawcy do dzisiejszego dnia me wykryto_. Opinia pqbliczna, będąca zazwy~zaj śle~Y:m i bezwzględnym wrogiem sprawiedliwosci, próbowała początk<>Wo rzucić cień na ~ogu ducha
winnego studenta, na1'2eczonego ofiary,. co. zaważyło wydatnie na jego później~m _zy~iu.
Wiosną tysiąc dziewięćset osi~mdziesiątego
ósmego roku dwóch młodych męzczyzn dokonało t'<>zboju na konwojentach, któ~zy w cichym powiatowym mieście przew?z1li z . Ni;3P
do Banku Spółdzielczego pięćdziesiąt miho_now
złotych. Padły strzały, były ofia~y w ludziach.
Płenligd.7.e i bandyci rozpłynęli su~ we mgle.
Nikt nie przypuszczał, że obydwa odl~łe w
aasie przestępstwa miały ze sobą ~wiązek.
Nić, która niebawem osiągnęła średn.ieę ~o
wrozu, prowadziła do kamienicy przy JedneJ z
clównych lód%kich ulic.

p~JA NUMER 84

Jest tam brama o dwóch telaznych, poobijanych przez samochody pacholkaeh. i:i~ow.y d~~
cholków na których w pogodne
~ s1a aJ
i'ani ..;. sztok synowie stró~a, ozdobione ~ą
Pl d rezymi twal'Umi krasnali. Nad bramą w1sfy ~ m dziób <>krętu wykuszowe okno. Bal~ n~e~nt<>we i niektóre stiuki zostały dla
~zpieczeństwa ierwane, kamienica wszelako
nie całkiem straciła na uroku. Tkwi w sam~m
środku miasta, kilkadziesiąt metrów od ulicy
Piotrkowskiej.
W bramie lewe wylizane brązow~
farbą
drzwi wiodą do siedliszcza dozer<:y i . na tym
k<>ńczy się ich szlachetna misja. Natomiast prahwymi drzwiami dojdzie~z do
marm~rowyc
schodów i podążysz, jeśli tyl.ko masz. silę i ochotę, do miesllka~ lokat<>rskich na pierwszym,
drugim i trzecim 'Plętne.
Dalej jest wylane rótowym bet~nem po~wór
ko z gazonem <>bmurowanym mebieskim1 . ~a
felkami. Niegdyś, wiosną 1 latem, ga~on kipiał
od kwiatów, ale odkąd dozor~a. osiągnął po
raz pierwszy upojny stan delirium tremens,
przestał zajmować się kwiatami i gazon przypomina teraz ponurą parcelę cmentarną.
P-0dwórko ze wszystkich czterech s~ron otocz<>ne jest trzypiętrową zabud<>wą mieszkalną,
nad którą biegnie dookoła strych-p~dasze, a
u podnóża kamienicy zionie czternaście prostokątnych otworów piwnicznych.
zagr_aco~ych,
zasypanych węglem i kartofla~1
piwnicach
usłyszysz nieraz złowieszczy pisk szczura. W
marcu -piwnice należą do kotów, które zawodzą nocami jak niemowlęta albo wrzeszczą z

Leśmiana.

Glowy, którą mam na karku
Nie wygralam na jarmwrku.
Lecz do$talam ją od Boga.
i dlatego jest mi droga.

W.

przerażającym okrucieństwem.

Po drugiej stronie podwórka, na
wprost
frontowej bramy znajdziesz inną, mniej okazałą bramę z wejściem na ostatnią klatkę schod-0wą. Brama ta wyztera na piaszczysty dziedziniec gdzie stoją rzędem pojemniki na śmie
ci. Jak~ się rzekło, permanentnie pijany dozorca nie ma ostatnio czasu na zajmowan~
się głupstwami, rzadko więc przy
pomocy
dwóch skacowanych synów wywleka pojemniki
na ulicę, aby przekazać je samochodom Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Cuchnie.
Dziedziniec graniczy przez mur z przedszkolnym placem, na którym pod <>pieką zatykają
cej nos wychowawczyni bawią się w tumanach
kurzu blade, wesołe dzieciaki.
Na tym można by zakończyć opis posesji
numer 84. W bramie frontowej wisi zakur:wny
spis trzydziestu dziewięciu głównych l<>katorów.
Jest wśród nich milicjant, jest położna, jest lekarz, jest emerytowany urzędnik-elegant, który
trzy razy dziennie zmienia ubranie i dumny
jak paw, to w muszce, to w krawacie, paraduje po podwórku. Nas ci ludzie jednak w
ogóle nie obchodzą. Nas obchodzi tylko pięć
podstawowych <>sób dramatu. Dobry obyczaj
nakazuje, aby zacząć od k<>biety.

GEJSZA
Barbara S. nie byla kurwą, aczk<>lwiek w
poufnych r<>zmowach tym właśnie mianem określały ją sąsiadki. Barbara S. nie była także
w całym tego słowa z.nac.zeniu
prostytutką.
Nie miała opiekuna, nie przesiadywała w kawiarniach, nie łowiła na ulicy, a w domu, w
mieszkaniu na drugim frontowym piętrze kamienicy, przyjmowała
sporad1cznie. Bywało
wszakże, iż· przed bramą, pomiędzy
je<lnym
drzewem lipowym a drugim, zatrzymywał się
1 dyskretnym pomrukiem silnika
mercedes o
szwedzkiej bądź holenderskiej rejestracji i tuż
za Barbarą wysiadał z auta przystojny, szpakowaty, zaanwansowany j.uż w latach dżentel
men, aby wstąpić na marmurowe schody i
spędzić z atrakcyjną Polką noc. Milicjant drogowy, młode jasnowłose, podpuszezone przez
żonę chl-0pię, zasadzał się kilkakrotnie o brzasku na zagranieznych klientów Barbary
w
przeświadczeniu, że uda się być może postraszyć ich bal<>nikiem i łyknąć z boku parę dolców Kochankowie jednak zawsze byli trzeźwi,
zawsze doskonale ogoleni i w ogóle p_od katdym względem w porządku.
Barbara S. praeowala metodą usta-usta, przy
czym nie chodzi tu o sztuczne oddychanie i
nadmuchiwanie wielkanocnych jaj. Chodzi tu
wyłącznie o system specjalnych ustnych poleceń. Zwracał się na przykład dyrektor Jóźwiak
do dyrektora Dzięgielewskiego:
- Z piękną dziewczyną byłeś wezoraj w teatrze, mój drogi. Chętnie zrobiłbym z nią łu
pu-<:upu.
- Spróbuję to załatwić - · odpowiadał dyrektor Dzięgielewski i organizował
wstępne
spotkanie w trójkę w jakiejś eleganckiej, ale
ustronnej knajpie, na przykład w „Dziku" albo
„Pod Łódką", albo w motelu „Na Rogach", gdzie
nie tylko można dobrze wypić i zjeść, lecz i
przespać się w wygodnym łóżku. W tt""kcie kolacji Barbara była dla obydwu panów uprz~~
dzająco grzeczna, przychodził wszelako moment,
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że

wywoływała dyrektora Dzięgielewskiego do
hallu i mówiła z ubolewaniem:
- Spław jakoś swojego przyjaciela, kotku.
- Nie podoba ci się?
- Och, byłby na pewno wspaniałym
k ochankiem, tyle tylko, że jest łysy, gruby, ohleśny, trochę jakby niedomyty i potwornie zdo szany. B-0ję się, że jeśli nawet przeżyje stosu nek, trzeba będzie wzywać kardiologa.
Scenariusz mógł również wyglądać odwrotnie. Wywołany do hallu Dzięgielewszczak, czy
też inny zaprzyjaźniony z Barbarą dyrektor,
wysłuchiwał nie bez zazdrości:
- N<>, wracaj do żony i do dzieeiaków, myszko. Twój kolega to porządny czl<>wiek; poradzimy sobie jak<>ś we dwójkę.
Przechodziła zatem Barbara z rąk ci-O rąk.
Była wymarzoną kurtyzaną dla wyższych krę
gów średniej kadry
dyrektorskiej, o czym
świadczy dowodnie, iż zakochał się w niej pewien dyrektor departamentu. Nie dyrektorzy
jednak wybierali, lecz ona. Gość musiał mieć
oczywiście portfel, przy tym przecież dobrze
było, kiedy jego wygląd i zdrowie nie budziły
zastrzeżeń i kiedy 111ie potrzebował sięgać do
portfela, aby udowodnić, kim jest. Karki kelnerów mają zgina~ się automatycznie, a służba
hotelowa winna stąpać na paluszkach.
Co do samego kochania i seksu, Barbara nle
traktowała tych spraw ·rutynowo; nie bawiła
jej oroynarna młócka na tapczanie i zwierzęcy
ryk, jaki wydobywał się po kilku chwilach z
płuc męż,czyzny. W swoją pracę, jeśli można to
w ogóle nazwać pracą, wkladala całe serce i
duszę, całą bujną i nienasyeoną kobiecośt, która
zawodziła ją rzadko, zwykle zaś stanowiła źró
dło mocnych i szalonych przeżyć. Akt miłosny
był dla niej tym samym, co klasycznie zbudowany utwór muzyczny - długi wstęp, eksplozja i powolny odpływ w smutek mórz południo
wych. Początek był walką dwóch nienawidzą
cyeh się płci, był wśeieklością i pożądaniem,
koniee natomiast przybierał tony ulegle.
Barbara S., którą nieliczne grono znajomych
nazywało Gejszą, nie p0chodziła bynajmniej,
jak to bywa zwykle wśród dziewcząt upadłych,
z marginesu społecznego; nie miała również nic
wspólnego ze środowiskiem robotniczym, cenią
cym nade wszystko u kobiet czystość charakteru i cnotę. Ojciec Gejszy był inżynierem budowlanym; matka, dama 111ie pozbawiona pretensji, grała trochę na fortepianie i śpiewała,
przeehwalając się w przerwach
szlacheckim
r~owodem. Gejsza dorastała samotnie; marzyła
o braciszku lub si<>strzyczce, ale nie doezekala
się ich, co martwiło równie:!
inżyniera nie
dlatego, aby chciał mieć więcej dzieei, lecz dlatego, iż 1yn dziedziczyłby Po nim nazwisko.
Tak f:T.Y owak, koch?.l ogromnie jedynaczkę, a
ona nie sprawiała mu zawodu aż do chwllf,
kiedy w wieku szesnastu lat zabrał się do nief
ro lekcjach w gimnazjum nauezyciel rosyjskie-

go, typ przystojny, wszelako niebywale
bezczelny, o sadystycznym usposoqieniu i swoistym
poczuciu sprawiedliwości. Nocą grzała mu łóż
rco, rano, wobec koleżanek i kolegów, wzywał
Ją do c dpowiedzi.
- Tiepier' Warwara - mówił i kazał jej stres zc zać „Wiśniowy sad". Ponieważ milczała jak
z3 klęt a, w a lił dwóję, wychodząc z założenia, iż
czło wie k radziecki musi odgr<>dzić życie osobi~ t e od czynności zawodowych.
- Skurwysyn - wypłakiwała się
później
przyjaciółce w bluzkę. Może bym i przeczytała to sztuczydle, ale jak miałam to zrobić,
kiedy be.z przerwy mnie rżnąŁ
Romans nie był wcale przelotną miłostką.
Trwał. Wkrótce dowiedziało się o nim grono
pe<lagogiczne, darzące
radzieckiego
sokola
szczerą i niewymuszoną estymą, a potem rodzice Barbary, w związku z czym <>jelec wezwał ją któregoś dnia do pokoju na rozmowę.
- Zaraz przyjdę - powiedziała i zniknęła na
tydzie1'1, aby zemścić się na ukochanym rusycyś
cie z germanistą w Grand Hotelu. Germanista,
w rzeczy samej: dyrektor znanej monachijskiej
spółki handlowej, w słusznym przeświadczeniu,
że Polsce należy się <>dszk<>dowanie wojenne
wcisnął jej ukradkiem do kieszeni sto marek
I tak się zaczęło. Dwa lata spędziła w drugiej
!tlasie, a kiedy przeszła do klasy trzeciej
i skończyła osiemnaście lat, wymogła na pijanym dyrektorze fabrycznym, aby podpi~ł jej
kwestionariusz paszportowy, że to niby pracuje
l że zakład nie ma nic przeciwko wyjazdowi
dziewczyny na tygodniową wycieczkę do Am•
sterdamu. Przyjechała po sześciu miesiącach
z przyzwoitą znajomością angielskiego, zmieniła bowiem kierunek zainteresowań lingwistyc:z.nyeh. Rusycysta, którego szczere słowiań
skie serce wyło z bólu, blagał ją w bramie na
kolanach, aby wróciła do niego 1 do szkoły.
- Trójkę dam na maturze chlipał. Bez gadania!
A Gejsza na to:
- Słuchaj, mały, jesteś naprawdę
fajnym
:facetem i ukierunkowałeś mnie w tyciu, ale
teraz muszę iśt do wujka.
Już wtedy żywiołem Gejszy byli ch!opcy dyrektorzy, owa wspaniała, jurna,
umiejąca
ci~zyć się nocą i dniem rasa ludzi, którzy mają dzieci, żony, prywatne i sł-użbowe kochanki,
prywatne i służbowe samochody, władzę, pieniądze i w <>góle wszystko prócz rozumu. Szybko posiadła sztukę manewr-0wania tymi ćwoka
mi. Kiedy jeden z drugim pozbawiony taktu
bęcwał sięgał d<> kieszeni, aby wręczyć jej rulon banknotów, podnosiła ze 11dziwienlem brew.
- Cóż ty do cholery myśliu, kochanie? Jełlt
chcesz koniecznie sprawić mi puyjemno4ć, to
w „Centralu" 14 krótkie futerka.
Albo:
- Wolałabym raczej zaręczynowy plerśdo
nek.
Albo

Mądremu człowiekowi głowa
służy pr2ede
wszystkim do myślenia.
- Nie lubię zdziczenia obyczajów - rzekła
Gejsza z prostotą. - Nie urządzam przyjęć, nie
upijam się, nie narkotyzuję, nie . ta~czę i . nie
wrzeszczę, nie handluję bonami,. ~ie, , trzymam
w mieszkaniu dolarów i psów, radia . i .telewizji
słucham po cichu, no i barozo rzadRo ·;miewam
gości. Trudno rzecz jasna powiedzieć, abym od·
czuwała przesadny wstręt do mężczyzn, ale
niech mi pani pokaże takiego, którego oszukałam, zgwałciłam lub okradłam.
- Nie pracuje pani jednakże.
- Ano, nie. Jestem bogata z domu.
- Nie chce pani podjąć nauki?
- Studiuję we własnym zakr~ie angielsld
i geografię.
- Miałam na myśli liceum.
- Tam nie wrócę.
- Czemu?
- Zawiodłam się na belfrach.
- Mogłaby pani sprecyzować kwestię?
- W żadnym
wypadku - zaprotestowała
spokojnie Barbara. - Nie uznaję donosów.
Funkcjonariuszka przełknęła pigułkę i wyszła
tałując, że nie udało się pozyskać Gejszy do
współpracy, która mogłaby zaowocować
szokująco. Uuuu! Byłby hak na kilku drani.
Na
Barbarę jednak haka nie byt<>. Zakochiwała sł•
po prostu częściej niż inne, uczeiwe kobiety,
ale nie kłusowała w łódzkich lupanarach, nie
roznosiła chorób wenerycznych, nie
rozbiła
żadnego małżeńskiego stadła. Nie lubiano jej,
lecz uroda zawsze budzi .zazdrość. Nie ma rady!
Żyła więc Barbara spokojnie, unikając sąsia
dek i nie odpowiadając na ukłony zalotnych
są.siadów. W ciągu trzech lat wzbogaciła znacz.
nie rejestr dyrektorów, w których gestii byłe
dziwnym trafem drewn<>, <>świetlenie,
meble,
ceramika, i wiele innyeh gałęzi rodzimego I
zagranicznego przemysłu. Jeździła skromnie małym fiatem. Rzadko zarywała noce, spala
de
południa. Słuchała muzyki, nieraz brała do rę1d

książkę:
U.waż,

jaki za.kal
GTozi twej siawie, jeśli latwowiernie
Podszeptom jego oddasz ucho, serce
Sobie uwięziaz i skarb niewinno$ci
Otworzysz ;ego bezwodznym za.pędom.
Strzeż się, Ofelio, strzeż się, luba siostro;
I stój w odwodzie twej sklonno.§ci, z dala
Od niebezpieczeństw i napcitci pokw.
Wstydliwe dziewczę za wiele ;uż waży,
Gdy Pf'Zed księżycem wdzięki swe odsla1ift1;
Na samq cnotę pada rdza obmowy;
Robak zbyt często toczy dzieci wiosny,
Nim ;eszcze pączki zdążyly otworzyć;
1 kiedy TOSO. wilży mrodość hożą,
Wpływy zlo.§liwych miazm na;ba1'dzłej grQ~il.
St1'zeż się więc; tarczą najlepszą w tej pró~i11
Niedowierzanie, nawet same; sobie.
'
·' , 1

