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REKOMENDACJE
Sprawy zawsze aktualne i ży

wo nas obchodzqce, a do takich 
trzeba zaliczyć gospodarkę rolnq 
i żywnościową, publikujemy pod 
hasłem: „DOBRA PRACA -  
PEŁNY STÓŁ”. Do tego cyklu 
włączyliśmy reportaż J. Pilichow- 
skiego „Sędziejowickie inicja
tywy".

Dobra praca to hasło uniwer
salne, nie chcemy nim jednak 
szafować, ale jesteśmy przeko
nani, że wszelkie obszary naszej 
działalności muszq być podpo
rządkowane temu rygorowi. 
Również takie były intencje na
szych autorów w informacji o 
łódzkiej „Fonice” czy w artykule 
L. Włodkowskiego, w którym 
autor zastanawia się nad efekty. 
wnościq zarządzania i racjonal
nego gospodarowania.

W bieżqcym numerze sporo 
miejsca poświęcamy sprawie, 
która potocznie nazywa się dru- 
gorzędną, czy nawet jeszcze go
rzej: rozrywce. Zgadzajqc się 
nawet na takq kwalifikację, daj
my również zgodę i na to, że 
entuzjastów LEKKICH FORM nie 
brakuje. Im też dedykujemy mi
niaturowe opowiadania, repre- 
zentujqce tzw. „czarny humor", 
kolejne opowiadanie Caldwella 
(opowiadania, które sq dość 
rzadkq symbiozq dobrego rze
miosła pisarskiego z atrakcyjną 
treściq), komiks i. Bromskiego i
— na liczne żądania naszych 
Czytelników — zdecydowaliśmy 
się przywrócić „okienko z aktem” 
(z pewnymi oporami ale nie bez 
przyjemności).

Miłośnikom ambitnej, artys
tycznej prozy polecamy frag
ment prozy Wandy Karczewskiej 
pt. „Noc czerwcowa nad mo
rzem”.

Po pierwszym odcinku „23 
stopni w dół’’ Marka Kaswinowa 
nikomu już tej lektury polecać 
chyba nie trzeba. Będziemy się 
starać, by w następnych nume
rach zamieszczać w miarę możli
wości odcinki, stanowiqce epi
zody zamknięte.

Do licznych enuncjacji o ob
razie El Greco, odnalezionym w 
Kosowie, dorzucamy jeszcze jed- 
nq; zaufajmy autorowi, że nie 
iest ona powtórzeniem.

ANDRZEJ BLAJER

CHILE ŹRÓDŁA TRAGEDII (!)

Z perspektywy wydarzeń września 
1973 roku nasuwa się jednak pytanie, 
dlaczego silom reakcji nie udało się 
już wtedy doprowadzić do wojsko
wego zamachu stanu i udaremnić ko
alicji Unidad Popular objęcia rzą
dów?

Po pierwsze — należy wziąć pod uwa 
gę, iż w roku 1970 obóz chilijskie] pra 
wlcy byl poważnie zróżnicowany. Nawe 
tam zaczęto dostrzegać konieczność prze 
prowadzenia pewnych elementarnych re 
form w archaicznej 1 częściowo feudal 
nc.| strukturze społeczno - gospodarczej 
Chile Nie bez zadowolenia obserwowaiM 
w kręgach um iarkow anej burżuazjt na 
rodowej zam iar lewicy znac jonalizo vania 
kopalń miedzi, najw iększego bogactwa 
Chile. Dość przypomnieć, że za histo
ryczną ustawą nac jonallzująca mledż chi
lijską  oraz wywłaszcza iącą odpowiednie 
zagraniczne towarzystwa glosowały nie 
ty lko sity reprezentujące koalic ję Jed 

ności Ludowej, lecz rów nież reprezen
tanci partii opozycyjnych.

Po drugje — należy pamiętać, Iż to 
względne poparcie okazywane przez *>ur- 
żuazję narodową dla niektórych Peforro 
proponowanych i następnie realizowanycl 
przez rząd Allende, w ynikało  z jej inte
resów klasowych. P rzyw iązywano tu 
zwłaszcza wagę do podtrzym ywania re 

iSjuł demokratycznej gry. jak też do za 
:howania pewnych pozorów lojalnej opo 
•.ycji parlamentarnej w pierwszym okre 
le rządów  koalicji.

Stanowisko to uległo jednak już 
niebawem, tj. w latach 1972 i 197Ł 
zasadniczej zmianie. Obstrukcja zor
ganizowana w parlamencie, w Sądzie 
Najwyższym oraz w innych organach 
rządowych, opanowanych przez pra
wicę, podsycanie sabotażu i podzie
mia gospodarczego, potęgowanie In
flacji zorganizowanie 1 kierowanie 
dwoma kontrrewolucyjnymi strajka
mi. politycznymi (jesienią 1972 roku

1 latem 1973 roku), wzmaganie fali 
terroru — oto metody, jakimi ówcze
śnie posługiwała się reakcja Na pła
szczyźnie politycznej działania pra
wicy obrazują się: kategoryczną od
mowa ze strony chadecji podjęcia 
oferty współpracy z rządem; inspiro
waniem akcji zmierzających do jego 
obalenia; przymierzem z Partią Na
rodową; stosowaniem terroru wobec 
przedstawicieli swojej własnej partii 
którzy chcieli nawiązać dialog z Fron
tem Jedności Ludowej.

Przyczyny tej ewolucji stanowiska 
b- żuazji chilijskiej wobec koalicji 
r. 1owej są ewidentne. Dopóki bo-

Dalszy ciqg na str. 3

N I E K O M P E T E N C J I
Na co najbardziej narzekamy? 

Na administrację, utożsamiajqc 
jq najczęściej z biurokracjq, a 
więc ze zwyrodniałym systemem 
administracji. Urzędników naj
chętniej nazywamy „urzędasa
mi”, wyrażajqc tym pogardę dla 
tego zawodu, bez którego prze
cież nie może funkcjonować 
żadne nowoczesne państwo. Co 
chcielibyśmy najszybciej zrefor
mować? To proste — administra
cję, jeśli umówimy się, że pod 
tym pojęciem rozumiemy wszyst
kie formy zarzqdzania różnymi 
dziedzinami naszego życia. Ale 

H postulat szybkiego zreformowania 
administracji nie jest tak znów 
łatwy w realizacji.

Najlepiej i nawyraźniej współczes
ne problemy administracji, a więc 
zarówno zarządzania organami tere
nowymi, jak i przemysłem i innymi 
dziedzinami gospodarki — widać z 
futurologicznej perspektywy. Tak to 
już jest, że często naśmiewamy się
i wyrażamy się lekceważąco o spra
wach prognozowania przyszłości, ale 
dopiero narysowawszy w głównych 
zarysach obraz naszego świata zaled
wie za 25 lat przekonujemy się, ile 
nam pozostało w tym ćwierćwieczu do 
zrobienia, jaki ogromny dystans dzie
li nas od marzeń, które ukształtowa
no w oparciu o naukowe przesłanki. 
Futurologia-oczywiście może się my
lić, nie wszystko, co zawrze w wizji 
przyszłości, musi się dokładnie ziścić, 
życie przecież wniesie niezbędne ko
rekty, ale niemniej futurologia 
pomaga ocenić współczesność, zrozu
mieć konieczność postępowania we
dług pewnych założeń l kierunków, 
których źródła tkwią w naszych cza
sach.

Futurologia zajęła się również ad
ministracją, systemami i strukturami 
zarządzania. Był czas, kiedy plano
waliśmy. zaledwie na pięciolecie, a
i to było wielokroć planowanie mało 
precyzyjne, bardzo na wyrost, które 
trzeba było korygować w ciągu pię
ciolecia i to przede wszystkim zmn!e j. 
szając pierwotne założenia, rezygnu
jąc z ambicji i celów. W ostatnich 
latach przeszliśmy do planowania 
oerspektywicznego. sięgając ostatrrch 
dziesiątków lat X X  wieku. Komitet 
Centralny PZPR oceniając minione 
trzydziestolecie, nakreślił jednocze
nie wizję Polski .ostatnich .la t 
wieku.