Tęskniła za rodzieami, za ojcem, który ·oc1
czasu do czasu, zapewne w tajemnicy pned
matką, pisał do niej przepełnione m!ł~ci' U.
sty.
lttóregoł wieczoru kląmął dzwonek u d~
Pomyłlala, te syn stróża przyszedł po ko1i •
•młeeiami, aby opróżnić go na drugim pod~
ku 1 zarobić sto pięćdziesiąt zlotyeh.
Pl'.zekręciła iklucz w zamku i radogć dosio..
nie klęła ją z nóg. W progu stał jedyny m,._
czyz:na, jakiego naprawdę kochała. W Pf'Ol'I
stał zatenowany, nieśmiało uśmieehnięty ejo.&

ODGM>SY- łl

To bardzo smutna, bardzo bezBeznadziejna
nadziejna książka.
w
znalezienia
też będzie próba
Nie wiem,
niej jakiegoś sensu.
dlaczego I w jakim celu Marek
masko j11 napisał. Prześwieca próba odkrycia się, pokazania prawdy
ta nowa
o sobie, ale w efekcie
prawda wpasowuje się idealnie w
obiegowe anegdoty i plotki, krążą
ce na temat Hłaski po Warszawie w latach 1956-58.
Wiem, że Hłasko miał problem
z alkoholem, bardzo poważny problem, który w połączeniu z prodo jego
doprowadził
szkomanią
Chciał
śmierci w wieku 35 lat.
bym się z tej książki czegoś na ten
trzykońcu
temat dowiedzieć, w

Dd których roiły sią wydawnicepoce,
twa i redakcje w tamtej
dziś już w większości nieżyjący o nich właśnie, o ich wpływie na
Marka Hłaskę chciałbym się od
niego samego dowiedzieć.
Niestety, jest j.uż za późno. Zostaje nam opowiadanie „Pętla", z
się
domyślać
którego możemy
problemu życio
najważniejszego
wego Hłaski, zostają inne utwory,
z których możemy domyślać się
trudności autora w nawiązywaniu
kontaktów uczuciowych z kobietami. Hłasko nawet w tej książce
serio, że
pisze o sobie, zupełnie
jest pisarzem-moralistą, ale ja zupełnie nie wiem, co pojęcie „moralista" znaczy w odniesieniu do

prasowe, na których dawał uzasadnienia swojej decyzji, to niechże
teraz też zwoła konferencję i powie o zmianie decyzji, w końcu
jest to nadal ta sama gra, w tych
samych konwencjach. Hłasko odtwierdzi, jeśli
mawia, ponieważ,
to całą
zwoła taką konferencję,
sprawę załatwi, commies będą usatysfakcjonowani i w Polsce do
pudła go nie wsadzą. A on chce
udowodnić, że nie
przed sądem
był szpiegiem, żeby ci, „którzy w
niego wierzyli", nie byli jego moralna postawą rozczarowani.
Hłasko kilkakrotnie wspomina o
w oPolaków
antysemityzmie
strvch słowach oskarża ówczesne
społeczeństwo o niechęć do osób

Proszę nie traktować tego
me JesLe.i1
w sposób obiegowy,
przeciw Lak zwaneu1u ostrer11u zycm, dra1rnm, awanturom, aferou1
sprawa
to
sercowo-seksualnym,
temperamentu i potrzeo czww1eHłaski jest
ka - ale twórczosć:
zbiorem anegdot i szmoncesów dla
uczniów gimnazjamych.
Takim też zbiorem podrzędnej
nie
jakości dowcipów i anegdot przeżytych, tylko zasłyszanych, to
jest ta książka.
widać wyraźnie O co Hłasce chodzi! W pewnym
dość szeroko,
miejscu opowiada,
nos zmuszaJą
jak to wodził za
cych go do współpracy ubowców,
a potem przyznaje się, że stchórzył i nie wytoczył procesu jakiemuś reżyserowi,' z obawy że już
nie dostanie zamówień z
więcej
'.ilmu. Dalej wyjeżdża na Zachód,
bierze azyl, a potem nagle, czytaprasa oskarża go o
jąc że polska
amerywspółpracę z wywiadem
postanawia wrócić do
kańskim,
Polski; niech mu wytoczą proces,
niech go wsadzą do pudła. Ale w
jakimś konsulacie mówią mu, zresztą bardzo logicznie, że jeśli po
wyjeździe organizował konferencje

pochodzenia żydowskiego. JednoeLes1ne rysuje sylwetki ttóżanskie
o
go, '.J.'ykoquskiegJ, wspomina
1
Swiatło
Wyszynskim, Monacie,
krytykuje Fejgina,
Homkowsk1m,
a także jakiegos Werfla. Wymienia wiele jeszcze nazwisk, brzmią
cych z polska, nazwisk ludzi, którzy wówczas rządzili Polską i reallzowali ideę komunizmu na swój
się
zasłaniając
gorliwy sposóo,
wykreowanym w tym celu przez
centralę Stalinem. Ani razu Hłas
ko nie powie, że ci właśme, stalinowcy pochodzenia żydowskiego,
niechęć
zrozumiałą
powodowali
Polaków do tej skądinąd szlachetnej i wysoce utalentowanej nacji.
Ach, sorry, raz o tym mówi, słu
chajcie: „Duża ilość aparatu bezsię spopieczeństwa rekrutowała
nie wiedzą
ludzie
śród Żydów;
jednak, że działo się to na skufok
szantażu ze strony NKWD, które
w wielu wypadkach 7.muszafo ich
do wstąl'.licnia w szeregi ar>aratu
bezpieczeństwa. Genialny Stalin urzecz rrn.jbar!lziei
miał utrwalić
autys~mi
hańbi~<'~· Polaków
lyzm". Ależ jesteśmy zhańblenil
szczyt
nie sam
Ale to jeszcze

ANDRZEJ BRYCHT

R11s. Slawomtr Luczyfiski

Po 12 latach remontu otwarto (nareszcie) kino ŁDK. Przy t<:.K
niewielkiej i l ośd miejsc kinowyc-h w Lodzi można to nazwać
wydaaeniem Tym bardziej, że kierownictwo kma
znaczącym
zapow:ada zróżnicowany i ambitny repertuar, Na inaug11ra ·ję za„Niezwykła
Hasa
prr>z~ntowano nainowszy flm W'l.i~1erba .J.
podrot Baltazara Kohrra". w kt.óre.i wz P,li udział twórca f'lm1
odtwórca główne.i roli - Rafał Wie zyński, knmoozytor mu7.yki
produkc "i
- Zllzisław Szostak i Paweł Ilako\\ski - kierownik
•
(na zdjęciu).

dziestoczteroletni mężczyzna, obdarzony przez los zdolnością ukła
dania słów w logiczne ciągi, mógł
by zdobyć: się na odwagę i opowiedzieć o swojej osobistej tragedii, niszczącej mu życie prywatne,
i organizm.
tworzenia
zdolność
Zamiast tego czytamy elaboraty
o tragedii narodu polskiego, niszHłasko
czonego przez „commies"
wkracza na zupełnie mu obcy teren polityki na skalę imperiów,
na skalę globu. Jest to wszystko
sprawozdaniem z rozmów, odbywanych wiele lat przedtem ze starymi literatami przy wódce, jest
za którym
to temat zastępczy,
Hłasko chowa się jak za maską,
swojej
nie pokazać
aby tylko
prawdziwej twarzy młodego, przestraszonego człowieka.
On pisze o skutkach moralnych
komunizmu, a ja wolałbym przeczytać jego własną ręką napisane
wyznania o skutkach psychicznych
jego wczesnych kontaktów ze śro
dowiskiem literackich cmokierów,
z których większość to byli pederaści, „ wychowujący" swoich uczniów. Wszyscy ci Heniowie, Jureczkowie, Arturkowie, Jarkowie,

Scena Teatru Wielkiego gościła p!ętnastu miniatur nie wszystkie
silną
ostatnio dwa znane zespołv bale- orzemawiały z jednakowo
artysh·r.1.nvro ekspresją; do tych. któ~e upamię
towe, różniące się
charakterem tak dalece, iż omó- tniły mi się na ibardziei zaliczył
iednvm bym m.in. korowody ,Ła.będz'' i
wienie ich występu w
podzisprawozdaniu nie może w ż;:dnym ,.Łańcuszek", gdzie znów
wialiśmy rozdzielanie s;e i oonorazie zmierzać do poró\vnań.
wr.e scalanie grup tancerek z dokłaclno.l~ia do ułamków sekn'ldY i
a przv tym z <'a!centymci.rów,
HUMOIR I \VlDZIĘI{
kowitą swoboda i niewymqszonym
i
wdziekiem. Doskonałv hnmor
radz:eckiei „llieri .zrl'" jest wirtuozerie techniczną z.>preienioO
g!o;no w świec'e nu>mal ocl 1e1 . ali mPżczyini w „Dowcipn"siach"
zarania, tj. od rhwill. gdv chore- i .,światef'zn·~-tnnP~znei". Tu i ówografka Nadieida Nadleźdina <m<l!l- dz·".) zakradlllY się worawrli:ie ilutowala przed c?terdziPst tt la t.v dla s'racyjne dosłowności, niekiedy ieoknl!r„1ościowy dn k
gruov tanrerPk
uzasadnione,
na izuneln\Pj
tvtuł jak w naiwni~ baśniowej „Teczv".
program. któremu na>iah
Całości wrażeń dopełniała feeria
,.lJ!erioik"' i:-n orzenioslo s'e na naL.
zwę powstałego w następstwie sł.a- barw, w kostiumach projektu

Spotkan'a z

Ma za sobą „Bieriozka ·• wystę
na
py w sześćdziesięciu krajach
wszys.tkich kontynentach, wszędzie
przyjmowana z podziwem i aplauzem, była też kiedyś i u nas. Zespół zresztą z czasem przeobraził
ogromnie
w mieszany, co
się
wykonawwzbogaciło możliwości
rodzakierunku·
w
zwłaszcza
cze,
jowego humoru i brawurowego technicznego popisu.
Program

wieczoru,

z
zgodnie
rozPodziew-

tradycją,
czterdziestoletnią
częto rosyjskim korowodem

w układzie N. Nadi.eżdiny
i już sam ten utwór, w którym,
jak różnobarwny wąż. zwija sie i
i
rozwija z idealną płynnościa
byłby
precyzją żeński ansambl,
wystarcza ją cym dowodem, iż mamy do czynienia z umiejętnościami
najwyższej
i środkami wyrazu
próby.
W programie składającym się z

częcym

w•

4:t1aH*Ełt1-§!!łM*MMllMjĘi
Otóż jak słyszałem, nie jest to pełna wersja zdarzenia. Prof. Krawczuk miał się zwrócić ponoć do
Topolskiego w te słowa: - „Drogi Apellesie, zorganizujemy ci wystawę w Belwederze". Mój Boże, nie było powodu tego pomijać. Przecież każde
mu może się zdarzyć, że pomyli Belweder z „Zachętą", nawet ministrowi kultury i sztuki. ..

„:VIinister kuitury i sztuki prof. Aleksander Krawczuk w czasie pobytu w Londynie odwiedził znakomitego artystę, Feliksa Topolskiego, przy czym
oświadczył, że należałoby w Warszawie zorganizować wystawę jego prac.
- Właśnie w µbiegłym roku była w Muzeum Karykatury - p0informował ministra rozbaiwiony artysta". („Szpilki", nr 50 br.).

12 OOGLOSY.

Wielu najróżniejszych ludzi zabiera, od niejakiego czasu, publicznie głos na róime tematy. Ludzie
tak stare
się zmieniają, tematy zaś są stare. Nie
jak świat, ale stare. Większość zabierających głos
Wydaje mi się„.
używa o-kreślenia: - Wydaje mi się, że trują ryby„.
- Wydaje mi się, że brudzą ...
- Wydaje mi się, że żle gospodaTzą ...
- Wydaje mi się, że można to zrobić ..•
- Wydaje mi się, że można z tym skończył .. .
- Wydaje mi się, że można temu zaradzić .. .
- Wydaje mi i?ię, że można to zmienić ... itd., itd.
otóż chciałbym, żeby wreszcie ktoś zac:ął mówić:
- Pewien jestem, że nie trują.„
- Pewien jestem, że nie brudzą.„
dobrą 1~· n:ą."
- Pewien jestem,

u

poznaniaków.
Pierwszy wieczór
nazwany I{oncertem Polskim, bvł
mu~vka
w całości inspirowanv
polska, a otworzyło go znane nam
\ (i recenzowane) Larghetto z Ko"l<'ertu f-moll Chopina w choreografii WYCICHOWSKIEJ i iei wyz utalentowan_ym
konaniu wraz
partnerem PAWŁEM KROMOLICKIM. Solistka uprzytomniła nam
raz jeszcze, jaką indywidualnością
Silicza oraz inspirowana rosyjskim była I jest na baletowym firmafolklorem muzyka, w wykond'liu
zwłaszcza
zespołu instrumentalnego pod nie- mencie, nieoowtarzalna
zawodną batutą Alfreda Ryżkina. w bogactwie ekspresji erotvcznei.
dużo stracił. komu nie
Słowem było dane oglądać występu „BieZ braku miejsca odnotujmy choć
riozki".
niektóre wrażenia, iak znajomość z
sztuki
uzdolnioną kontynuatorką
SCHED~
taneczne.i rodziców BEATĄ WRZOBalladę
nastrojową
SEK, jak
g-moll w chor. Emila Wesołowskie
Balet Poznański przyjął jak wiadomo nazwę Polskiego Teatru Tań go, odtańczoną przez MALWINĘ
ca, która informuje o kierunku POLESZAK i ROBERTA SZY~Profil SKmGO, dalej MAGDALENĘ JAzamierzeń.
artystycznych
choreograficznego .,Teatru" nadał
\VORZEWSKĄ w Mazurku Szymazespołowi jego twórca i długolet
ni kierownik Conrad Drzewiecki, nowskiego, jak popis obiecującego
nie
którego osobowość artystyczna wy- narybku poznańskiej szkoły,
cisnęła piętno na kształtowaniu sie wszystko wszakże wykraczało powłasnego oblicza zesPołu. Zreszta
coraz trudniej było tym, co pa- za banał, a przy tym całość spramiętali tak wybitne dzieła sztuki wiła wrażenie składanki, dalekiej
choreograficznej, jak „Pavana na od nastroju i tradycji „teaku tań„Cudowny ca".
śmierć infantki" czy
mandaryn", pogodzić się z dokonaszefowania
niami ostatnich lat
Wieczór drugi wypełnił tryptyk,
Drzewieckiego.
Obecnie, PO krótkotrwałych rzą- zatytułowany „W cieniu" w chore-

PO
DRZlEW111ECKIM

•

n•s

pięknego. Miał szansę podnieść się
w tej książce ponad swoją niedojrzałą. prymitywną prozę, miał
jak czło
szansę by przemówić
doświadcze
wiek, już dotknięty
ale
niami ośmiu lat emigracji,

zn.ów,. jak trzydzieści lat temu pow1ed:r.1ał Krzvsztof Teodor Toeplitz,
wyszło iak t'"> widzi Polskę mały
Mareczek... Polskę j świat, trzeba
by teraz dodać.
Nie mogło wyjść. Jak powiadał
nieorzychylny Hłasce (nie dziwię
się!) towarzysz Gomułka; „Z pustef'o l s„iomon nie n1le.le".
Sony, l'ltark. li est in peace, poor
bud<1y.

Marek Hłasko: „Pi«;kni dwudziestoletni", 'Wydawnictwo Alfa"
Warszawa 1988, s. 174, i'-i'.akład
100.000,

~ena 52~ zł.

dach Mirosława Różalskiego, spra- ografii l'lliroslawa Róialskiego. Jest
wuje od niedawna szefostwo zna- to utwór o zmiennych nastrojach,
której gęsty od metaforyki, w zasadz;e akomita p<>lska balerina.
z ·łaszcza łodzianom przedstawiać fabularny, choć z oczywistvm przenie trzeba, Ewa Wyl'ichowslia, a któ- słaniem ideowym. To co ogladamy
muzyki)
ra przez długie lata swoie.i łódz- (do doslwnale dobranej
kiei działalności dala się również stanowi jakby obraz społeczności
poznać iako twórczy, oełPn wvo- ubezwłasnowolnionej przez tyrana,
wsoomrię szu'i;.• ,~ce.) ocalen\a w mo'.1\\twie, a
że
brain i choreograf.
spod
wvzwoleniu
h·lko „Slahat mater" S;i mano\t- po Pozornym
skiego. Z t"gn co nam zaorezppto- przt'mt> v, wvżywającei się w luwa!a trudno ieszcze ocenić, iak so- dvczn ·m uooje!liu, wresz<"ie znów
hle poczvna Wycichowska ze schc- obezwładnione.i nrzez odradzające
si~ zb.
d:i oo DrzewieC'kim.

Te11 psych.orą

lego zespołu, którego kierownictwQ
sprawuje obecnie, od czasu śmier
ci Nadieżdlny, iei współoracowni
czka, M. Kolcowa.

Wystawa, jaką mieliśmy okazję oglądać w salonie PWSFTviT
przy ul. Piotrkowskiej 1891191 to dorobek prac bardzo dojrzałeg~
twórcy,. cie~awie spogiądaji1cego na utrwalaną na fotogramach
rzeczy~istosc. Szkoda tylko, że mieszczący się w centrum miasta
salon Jest niedostępny w dostępnych dla zwiedzających godzinach ...

Hłaski.

ldlotymiu tego zielonego głU;Pta
sa, marynowanego w wyborowej.
::izczyt jest tutaj;
„Dziwne, że żaden z publicystów polskich nie wziął w obronę
tych .ludzi, których prosto z w1ę
z1enia NK..WU postano uo y·1ę.1:ien
UB, aby stali się stróżami braci
swoich".
8trózami, skazującymi na ~mierć
i dożywotnie więz1en1e setki ufa·e·,donkow
rów polskich, tysiąee
!\.K, torturującymi jak za czasów
zresztą
lnkwizycji... Niszczącymi
nie tylku Polakow, ale 1 L.yuuw,
im wygod111, są
którzy nie byli
na to dokumenty. Bronmy teraz
oprawców, my, publieyśc1 polscy!
Może i gestapo trzeba by trochę
po bronić?
Hłasko hańbi i obraża Polaków
w tej książce, nie raz, nie dwa i
nie trzy. Nie wiem, Jak reagowaliby na jego widok, gdyby wrócił
wtedy do Polski, ludzie mający na
swym koncie po sześć lat siedzenia w celi śmierci, ludzie połama
ni przez choroby i tortury, ~yno
w kazamatach.
wie rozwalonych
Nie wiem, czy Hłasko mógłby pić
spokojnie swoją wódkę w „Kameralnej".
„Piękni dwudziestoletni" to smutna książka. Napisana przez kogoś
tak głupiego, jak pijany dwudziestolatek, ale przez to wcale nie

M

...

,

- Pewien jestem, że to zrobiono ..•
- Pewien jestem, że z tym skończono... itd., itd.
I to jest t.o, czego Państwu, Państwu i sobie ży
czę w tym Nowym Roku.
Ukazał się miesięcznik „NARTY" poświęcony jak nazwa wskazuje - nartom. Jest on przeznaczony dla miłośników tego pięknego sportu. Nart w
sklepach nie ma; dobrze, że będą w kioskach, w
prenumera.cie no i oczywiścje na giełdach. Proponuję, żeby zacząć wydawać następujące nowe miesięczniki: SANKI, WROTKI, RAKIETY TENISOFROTTE,
WE, ROWERY, BUTY, SKARPETKI
MĘSKA BIELIZNA BAWEŁNIANA, PĘDZLE ARTYSTYCZNE, PAPIER TOALETOWY, PAPIER AKWARELOWY, FARBY ARTYSTYCZNE OLEJNE,
PASTELE, TUSZ CZARNY, KOSZUL MĘSKI, DESSOUS DAMSKI, WATA, K!Ef~BASA ZJADLIWA ...
Gdyby ktoś był zainteresowany nowymi tytuła
mi, proszę się do mnie zgłosić - służę długą list11.
P. S.
Obiecałem w poprzednich „Pestkach", że napiszę
o „I Międzynarodowym Biennale Fotografii Naturystycznej Łódź '88", zorgani7l0wanej przez J6zeta
Kubickiego w Ventrum Informacji KulturallleJ ipny

•

Wspomaga choreografa znakomit<1. scenografia Ireneusza Domaga.
się sugestywnym
posłu!luiaca
ły,
znakiem plastvcznvm iako skrótem
myślowym. iak np. ogromnym waodmierzającY!'Yl

hadłem

złowieszczy

czasu, albo zwisającym wepozostaje
złem, który do końca
nie rozplatany. Należy się też uz~
nanie Delfinie Ambroziak za piękne solo w „Angelusie" Kilara.
upływ

iż

w obu programach
rzetelnym opaartystycznego
nowaniem swojego
nas
warsztatu, o co ositaitnio u
Dodajmy,

zespół

wykazał się

.niełatwo.

Tak więc, zaoewr>e ku zaskoczeniu wielu widzów „W cieniu" Misie.
rosława Różalskiego okazało
jak gdyby przedłużeniem tradycji
który,
Polskiego Teatru Tańca,
miejmy ~adzieję, odzyska pad nowym kierownictwem dawny blask
i świetność.

JERzy

'1

KWTECIŃSKI

41MBW

..,..„

Zamenhofa 1/5. Był to pokaz tak żenująco
słabyoh zdjęć i artystycznie, i technicznie, że poza
głębokim, dojmującym niesmakiem, żadnych innych
doznań tam nie uświadczyłem. Było to dla mnie
tym bardziej przykre, że od wielu lat jestem prawnaturze,
dziwym miłośnikiem kobiecego ciała w
także dobrej fotografii artystycznej - i sprawia nti
dotkliwą przyik>rość takie jego paskudzenie, takle
nieudacznictwo ~ brak elementarne~o gustu w jego

ul.

Dla najkr6tszego
„nibyartystycznej" prezentacji.
zrecenz0>wania tego pokazu, pożyczę sobie od Jana
Marxa :1 „Kultury" tytuł jego felietonów - „RZECZY NAJGORSZE". Tak, to Biennale to na"(>rawdt
były rzec-z:y najgorsze.

ANDRZEJ GR.UN

rtur Sandauer - · w11l>itn11 kr11t11Je lftcrcsckł ł dum«el
spotka się z mito§nikami lite-ratur11 I grud"ia 1933 r.
(zaproszcmu przez Centrum Kutturv Mlodveh) w aali
KMPiK przy ul. Narutowicza i dwie aod.ii'lt!I p6!nici
w klubie ;;Krezus" PTZll al. Kokimzki w Łodzi" -

A

anonsowała

1naichi• tam
Gł.a.

Niech pan col powie o Lwowie, middc iwo;~

z sali: -

;a wam będą opowiadał o Lwowie, W.!%1ł"Ctl *"'4Ci«.
ale nie związałem aię 1 mi4atcm,
studiowałem pięć lat;
Zt0ią2'ałcm aię 1 Krakowem, do którego pómie; stę przniosłem.
Jedyny człowiek, z jakim. aię przyjaźniłem we Lwowie, to Leon
A co

-

tych jest
mlłośni~bw
kilkanaście 0&6b w KM~l:!t l jes:roze

dwa wni°"1ci: te

nie, wysnuć by można
Łodzi niewielu (zailedwie
w
''
mniej w „Kre:zius'ie"), a łódzcy 1iiteraci, kt'yty'Cy lilteraoey i tłu
macze do miłośników swych muz nie należą, bo ruikt s niich nie
przyszedł na spO<tka·nia.
W Klubie Prasy prof. Artur Sandauer sied•ział na wprost ułi
jak nauczyciel przed klasą, w „Krez.usie" było bardiziej swobodnie przy świecach, wszyscy przy jednym Sitole, blisko gościa; wytworzył się więc nasil>rój .intymności 1 .nieskrępowania. Ci k!tórzy przyszli nie żałują z pe'W'llością bo s.potkanda były uda'Ile,
dzięki Sandauero·wi i kilk>u dyskutantom bynajmniej me letnie,
żywe, interesujące, z wieloma nieszablonowymi wyipowied'Ziami.
Profesor nie przywiózł ze sobą żadnego referMu, aini nie :i:amien.ał wygłaszać odczytu. Po krótki·m wstępie ·przezeń wygło
szonym. ze-brani zadawali pytania„ Ba.rdzo ró:ime. :Pilot i opiekun Artun Sandauen - poeta Henryk Zasła!W!ki - usilowa2
kierowa~ r<nmoiwę tylko na tory tyczące u.tera-tury, ale nie zawsze mu się to udawało. Zebranych (a si::czególnie jednego) i·n~e
rnsowały również problemy doityczące BibHi, czasów biblijnych,
Chrystusa; .iitp.
n&JciePoniższe sprawozdanie itano\yi zapi.s nieautoryzowany
kawszych wypowiedzi profesora i odpoW'!i!dzd. na zad,a wane pytania, w takiej kolejności, jak na spotkaniach.

Chwistek.

czł<>Wliek w pierw&zym TZędzie czyta SQ<bie bez: ska-ępc>
wa·nia guetę. ArtuT Sandauer, wyra·źnie poiTyt.o<wa·ny prosi. by
prze$ttdł do i.nnej sali, bo roz.prasza uwagę. Facet nie przechodzi, ale składa gazetę.
Jakiś

miłośnicy

Artur Sandauer i

.

.

~

.

·~

·: .o

„

~

,·'

Pytanie z sald: języków

Profesor cierpliwde odpowtiad1l; w dłuższym wywod%ie przedstaw.ia różne teoa-ie, ale nie chce niczego przesądzać, poZOSJtawiając kwestię do indywidualnego uznania. Uważa, że je&t to kwestia wiary.
Ten sam gł~ pyta o są.d profesora na temat paraleU przeprowadzonej przez O. Demain pomiędzy Sokratesem a Chrystusem.
- Obaj umarli niewi'rtnie. Oba; nie napisali sami ani slowa.

Ich uczniowie o nicn pisali, oni zdec11dowali, że są dziś, czym są.
Sokrates dal początek całemu ruchowi filozoficznemu. Filozofia
grecka dzieli się na przed- i posokratejską. Chrystus podobni~.
Pytanie, które zdenerwowało gościa: - Czy pan poznał G()mbrowicza?
- Jak to, czy go poznalem??? Ja 110 zrobilem!!! Pier1.03ze recenzje w Polsce, pierwsza we Francji - to moje! Jak to, czy
ao pozn„.?

W moim odczuciu w jego „Dz.ienPytaj~ bmde jednak: nikach" nie W1fCZulam blisko§ci, zażyłości.
- Jale to, nie wvczu... Pisze o mnie z najwyższym podziwem:
„~ndau~r. klerk, który Polskę wraca Europie". Jak to.„? Jak to,

nie wyczułam? J':'k. to.„? Gombrowicz, Schulz i ja, to btłl swego czas~ taki tr63so3usz. A pani nie wyczuwa!

-

.Nie mam instynktu korzyści. Jeśli mi się coś ·nie podoba

mówię. C~a~em m~wię~ co mi ślina na język przyniesie i cza~

sem późni~3 tego za~u3ę. Ale i tak mówię. Może zrobię sobie
wr~ga, :noze prz71jac1ela, ale powiem praw<lę. Jestem po prostu
n:oze nie tyle odważny, co autentyczny. Moglem robić karierę
risząc o mo~arzach „ma klęczkach". BŁoński napisał tekst o MiPóźniej jeździł, zapraszany. na
~s7zu wlainie „na klęczkach".
r .-ne ~niwersytety mówić o nim. To są dolary krocie Ja tego
·
'
'
nie robtę.
Schulza z moim wielkim
W 1~62 r„ gdy ukazał się tom
w~tęPem . t Schulz zaczynał zdobywać rozglos światowy odmó~
w1.on o mi wtedy paszportu. To było haniebne. Pófaiej nfgdy nie
mia 1em z. tum klopotów.
·zPzyta:nie: - Dlaczego zajął się pan krytyką literacką będąc
f 1 o ogiem klasycznym?
- Ni,e ~estem sensu stricto krytyk-iem literackim. Różnię. sit?
od Błonskiego~ Pieszczachowicza, Mętraka na pewno. Jestem ni~
można
kryt11k, al.e pisarz. Bo mnie czytać można. a ich nie
Jestem. mieszanką krytyka .i .artysty: Nie piszę d!a kolegów. jak
IBL-owcy~ a dla szerokie] publiczności nawet tej nieuni:;,.e;sy~ecki.e3. G.~Yby nie ja.' nie byłoby Scnulza ani Combrowi~ . ~a filolo,fit klasyczn:1 nai:-czyłem się u;arsztatu. Szukałem
tam Jednak s-tu~i. Urodztlem się w biednej rodzinie, w Sambo~zed ~hc}ałem się „uzachodmć", filologia klasyczna - to był
:one · e~tem ter.az człowiekiem kultury światowej, na pewno
P ad poziom. Mo1'!1' wzorem humanisty jest Erazm z Rotterdamu. Jest~m .~u!?anistq, jaki się już bodaj w Polsce nie rodzi.
:--- „Imię . rozy , to pokaz majsterstwa, choć autor nie ma zb 11 t
wiele myśli do przekazania. Niedorzeczny pomysł genialnie przeprowad.zon'I!.. P~mvsl „wyciągnięty za wło-sy", zrobiony z diabelną zręc~oscią & diabelną erudycją.