,,'Czterdzlestomlllonowy naród polski os
tatnich lat X X  w ieku — stw ierdzają 
.Tezy Kom itetu Centralnego 'P Z P R "  — 

będzie społeczeństwem socjalistycznym o 
wysokie! dynam ice rozwoju ekonom iczne
go I ku lturalnego, o najwyższych aspira
cjach Ideowych | moralnych. Sięgamy 
myślą w te przyszłość dlatego, że od 
trafności nortejmowanych dziś decvz.ll za
leży kształt naszego k ra ju  w najbliższych 
dziesięcioleciach".

Dalszy ciqg na str. 3
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TRUDNA DROGA DO SUKCESU
W ostatnim czasie, jako członek Komitetu 

Łódzkiego PZPR, brałem udział w kilku zebra
niach sprawozdawczo-wyborczych podstawowych 
ogniw partyjnych: w grupach działania, organi
zacjach oddziałowych, POP. Zebrania, biorqc 
pod uwagę ich zewnętrzny sztafaż, sq do siebie 
podobne, ale różni je to, co najważniejsze: tem
peratura obrad, rozkład akcentów problemowch, 
stcpśłń szczerości i zaangażowania w odniesie
niu do spraw czqstkowych i podstawowych.

lylko w rok następny, bilansu
jąc możliwości widać, że do 
górnego pułapu zakładu jeszcze 
daleko, że tempo wzrostu pro
dukcji musi wzrastać szybciej 
niż do tej pory. Trudności 
wzrostu rzutują na pra
cę wszystkich podstawowych 
wydziałów zakładu, ale na Wy
dziale Montażu (M— 1 ) jakby 
się ogniskowały. Tu jest najtru
dniej i sytuacja na sześć tygod
ni przed zakończeniem roku nie 
napawa optymizmem. Plan jest 
poważnie zagrożony.

Nie dziwiło mnie więc, że 
członkowie OOP przy M—1 od
łożyli wszelkie dywagacje ideo- 
logiczno-polityczne do przysz
łych okazji, a na warsztat wzię
li to, co najważniejsze: jak wy
konać zadanie roczne wydziału. 
Kto od nich, 50-osobowej OOP 
na wydziale liczącym 250 pra

W „FONICE”, na Wydziale 
Montażu M—1, było inaczej. 
Dyskusja przypominała tu bar
dziej rzeczową naradę produk
cyjną, czym I sekretarz KZ tow. 
Nagórski nie był zbytnio zach
wycony. Nie podzielałem jego 
zdania i dlatego m.in. postano
wiłem o tym napisać, jako że 
jeden z ważnych akcentów par
tyjnego działania uwidocznił 
mi się wprost w klasycznej 
formie.

FONICA" jako przedsiębior
stwo daje sobie radę, wykonu
je plany, zdobywa rynek we
wnętrzny, wykazuje dużą eks
pansję eksportową. Przymie
rzając „Fonikę” do tego. co by
ło jeszcze kilka lat temu, moż
na mówić o szalonym postępie. 
Patrząc w przyszłość, a nawet

cowników, może być bardziej 
kompetentny? Kto lepiej wie, 
co przeszkadza w pracy niż ci 
wysoko wykwalifikowani i od 
lat związani z zakładem robot
nicy? I w jakim stopniu — to 
pytanie przewija się dość czę
sto — winny jest M—1, inne 
wydziały, kierownictwo zakła
du czy kooperanci z zewnątrz?

Z DYSKUSJI:

TOW. NOWAK (mistrz mon
tażu): Pracuję na wydziale od 
kilku lat. Produkcję zwiększyli
śmy kilkakrotnie, a miejsca 
tyle samo. Przejścia zawalone 
pudlami gramofonów, zdarzają 
się wypadki. Co na to BHP? 
Ile stoi gramofonów niekom
pletnych? Stosujemy zastępcze 
materiały dopiero wtedy, gdy 
brakuje detali. Trzeba o tym 
myśleć wcześniej. Dziś część 
ludzi musiałem puścić do do
mu... Wydział W—3 nie daje 
detali.

TOW. CIEŚLAKÓW A: Kiedy 
skończą się godziny nadliczbo
we? Zarabiamy dobrze, ale nie 
tylko o to chodzi. Mamy swoje 
życie prywatne, rodziny, dzie
ci... Za długo to trwa. Może dy
rektor odpowie?

TOW. SZAFRAŃSKI: (od nie
dawna kier. wydziału): We 
wrześniu i październiku wy
dział nie wykonał planu. Były 
umowy między dyrekcją, a

„taśmami'’ I nie zrealizowano 
ich. Zadania do końca roku są 
bardzo napięte. (Tu wylicza, 
ile trzeba zrobić gramofonów i 
jakie; razem ponad 100 tys. 
sztuk). Były zmiany w techno
logii. wzrosła pracochłonność. 
W—4 i W—5 nie dają detali. 
Narzekamy na „rozdzielnię" a 
tam brak dziewięciu ludzi na 
dwudziestu (odeszli do wojska). 
W „przygotowaniu" brakuje 
także kilkanaście osób. Ciasnota 
na wydziale.

TOW GRADOW SKA: Usunię
to mistrzów (tu dwa nazwiska), 
bo nie wykonali planu, ale oni 
są dobrzy. Może dyrekcja ich 
zostawi? Brygadzista (nazwis
ko) się nie nadaje, nie zna się 
na robocie, a czepia się za m i
nutę spóźnienia, .lak się pracu
je dłużej, oczy się męczą, nie 
widać dokładnie detali i stąd 
braki.

Z REFERATU JERZEGO 
PRZYBYSZA, DOTYCHCZA
SOWEGO I SEKRETARZA 
OOP:

...Za duża absencja chorobo
wa. W przeliczeniu, w paź
dzierniku na wszystkich stano
wiskach brakowało 23 osób, 
gdyby wliczyć urlopy, brakowa
ło ok, 40 osób — a więc cala 
jedna taśma.

TOW .JANEL: Jakich my 
ludzi otrzymujemy z innych 
wydziałów? Iłu do nas dociera. 
Uciekają „na chorobowe”. Cho
rym naprawdę trzeba współ
czuć, ale wielu nadużywa zwol
nień.

TOW. KOWALSKI, dyrektor 
techniczny

Nie można liczyć w najbliż
szym czasie na zlikwidowanie 
godzin nadliczbowych. W Lo
dzi jest kilka tysięcy wolnych 
miejsc pracy. My oferujemy a- 
trakcyjne zarobki, ale mimo to

nie osiągamy pełnego zatrud
nienia. Mamy jednak rezerwy 
w niektórych działach: ale pra
cownicy nie chcą przechodzić 
na proponowane im stanowiska. 
Sytuacja materiałowa jest tru
dna, ograniczony import. Za
miany materiałowe są ziem ko
niecznym i wprowadza się je po
za planrni. dla ratowania sytu
acji... Mówimy o ciasnocie, ale 
faktycznie nie jesteśmy docią
żeni, bo montaż pracuje na je
dna zmianę... Połowę trudności 
możemy rozwiązać na mie>scu, 
tutaj na M —1 i Innych wydz'a- 
lach. Robimy wszystko, aby 
trudności „zewnętrzne" (tu wy
mienia) wyeliminować, lub o- 
graniezyć... W przvszłvm roku 
zakład musi zwiększyć produ
kcję ok. 30 nroc. (100—150 ty
sięcy gramofonów). Tak. że o- 
becny rok bv? leszcze ulgowy...

TOW. NAGÓRSKI. I sekre
tarz KZ

Dzisiejsze zebranie jest nie
typowe. Trudności w pracy od
biją sie na działalności wasze
go POP. Uważamy w KZ 
wasze POP za mało aktywne, 
mamy zastrzeżenia do indywi
dualnych postaw niektórych to
warzyszy. Powinniście w swoiej 
pracy POP zwrócić uwagę prze
de wszystkim na... (tu dłuższy, 
rzeczowy wywiad nawiązują
cy do referatu sekretarza POP, 
wypowiedzi uczestników dysku
sji).

Zebranie zbliża się do końca. 
Podjęcie uchwały, wybory de
legatów na konferencję zakła
dową, wybory nowej egzekuty
wy j I sekretarza POP. którym 
zostaje KAZIM IERZ WASIAK.