. Pytame: -. ~alczyl pan o przybliżenie kultury, literatury śród
ziemnomorsk1e1 Po!sce. Z jakim skutkiem?
.- ChybO: żad~ym. W Ministerstwie ' Edukacji siedzą urzędnicv
niedouczeni, l~niwi. i:mi. nie chcą tego, Porównuję się z Boyem.
u
Góru3ę nad nim zasięgiem zainteresowań translatorskich a'e
' •
·
· k
stepu3
ę m.u 1a. o pis.arz.. On ch~ial dać Polsce zastrzyk francus"
~ie~o rac3onalt~mu i tez. m~i się nie udało. Boy przegrał. Moje
zycie zamyk~ się P?dobnie 3ak Boya. Niewiele zdzialalem. Każdt1
z układu moze polozyć mnie jednym palcem.
- ~ !986 r. wladze oświatowe dowiedzial11 się, że wychodzi
„Fa~t 1 wlącz11lt1 oo do lektur11 szkolne;. W 1987 r. dowiedziały się.' kt.o t~umacz11ł, wucofaly więc „Faus.ta" i daly na to miejsce „<;:,1erpieru.a mł-O<_łego Wertera". Jak się ma Werter do Fausta
- nie m~szę mówić._ Sif'.dzą potężni urzędnicy i decydują. I nie
ma dla. n~ch znaczetua, ze tłumaczę lepiej niż inni w Polsce.
polS<kll
. - Minister Aleksander Krawczuk uważa, że kultura
Jest u s.zczytu. Ja sądzę akurat odwrotnie. Nie jestem jednak
wiec nie lubię o tym
dokładnie wprowadzony w te sprawy,
gadać, tak ;ak nie lubię mówić, czy jest Chrystus, czy go nie
ma.
Drugie s·potka,n ie z prof. Ar·łiurem SandarUerem skończyło się ogodzmy jedenastej w nocy.

koło

•

W objazd zabiera równdeż worki lni.;we. Na dno kład.z.te
zimną .po.rą pojemnik 5-'Utroiwy z gorącą wodą
nań wędrują mniejsze wook'i 'I pyt0<nem, boa, n~
wierzch lżeojsze okazy. Pned uikaitą ciepła o-

aiać każ.clą placówkę oświatową.

Ukarane lenistwo - szczur
pogryzł węD .boa

kłada za:waiI'tość ręcz,nikami.

Idea o•bjazdów chwyoiła do tego &to.pnia te
II Liceum OgólnOlksziałcące zaikupiło 3 młode
węże pońcros-z.niki na zaczyn własnej menażerii . Sęk w tym, że ni'kt by nie ro.z.liczył takiego dziwnego racllunku, wię-c tramakcję zawarł... biodog. Warto dodać, że w liceum tym
12<>biera nauki 2 absolwentów 198 szikoły: WojPrzemka
tek: i Gnegorz. Również w szkole
za,illlteresowano się egzotyką i wzięto od jego
taty m.ia\. axelo,tile meksykańskie, rr.adiki okaz
pod
pł~ów, prz~ całe życie pozostających
po&tacią k'iia'Ilek, o aym jeszcze będzie mowa.

KUPISZ

Przeraźliwie brzydzę się pełzającymi et~H

niami. Jesz.cze w czasach, kiedy biegałem w
B•iesz.czadach w krótkich s.podenkach i z k;rajklł
pod szyją - przed ułożeniem się do snu w
namiocie - dokładnie s·prawdzałem w świetle
lata,t1ki, czy pod kanadyjką nie le:i:y żmija zyczalrowata. Także d.z,iś, gdy przekraczam pr6c
:i:a1plecza pracowni biologicznej w S7Jkole Podstawowej nr 198 na WLdze-wie-Wschod7lie, neir~o roz,glądam się po oz.a'katrna't'kach ciasnawego pomieszczeni.a, czy aby któryś z 30 węży
nie wyruszył samOIW'Ohl·ie na mo.je P<)Wilta.nie.
Krz~zitof Leśny
Ich właściciel, narUczyciel
Od ruu
rozszyfrował mnie w okamgnieniu: poznałem, że pan się ich trochę boi.
siię

.

Jak doszło do tego, te %aczql pan tlumaczyć
obcych.?
- Przez czterna§cie miesięcy ukr11wałem się 'Ila 1tr11s.zku na
slomie. Znalem na pamięć poemat Włodzimierza Majakowskiego
„Dobrze" Jest tam fragment odnoszqcli się do sytuac;ł trojga ukrywa;ącycn się, prawie ident11czne; .z naszą sytuac;ą. Wtedy,
w tym ukryciu, zacząłem thimaczyt.
Tłumaczę dużo, nie tYlko poezję. Myślę, że wiele z tych
Jednak szkoła, Mitiumaczeń weszło w krwiobieg literatury.
nisterHu;o Edukacji mnie nie popiera, opozyc;a też zresztą nie.
Ja jestem sam sobie.
- W Rilkego wprowadzH mnie Bruno Schulz. Gdy jeździłem
do niego do Drohobycza na niedzielę, zastawałem go §lęczącego nad
Rilkem. Czytal mi go głośno po niemiecku. Pómie; uparlem się,
by mojej dziewczynie pokazać, kt() to jest Rilke, a ona nie znała niemieckiego.
Pytanie: - Jak pan profesor myśli, czy Chr11stw był, C%1f teł
oo nie bylo?

z

Kto to jest terrarysta?

Ojej, brzuch

.

MAREK KOPROWSKI

Nasze mecenaty: socjalistyczny i katolicki są prowadzone z
Najbarpełną niekompetencją na niekorzyść kultury polskiej.
dziei kladzie nam literaturę polityka, a raczej polit11czka - róż
ne burze w szklance wod11. Jeśli ktoś mial dobrą poz11cję, zawue b11l drukowany, choćby byŁ grafomanem. Dot11cz11 to i obozu dysydenckiego i ofic;ainego.
- Jest em 1=zarnowidzem i sytuac;, wid.Ił c.zarno. Mlodzid
wszystkim ile mówi po poliku.
przede
iest niedokształcona,
Szkola Jest nłedobrci, nauczuciele źlł, łtd. T11 klęska zaczęla 1ię
1.0 1945 r. Na prz11k.lad skreślono wtedy ze szkoł11 lacinę. A bez
tego cz11tać nie można nie tylko Pascala, ale i Sienkiewicza.
- Tak zwani krytycv literaccy nie zna;ą dobrze ;ęzyka polakiego. Wytyka;ą mi u~ycie sl6w, np. „gruchot" (w zmaczeniu
Oni zna;q
„hałas") i „układ" (w znaczniu „ład", „porządek'').
;e jako „wrak samochodu" i „słtwa". To są krytyc11? Faceci,
którzy nie znają innych znaczeń polskich slów?
- Nie czytam dużo w ;ęzyku polskim. Przede w11:111tldm CZ1f•
tam literaturę zagraniczną.
- Przyklad11 Slomczyftskiego? Ntt przykladzie „Uliaesa." mogę
powiedzieć, że nie jest to dobry tłumacz. On iut łcl7c dobr11, Jakim go ogloszono.
Py>tan.ie z sali: - Jak to się stało, ie w 1841 r. uciekł• pan
1 getta?
- Dlaczego pani nie czvta gazet? W „Życiu Lllteraoklim" d1'ukują iię wspommenia mojej siostrv, która "ie m.icazka w kra;u;

WLODZ!łl.MmlRZ

literatury.

Klerk, który ·Polskt
wraca Europie

- Tlumaczę ze starogreckiego, Biblii, 1tarohebrajskiego, niemieckiego, rosy;skiego, i tak dalej. Pokazuję, na cz11m polega
dobr11 przeklad, bo ta sztuka u nas ZW'l/CZain.ie leży. Co ;a mówię: leż11?! Mlodzieży daje się chałę, chlam i mówi, że to arcydzieła literatury Awict()we;. Nie dajcie się wodzić za noi, wprowad:Zać w bląd! To jest grafomania pana X„ a nie np. Goethego czy Szek1pira. Począwszy o!f Jastrunów, Ważyków, kt6rz11 nic
znali ;ęzyka, z którego tlumacz11Zi, ani jęz11ka, na który tlumaczyli. Postanowiłem sam dać przelolady arc11dziel obcych poljęzykowi.

będł opouiłodał. Nko?ł Jlftł

Tam

pras.a codz,ienna.

-

Co J4

młodości.

Gdyby zwro.t „milośnicy literatur11" potra.ktować serio ł d<>«łO'ilV

akiemu

panł moją orobę.

czyta.

panu rusza!

w Nowe;
- Urodzilem się f wychowałem
Soli w domu z dużym ogrodem na 1kraiu lasu, w którym nigdy nie brakowalo r6żn11ch
jednym z pierwszych w
zwierząt. o;ciec byl
tamtych stronach hodowców nutrii. To wlafoie
w Nowej Soli kupiłem od kolegi pierwsze wę
zamierzylem - już po
że do hodowli, jaką
ślubie w naszym nowym mieszkaniu na Widzewie-Wschodzie. Byly to 2 młode boa tęczo
we po około 25 centymetrów każd11. Za oknem
300 kilometrów postraszna zima, do Łodzi
wolnym pociągiem osobowym. Aby zwierzęta
mogly przeżyć niedogodności tej podróży, zapakowalem je do lnianego woreczka., tak jak
ter ar list a.
doświadczon11
to robi każdy
Woreczek tram pod koszulę na brzuch, dzięki
czemu boa miały zapewnioną odpowiednią tem-

„

peraturę.

Brzuch mam ntemaly. Uwypuklal on ruchy
węży pod koszulą. Co chwilę paprawialem po„bagażu". a to z kolei
łożenie niewygodnego
wzbudziło naturalne zainteresowanie osób w
przedziale. Przyznalem się siedzącej obok dziewczynce, co ze sobą wiozę. Nie uwierz11la mi
chyba na sŁowo , bo dotknęla palcem zawiniąt

ko. „Ożylo" w jedne; chwili. Dwie wspólpasaterki oglądające to zaj§cie natychmiast c:zmychnęh1 na korytarz. Pozostali zaż11Cz11li sobie o. bejrzeć zawartość woreczka.
Bynajmniej przygoda nie skończyla się na
tym. Dotarłem do domu o piqte; Md ranem.
W mieszkaniu było zatedwie 13 stopni Celshisza. Stanowczo za chlodno dla cieplolubnych
gadów. Ogarniała mnie senność. Po cichu wsuPod
nqlem się pod kołdrę nie budząc tony.
pachę scnowalem worek % wężami. Nie moglem
ich poloźyć na kaloryferze, bo :i ;edne; lłron11

NR ~_,(1605), 1 STYCZNilA 19S9 R.

f t4k młałvb11 .ra zimno. Z obawy o ich bezpicczeftstwo nie moglem zmrużyć oka. Po przebudzeniu małżonka zapytala .o węże. Kiedy dowiedziała się, iż spala z nimi, w wielkim popłochu opuścila łóżko. Wkrótce jednak spodobałv ;e; się, a pierwsze terraria zalożylem w regale srnka w ;ego pokoju.

Prywatna

menażeria

w

państwowej

szkole.
- Gd11 Przemek poszedł do I klasy Szkoty
Potf.atawowej nr 33 na Widzewie-Wschodzie, w
terrariach byly ;ut obok boa tęczowych węże
zbożowe. Kolekcja tak się rozrosla, że 2 pokoje w blokach to było stanowczo za malo.
Poatanowiłem je przenieść do pracowni biologiczne; w szkole syna, ale d11rekcja nie wybyło mie;sca, ja bylem jeraziła zgod11. Nie
szcze wted11 .zu.pelnie obcym czlowiekiem. Nikogo nie przekonała argumentacja, że móglbym
w rewanżu za przvslugę poprowadzić za;ęcia w
Jcótku biologicznvm.

Do tej azkoly trafiłem niejako służbowo, bowiem z racji wykonywanego wówczas zawodu
zjawiłem się, żeb11 wytępić prusaki zadomowione w kuchni. Zaproponowałem dyrektorowi
Henr11kowi Czyżewskiemu uszczęśliwienie więk
szą ilością węż11. Wezwał do siebie nauczycielkę uczqcq biologii. Hod()wla już bez źadnytn
miejsce. Ja zrezygkłopotów trafila w dobre
noWlllem z prowadzenia zakładu dezynsekcji i
Mam z nimi
deratyzacji. Uczę teraz dzieci.
za;ęcia techniczne. z rac;i swego nobby. i pólrocznego zatrudnienia w ogrodzie zoologicznym
w charakterze pielęgniarza zwierząt, prowadzę
kólko biologiczne. Przez każdy z 6 dni tygodnia przewija się przez zaplecze obu pracowni
biologicznych po 6 uczniów dzie:nnie. Nie ma
warunków ani powodów, aby robić z te90 maaótokę.

.

Oglądałem już kiakana.ście terrari~w p~ywa~
nych właści>Cieli, ale u żadnego z ruch me 'Wlldziałem ich tak fach0'Wo zagospodaTowanych.
Tylne, boczne ściany wymu;ro"'."a•ne ka·~ienia
mi, posiadające półki, S<tairanme zab~zpiecz?ne .

w

pomieszczeniach piwnicmy0, gdzie znaJduje i1oię zaiplecze hodowlane, w11dzę t>,rzestr0'11Il~
szafki, które ucierpiały po wioseonneJ powod:zi.
GoSlpodarcz.ym sposobem zostaną przebudowane na bard>z.iej wygodne ko.jce.
Krzysztof Lemy wo'Zi węże do innych 17.ilt~ł
na lekcj.e poglądowe. Półtongodzinna prełek<CJa
dla szósto~da,sistów kosZl'~uje 1,5 tyt. zł, • na to

Kaligula jest

wśród

mys'Zy.

Do na1jcieikawszy<:h okazów nale.ty 5 dorodnych pytonów tyg.ry>J1ich. Kiedy tył'ko pojawiły
się w szkole, dzieci pierwsze chciały je brać
na ręce, natomiast nauczyciele przy?JWy•czajali
się do nich ra'Czej oipornie. Wszys1tlkie pochodlZ"
x łódzkiego z:oo z nadiwyżeik hodowlanych, kierowanych do ~pr:t.edaży, ale dost,ępnych tyl1ko
dla doświadczonych terrarystów. Sz.6sty czło
nek tej rodziny ZAJChorował z p<>'Wodu infekcji,
a jego zejście przy151Pieszyło wyłączenie świait.1a
przez elektrownię na 18 godzin. Próbował go
rato·wać. Weterynarz. polecił wz·ięć wymaz do
Krzyszitof
badania. Aby przyspieszyć pomoc,
.Leśny o<ida.ł próbkę do srpółd.ziel~ego la•boratorium poda·jąc, t• to wyma,z :r:.„ jego gałki
ocznej.
Kiedy było po wayt.ł;1cim, :r:djął ~k6rę 1 prrz:ylepH ją wilgotną jeKCr.e na dT.7JWi.. Od~szła razem z laki«em. Na rynku ma wii.ękstlł wartość
od żywego węża.
Wśród 6 boa dU&icielli i tęczowy<:h jes.t jeden
pog.ryz.iony pr.zez. s~a. Wąż nie był głodny,
kiedy wpusaiczono mu śniadanie. S7JCzur po 2
dniach sam tak zgłodniał, że pogryzł niedGSzłego oprawcę do żywego mięsa, czego śladem
są rozlegle blimy. Gad wrócił już do siebie,
aJe jego S>kóra ni• bardiZo już się nadaje na
sz.pidki do tealtlru.
RzadkoAć w lm'aju „tanowi~ 4 boedOl!ly
węże mahO!ni<JIWe z Af.Tyki. Tylko 2 poluj' umodz.ielnie, pozostałym trzeba pakować uśpio
ne mysi• noworodki do r02JWartego pys.z,czka.
Natomiast 3 rod'Zime żmije zyg,z akowate (jedna
czarna) urodziły się w niewoli, ale ich jad
jest niesbezpie-cz.ny. Dlatego ich opiekun przy
sprosprzątaniu terrarium woli je przedtem
wokować do ukąszeń dłonią w rękawicy. Następne rch ukąszenia poizos.iawiają · niegro,źny
ślad, jak po ucięciu prze.z lroma!I'a.
Zgierski hodOIW'Ca jadowiltych żmij 7JWi.er:r.ył
mu s.ię kiedył, że kiedy puipil go niespodziewanie zaata.·kował, o mało co nie dobił się
trzY'kiem 1 polskiej s'UroW'iJcy. Jad imil.i z bieeczac:Wkiej kniei jest rzadko śmi~rtelrnym zagro:i:el'l.iem, chyba że po.padnie na anemfika albo
człowieka cho.rego na serce.
Gady z kolekcji szlkoLne3, choć łagodne ja'll:
bara'Ilki, poitrafią czasem przyspoirizy~ probie:.
mów. W wakacje Wilż podważył drzwi nie zazasuwk,, a tylko zamklllięte na
bezpiecwne
kł6deczkę. Knysztof Leśny prizeżył chwile ~
zy, bo otwarte ok-n& mogły s'ID111~ węila.. Falk-

tycznie . skTył się pod szafą, której nie $pos6b
. b.fł9 _odsu.nąć: Na~zyciel spędz.ił noc w porti~
uciekiniera
ąi, .az wr~zCle o pierwszej z,dybał
na podłodze.
. Dla. tylu zwierząt nie staTcu ponad 150 mysich 1 szczurzych rodzm, rodzących żywy pok8:r~. M«:nu trzeba uzupełniać 15 gołębiami
c;>dławiają je na o5iedlu aktywiś
~1esięczm~.
ci koła .biolog1c:zinego. Czasem sami bywajlł
chwytam przez dO<l'osłych miłośników przyrody. Na skutek S•karg niektórych wid:z:ewiaków
na gołębie, nie będące pod ochro,ną, a ro2!no~zące choroby, administracja osiedla obiecała
Milicjanci z. miejscowego
ich wytrzebienie.
~te711nku już nie mają cierplilwości odpowiadac, ze chłopcy nie kł-usują, ale S1Z·Uik·111ją pokarmu.
Tylko szkolrna mysz o podwójnym ogonie ma
długie żyde pr:zied sobą. Jes,t owocem zbliżenia
samca i samicy, blisko 'Z sobą spo'l«ewni.onych..
Jako egzempla'!'t Zidegenerowany - została skaz.ana przez naturę na bezpotomność.
Ingerują

w procesy ewolucji.

pozostają
Trochę w cieniu wężej hodowli
meksykański.e axeloile, wy.st,ępujące w natune
tylko w 2 jezi<>ra<:h. Są one brzydkie, jeśli nie
do ja•s.zczuirek. W
liczyć albinosów, i podobne
1917 roku po raz pierwszy w świecie spróbowaprzyspieszyć procesy ewolucyjne i te prymitywne, wod.ne płazy ogonias.te przemienić w
lądowe gady. Kontynuatorem tych doświadczeń
jest dr Ryszard Skowroński, uczący w oilsz.tyń
skian l'keum. Krzysdof Leśny wraz ze swoim
pomoc.niikiem z VIII kla6y - Krzysztofem
Naiwro<tem trafili na ślad publikacji w „Biologii w szkoile". Posz.uikują własnych roizwiązań.
Chłopiec w~bud7.ii.ł 7Xl'li.wienie zamawiając uczone księgi w biblio<tece uniwersyte<:kiej.
Poda.je axelotlom hormon tarczycy albo ro.z.puszczając tablebki w wodq;ie, albo doustnie. W
wyniku tych prób dochodzi do meitamodozy
axelotli: wychodzą one na „ląd", zaczynają oddychać płuc.a.mi, tracą sk>rzela wewnętrme, a
Aczkolwi-ek
płetwa ()ogonowa ulega zwężeniu.
po.wstają z wyglądu kijankami, jed'Il.akie podobnie jaOt j·H7JCZ:U't'ki żyją poz.a 7lbiorruikier11
wodnym.

n~

- W Łodzi nie ma tak jak w Warszawie
Klubu Hodowców Węży przy Polskim Związku
Łodzianie jeżdżą więc na zeAkwarystów.
brania do stolicy, Już od roku klub nie mote
Jeżeli w przyszlo§ci
wystawy.
zorganizować
otrzymam w szkole calą pracownię, będzie moż
na zorganizować ekspozycję nie tvlko na potrzeby dydaktyczne, ale również okresowo uosiedla, tak ;ak
dostępni.at ją mieszkańcom
szkolny basen.

u„
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LODZKA FABRYKA MAS'ZY'N JEDWABNICZYCH
WWDZI
producent maszyn dla

atr.akcyjną

samolot

+

+

4-6-dniowe pobyty w Atenach, Londynie, Paryżu
Lourdes, Helsinkach
Tampere.
Kwiecień- czerwiec, cena od 90 dol. USA dro 160 dol. USA
ok. 90.000 zl,
14 dni Egipt.
W programie: wg tyczenia 3 dni w Lu1kso.n.e, 4 dni w Jerozolimie (Izrael), 3 dni
w Aleksandrii.
Cena od 280 dol. USA do 410 dol. USA
140.000 zł,
Od 20 marca do 20 czerwca, co 2 tygodnie.

+

+

przez campingi świata
Grecja z 7-dniowym pobytem na Peloponezie, cena ok. 90 dol. USA
90.000 zł.
3 morza - Cz.arne - Sródziemne - Egejs'k ie, cena ok. 100 dol. USA+
98.000 zł.
za Krąg Polarny - Finlandia - Norwegia, cena ok. 290 dol. USA +
40.000 zł
bilet na prom do Helsinek.
Grecja i Włochy (promem przez Adriatyk) - cena ok. 165 dol. USA +
96.000 zł.
Hiszpania i Maroko (Sahara) - cena Qi.":. 185 dol. USA + 130,000 zł.

Autokarem -

22 dnd 25 dlni -

30 dni -

+

+

Własnym

samo-chodem

+

camping 7 lub 14 dni pobytu
opłacony
prom z Marsylii lub
Nicei - zakwaterowanie w przyczepach campingowych lrub bungalowach, własne wyżywienie. Za 7 dni od osoby 190 dol. USA,
tydzień dodatkowy od 75 dol. USA do 320 dol. USA.
SAP.DYNIA - Hotel - 7 lub 14 dni pobytu
opłacony prom z Nicei lub Marsylii zakwaterowanie: apartamenty 2- i 3-5-osobowe z ła
zienkami, własne wyżywienie - ceny od 350 do 560 dol. USA,
tydzień dodatkowy od 350 do 460 dol. USA.
BALEARY - Ho·t el - ceny od 350 do 560 dol. USA. całodzienne wyżywienie,
cena od 450 do 520 dol. USA za 1 tydzień - tydzień dodatkowy
ok. 270 dol. USA.
.
Tam lub z powrotem samolotem lub autokarem, zakwaterowanie
campin'.l
(własne .namioty)
22 dni - Sycylia, cena ok. 320 dol. USA
145.000 zł.
16 dni - Grecja, cena ok. 250 dol. USA
ok. 120.000 zł.
, >.

·7,

-

prace

''

szczególnie w specjalnoś~iach: technologii budowy maszyn
konstrukcji maszyn włókienniczych
konstrukcji form do tworzyw sztucznych
konstrukcji oprzyrządowania do obróbki skrawaniem I plastycznej
powlekania galwanicznego i lakiern_iczego.

PRACOWNIKÓW WYKWALIFIKOWANYCH
i do przyuczenia w zawodach:

CIF. 1989 R.

22 dni -

i chemicznego

w zakresie obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, obrabiarek skrawającyr'i,
centrów obróbczych, galwanotechniki oraz montażu maszyn włókienniczych
również dla absolwentów techników.

K. NOC I 'TIOSuVA

20-dni -

przemysłu włókienniczego

-

+

TOKARZ
FREZER
WIERTACZ
SZLIFIERZ
ŚLUSARZ

MONTER MASZYN
BLACHĄ RZ
ELEKTRYK
ELEKTRONIK

I

(J
1%

MONTERzy MASZYN, ELEKTRYCY i ELEKTRONICY
delegowani są do prac przy montażu do wielu krajów świata.
Chętnym umożliwiamy podjęcie dodatkowego zatrudnienia na terenie przedsię
biorstwa.
Nie przyjmujemy osób po porzuceniu pracy.
Posiadamy ośrodki wczasowe nad morzem i rzeką Wartą, prowadzimy wymianę
wczasów z przedsiębiorstwami w NRD.
Szczegółowych informacji udziela Dział Kadr I Szkolenia Zawodowego.
Łódź,
ul. Żeromskiego 96, tel. 36-05-26 lub 36-57-00, wew. 115.
7825/K

+
+

Samolotem
11 dni 16 dni 16 dni -

+ 95.000 zł.
USA +
USA +

pensjonat z 1 posiłkiem w rejonie Rzymu, ok. 310 dol. USA
pensjonat z 1 posiłkiem Grecja Peloponez, ok. 370 dol.
95.000 z.ł.
pensjonat z 1 posiłkiem Turcja, rejon Izmiru, ok. 370 dol.
95.000 zł,

Ceny zgodne z kosztami z grudnia 1988 r.

DLA WSZYSTKICH RODZIN, PRZYJACIOŁ, ZNAJOMYCH z całego świata
organizujemy wypoczynek i zwiedzanie POLSKI, pomagamy załatwić bilety na
samoloty i wizy, itp.
INFORMACJE - ZAPISY - BIURO PODRÓŻY mgł" tur. Wojciecha Marzyń
skiego, 90-135 Ł6dź - ul. Narutowicza 24, tel. 32-02-71 lub 32-21-98, od poniedziałku do piątku w godz. 10-17.
3627/K
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W'Z8jemne stostmki sąs!aduJl\cych ze sobą narodów n:adko ki!ed~ o~znac.-zają się serdecznością i przyjaźnią, zwłaszcza gdy as-

p1rac3e społeczeństw i dążności ich duchowych i poliitycmych
prz.ywOdców są sobie przeciwstawne. PogO«"sze<nie się przyjaznych nawet stosunków sąsiedzkich następuje zwykle z chwilą
wybuchu konfliktu zbrojnego lub w przypadku osiągnięcia przewagi ek<momic:mej nad sąsiadem z.za miedzy. Zaostrzenie napię
cia między sąsiadującymi k-rajami stawało się często ważnym
elementem poliityki z.agranicmej obcych mocarstw, jaik miało to
miejsce w nasiej hi.sto.ril, gdy Rosja, Prusy l Austria wykO!l"Zystywały antago.nizmy międizyplemienne dfa ~alizacji celów włas
nej i;>o.J.i:tyki z.agnnicznej.
Swladozy o mądrości ludu przysłowie: „p6ki ~wiat iwiatem,
przypadku
nie będzie Niemiec Polakowi bratem", ale juź w
układały Idę w przeszłości
Węgrów, z którymi stosunki nasze
raczeJ poprawnie. wymowa zbliżonego gene:tyc2l!lie przysłowia
inaczej określa wzajemny układ we wspólnej rodzilllie narodów:
bratanki, i do szabli, i do szklanki".
„Polak, Węgier - dwa
Tam absolutna negacja układu rodzinnego, tu.taj wproo.t afirmacja dobro.sąsiiedLtwa, jak w najlepszej rodzinie.
Nk d7Jwnego, stosunki polsko-niemieckie, podobnie jak i pOtlsko-rosyjo;kie, zawsze obfitowały w tragiczne nieporozumienia,
konflikty zbrojne i niekorzystne uwarunkowania społecz.no-poli
tyczne, sprzecme z interesami jednostek i całych społeczeństw.
Echa tych zda.rzeń znajdowały zawsze swoje odbicie zarówno w
: teraturze poliitycz.nej i opracowaniach histO«"ycmych, literatu:-ze fak<tu - reportażach i wspomnieniach, jak i w liiteraturze
:'ięk-nej - poezji i prozie. ·
Niemcy w p<Jdskiej literaturze pięknej przedstawian.! bY'li naj::zęśc1eoj w złym świetle, choć przyznawano im gospodarność I za~
:niłowanie do porządku. W niemleck·iej literaiturze podobnie, Polak rzadko bywał darzony sympatią. wyjąwszy powszechny entuzjaz.m i podziw dla czynu zbrojnego u·c zemników powstania
listopadowego i wsp6łcz·ucie dla d<0browolnych emigraintów. uwiecZ1I1iony w popularnych tomi.kach wierszy, znanych pod nazwą
„Polenlieder".
Podobnie rzeocz się miała w przypad'ku naszych wschodnich
odnosił! się do wszelkich
sąsiadów, którzy na ogół krytycznie
wałk narodowowyzwoleńczych podejmowanych przez zachodnich
pobratym<'ów. Dla większo6ci pisarzy rosyjskich polskie pows·t ania stanowiły bunt przeciwko legalnej władzy i istniejącemu porządkowi rzeczy, zaś umieszczony przez Rosjan w Panteonie narodowej sławy Aleksander Wasiliewicz Suwo.row dla Polaków
bezbronnej
był tylko krwawym katem na.piętnowanym rzezią
ludnooci prawobrzeimej Warszawy w ostatnLch dniach insurekcji
kości<.1szkowskiej . Przelana na sza.ńcach Pragi krew słowiańska
stanowić miała na długie lata barierę nieprzejednania we wza-

Z

v

różnych

przyjaźni

jemnych sto.sunkach polsko-rosyjskich, podobme jak dziś sprawa
Katy.r11a. Rzeź Pragi okazała s.ię argumentem antyrosyjskiej
poezJ1 pro·pagandowej podczas ro;>,poczynaJącej się kampanii napoleoń~kiej w 1812 r., np. w wierszu Franciszka Wężyka ,.Wiersz
do W<>Jska polskiego z okoliczności roo.poczętej wojny z Moskwą":
Kto kul senat w hydne pęta?
Kto przebrat mii:rre zniewagi?
Kto d'l'u.zgotat niemowlęta
O zwaliska domów Pragi?