Wróćmy do początku tych 
notatek. Wybrałem OOP M—1 
z „Foniki" jako przykład wy

jątkowy. ale nie nazwałbym go 
negatywnym. Jest tu po prostu 
trudny okres, zagrożony plan, w 
dodatku zbliża się koniec roku. 
Charakterystyczna jest dla 
mnie reakcja członków partii 
w tej sytuacji. Rozliczają sie
bie I kierownictwo szczerze 1 
odważnie. Być może niektórzy 
zbyt subiektywnie, ale jest to 
ich punkt widzenia. W konfron
tacji z drugą stroną wywala
nego zjawiska określa się po
gląd wspólny.

Zebrania snrowzdawczo-wy
borcze wszystkich ogniw partii 
t<> okazja do refleksji szerszej, 
do mdsumowania efektów dzia
łalności w ostatniei k .^o ic tl I 
ooracowania programu działa
ł a  na przyszłość. Tak hv'o 
wszędzie na zebraniach, w ' tó- 
rvch uczestniczyłem. W M—1 
nie brakowało tych elementów, 
ale dominowała tera^nipis^ość 
z ie| wszystkimi nroblcimmi, 
których rozwiazać nie można 
bez udziału takiej siły, jaką 
jest knlektvw OOP.

Niech mi więc wybaczą to
warzysze z M—1, że zacytowi- 
łem ich wyrwane z kontekstu 
wynowledzi. strzęoy zdań zale
dwie. ale chc!aiem oddać k li
mat rzeczowości, szczerości, nn- 
wa<fj j autentycznej troski o n !e 

tvlko ich własne nodwórko. I 
dotyczyło to „dołu" i „góry", 
chociaż nic ma sensu takH i 
podziałów wprowadzać Rozli
czacie się z sobą i miedzy so
bą. krytykujecie to. czego n:e 
można pochwalić, rozun^eełe, 
jak trudna Jest czasami d-oga 
do sukcesu. I. co na1wa*n<»*sTe. 
a iestem o tvm s zc z p- '"  nrze- 
konany, wiecie iak można go 
wspólnie osiągnąć.

JER ZY  W A W R Z A K

r WYDARZENIA

GORĄCE LATO NA CYPRZE
Przebywający w Turcji czy w 

Grecji na przełomie lipca i sierp
nia turyści stali się chcąc nie 
chcąc... korespondentami wojen
nymi. Walki między Grekami a 
Turkami na szczęście nie rozsze
rzyły się z Cypru na Trację. gdzie 
graniczą na Maricy oba państwa. 
Podniecenie polityczne udzieliło 
się jednak szybko mieszkańcom 
jednego i drugiego kraju. Od 
granicy bulgarsko-turecklej nie
daleko Grecji droga prowadzi 
jakby przez poligon wojskowy. 
Czołgi, działa — wszystko staran
nie zamaskowane, radiostacje I 
stacje radarowe, patrole ciągle 
krążące po drogach przypomi
nają o pogotowiu wojennym w 
Turcji.

Społeczeństwo tureckie żyje 
akcja cypryjską. Eeevlt — pre
mier Turcji, który zdecydował się 
na inwazję Cypru jest bohaterem 
narodowym, przyrównuje się go 
do Kemala Alatilrka. twórcy no
woczesnej Turcji. Upokarzana 1 
sfrustrowana kryzysem gospodar
czym Turcja przypomniała sobie
0 dawnej wielkości. Nacjonalizm 
święci triumfy — zapomniane o 
trudnej sytuacji wewnętrznej, o 
inflacji i biedzie.

Wszystkie domy. urzędy, szko
ły udekorowane flagami z pół
księżycem. Niemal co krok — no- 
budzające plakaty: na mapie, Cy
pru zwycięsko stoi turecki koł
nierz z flagą. „Cypr już na zaw
sze turecki" — wołają transpa
renty i wielkie nagłówki gazet w 
Stambule,

Wszystkie dyskusje przy pach
nących nargllach (tradycyjne dłu
gie 1'ajki. z których dym prze
chodzi przez naczynie z woda), 
toczą się wnkól sprawy Cypru. 
Turcja poszła na całciro rźue»*ac 
3 potężne dywizje na maleńką 
wyspę. Liczba żołnierzy tureckiej 
armii sięga liczby ludności na 
Cynrze.

Nieco spokojniej reagują Gre
cy. Ale i w tym kraju judąc ud 
granicy w gląh terytorium spot
kać można mnóstwo żołnierzy, 
ale bardziej beztroskich.

„Grecka armia siedzi w ka
wiarniach” stwierdza ze złością 
właściciel hotelu w Kawali. 
Chaos i dezorganizacja towarzy
sząca zmianom rządu, a taka 
sytuacja zaistniała w Grecji, 
udzieliła się 1 Jej armii.

Nierzadko spotyka się czapki 
żołnierzy po rowach przydroż
nych. Greccy kołnierze jeżdżą z 
fantazją «wymi jeepami stwa
rzając niellcznrm zmotoryzowa
nym turystom poważne kłopoty 
na drogach. Podobne sytuacje 
do d>isie jszei zdarzały się w 
przeszłości kilkakrotnie. Grecja
1 Turcja zamykały nawet przejś
cia graniczne w Ipsali. Nigdy 
jednak dotąd wzajemne pogróżki 
nie przerodziły się w czyn. Dli- 
ezego więc w 1074 roku doszło 
do tak traglrzncgo finału?

Dlaczego niewielka wyspa we 
wschodniej części Morza Śród

ziemnego około 100 km na połud
nie od Turcji, o obszarze 9 tys. 
km kw. zamieszkana przez 500 
tys. Greków i 150 tys. Turków 
stała się nowym ogniskiem za
palnym w rejonie Bliskiego 
Wschodu?

Niepodległa Republika Cypru 
powstała pod opieką ONZ t.X. 
1%0 r. Dotychczasowe dzieje tej 
pięknej wyspy były bardzo zmien
ne. Skolonizowana przed 2 tys. 
lat przez Greków była kolejno 
we władaniu Rzymian I Bizan
cjum.

Większość grecka na wyspie, 
podobnie jak ich pobratymcy na 
kontynencie już po I wojnie 
światowej zaczęła wysuwać coraz 
silniej hasło „Enosis”, a więc 
ziednoczenia z Grecją. Wystą
piło to zwłaszcza oa Cyprze po 
II woinie światowe) w nolaezcmu 
z żądaniami nienodległości. Do
skonale położenie starategicznc 
wyspy, którą Anelicy nazwali 
„niezatanialnym lotniskowcem” 
nie zachęcało ich iednak ani ich 
sojuszników z NATO do jakich
kolwiek ustępstw. Spowodowało 
to jednak w końcu wybuch walk 
o niepodległość. kierowanych 
przez generała Grlyasa, twórcę 
organizacji terrorystycznej EOKA. 
Nie mogąc stłumić ruchu party
zanckiego Brytyjczycy proklamo
wali niepodległość wyspy, zosta
wiając sobie 2 bazy lotnicze.

Na czele rządu nowego państwa 
stanął zwierzchnik Kościoła Grec
kiego na wyspie arcybiskup Ma- 
karios. Zgodnie z Konstytucją 
Cypru wiceprezydentem miał 
być zawsze przedstawiciel ludnoś
ci tureckiej.

Harmonijna współpraca obu 
narodowości trwała zaledwie 3 la
ta, Społeczność turecka „zamknę
ła się w sobie”, przestała uczest
niczyć w życiu politycznym, a 
pozbawiona udziału w rządach 
nie korzystała w najmniejszym 
stopniu z pomocy, jakiej udzie
lają Cyprowi ONZ-towskie 
agendy.

W^ywoływało to uzasadnione 
protesty Turcji, pogłębiało jesz
cze nienawiść jaka od wieków 
dzieli tc dwa narody.

W 1967 roku wojskowi greccy 
nie bez poparcia NATO obalili 
konstytucyjny rząd w Atenach. 
Pragnąc odwrócić uwagę społe
czeństwa od niewesołej sytuacji 
gospodarczej 1 stępić ostrą W'alke 
z juntą o parlament prezydent 
Papadopulos a następnie Gizlkis 
zaabsorbowali Greków oowrotem 
do hasła „ENOSIS”. Przebywa
jący od 1967 r. w Atenach naj
większy przeciwnik prezydenta 
Makariosa, a zaufany człowiek 
junty — generał Griwas powró
cił na wyspę, tworząc now'ą, taj
ną organizację — EOKA-2. Czo
łowym jego zadaniem było oba
lenie rządu arcybiskupa. które
go polityka ścisłej neutralności I 
utrzymywania dobrych stosun
ków z krajami socjalistycznymi

była solą w oku niektórych krę
gów NATO.

EOKA-2 wzmogła więc swą 
działalność mimo śmierci genera
ła Griyasa kilka miesięcy temu. 
Arcybiskup Makarios byl kilka
krotnie obiektem zamachów bom
bowych. W pierwszych dniach 
lipca br. specjalna jednostka 
„Elcdrlkon — Sonia” utworzona 
przez rząd cypryjski dla zwalcza
nia terrorystów aresztowała sze
reg przywódców EOKA-2. Wy
kryto też dalsze dowody finan
sowych i organizacyjnych związ
ków pomiędzy nią a Atenami.

Obie strony postanowiły nic 
zwlekać. Na wyspę przybyło 600 
oficerów greckich rzekomo dla 
wzmocnienia cypryjskiej Gwardii 
Narodowej. 15 lipca br. obaliła 
ona rząd arcybiskupa Makariosa. 
Zamachowcy podali fałszywą wia
domość o śmierci prezydenta, któ
ry jednak schroniwszy się w ba
zie brytyjskiej udał się następ
nie w podróż do szeregu państw 
wszędzie zyskując poparcie dla 
legalnego rządu. Samozwańczy 
prezydent wywodzący się z szere
gów EOKA-2, Nicolas Sampson, 
już w 8 dni po zamachu zrzekł 
się funkcji na rzecz przewodni
czącego cypryjskiego parlamentu 
— Glaykosa Kleridisa.

Przyczyną było lądowanie wojsk 
tureckich 20 lipca bi. Turcja — 
ku zaskoczeniu wszystkich, a 
najbardziej ateńskiej junty po
stanowiła czynnie wystąpić w 
obronie swej mniejszości. Zje
dnoczenie Cypru z Grecją — wyś
nione przez EOKA-2 — „ENO
SIS” groziło dalszymi niedolami 
dla Turków cypryjskich. Bły
skawiczna akcja turecka, która 
uświadomiła światu potęgę jej 
armii pokrzyżowała całkowicie 
akcję wojskowych z Aten.

Fiasko to spowodowało upadek 
Junty po 7-letnleh rządath i ob
jęcie władzy przez demokratycz
ną ekipę Karamanlisa.

Tymczasem Turcy po opanowa
niu północnych brzegów wyspy 
rozpoczęli w Genewie p >'.! egidą 
W. Brytanii rozmowy t Grecją 
w sprawie przyszłości Cypru. 
(Państwa te są „opiekunami” 
wyspy od 1960 r.).

Rozmowy wkrótce przerwano. 
W założeniach Turków leżało bo
wiem opanowanie przynajmniej 
1 3 części wyspy dla utworzenia 
tureckiej enklawy. Dlatego też 14 
sierpnia rozpoczął się drugi etap 
krwawej tragedii Cypru. Dosko
nale uzbrojone wojska tureckie 
opanowały do 17 sierpnia — kie
dy to zawarto następne zawie
szenie broni (na szczęście nie zer
wane do dziś) — blisko 40 proc. 
terytorium wyspy, a więc rata 
północną, najżyźniejszą jej część 
na linii Nikozja — Famagusta. 
Obie strony oskarżały się wzaje
mnie o dokonywanie masowych 
morderstw ludności cywilnej. 
Podczas mego pobytu w obu kra
jach na przełomie lipca i sierp

nia gazety tureckie I greckie peł
ne były opisów zbrodni i zdjęć 
ofiar. Oskarżano się nawet o lu
dobójstwo. W obu krajach wza
jemna nienawiść doszła do 'ze
nitu. Turcy, którzy dowiedzieli 
się o moich dalszych planach po
dróży do Grecji, gorąco mnie od 
lego czynu odmawiali: „Nie jedź 
tam — to źli ludzjie.

Wydarzenia lego lala na Cy
prze trzeba określić jako zdecy
dowanie negatywie dla procesu 
odprężenia w świecie. Jedynym 
plusem dla narodu greckiego jest 
pozbycie się niepopularnej w 
śwMecie dyktatury i powrót do 
szeregu państw demokratycz
nych: dla Turcji — odzyskaniu 
narodowej dumy poprzez udoku
mentowanie swojej potęgi. Po
wstało jednak nowe ognisko nie
pokoju. tym gorsze, że po zała
maniu się rokowań w Genewie 
kolejne propozycje rozwiązania 
konfliktu (radzieckie, brytyjskie 
czy amerykańskie) odrzuca jed
na lub druga strona.

W zdecydowanie negatywny 
sposób wpływa obecna sytuacja 
na Cyprze na gospodarkę obu 
państw. Wskaźnik inflacji W' 
Turcji sięga 30 proc., z dnia na 
dzień drożeją przede wszystkim 
produkty żywnościowe co fatal
nie odbija się na sytuacji naj
biedniejszych — a tych jest nie
mało. Wystarczy przypomnieć, że 
blisko 2 min Turków musiało w 
ostatnich latach opuścić swą oj
czyznę i jako „Gastarbeiterzy” 
szukać pracy w Europie zachod
niej. Turcy są dzisiaj dumni ze 
zwycięstwa ale na jak długo mo
żna zapomnieć o pustym brzu
chu?

Dla Grecji konflikt też nic byl 
łaskawy. Ucierpiała potwornie 
najważniejsza gałąź gospodarki 
— turystyka.

Podróżując przez grecką Trację 
zaledwie co kilkanaście kilome
trów spotyka się jakiegoś boha
tera — turystę, nic baczącego na 
napiętą sytuację. W luksusowym 
500-osohowym motelu „Egnatia" 
w Aleksandropolis było przez ty
dzień... 10 turystów. Krach kom
pletny dla dużej części ludności 
obsługującej wielotysięczne zwy
kle tłumy turystów, a tym samym 
dla gospodarki greckiej.

Najwięcej troski budzić musi 
jednak w społeczności świata los 
uchodźców cypryjskich. Uległy 
zniszczeniu w trakcie działań 
wojennych i z braku pielęgnacji 
(nawadniania) setki sadów owo
ców cytrusowych — podstawy 
eksportu cypryjskiego.

Zbliża się pora zimowa i sytu
acja 200 tys. rzeszy uchodźców 
koczujących bez dachu nad gło
wą i dziesiątkowanych przez cho
roby staje się tragiczna.

Od narodów świata, których 
przedstawiciele obradują obecnie 
w> Nowym Jorku zależy czy tra
gedia wyspy — ojczyzny bogini 
piękna — Afrodyty nie stanie się 
nową krwawą plamą na ich su
mieniu.

M IEC Z Y S Ł A W
SK A R Ż Y Ń SK I

PROSZĘ O G ŁO S

ZYCIE NA
Z uwagą przeczytałem w nu

merze 47 „Odgłosów” dowcipnie 
i z polotem napisany artykuł 
Wiesława Jażdżyńskiego, zaty
tułowany „Zycie na konkurs”. 
Sam temat nie .jest zapewne aż 
tak odkrywczy, wszyscy bo
wiem odczuwamy zalewającą 
nas na co dzień falę konkurso- 
manii, dlatego też zatrzymałem 
się jedynie nad tym fragmen
tem artykułu, w którym autor 
pisze o konkursach literackich.

Jest faktem, że konkursy na 

powieść, opowiadanie czy 
wiersz nie przynoszą na ogó! 
dzieł rewelacyjnych, ale doty
czy to zarówno konkursów 
zamkniętych jak i otwartych. 
Dlatego nie wiem, czy najisto
tniejsze jest pytanie, kto sta
je do konkursu. Wiadomo bo
wiem, że uczestnicy konkursów 
dzielą się na trzy kategorie; 
pierwsi to tzw. „pisarze kon
kursowi”, żyjący z konkursów, 
tworzący literaturę koniunktu
ralną; drudzy — pisarze star
si i uznani, najczęściej biorący 
udział w konkursach zamknię
tych, albo też startujący (rzad
ko) w konkursach otwartych, 
gdzie czują pewną wygraną; 
trzecią grupę stanowią ludzie 
młodzi, jeszcze niepewni sie
bie, pragnący się sprawdzić, bo 
wierzą, że w takim konkursie 
ktoś ich przeczyta, oceni i u- 
twierdzi w przekonaniu o słu
szności zamierzeń twórczych 
oraz pomoże przedrzeć się 
przez stos rękopisów w wyda
wnictwie.