Te!' wiersz pseudoklasycz,nego poety, zapamiętany przez Adama
literatury
Mickiewkza i cytowany przezeń w drugim kursie
słowiańskiej w 1841-1842 r., mógł być przedmiotem sporu mię
dzy nim a Aleksandrem Puszkinem. podczas ich spotkań w Petersburgu Faiktem jest, że Puszkin imał przypomniany tu tekst
Frandsz.ka Wężyka a nawet polemizował z nim w osobnym
wier<>zu, skierowanym do marszałka szlachty gube-rni kijowskiej
hr Gustawa Oli7..ara, dwukrotnego więźnia twier~y Pietropawdekabrystów.
uczestnictwa w spisku
łowskiej po<'! zarzutem
Puszkin pisał:
Bywało, ze§cie świętowali
Sromotę Kremla . (carów) pęta;
I myśmy wasze niemowlęta

O gruzy Prag; rozbijali.
Gdyśmy w kurzawie l<.rwi deptali
Sztanr/arów Kościu~zkowskich piękno.

Wypomniawszy adresa•towi wzajemne blędy przodków odwołał
poeta do epizodu z historii ojczystego kraju, gdy Pola<:y,
po zwycięskiej dla nich bitwie pod Kłuszynem stali się panami
Kremla, zaś niedawny władca Wasyl Szujski wraiz z braćmi Oymi•trem. iego żoną KatarzY'ną, i Iwanem został odesłany przez
pęta<:h niewoli. Do
hetmana Żółkiewskiego w upokarzających
niezbadanych tajemnic historii należy prawie równoczesna śmierć
rodziny carskiej w 1612 r. (Wasyl - 26 II, Dymitr - 28 IX,
Katarzyna - 25 XI), niby odwet z.a fiasko moskiewskiej polityki 'Zygmunta m
Co hardziej oświeceni Polacy usiłowali dopatrzeć się w postawach pnedstawicieli społeczeństwa rosyjskiego wsoółczucia dla
uciskanego narodu polskiego, jak choćby Adam J\tickiewicz w
i:;z~arnbuchowym wierszu dla ks Golicyna;
się

Jeśli wolność czuć i kochać umiesz,
W naszej rozmowie nie potrzeba slowa.
Ja twe westchnienia, ty me lzy rozumiesz
I dloń uściAniesz - oto polska mowa.

Bratem nazwał Rosjanina dopieiro Antoni Sowa (Edward Że
ligowski) w wierszu „Do przyjaciół Słowian" (1858): „Plemienni
bracia . bracia moł z ducha ...", ale wiers.z .ten wywodzi się z ducha panslawizmu Wcześniej uznawano jedynie możliwość poroz.umienia z niektórymi tylko przedstawicielami narodu rosyjskieg'J którzy opowiadał•! się jako wrogowie caratu. Popularna
w polskiej literaturze pięknej nazwa „Mo-skal" dJa określenia
Rosjanina. zawierała odcień tak samo pogardliwy, jak „s~ab"
w odniesieniu do Niemca, chociaż zarówno w jednym jak l w
drugim przypadku nazwy te z,naidują potwierdzenie geograficzne M"skal to przecież mieszkaniec Moskwy miasta lub Moskwy
księstwa (dawniej Moskwicin), zaś Szwab to mieszka.niec hi:storycz.nej krainy leżącej w dorzeczu górnego biegu Renu i Du,
naj~
Józef Meyzner tak uzasadniał powody użyc ia miana MO$kal
w tekście swego wiersz.a „Słowianin znad Wołgi" (1841):
„0 wy, liczni bracia wielkiego Rylejewa. ;eżeli kiedyś odgłos
tej tulaczej piosenki waszych SeTC doleci, przebaczcie mi Wyrazy Maskat, stara Moskwa. Powtarzam je często w mej piosence,
lecz rugdy nie obejmuję nimi, tylko to, co ślepej i ohydne; niewoli Jest u nas narzędziem. tylko to, co obrzydlego u was caratu haniebnym i nieczlowieczym bylo lub jest żywiolem".

W najba rdziej dziś znanym wierszu poświęcO'nym Rosjanom
wielki poeta polski połączył wprost po.gardliwie brzmiąey rzeczown:k „Moskal"' z pięknym określeniem .,przyjaciel''. Mowa tu
o wierszu Adama Mickiewicza „Do przyjaciół Moskali", połą
czonym ze stosowrą dedyka.cją: ..Ten ustęp Przyjaciolom Moskalom - poświęca autor". Wiersz stanowi rodzaj epitafium dla
Rosjan sprzec1w1.iJących się carskiemu despotyzmowi. „Klątwa
ludom . co swoje mordują proroki!" - 'WOłał Miokiewicz w poczuciu bezsilności. gdy wspomi.nał o awych „przyiaciól lmierodbyWa·n iu ka:ry
ciach wygnaniach. więzieniach" i wspólnym
przez. zesłańca Rooianina, przykutego do ~d.nej taczki s innym
Polakiem.
zesłancem 0

ANDRZEJ KEIMPA

NR 1 (1605), 1

Nie wiadomo
co.„
„Odgłosy" zamieAciły niedawno felieton Andrzeja Kempy o
początkach spirytyzmu w poten ·
łowie XIX wieku. Temat
coraz to wraca i to w umysłach i pod piórem nawet takich
byłoby
ludzd, których trudno
po.dejrzewać o łatwowierno·3ć.
Namiętnym spirytystą był Arznakomity
tur Conan Doyle,
Sherlo<:ka Holmesa.
twórca
filozof ArSłynny niemiecki
thur Schopenhauer wyraził się
w swojej broszurze pl „Próba
widzenia duchów" tak:

STY~

1989 R.

•

Podobno Edith Piaf woziła
ze sobą po całym świecie maprzy pomocy
lutki stoliczek.
którego rozmawiała z duchachyba nie duehy
mi. Ale to
tylko ...
Tylko nie wiemy co.

WŁODZIMIERZ

KRZEMIŃSKI

•

w pojawianie
„Nie wierzyć
duchów to dziś nie sceptycyzm tylko ignorancja".

się

Zafa5cynowanie spirytyzmem
w połowie
nie skończyło się
ponowXIX wie·ku. Odżyto
nie w końcu tegoż wieku, potem przyszła jeszcze jedna fadwudziestych.
w latach
la
międzywojennych.

szuflad

Z rodowodu

Lewym
okiem

bterstw, które d11skredytują nie
ale caly
szalbierza,
t11tko
awiat duchów w ogólności, uważam za swó; obowiązek zawidzial,
com
to,
notować
stwierdzając, że jestem zupeł
nie przekonan11 o realności zjawisk, na które patrzylem i że
zarówno mistyfikacje jak sugestie uważam tu za nieprawdopodobne."

Działał wówczas w Warszawie dziennikarz i literat Teojako
fil Modrzejewski, który
popisywał się
Franek Kluski
publicznie swoimi niezwykły
mi zdolnościami. Sam zresztą
mówił, że nie rozumie ich, nie
wie skąd się wzięły i do czego
Odrzucił propomogą służyć
amerykań
zycję impresaria
skiego. proponującego mu wielkie sumy za tournee po Stanach Zjednoczonych. nie brał
nigdy pieniędzy za swoje seanPoranse. Był w .. Kurierze
nym'" kolegą redakcyjnym Tadeusza Boya · Żeleńskiego , którego nikt o mętne. metafizyczmistyfikacje przecież nie
ne
podejrzewał.

„Godzina w
felietonie
krainie czarów" pisał znakomity klasyk naszej eseistyki:
W

człowie„J est em z natury
kiem dość krytycznym. Byłem
lekarzem, o ile to coś ma do
rzeczy i nie mam najmnieJ~zej
wątpliwości co do realności tego. com widział."

Widz.ial na przykład, jak igła
kompasu obracała się w dowolną stronę , zgodnie z poleceniem
Franka Kluskiego, czasem igły
dwóch kompasów jednocześnie
Widział
w przeciwne strony.
samoczynnie gasnące i z.a·palające się światło w pokoju. Uz sześcioma
czestniczył wraz
jeszcze uczonymi i literatami w
seansie, podczas którego, przy
medium,
uśpionego
pomocy
przywoływano obrazy ludzk·i ch
twarzy i po.s taci. unoszące si ę
nad stołem. Po pokoju krążyło
zabłękitnozielone światełko,
trzymywało się, znikało i pojazebrani czuli
;:nowu,
wiało
na
dotknięcia rą.k ludzkich
czołach, ramionach i karkach,
czuł je takźe sam Boy-Żeleń
ski. Kiedy na środku stołu poroztopioną
wazę z
stawiono
parafiną, znaleziono obok n•iej
po seansie odlaną dłoń ludzką,
pustą w środku i cieniutką jak
odlewu
rękawicz.ka. Takiego
na
nie można by sporządzić
na
żywej, ludzkiej dłoni ani
żadnym gipsowym modelu.
tu na tiuma„Nie silę się
czenie tych objawów - mówił
Boy - sam Kluski odpowiadal po prostu - nie wiem, co
to jest".

autora. „Słówek "
Według
można te przedziwne zjawiska
ingerencją
albo
tłumaczyć
świata duchów ałbo też tak, że
wciąż mamy tu do czynienia
z jakąś emanacją ciał i umysłów ludzi bio'l'ących udział w
seansie. Pisarz skłaniał si11 do
tej drugiej teorii i zakończył
felieton tak:
„Rozumiem, że kto raz b11l
rzec:zy,
świadkiem podobnych
te" moż11 - ł takich jest wie! u - utonąć z głową w seansię zresztą
sach, które staią
lub
pijaństwr..
nałogiem ;ak
morfina. Co do mftie, nie czuję w sobie tej żylkt, wolę pomoim dawn.ym
Pf'Zł"
zoltać
1posobie obcowania z duchami.
Ate wobec tak 1porn11ch jeazcre spo1obów patrzenia na te
1praW11, ~bił'! •łlłflCh szat-

Pod

prąd

Niespodzie
wany
gość
Siadaliśmy właśnie do w1g1lijnej kolacji, kiedy z przedpokoju dało się słyszeć ciche pukanie do drzwi.
- Kto to może być? - spojsobie zaskoczeni,
rzeliśmy po
nie spodziewaliśmy się
gdy ż
już żadnych gości o tej porze.
Za
otworzyć.
Poszedłem
drzwiami stał starzec z długą,
s iwą brodą i wąsami w sięga
jącym kostek czerwonym pła
szczu z kapturem. Jedną ręką
obok
leżący
przytrzymywał
sporych rozmiarów worek.
- To chyba pomyłka --. ode•
zwałem się na jego widok. Nie zamawialiśmy . .. - i już
mu drzwi
zamknąć
miałem
przed nosem, gdy przerwał mi
zachrypłym
nieco
smutnym,

lekki. Miedcl się w torbie na
zakupy.
- Dla jej brata - scyzoryk.
Pełni, jak słyszałem, odpowiedyrektora w
funkcję
dzialną
fabryce tekstylnej. Młody iest
jeszcze, w sile wieku, ambitny,
pomysłowy ... Na pewno mógłby
niż robi.
więcej
zrobić dużo
gdyby nie miał czasem zwią
zanych rąk. No więc, taki nożyk dla niego jak znalazł Tylko niech uważa bo bardzo ostry i łatwo poprzecin;:ić przez
nieuwagę także inne więzy, a
to nie byłoby dobre. Aha, proszę teź od razu kwitować odbiór, bo będę się musiał potem rozliczyć.
- Dla szanownej pani dyrektorowej, która przed laty
i
sobie szlachetny
wybrała
taki
piękny zawód medyka oto zgrabny pugilaresik. Przyda się po zapowiadanej regulacji płac. Muszę wszakże uon tę właści
przedzić, iż ma
się go
wość. że nie trzymają
pieniądze zarobione w niegodny lekarza sposób. Ludziom
trzeba pomagać w ich cierpien iu z serca, szczerze, co nie
znaczy, że wyłącznie za „Bóg
zapłać", bo zaiste ciężka to i
a w
praca,
odpowiedzialna
szczególności dla kobiety, która więcej czasu powinna poświęcać domowi i dzieciom. ·
Syn mój dostał klucz. Podobno pasować ma do drzwi spół
dzielczego mieszkania, jakie za
kilka lat spodziewa się wreszcie otrzymać. Synowa - pudełko z uchem. teby mogła się
do woli wygadać, nie psując
innym humoru swymi narzekaniami na trudne warunki ży
cia młodych i przez to odeszła
jej może ochota na wyjazd na
stałe za granicę.
Ja natomiast pokwitowałem
odbiór jednej paczki papieru
w
maszynowego, którego ani
sklepach. ani w redakcji nie
widziałem już od dosyc4 dawna.
co powoduje. że felietony moje
piszę ostatnio na papierze śnia
daniowym.
powie- Bo tematów
to długo
dział św. Mikołaj jeszcze w waszym kraju wam
nie zabraknie.

JÓZEF
RETMAN

•

głosem:

- Prawda. ale ja 'lie jestem
podrabiany. Można sprawdzić :
na wet delegację mam Parę
drobiazgów przyniosłem, a przy
okazji. jeśli pozwolicie, ogrzać
się trochę chciałem, bo straszny dzisiaj ziąb.
- W takim razie, proszę powiedziałem po chwili wahania, starając się ukryć zakło
potanie. - Staropolskim zwyczajem mamy na stole jedno
nakrycie więcej, dla zbłąkane
go wędrowca, więc posili się„.
pan z nami i przełamie opłat
kiem - co rzekłszy, zaprowadziłem

gościa

tlo

stołowego .

był y
zdziwione
Najmniej
dzieci. Spoważniały tylko nagle i ucichły, wbijając wzrok
w pękaty worek z prezentami.
Gorzej - dorośli. Ci bowiem
z
nie dosyć , że też zamilkli
wrażenia, to jeszcze wyglądali
zdegustowanych,
zupełnie
na
a nawet odrobinę przestraszowyczuć
nych. Dało się to
w momencie, gdy
zwłaszcza
podsunąłem staruszkowi krzesło i oznajmiłem nienaturalnie
oficjalnym głosem, że możemy

już zaczynać wieczerzę.
przedOczywiście najpierw
stawiłem go całej rodzinie
bardziej z obowiązku niż potrzeby, ponieważ wszyscy wi-

dzieli, kto zacz, po czym przedz kolei wszystkich
stawiłem
członków rodziny, co również
okazało się raczej zbędne, jako
że nasz nieproszony gość zdawał się każdego już doskonale
znać.
Po posiłku, spożytym w skupieniu i powadze, św. Mikołaj
dzieci - jak każe
przepytał

tradycja -

z pacierza

i czy

były grzeczne, a gdy te przyzgodnie z prawdą, że
znały
różnie to bywało, wręczył im

lale, misie i inne zabawki,
którymi natychmiast poszły się
bawić do drugiego pokoju.
- A teraz... - zwrócił tię
do nas, dorosłych i mów zaTeraz
nurzył rękę w worku. będą trochę inne podarki. Darujcie że skromne, ale, wiecie,
my także stosujemy :zasadę:
zasług, czy
każdemu według
jak się to tu mówi. Dla pani
domu mam składany stołeczek,
w kolejkach,
czekając
żeby
mogła trochę przysiąść i odpobo mały i
cząć. Praktyczn7,