Nie mam nic przeciwko tym 
ostatnim, dla nich, nie posia

dających jeszcze publikacji 
książkowej, należałoby nawet 
co kilka lat organizować kon
kursy. natomiast przeciwny je
stem organizowaniu konkursów 
dla pozostałych.

Bo sprawy nie załatwi wy
sokość nagród, nie wierzę, że 
za więcej pieniędzy napisze się 
lepsza powieść czy piękniejszy 
wiersz. Zdarza się, że dzfetó" 
doskonale pod względem arty
stycznym nie znajduje uznania 
w ocenie jury. Dlaczego tak się 
dzieje? Chyba z tej przyczyny, 
że utwory konkursowe są pra
cami na zadany temat, a kto 
odbiega od tematu, mniej u- 
wagi poświęca treściom spole- 
czno-politycznym, ten odpada.

Pisarz pisze na zadany te
mat, jury to akceptuje, choć 
każdy wie, że utwór jest w ja
kiś sposób tendencyjny, wy
dawca publikuje książkę, po 
czym na gtowę pisarza sypią 
się gromy.

Przekonał się o tym sam 
Wiesław Jażdżyński, który też 
uczestniczył w konkursie na 
powieść, kiedy to po ukazaniu 
się „Pojednania” odsądzono go 
od czci i wiary.

Gdyby nie było konkursu, 

Jażdżyński nie napisałby „Po

jednania".
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Dalszy ciąg ze str. 1

Wizja przyszłości Polski w opraco
waniach planistów i prognostyków 
nabiera coraz konkretniejszych 
kształtów. Już dziś bardzo konkretnie 
myślimy o zadaniach na pięciolecie 
1976-1980, wybiegając jednocześnie 
myślą w prognozach i zamierzeniach 
do roku 1985. Naszym strategicznym 
celem jest Polska nowoczesna, ugrun
towująca swoje miejsce w świecie i 
dążąca śmiało do rywalizacji z wie
loma przodującymi krajami nie tyl
ko Europy. Jednakże realizacja tych 
celów zależeć będzie od umiejętności 
administrowania, od umiejętności wy
korzystywania istniejącego potencjału 
gospodarczego i społecznego i spo
sobów jego pomnażania.

Nie jesteśmy zadowoleni z naszej 
administracji, bo jest ona anachro
niczna, bo odstaje od powszechnego 
dążenia do modernizacji. To prawda, 
że administracja zarówno terenowa, 
jak i przemysłowa dąży do udosko
nalania swojej działalności i są to 
dążenia nagradzane umiarkowanym 
pnwndzeniem. Są to bowiem rezulta
ty mało efektywne, mało odczuwalne 
przez ludzi i instytucie, które styka
ją  się z pracą administracji.

Dlaczego tak jest?

W 1964 roku liczba pracowników 
z wyższym wykształceniem technicz
nym w Polsce na tysiąc zatrudnio
nych poza rolnictwem wynosiła 163, 
a w Wielkiej Brytanii — 68,5. W Sta
nach Zjednoczonych — w dwa lata 
później — 57,5. Zestawienie tych da
nych mogłoby być dla nas powodem 
do dumy, gdyby nie fakt, że w 
budżecie czasu ludzi z wyższym wy
kształceniem technicznym sporo m iej
sca zajmują czynności administracyj

ne. W  Stanach Zjednoczonych 45 proc. 
całej czynnej zawodowo ludności 
pracuje w administracji, ale .też ich 
przygotowanie do zawodu jest inne.

W Polsce według danych z 1969 
roku na 108 190 pracowników umy
słowych ówczesnych prezydiów rad 
narodowych 11,7 proc. posiadało wy
kształcenie wyższe, a 37,2 proc. wy
kształcenie niepełne średnie lub pod
stawowe. Również dane te dla admi
nistracji przemysłowej byłyby w 
swoich zarysach podobne. A przecież 
Polska — tak jak i inne kraje — 
wkroczyła na drogę rewolucji nauko- 
wo-technicznej. Fakt ten rodzi nie
oczekiwane konsekwencje.

Podstawowe funkcje zarządzania — 
co stanowi zasadniczy zakres działa
nia każdej administracji — sprowa
dzają się do: planowania, organizo
wania. kierowania realizacją i kon
troli przebiegu realizacji. W strategii 
gospodarczej i społecznej stawiając 
sobie niezwykle ambitne cele i za
mierzenia, chcemy, aby były one 
przede wszystkim zrealizowane w 
terminach z góry ustalonych, gdyż 
wiąże się to z programowaniem per
spektywicznym, a także — chcemy, 
aby cele te były sprawnie i przy m i
nimalnych nakładach finansowych 
osiągane. Taki przebieg realizacji za
dań zależy już od sprawności działa
nia administracji, od najlepszego z 
wybranych systemów zarządzania. 
Ale tu właśnie dochodzi do głosu 
pierwsza sprzeczność — rozdźwlęk 
między poziomem wykształcenia kadr 
a potrzebami, jakie niesie z sobą re
wolucja naukowo-techniczna.

Istnieje przekonanie, że rewolucja 
naukowo-techniczna niesie z sobą ko. 
nieczność wzrostu zatrudnienia w 
administracji. Pojawiają się nowe 
dziedziny, którymi trzeba sprawnie 
administrować. Na przykład ochrona

środowiska człowieka, sfera eroble- 
mów socjalnych. Nowe dziedziny ad
ministrowania wymagają przeobra
żeń w strukturze zarządzania, wyma
gają też specjalistów. Kiedy ich bra
kuje nowe dziedziny zainteresowania 
otrzymują te działy administracji, 
które zajmują się zagadnieniami po
dobnymi. Następuje rozwój adm ini
stracji poprzez pączkowanie, z tym 
jednakże, żę zwiększa się nie liczba 
pracowników ze specjalistycznym 
przygotowaniem, a liczba pracowni
ków pomocniczych, nie posiadających 
najczęściej żadnego przygotowania. 
Ma to swoje źródło również i w tym, 
że praca administracji oparta jest 
na przestarzałych metodach, że tutaj 
postęp dokonuje się zbyt powoli, a 
mechanizacja nie wypiera w należy
tym stopniu pracy ręcznej — chałup
nictwa.

Świadomość niskiej kompetencji 
pracownikow administracji rodzi też 
nadmiar przepisów i zarządzeń. Wiele 
z nich, otrzymawszy rangę ustawy 
nie wchodzi w życie, gdyż nie po
partych jest zarządzeniami wyko
nawczymi, a te znów — z racji świa
domości o niskim poziomie wyko
nawców — muszą być zbyt szczegó
łowe, muszą być dokładną wykładnią 
działania, aby nie rodziły wątpli
wości, a to wszystko wymaga nakła
du pracy i czasu. Wielka ilość prze
pisów — poza tym — tworzy gorset, 
w którym administracja nie posiada 
wielkiej swobody ruchów i który ha
muje inicjatywę tych, których na nią 
stać. Życie po prostu wyprzedza po
stęp w administracji, a nienadążanie 
administracji za życiem, skrępowanie 
jej przez nadmiar — czasem nawet 
sprzecznych z sobą — przepisów u- 
trudnia realizację tak strategicznych, 
jak i taktycznych społecznych i gos
podarczych celów.

Brak należycie przygotowanych

kadr dla administracji powoduje
równie i  to, że u nas z wielkim po
wodzeniem znajduje zastosowanie 
„zasada Petera”, której istota spro
wadza się do stwierdzenia, że każdy 
pracownik dowolnej instytucji tak 
długo awansuje, aż osiągnie poziom 
własnej niekompetencji. „Zasadę” tę 
oparto na spostrzeżeniu, że polityka 
awansowania pracowników t y l k o  
w oparciu o dobre, wyniki ich po
przedniej pracy musi doprowadzić do 
kryzysu, gdyż w którymś momencie 
kończą się możliwości każdego czło
wieka i będąc dobrym kierownikiem 
na danym stanowisku może okazać 
się bezradnym na wyższym, gdyż 
jego kompetencje ograniczały się wy
łącznie do poprzedniego poziomu. 
Wprawdzie George F. Farris z Uni
wersytetu Technicznego Stanu Mas
sachusetts w Stanach Zjednoczonych, 
przebadawszy pracowników jednego 
z centrów naukowych NASA, doszedł 
do wniosku, że kiedy działa szeroki 
system rekompensaty za dobrą pracę, 
a nie tylko system awansowania, to , 
pracownicy sami niejako troszczą się
o zachowanie właściwego szczebla 
kompetencji. U nas niestety główną 
rekompensatą za dobrą pracę jest 
system awansów i to musi nieu
chronnie prowadzić do osiągania oo- 
ziomu niekompetencji, tym bardziej 
że zostały nadmiernie rozbudzone 
ambicje i każdy niemal uważa, iż 
może być co najmniej dyrektorem 
fabryki, instytutu naukowego, urzędu 
czy nawet zjednoczenia. Mało kto za. 
stanawia się, czy posida do tego nie
zbędne kwalifikacje. A przecież do
konująca się rewolucja naukowo- 
techniczna niesie z sobą coraz trud
niejsze sprawy, których bieżące roz
wiązywanie wymagać będzie coraz 
to wyższych kwalifikacji i to specja
listycznych. Niesie również z sobą 
konieczność utrzymywania systema
tycznego kontaktu z trrupami eksner. 
tów, doradców i posiadania umiejęt
ności wykorzystywania w praktyce 
ich opinii i ocen.

Wprowadzenie w ubiegłym wieku 
maszyn parowych dziesięciokrotnie 
powiększyło moc, jaka posiadał czło
wiek korzystając z siły zwierząt. Sa

moloty również dziesięciokrotnie zwięk
szyły szybkość w stosunku do szyb
kości pojazdów lądowych. Rakiety 
dziesięciokrotnie powiększyły szyb
kość samolotów. Można byłoby mnie. 
mać, że postęp na Ziemi dokonuje 
się w skali 10, ale dopiero maszyny 
cyfrowe przełamały tę zasadę i spo
wodowały, że w niektórych przypad
kach maszyna cyfrowa dokonuje w 
ciągu godziny operacji, jaką w ciągu 
miliona godzin musieliby dokonać 
kalkulatorzy. Dziesięciokrotność po
stępu została przełamana, ale też i 
nie uświadamiamy sobie wszystkich 
konsekwencji tego faktu.

„Obecne typowe wyposażenie stanow i
ska pracy — pisze Bronisław Ostapczuk w 
szkicu ,,Kadry adm in istracyjne w 1999 
roku, opub likow anym  przez „W iedzą 
Powszechną" w książce pt „A dm in is tra 

cja roku 1999’* — zostanie zastąpione urzą
dzeniam i opartym i na nowych techn ikach! 
pu lp it zaw ierający wejścia i wyjścia m a
szyny cyfrowej, czytnik, vi(ieotelefon, ko 
p iarka , dykta fon itp .“ .

Spowoduje to niewątpliwe zmniej

szenie liczebności aparatu adm ini

stracyjnego, zniknie wiele zawodów, 

ale też i pojawi się wiele nowych. 

Poza tym pracownicy administracji 

będą specjalistami swojej dziedziny 

życia. Ale to będzie w 1999 roku. Aby 

tak było, trzeba już obecnie dokonać 

radykalnych przemian w administra

cji i to nie tylko metodą dokształca

nia pracowników, ale również metodą 

nasycania administracji ludźmi do tej 

pracy rzeczywiście przygotowanymi. 

A więc trzeba kształcić ludzi dla ad

ministracji, bo administracja ma za

równo szansę na przyśpieszenie pro

cesu dokonującej się rewolucji nau

kowo-technicznej, jak i szansę na jej 

opóźnienie. W  1999 roku zobaczymy, 

z której szansy skorzystała.

LUCJUSZ WŁODKOWSKI

CHILE -  ŹRÓDŁA TRAGEDII (*)
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Dalszy ciqg ze str. 1

wiem FJL realizował reformy o cha
rakterze wyłącznie burżuazyjno-de- 
mokratycznym. takie, jak reforma 
rolna lub nacjonalizacja kopalń mie
dzi, nie . spotykał się z oporem ze 
strony liczny Oh odłamów piawicy. 
Kiedy jednak ko'alicja lewicy, kieru
jąc się potrzebami i klasowymi inte
resami mas pracujących, zaczęła re
alizować 'akie reformy, jak np.: 
uspołecznienie wielkiego i średniego 
przemysłu, zaczęła wprowadzać przed
stawicieli klasy robotniczej do orga
nów bezpośredniego zarządzania pań
stwem, prawica nie tylko usztywniła 
swoją postawę, ale wręcz podjęła 
bezpardonową walkę z rządem Allen
de, posługując się wszelkimi legal
nymi i nielegalnymi metodami dzia
łania. aby go obalić Reformy Frontu 
Jedności Ludowej stanowiły bowiem 
prawdziwe wyzwanie rzucone praw i
cy chilijskiej, której reakcja wyra
żona w bezwzględnej kampanii prze
ciwko koalicji rządowej była reakcją 
klasową. Strajki transportowców i 
właścicieli sklepów, strajki w kopal
niach miedzi w październiku 1972 ro
ku i w lipcu 1973 roku były wyra
zem eskalacji działań opozycji w po
równaniu z okresem lat 1970— 1972, 
gdy rząd zakończył realizowanie pod
stawowych reform społecznych Nad
szedł bowiem moment, gdy słynna 
leninowska teza „kto kogo?" nabrała 
dla chilijskiej burżuazji, całkowicie 
określonej i jednoznacznej społecznie 
wymowy.

Analiza podłoża tych strajków od
słania prawdziwy mechanizm ch ilij
skiej kontrrewolucji. Dziedziny go
spodarki, które miały one sparaliżo
wać, nie zostały wybrane przypadko
wo. Chile to kraj rozciągnięty na po
nad 4.000 km, wciśnięty między Pa
cyfik i Andy, którego główne zasoby 
żywnościowe mieszczą się na połud
niu, zaś podstawowym środkiem ich 
dystrybucji jest transport drogowy. 
Stąd jego sparaliżowanie to dezorga
nizacja życia gospodarczego kraju. 
Strajki właścicieli sklepów powodo
wały wzrost spekulacji, powszechny 
chaos i anarchię. W sukurs im przy
szła jeszcze eakcja światowego ka
pitału. Pamiętać bowiem należy że 
Chile jest krajem zależnym: od świa
towego rynku imperialistycznego; od 
technologii I przemysłu państw wy
soko uprzemysłowionych, a zwłaszcza 
Stanów Zjednoczonych; a ponadto od 
instytucji finansowych, kontrolowa
nych pośrednio bądź bezpośrednio 
przez Wall Street.

W pierwszym wypadku oddziały
wano więc na gospodarkę Chile po
przez huśtawkę cen miedzi które na
tychmiast radykalnie spadły po obię- 
ciu władzy przez Unidad Popular. 
Ponieważ powszechnie wiadomo, iż 
miedź jost naiwJekszym bogactwem 
narodowym Chile. nrzvsoorzylo to 
gospodarce ogromnych strat.

Ml
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Druga płaszczyzna ingerencji za
granicznego kapitału w tym kraju to 
problem dostaw części zamiennych 
dla przemysłu i transportu chilijskie
go. Zaprzestanie lub chociażby tylko 
ograniczenie tych dostaw powodowa
ło niezwykle trudną sytuację wewnę
trzną. Ż ostatnią płaszczyzną wiąże 
się bezpośrednio kwestia kredytów 
dla gospodarki chilijskiej, które jeśli 
były w ogóle udzielane, to nie tyle 
na „rozwój”, ile na utrzymanie się 
na powierzchni tego zadłużonego 
kraju. W momencie zaś realizacji 
przez rząd Allende reform, które mia
ły ograniczyć możliwości penetracji 
obcego kapitału w Chile, zastosowa
no totalny bojkot gospodarczy. Blo
kada ekonomiczna, której przewo 
dziły USA spowodowała, iż kraj ten 
stał się „cichytji" Wietnamem.