Sport

Kto nie
nadaje się
do zawodu
piłkarza.„
Mieć dobre samopoczucie
to połowa sukcesu, a może i
gwarancja całego. We własnym
przekonaniu przynajmniej. Takie wra~enie odniosłam, gdy
w katowickim
przeczytałam
„Sporcie" obszerny wywiad z
Kazimierzem Deyną. Po latach
znów przypomniał się piłkarz
ze słynnej drużyny Kazimierza
Górskiego. Kto go dziś pamię
ta? Młodzi juz nie. Ale wszyscy starsi, którzy interesują się
wiele mogą popiłką nożną
wiedzieć o Kazimierzu Deynie.
Na przykład o jego słynnym
dryblingu, który czynił wiele
zamieszania na boisku, a nie
zamierzone
zawsze przynosił
skutki. Kazimierz Deyna jest
jednak innego zdania na ten
temat. Uważa, te nawet podczas gry w Manchesterze City
znakomite.
było
wszystko
Wszystko, tylko w Polsce ludzie na ogół nie znają się na
piłce nożnej, gdyż tak „naprawdę na piłce zna się niewielu".
Kazimierz Deyna nie odkrywa niczego nowego. Tę myśl,
że w Polsce ludzie nie · mają
notnej powtarza
się na piłce
do znudzenia. Zadzisię już
wiająca rzecz. Piłka notna w
zasadzie nie istnieje bez kibiców. Można wprawdzie grać
przy pustych widowniach, ale
takie granie na nic się nikomu
nie zda. Przede wszystkim nie
przyna=m.niej teorebędzie t;rcznie - aa co wypłacić premii piłkarzom. Mus~ więc być
na widowni kibice. A eł jakoś

wiedzą, na jakie mecze warto
iść, a jakie można sobie darować . Potrafią wcale trafnie
wyłapi11
grę drużyny,
cenić
udawaułe,
markowanie gry,
naciąganie kibica. Ale w opinii
piłkarzy, trenerów i działac~,
na piłce nożnej w Polsce mało

o-

kto zna.
Wojciech Lazarek - trener
powiada na
reprezentacji
przykład, że do przykrych doświadczeń minionego roku monieUcs„postawę
że zaliczyć
nych dzienni.karzy, którzy pi.;
sząc o reprezentacJi i o mo~j
pracy, nie rozumieJąc niektórych decyzji, me znając ich po:.
wodów, nadużywali prawa do
krytyki". Wojciech Lazarek nie
rozumie, że kibic nie mul'i
po.dteksto.w,
powodów,
znać
on
głębi zawiłych kombinacji,
widzi skutki i na tej podstawie
ocenia. Jeśli trener powiada, ie
pierwszą połowę drużyna przegrała wprawdzie 0:3, ale drugą
tej
wedle
1; O to
wygrała
śmiesznej kombinacji mecz. PQwinna... zremisować, a przec1ez obiektywnie przeg1 ała iP
1:3. Na czym tu się trzeba znać?·
Na matematyce? Ho Jak gra
reprezentacja, każciy
polska
widzi.
Tygodnik „Piłka Nożna" robi
co roku zestawienia najlepszych piłkarzy w kategoriach:
klasa międzynarodowa - w roku 1988 ani jednego piłkar:Ga
tej klasy; klasa reprezentacyjna - w 1988 roku tylko 5 pił
klasa krajokarzy tej klasy;
wa. Tu mogę pociać Jako ciekawostkę, że do tej klasy zaliczono 11 piłkarzy LKS i 6 pił
karzy RTS Widzew. Brak za:.
międzyna
klasy
wodników
rodowej jest faktem. Można
wprawdzie ten fakt zakwestioMarka
nować na przykładach
Leśniaka, Grzegorza Więzilta l
Andrzeja Rudego, ale nie będę
czynić ponurych żartów.
meczów
Repreezntacyjnych
Odniesiono 6 zwy.
było 10.
2 remisy i 2 mecze
cięstw,
przegrano. Można powiedzi~
- wspaniały wynik. Tyle tyl·
ko, że liczby nie oddają siły i
Ale
przeciwnika.
znaczenia
faktu 6 zwycięstw to nie zmienia.
W tych 10 mec1.ach grało 31
piłkarzy. co niektórzy uważaj~
za rozrzuiność, a Wojciech f:.ł·
zarek za rozsądną politykę Klłmu możliwość
drową, dającą
lic1by
wypróbowania sporej
zawodników. Inna rzecz, że
tylko dwóch z nich grało we
wszystkich 10 spotkaniach, ale
jedyny Jan Urban po całym
meczu. Drugi - Damian Luka.
sik w meczu z Rumunią grał
25 minut, W ·. meczu z Irlandii\
- 10 minut, a w meczu z Ka45 minut. Ryszard Tanadą rasiewicz grał w 9 meczach nie grał w meczu z Albanią
ale większość meczów, bo 6, grai
tylko po 45 minut. Dariusz
Dziekanowski grał tylko w 3
meczach. Inni różnie. To fakty.
Można je różnie interpretować.
Wojciech Łaz.arek marzy o
do eliminacji miawansie
strzostw świata. Kto by nle
marzył? Ja też marzę, aby nasi
awansowali, ale daję im małe szanse. Zresztą awansowa~
- to mało Trzeba też podcza•
samych mistrzostw pukazać, co
się umie. A u naszych piłkarzy
z umiejętnościami skąpo. Dla•
czego? Z powodu braku konsekwencji.
Jan . Tomaszewski, który zawsze ma swoje zdanie ł się z
nim nie kryje, .utrzymuje, te
z sytuacji było~y
wyjściem
prawdziwego
wprowadzenie
zawodowstwa, gdzie każdy zawodnik znałby swoje prawa · 1
obowiązki. Ich naruszenie stawiałoby go poza zawodem. N~f
byłoby patrzenia na zespół od
niedzieli do soboty, tylko dru„
1141wykrystalizowałyby
żyny
Kto się do zawddu nle nadaje,
ten musi robić coś inne10.
Trzeciego wyjścia nie ma.
Piłkę nożną widziano by re„ .
alnie ł zgodnie z faktami. Nie
byłoby ochów i achów zachwy~
tu po przegranej z drużynami
Barcelony i Realu Madryt, t.
przegrano z takimi znakomity-•
mi przeciwnikami. Co ma rie•
komo naszych nieudaczników
nobilitować. W Hiszpanii pra•
nie pozostawiła na p•lkarzaclt
obu klubów suchej nitki, wy~
tykając im w~zelkie z:auważone
braki i popełnione błędy. A oni
przecież wygrali I awa·1..,owąlil
U nas wszyscy by juJ: dawno
Piłkarze Barcelony f
klęczeli.
Realu Madryt krytykę przyjęll
z pokorą i nie wytykają kibicom, że się na piłce nożnej nłtt
znają. Tyle, z grubsza, m6wt
Jan Tomaszewski.
nowy,
Ale rok mamy już
więc i nadzieja jest na to, że 1
w piłce nożnej coś się zmieni.
Oby!
się

BOGDA MADEJ
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Pow!edziatam oi. te króZyf.ika za.biła
ogiera
Piastuna. Cz.y
to dlatego .c.apragnąieś mieć i.ak.iego sameco? - olmiellla !~ę U•pytać.
- Tak - odpad. - P:>nieważ Piastun żyje i muel mleć
białego konia. Darujesz mu go.
kiedy sdę
pojawi
i uka.1"7.e
zdraj.cbw. Za to nada ci w:e ·
le wiooek i. obdaruje setkami
niewolników.
Dago wiedział, gdzie należało
azukać białego ogien W Spicimierzu, u Awdańców i Pału
k•, bo tam jego Vindos kilkakrotnie pokrył
klacze.
Ale
prz.eeież nie mógł
tak daleko
wysłać synów Kłodawy.

lowa

PMmym %.lmowym
świtem
Kłodawa uniosła się na łokciu
11a .swoim łożu i długo wpatrywała się w twarz śpiącego
mężczyzny. Kim on
był naprawdę?
Skąd przybył
i dokąd =ierzał? Pr:z.ez głowę
pri:ebieg.ało jej dziesiątki podej.rrzMwy~h myśli,
chwilami
nawet zastanawiała się czy nie
ma on czegoś
wspólnego z

-przy niej

0 wym

przedziwnym Piastunem,
bo tak barrdzo
przejął
się
śmier<:ią białego
ogiera. Ale
ów P•i33tun - jak słyszała iiięknie władał mową
Sklavinów, a ten 11;nał tylko język
Norrman6w. Twarz mężc.zymy
była piękna, jego ciało z każ
dym dniem
stawało się silniejsze i zdrowsze. Pociągał ją
4 to wydawalo
się jej teraz
najważniejsze. Miała go przy
sobie, a nawet w sobie.
Dago nie .spał, a tylko leżał
z przymkniętymi oczami. Nie
wiadomo dlaczego
wspomniał
ojca Dag-0berta i nauki. jakie
pobierał
u
Rhomajów
o
Bogu
w
Trójcy
jedynym.
Zdawało
mu
się,
że dopiero teraz zaczyna r-0zumieć coś z tych nauk i stają
mu &ię one jak gdyby blit.>ze.
Bóg, który chciał władać świa
tem i zbudować Królestwo Boże
na ziemi, pozwolił dla tego celu zabić własnego syna, Chrystusa. Syn-Bóg doznał wszystkich upo1wrzeń, jakie iest dane zaznać człowiekowi. a także
nadludzkie męki
na krzyżu.
Wielka jest więc cena z.a pos:adanie królestwa, dlatego on,
Dago, też musi
przejść przez
wszystkie upokorzenia i ogromne mękl zanim stworzy swoje królestwo. A wtedy zasią
dzie na tronie i ~zie i:ąoził
żywych

i umarłych,

hęło a!odło, ~tóre
\rlo'ył
w
ś.niegu obok stajni.
- ,Zgadzam się - zdecydowała po odnalezieniu siodła. -

Pojedziemy do Kruszwic. Wezmę dwóeh aynów, trrzech koruiuchów i aześć koni n& si)rzedaż.

Z końcem mle1i.ąca Luh. noprzed wyjal.dem. okazał dla
niej większą niż dotąd namię
tność, .lecz potem, gdy świa
tło księżyca wpadającego przez
błony w oknach,
rozpraszało
mrok izby, wiedziała,
że nie
zasnął.. Leżał
z otwartymi
oczami, wpatrując .się w czarne belki sufitu. Czy tęsknił za
jakąś kobietą? Czego się m-0gła spodrziewać Po tej wyprawie do Kruszwic. Dlaczeg-0 tak
bardzo rpragnął dostać się tam.
gdz.ie z powodu nieznajomości
języka Sklavinów
groziła mu
śmierć albo niewola. I 2ll10WU
z.adaI llobie pytanie tez odpowiedz.i: kim jest
mężcz.y2ma,
który leży kolo niej, a prz:cd
chwilą był w niej i wypełnił
ją rozkoszą.
.
Wiedząe, że nie §pi,
powiecą

NocowaU prz;r
ognisku na
skraju 'PUSZCZY I Ntległ1!-j połaci pól. G<lzle' w Pobli:!u musiała by4 jakd wi~k.a a mote
nawet gróde\r_ gdyi lrusy
w
tym miej.scu
wypalono
już
pned wiekami tworząc uprawne ku)awy, zam!e1zkale :przez
rolników i hod<YWC6W
bydła.
Ziemia była tu żyzna, dawała
duże plony, dlateg:>
ludziom
żyło się dostatnio
i był
to
kraj licznie
zas.l~dlony. Ale
kiedy najstarszy syn Kłodawy,
~tóry aż w te strony zapuścił
się
w ;posmkiwaniu białego
konia, powiedział
im, że w
okol1i<:7:nych gródkach wyrżnię
to starostów i obsadzono je
Sauromatami. z Mazowil, Nro-man ipolecił
Kłodawie,
aby
unikali grodów dopóki
mają
zapasy żywności. Kłodawa łu
dziła się, że tn-0że podczas podróży zdradz.i jej
praW'dziwy
cel tej wyprawy, lecz on przez
całą drogę milczał. Nawet nocą 'Przy <>gnisku siedział milczący i chyba ani przez chwilę
nie zasnął. Raptem zauważyła.
że podczas
d!I'ogi
starannie

cych jej ludzi. Osaczonych ipodo owych wod:zów
na czele armii.
- Kim lesteście7 zaq>ytal
S'lll"Owo ten z saurom.aclrlm buki.em na ;plecach t 11 dług.J.mi,
zakręconym! d na uszy wąsa
mi.
· Kłodawa wiedział.a. jak się w
takich !razach winna zachować.
IPTOWadz.iła

Zdjęła
ła się

z

głowy hełm,

pokłoni

nhsko i ośwladci;yła:
- Jestem '!)oddaną królowej
Zytiiki. Imię moje Kłodawa z
grodu Kłodawa. Prowadzę do
K.ruis:r;wj,c konie
na sprzedaż,
gdyż słyszałam, te są potrzebne do wojny,
Saiuromackl wóds nie Okazał
większego zainteresowania ani
d'1a Kłodawy, ani jej wojowników. Z zadowoleniem przyglą
dał się tylko sześciu dorotlnym
koniom. które prowadi;ili.
- To dobrze, pani. że wiedziesz konie dla wojny - oświadczył. Niczego taJc nam
nie potrzeba jak właśnie ikoni.
A te są bardzo duże i wyglą
dają na silne.
- Zrodziły się z obodryckie-

w nłm dygoce, skowyicz:r wa8'1Jliwie, a iP(>tem łll2l policzki
buchnęła mu g-Oll'ącśa. WyStarczył jeden jego iruieth bubswą,

Gklr.zy<k „Oto Piastun", a trzystu wojowników i ponad pię
ciuset pi~zych iroz:n~łoby na
strzępy tego człowieka. Al• gdy
miał prz.ed :sobą Piastuna, cmił
się jak .sparaliżowany,
tylko
palce ciągle zaclSkał na rzemieniu lejców swego 'konta. Nie
brał udziałiu w spi.sk'll na życie
Piastuna, Zyfika pokazała mu
już tru;pa ! wted'Y
zaipłakaq,
Nie czuł się ocLpowiedz!a~ny za
to, co się stało, a winił
m.
'W'SZys1iko Zyfikę, iktórą kiedyś
kochał. Bo odkąd Pi&'ltun zginął, umarła w nim także miłość do Zytikl. Wzięła go do
swego łoża, był w nim lk11kakrotnie, nasycił żądz.ę, a ipotem
·ooczuł strach. Bo kaidy, kto
był w je.J łożu z czasem al•bo
E?inął, albo stawał :się niewolnikiem. Tak umarł nawet graf
Fulko i wielu przed nim. Kaofde!?o dnia czekał odiąd
na
chwile gniewu Zytiki, ale doczekał ISlę tylko TozJka7JU, aby
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1ub krótki w

zależności,

czy go
jak
ognisko
drewnem. Jak dl!u.go
ukryci
w lasach Lestkowie będą wierzyć w nieśmiertelność Pias.runa i. jego powrót, jeśli nie da
im }akiegoś znaku swego istniema?
- Szykuje się wojna z Karakiem - powiedział pewnego
dnia do Kłodawy. - Teniz oę
dz.ie można w Kruszwic otrzymać najlepszą
zaplatę 7..a konie. Czas ruszyć do Kr-..l';zwic.
- Po wojnie, gdy
padnie
wiele koni. będą jesz-:ze droż
się

pOO.syeało

sze -

odpowied'Ziała

Po kobiecemu czuła. że Norman, którego pokochała, chce
się od niej wyrwać i dla jakichs sobie tylko znanych tajemnych celów . pragnie
się
znaleźć w Kruszwic. Pomyśla
ła. że z.aczyna t.racić tego męż
czyznę, być może
o.statniego
jakiego miała w . życiu.
- W K.ru.sewric
wiedzą
o
twoich koniach - zaoponował
Dago. - Przybędą po nie aż
tutaj i po prostu
je zabiOO'ą.
Radzę wz.iąć tylko kilka. osiem
lub dziesięć. Trzeba
królowej
Zyfic:e udowodnić, że jesteś jej
życzliwa.
Wzruszył