Tragedia rewolucji chilijskiej wy
wołała na całym świccic ogromny 
wstrząs. Narody, zwłaszcza Ameryki 
Łacińskiej i Południowej z baczną 
uwagą obserwowały rozwój procesu 
rewolucyjnego w tym państwie, ma
jąc nadzieje na upowszechnienie jego 
doświadczeń w swych własnych kra
jach. Niepowodzenie eksperymentu 
chilijskiego spowodowało konieczność 
krytycznego nań spojrzenia, aby ko
rzystając z dorobku doświadczeń 
Frontu Jedności I,udowej w okresie 
sprawowania przezeń władzy w Chi-

le, ucząc się na błędach, jakie tam 
popełniono, uniknąć ich w przyszło
ści. Dlatego właśnie wydaje się nie
zbędna właściwa analiza wniosków, 
jakie z tych doświadczeń płyną.

Dokonując bilansu działalności Uni- 
dad Popular w tych niezwykle cięż
kich warunkach, w okresie narasta
jących wciąż trudności i aktywnej 
opozycji ze strony prawicy, widać 
wyraźnie, jak wielkie przedsięwzięcia 
społeczno-ekonomiczne zrealizowano. 
Nacjonalizacja wielu towarzystw 
przemysłowych, bogactw naturalnych 
i przemysłu górniczego (miedź, sale
tra, węgiel, ruda żelaza), ustanowie
nie kontroli nad obcym kapitałem, 
likwidacja latyfundiów i wywłaszcze
nie wielkich majątków obszarniczyeh, 
reforma rolna i tworzenie nowych 
państwowych oraz spółdzielczych 
form produkcji rolnej, powstanie i 
rozwój państwowego sektora gospo
darki, liczne świadczenia socjalne 
(wzrost płao, bezpłatna opieka lekar
ska, państwowy system pomocy ma
terialnej dla uczących się), rozwój 
budownictwa mieszkaniowego, zmniej
szenie prawie o połowę bezrobocia, 
a także realizacja poważnych demo
kratycznych przedsięwzięć w dziedzi
nie polityki wewnętrznej i zagranicz
nej. W miarę jak rząd Jedności Lu
dowej realizował swój program prze
obrażeń społecznych i politycznych,

wyłaniały się coraz to nowe zadania 
wymagające niezwłocznego rozwiąza
nia. Z tego punktu widzenia w de
mokratycznym etapie rewolucji chi
lijskiej można wyodrębnić dwie fazy
o różnej koncepcji strategicznej i spe
cyficznych zadaniach, tak politycz
nych jak i ekonomicznych. Warto 
nieco uwagi poświęcić głównej z nicli, 
tj. fazie długotrwałej działalności re- 
wolucyjno-demokratycznego rządu 
(gdyby uwzględnić pokojowe warun
ki rozwoju rewolucji). Wyłoniła się 
w niej wyjątkowo pilna konieczność 
rozwiązania trzech ściśle z sobą po- 
w łąźanyeh ł -niezwykłe ważnych jłro- 
błeinów o charakterze:

▼ politycznym — rozwiązanie pro
blemu władzy,

T ekonomicznym — zagadnienie za
pewnienia normalnego funkcjonowa
nia gospodarki w warunkach funda
mentalnych przemian społecznych i 
wzrastającego oporu burżuazji,

▼ strategicznym — umocnienie so
juszu sił demokratycznych, przede 
wszystkim sojuszu ze średnimi war
stwami oraz tworzenie społecznej ar
m ii rewolucji.

Opierając się na tych trzech aspek
tach. przeanalizujmy, co właściwie 
zawiodło, jakie były prawdziwe źró
dła słabości Frontu Jedności Ludo
wej.

Przede wszystkim brak było teore
tycznego opracowania i politycznego 
uzasadnienia dróg, form i metod roz
wiązania tych ważkich problemów, co 
w> konsekwencji ujemnie zarzutowało 
na całym przebiegu walki. W pewnej 
mierze wynikało to z niejednolitego 
stanowiska sił lewicy, tworzących ko
alicję. Tak np. lewicowi ekstremiści z 
M IR utrzymywali. Iż w momencie 
przejęcia władzy przez FJL  roznoczął 
się bezpośrednio etap rewolucji so
cjalistycznej, które to stanowisko wy
raziło się w totalnym ataku przeciw 
burżuazji jako całości oraz w nie
przemyślanych i awanturniczych 
środkach, jakie stosowali w zakresie 
wywłaszczania. Ta pscudorewolucyjna 
taktyka przyniosła poważne szkody 
polityce koalicji, gdyż uniemożliwiała 
umocnienie sojuszu klasy robotniczej 
ze średnimi warstwami, w sytuacji, 
gdy nie zakończono Jeszcze realizacji 
niektórych zadań rewolucji antyim- 
pcriallstyeznej i antyoligarchlcznej, 
co poważnie hamowało postęoy roz
woju procesu rewolucyjnego. Efektem 
tego braku jasności w polityce bvło 
dreptanie rewolucji w miejscu, sku
tki zaś były aż nader widoczne. Gdy 
w końcu 1972 roku prawica zaczęła 
przechodzić z biernego oporu do zde
cydowanego natarcia, siły lewicy z 
powodu braku jednolitej strategicznej 
koncepcji działania, nie potrafiły za
jąć przeciwko niej aktywnych, ofen
sywnych pozycji. Było to jedno z 
największych przeliczeń kierownictwa 
Unidad Popular, zaś jego bezpośred
nią konsekwencją było rozniecenie 
ognia walki klasowej na wszystkich 
frontach — politycznym, ekonomicz
nym. ideologicznym — walki, do któ
rej lewica nie była leszcze dostatecz
nie przygotowana wskutek braku — po 
pierwsze jasnej strategii jej prowa
dzenia. po drugie zaś jasności — 
priorytetu celów, które za jej pośred
nictwem zamierzała osiągnąć. Nie 
rozwiązano więc w ten snosób zasad
niczego problemu rewolucji, jakim

było ustanowienie ludowej, demokra
tycznej władzy. W Chile istniały bo
wiem dwa ośrodki władzy: ludowy, 
będący zarazem ucieleśnieniem wła
dzy wykonawczej rządu FJL i reak
cyjny, w którym koncentrowała się 
władza ustawodawcza, sądowa, więk
szość aparatu państwowego i środki 
informacji. Prawica, wykorzystując z 
jednej strony burżuazyjną konstytu
cyjność i praworządność aby ogra
niczyć i sparaliżować na drodze par
lamentarnej i sądowej działalność 
władzy wykonawczej, z drugie* stro
ny prowadziła właściwą walkę z Unl- 
dad Popular poza ramami konstytu
cji i praworządności metodami terro
ru, dywersji. Rząd Allende, działając 
wT ramach burżuazyjnej struktury 
społecznej, przestrzegając zasad 
stytucyjnych i będąc z nimi związa
ny. pozostawił dotychczasowy 
władzy państwowej i sądowe! - an
tycznie nietknięty. Wszelkie zaś ‘'ro
ki. które podejmował przeciw -cak- 
cji były ograniczone w swym za ilegu, 
aby nic dopuścić do wybuchu wojny 
domowej. Byl to zasadniczy hląd 
strategiczny, gdyż jak się nóżniej o- 
kazało. właśnie ten brak zdecydowa
nia odnośnie podejmowanych przed
sięwzięć przeciw prawicy, doprowa
dził do wybuchu wojny domowej 1 
to w jej najniebezpieczniejszej dla 
rewolucji formie, w formie przewro
tu militarno-faszystowskiego.