ramionami.
- Nie jestem nikomu życzli
wa oprócz. ciebie i moich synów - odparła.
Postanowlił uciekać. Domyśli
ła się tego, gdy z dworu znik-
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zawlecze do kraju Visulan.
- Zrób, jaśnie panie. swoje
znaki na tabliczce woskowej,
żeby wydano tym ludziom drwi&
srebrne grzywny - ZW\TÓCił .się
do He.rlma WÓÓI: Sauromatów.
Hernn drgl!lął jak c-z:łOWiek
obudmnY nagle ze snl\1. Odwrócił wz'l'ok od oczu
Piastuna.
sięgnął do sakwy ip;rzy siodle,
wyjął z niej tabliczkę
p<>wleczoną woskiem oraz il.'Yle<: koś
ciany. Zsuną'WS'Ly z dłon~ rę
kawice, niezgrabnie uc:zyml na.
tabliczce !kilkanaście
z.naików
runkz.nych i J)Otern podał jll
Rew inowi.
- Pojedziecie z tym do Kru·
szwic - Rewin podjechał koniem do Kłodawy i !I"WCił }ej
tabliczkę. któxą ona chwyciła
w powietrzu.
Pod Dagonem zaczął tańczy6
koń ale on siedi;iał na
nim
szt~no. jak gdyby zamarznię
ty od owego chłodu. który go
ogarnął na wido'k Herima.
W pamięci 'Pozostał mu jego
wid-0k, kiedy pierw.szy ruszył
do prz.odu, obojętnie 'WYIIllijając
Piastuna, tkwiącego na koniu.
Za Herimem ruszyła cała armia, a także Rewin. Ki1ku żoł
nierzy :pochwyd'ło konie Kło
da wy i "POpęd'Ziło je przed sobą. Kłodawa,
Dago, synowie
Kłodawy i jej trzech
lk0tniuchów powlekli się ku Krusziwic. Dopiero, gdy maleźli .się
na skraju lasu, a wojsko zniknęło im z oczu, pozostawiając
na srueg.u dobr.:ze
przetarty
szlak do Krus:zwk, Kłotlawa
zwróciła się do Dagona:
- Po co mamy wlec za sobą koniuchów? Niech wracają
do grodu.
Dago skinął gl-0wą. Czuł, ie
nie ie.st w .stanie wypowiedzieć
choćby jednego slowa tak bardzo miał ściśnięte gardło.
A
-potem po::-zuł mdłości, odjechał
na bok i zaczął wymiotować.
- Co ci to? Znowu powróciła choroba?
- z.aniepokoila
Zeskoczył z
dłońmi
śniegu

dobro

rządzenia ludźmi
uczyła, że
żywot wszelkich nieprawdopodobnych wieści bywał
długi

~ego, Herima. iwe~mle

się Kłodawa .

oddzielał

od zła.
Chrześcijanie
ciągle mówili o Sądzie
Ostatecznym. Tak. musi
być taki
sąd. "bsypanie
la.skaml dr>bryeh i wiernych, a złych strą
cenie do Navi. Wszystko wu:c
na świe-eie miało
swój seru:.
nawet zdrada Zyf!ki i śmierć
Vindosa ,.Oto pTZysze<lł
cias
wiatru. który
oddziela ziarno
od plew" - pomyślał.
Synowie Kłodawy wróc~li d'>
dworu po kilku dniach bez.,,.kutecznych poszukiwań białe
go konia. Nie maleźli takieg0
w okolicy. Dago nie okaz.al już
gniewu czy smutku. Jak gdyby prze.stało mu zależeć na tej
sprawie. W chwili ogromnego
żalu i gniewu po zabiciu Vi.ndos.a zapragnął
mieć
znowu
białeg-0
konia. teraz
jednak
zdawał .sobie sprawę,
że nie
był już tym samym co kiedyś
Piastunem.
Biały
koń mógł
go zdradz.ić. a ni~zego w tej
chwili tak sie nie obawiał jak
zdrady. Tym bardziej, że był
najwyższy czas,
aby
zacząć
działać dla odzyskania utraconej władzy, czynić krok pierwszy a potem
cl.rugi. Sztuka

Karak a

m ~~6-z: jako niewolnł'k.a i

dz1aia mu o swoich niepc,;:JJach.
- Je.s~eś Normaner,1.
Jeś:i
cię
w Kruszwic
rozpoznajq
t,ginit!,.,Z.
· - Wiem 0 tym Ale ty mnie
nie zdradzisz.
- Nigdy.
Przysi~gam
swoje nagie ciało
przy~uliła
mocniej do jego nagiego ciała,
jak gdyby czuła, że czyni to
po raz osta.tni.
- A ja ci przy;;ięgam - odpowiedział
szeptem - że bę
dziesz nosić na ramionach biały płaszcz. zaś na twojej piersi
zawiśnie z.loty
diadem królowej Zyfiki.
- Nie jedi;iesz. więc. aby jej
.służyć? z.durniała się.
Chciał rz.ec: .,Jedziemy, aby
ją zabić", nic jednak nie powiedział, tylko zamknął oczy i
udawał, że za15ypia.
Nazajutrz, z powodu wysolcie'° śniegu, dopiero koło Południa szerokim łukiem minęli
~ód w Brdowie, położony nad
jednym z dwóch jezior i znaleźli się na ziemi pozbawionej
lasów, pełnej wiosek 1 rozmaitych małych
gródków.
Od
Brdowa do Lubot1u1a znaleźli
wyJeżdżony saniami
s~lak w

,

/

i

kryje swoje włosy pod darowanym mu przez nią sz.lomem,
jeszcze prz.ed
wyruszeniem w
dr-0gę nie golił się pr~z kilka
dni i nie mył twarzy jak gdyby chcąc odmienić swój wygląd przez zarost i smu.gi brudu na policżkach •• Boi się, aby
nie odkryto w ni.n Normana··
- pomyślała.
Wczesnym ranki'.!'ll zale-dwi.~
dosiedli koni - raptem ujrzeli jak z lasu po drugiej stronie !rozległej połaci po1 wyta!l ·a się ogromna masa wo;ska.
W karnych szeregach zbliżało
się około trzystu
jeźdźców. za
nimi kroczyły kolum'ly ta:cz.ośniegu i łat NO im było ~·> nim
wnjków i procowników. a daprowadzić korue i .sC1n'e /. worlej ciągnął
się nieskończenie
~ ami pełnymi owsa ula .,_.,,,·.e··
długi rząd sań z żywnofoią i
rząt. Kłodawa
zauwa..:yla, że
nas:zą. A gdy podeszli
nier-0
jej Nm-man jCJik
gdyby lęka
bliżej Dago rozpoznał w jeźdź
się otwartych przestrzeni i cią
cach woj-0wników
.sauTomacgle ponagla
koniuchów, aby
kkh - każdy bowiem
miał
szybciej znaleźć się w puszczy
łuk i tołp ze strzałami. a pod
za rzeką Notecz. A kiedy już
futrzanymi buI1kami r.osili bozagłębił się w puszczę rozkagaio haftowane pasy, którymi
z.al zjechać z przetartego szlaowijali się kiLkakrotnie. Prowaku, prowadzącego
ku jezioru
dziło armię dwóch
jeźdźców.
Gopło i dalej
ku Kxuszwic.
Jeden - Sauromata z ozdobZaczęli odtąd prowadzić konie
nym łukiem, piękną tarczą
i
przez
największe
gęstwiny,
krółik.im ob01S•iecznym mieczem
jak najdalej od jakichkolwiek
u pasa, a drugi - w lisiej czagródków i wios'.ek. Nie rozupie na głowie i
bobrowym
miała tego, nie
wiedziała. że
pła.s?Jczu. Ka:!:dy miał w dło
nosi w sobie nadzieję na spotkanie z ~omadą
ukrywają- . ni wyrzemną z drewna i misternie Tzeźbioną buławę, która
cych się w puszczy
Lestków,
którzy być możę wierzą w
u Sauromatów
była oznalką
władzy wodWW'Skiej.
nieśmiertelność Piastuna. DroNa widok kilku jeźdźców z
ga przez. pusz.czę
okazała się
jednak tak trudna z powodu
małym stadem koni. z .szereg(Jw wojska wyrwała się grogłębokiego śniegu
i poouwali
się z taką powolnością, że znomadlka wojowniików.
Tu.szyła
wu musieli wrócić na przetarualooem i natychmiast ot-0czytą saniami drogę.
ła Kłodaw~ oraz
towarzyszą-

••11s.

go ogiera -

µochwama

się

Kłodawa.
Dzień był mroźny,

bezchmurny, ootro świeciło zimowe słoń
ce. Dago przyjrzał się drugiemu z rwod'liJw i 1po cz.uł
jak
dreszcz chłodu przenika go od
końca paków u nóg do końców
palcÓiw u irąk. Miał przed so-bą Herłma, człowieka, któTego
kiedyś uwolnił z ltlatki, gdzie
żył jak zwierzę. A teraz siedział prz.ed nim na koniu, :z.
twarzą nalaną itłus:ocz.em,
w
bogatym s.troju i buławą
w
ręku.

Na chwfilę oczy Dagona i oczy Heri.ma spotkały się, tłiu
ste policzki Herima
pokryły
się bladością, palce w skórzanych rękawicach zaczęły neTwowo ugnia·tać lejce konia.
- Jestem Rewin, wódz wo)51k
królowej Zytilci usłyszała
Kłodawa
od Sauro.maty.
Wyruszamy na wojnę z Karakiem i przydadzą się nam wasze konie. Damy wam tabliczkę wookową, że kupiliśmy
te
konie. W Kruswwic
Wielki
Kornm-nik zapłaci
wam
za
konie dwie srebrne grzywny.
- Co można kupić za dwie
grzywny? - a:aniepokoiła się
Kłodawa.

- Przynajmniej :pięćdziesiąt
krów - odparł SauTomata.
Herim rozpoznał
Piastuna.
Ogłądał go martwego, a teraz
widział znowu żywego, na bułanym rumaku,
w ba:ranim
kożuchu, w bogatym szlomi.e, z
mieczem u boku d podługow.łltą
taTczą. A więc prawdę mówił
lud, że Pias~un jest nieśmier
telny. I Herim poczuł jak cnś
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,;raz z Rewinem ruszyć ;przeciw Karakowi w stronę .Sieradzy. Czy z tak małą iloscią
wo.}ska ni,e oznaczało to śmier
ci albo niewoli?
Nie umiał
walczyć jak inni. Ta wyprawa
była
dla
niego wyrokiem
śmierci. I to państwo, o którym
tyle opowiadał mu Piastun. a
potem na jego oezach zaczął
je tworzyć coraz większe i potężniejsze, Herima wywyższając
godnością pierwszego człowieka
w państwie, kanclerza. A potem był .spisek Zynlti, otrucie
Fullci i Piasituna, oo-Obycie K.ruszwic. Uwierzył kiedyś, że Dago obudzi śpiącego olbrzyma i
był tak b1iiski sweg<0 celu, teraz rzaś wszystko roz.sypywało
się w gruzy. Gdy znaleźli się
w Kruszwic i przyszły wieści.
że Spicimir nie odda
Zyfice
ani Gniazda, an.i Poz.nanii, Awdaniec i Pałuka ogłosiJ.i się samodzielnymi komesami, pojął,
że dzieło Piastuna znowu
się
rozpada tak samo
jatk dzieło
Popiołowłooych. I ta wojna
z
Karakiem. Wojna, która musiała się skończyć klęską Zyfiki, ;ponieważ,
jak to mówili
szpiedzy, czterokrotnie przewyższał ją liczebnością sw-0ich
wojsk. Lecz Piastun był nieśmiertelny,
żył, jeszcze
nie
wszystko został-o strac·one. Nie.
nie pamiętał o t:'fffi jaik: Dago
uwolnił go z klaitki i ze zwierz,ęcia

uczynił

człowiekiem.

Krótko trwa uczucie wdzięcz
ności i nie cruł w tej
chwili
wdzięczności dila Dagona. Myślał o !ruinie tego, w .co uwierzył obudzenie
obbrzyma,
który ro:z·postrze swą władzę od
morza aż pa góry Karpatos.
Tylko Piastun mógł na '(>Owrót
zmusić Spicianira. Awdańc&w i
Pałuków, a,by stanęli
u jego
boku i pokonali Karaka. Zyfika była szalOIIla, chcąc za:Pewn ić tron Kirowi. IPokOl!lia
Jlł

konia. nagarnął
i zaczął nim
wvcierać .sobie twarz.
:._ Widziałem swoją śmierć i
byle.'1.1 jej tak bli.sko. jak bEs'rn twarzy są teraz moje dło
nie - wyjaśnił
pobladłymi
wargami.
„~la gcrącz.kę" po::1yślała.
ie zauważyła p.r!ecież ża<l.ne
:;.o n.ebez.pieczeń.stwa. Nikt
z
Sauroantc;w nie za:ntc1·c.>.scw1ł
si() wojownikami Kłodawy, a
tylko jej końmi.
Tymczase.m jej syno\'l'le klócili s;ę międ.ly sobą. który z
nich powinien wrócić z koniuchami i saniami do do:nu, a
który jechać z matką i Normanem do Kruszwic. Żaden z
nich nie był nig,dy w tak wielkim jak Krusz.wie grodzie. Z'I.
dwie grzywny, które im
się
należaly za konie. można tam
było w kupieckich
składach
nabyć wiele
'Pięknych i cennych rzeczy, choćby
ozdobne
siodła, uzdy, ootrogi,
mocne
sulmo na nowe ubrania. Matka roz15trzygnęla spór trzaśnię
ciem bicza.
- Koniuchowie mogą wracać
sami. A dla mnie i Normana
będzie bezpieczniej,
jeśli wy
pojedziecie raz.em z. nami.
Następnie wydala koniuchom
polecenie. aby pozostałe w domu konie ukryli szybko w pusz.czy. Rozpoczynała się wojna
z. Karakiem, kto mógł przewidzieć, czy nie przetoczy
się
przez ich ziemie,
w.z.niecając
pożary wiosek, powodując rabunek dobytiku.
I kiedy tak stali na skraju
puszczy, ujrzeJi zbliżającego się
ku ni.ro od strony pól i miejsca. gdzie zniknęło im :z oczu
sauromackie wo:illko - samotnego jeźdźca na koniu. Pędził
galopem i jego sylwetka rosła
w oczach na tle białego pu-stkowia. Wkrótce ro2lpoz.nali w
nim owego wielkiego pana. jednego z wodzów armii. Tego,
który wypisał dla nich l!lależ
ność za konie. Czy wracał po
to. aby odebrać im woskową
tablJczlke
pokrytą
dziwnymi
z.na kami?
A patem
ujrzeli. jak ów
wielki wódz,
wpadł
między
nich galopem, niemal w pędzie
zeskoczył z siotlła i na kolanach szedl ku Normanowi.
- Panie mój i Piastunie błagalnie przemawiał. Daruj
mi, że zaufałem
własnym oczom i uwie!zyłem
w twoją
śmierć. Nie byłem zamieszany
w spisek na twoje życie, nie
zaufała mi Zyfika, gdyż wiedziała. że ikocham cię wielką
miłością. Dago, Panie ii Piaistiun ie. daruj mi W1SZystko zło, albowiem bY'łem i je.>tem z .tobą
całym sercem. Dago Panie
i
Piastunie, !ratuj swój kraj
i
swoje sługi.
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