Błędy popełnione podczas rozwią
zywania drugiego z kluczowych pro
blemów. mianowicie nroblemu ekono
micznego. spowodowały, że walka, ja
ka rozgorzała na tym froncie, przy
niosła rządzącej w Chile lewicy bar
dzo poważne straty w batalii o wła
dzę, która stała się także bitwą o 
masy. Oręż prawicy bvl niezwykle 
silny. Międzynarodowy imnerialtzm 1 
rodzimy kapitał korzystając z dotych
czasowych doświadczeń w rządzeniu, 
rozwinął wojnę ekonomiczną nrzeciw 
rządowi FJL na nełną skalę. Organi
zowano sabotaż ekonomiczny zamra
żano kredyty, sztucznie przyspieszano 
wzrost cen, rozkręcano in fla- 
c*ę. wywolvwano uciechę kanita*ów, 
słowem robiono wszystko, aby po
grążyć kraj w chaosie gospodarczym 
Przeciwdziałania ze stmny rządu m i
mo ncwnvch sukcesów na nolu 
zmniejszenia bezrobocia, podniesie
nia stopy życiowei łudzi pracy i na- 
raliźowania ekonomicznej dvwe>-sjj 
prawicy, były w zasadzie mało sku
teczne. Odpowiedzialność za to sno- 
cztwa częściowo na samym rzaz ie  
Allende. który nonełnił szereg błędów 
w polityce ekonomiczne! i snołec»o(>j. 
Do najważniejszych z nich nalegały: 
nadmierny rozrost sektora nańs«wo- 
W'ego, skupiającego wiele drohnvelw  
nierentownych przedsiębiorstw: re-™ 
formy agrarne, które cechowały bra
ki w zaopatrzeniu chłopów w narzę
dzia pracy, przez co hamowatv one 
wzrost produkcji rolnet: nłewłai^iwa 
nolityka plac w stosunku do robot
ników (bez uwzględniania wvn*v*iv 
pracy) powodowała obniżenie wv*s»ł- 
ności pracy, a ponadto sprzy ia’a in 
flacji: indołencia rządu w kwestii 
wyeliminowania sabotażu ze strony 
wielkiego kanitału. co w ełek''!" do
prowadziło do osłabienia jego pozy
cji. cdn.

ANDRZEJ BIAJER
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I ERSK INE CALDWELL

OSTATNIA ROCZNICA
Barman Nick podszedł do stolika 

stojącego w rogu sali, gdzie Annie ha
łaśliwie stukała pustą butelka o blat.

— Czym mogę służyć? — spytał 
Nick.

— Jeszcze jedno piwo! — wykrzyk
nęła ochrypłym głosem.

— Nie. Annie — rzekł barman po
trząsając głową.

— Mówię ci, że chcę jeszcze jedno 
piwo!

— A ja mówię, że nie, Annie.
— Idź do diabła! — powiedziała z 

goryczą w głosie.

Nick usiadł naprzeciwko niej.
— Posłuchaj mnie, Annie — prze

mówił do ntej łagodnie. — Przeckż 
wiesz, że jestem twoim przyjacielem
i pragnę ci pomóc. Na dziś wystar
czy. Rozumiesz? Wypiłaś już swoją 
porcję. Przyjdź jutro wieczorem.

— Idź do diabła! — wykrzyknęła 
do niego.

Odczekał' chwilę zanim zaczął mó
wić do niej znowu, pochylił się w jej 
stronę.

— Zastanów się nad tym, co mó
wisz, Annie — upominał ja klepiąc 
jednocześnie przyjaźnie po ręce. — 
Jeśli zrobisz tak jak ia cię o to prj- 
szę, wszystko skończy się dobrze. Nie 
chciałbym, abyś urządzała tu awantu
ry, bo by ci nie wyszło na zdrowie.. 
Przyjedzie policja, a ty wles? czym to 
pachnie! Oprócz tego, jeśli nie będę 
przestrzegał ładu i porządku mogę 
stracić licencję na prowadzenie lokalu. 
A teraz bądź miła i idź do domu, jak 
należy. Proszę, zrób to dla mnie, An
nie.

Zamachnęła się torebką mierząc w 
jego głowę, lecz on odsunął się na 
czas 1 uniknął ciosu.

— Ja nie mam domu i ty o tym 
wiesz.

— Więc idź tam, gdzie zwykle zo
stajesz na noc.

— Chcesz mnie wypędzić? — spy
tała z pretensją w głosie.

— Niczego takiego od ciebie nie 
żądam — odparł łagodnie. — Proszę 
cię tylko.

— Idź do diabla i tym razem po
zostań tam na zawsze! — krzyknęła.

Jeden z mężczyzn grających w sza
chy przy pobliskim stoliku odwróc;ł 
się 1 zawołał do Nicka. Był to wyso
ki mężczyzna z ponurym wyrazem 
twarzy.

— Wyrzuć stąd tę starą pyskatą ję
dzę — powiedział. — Mam dość jej 
wrzasków,

— Ja to jakoś załatwię — obiecał 
mu Nick.

Podczas gdy inni goście odwróciw
szy się podglądali zainteresowani zaj
ściem, Nick próbował wziąć Annie za 
ramię 1 wyprowadzić na ulicę Annie, 
postanowiwszy pozostać na miejscu, 
wyszarpnęła się z jego uchwytu.

— Jeżeli sam nie możesz z nią so

bie poradzić — powiedział olbrzym — 
to poproś o to kogoś. Nie chcę, by tu 
była.

— Posłuchaj, Annie — rzekł do niej 
Nick cicho. — Powiem co ci dam za 
to. jeśli przestaniesz się tak zachowy
wać. Dostaniesz jeszcze jedną butel
kę piwa, jeśli ml obiecasz, że potem 
pójdziesz do domu. No, zgoda?

— Dobrze — odparła Annie uśmie
chając się do niego. — To jest dopie
ro jakieś załatwienie sprawy A wiesz 
dlaczego? Powiem ci. Bo to jest moja 
rocznica, którą dziś obchodzę.

— Jaka rocznica, Annie?
— Dwudziesta rocznica A dwudzie

stą rocznicę trzeba uczcić, nt> nie?
— Oczywiście, Annie — przytaknął 

barman. — Tylko nie wiem, co to jest 
za rocznica. Przecież nigdy nie byłaś 
mężatką.

— Właśnie to jest ta rocznica — 
rzekła powoli kiwając głową. — O to 
chodzi...

— Nie rozumiem, Annie.
— Rocznica mojego niezamążpój- 

ścia.

Nick potrząsnął głową ze zdumie
nia.

— Coś ci się pomieszało, Annie — 
powiedział. — Po co komu obchodzić 
taką rocznicę.

— To moja sprawa — odrzekła na
burmuszona — a ty nie wsadzaj nosa 
w nieswoje sprawy.

—  Twoja rzecz — powiedział tonem 
usprawiedliwienia i wstał. — Cieka
wiło mnie, bo nigdy nie słyszałem, 
żeby ktoś oochodził rocznicę czegoś 
takiego. Czy napiawdę nie chcesz mi 
powiedzieć dlaczego?

— Idź do diabła i zostań tam, jak 
ci mówiłam.

— A niech to! — ze złością powie
dział wielki mężczyzna siedzący pr?V 
stoliku obok, odwrócił się na krześle
i spojrzał na Nicka. — Albo uspokoisz 
tę piwoszkę, albo wyrzuć ją za drzwi!

Nick podszedł do baru i otworzył 
butelkę piwa. Potem zaniósł ją w róg 
sali I postawił na stoliku przed Annie. 
Ona zaś odliczyła kilka monet wyję
tych z torebki i rzuciła je niedbale 
na stół. Nick pozbierał drobne pienią
dze i odszedł do baru.

Po wypiciu części zimnego piwa 
Annie opadła na stół. Z twarzą w dło
niach zaczęła płakać. To nic że usi
łowała ppwledzieć o co jej chpdzi, i 
tak nikt ‘by tego nigdy nie zrozumiał, 
jak wielki 1 bolesny był jej żal...

• *  •

Była wtedy piękną młodą dziewczy
ną i pierwszy raz w życiu się zako
chała. Jedyną rzeczą, która pozwalała

jej przeżyć puste godziny oczekiwania 
była myśl o tym. że kiedyś ona i SH- 
ney znów będą razem, pobiorą się 1 
zamieszkają we wspólnym domu.

Potem nadszedł ten dzień, kiedy on 
wyjechał na studia. Był koniec lata. 
Oboje wiedzieli doskonale, że minie 
sporo czasu, zanim znów będą razem. 
Ostatni wieczór przed jego odjazdem 
leżeli na plaży i kochali się niemal 
do nieprzytomności. Owinęli się szczel
nie kocem dokoła, objęli ramionami i 
tylko księżyc wisiał nad nimi świecąc 
jasno i szczęśliwie.

— Obiecaj mi coś, Ann — powie
dział Sidney w tę bezsenną noc. — 
Jest to jedyna rzecz, jaką chciałbym 
mieć na tym świecie. Czy obiecasz mi, 
Ann?

— Obiecam ci wszystko czego za
pragniesz, Sidney — odparła z całym 
oddaniem, obejmując go mocno ra
mionami. — Kocham ciebie tak bar
dzo, dlatego mogę ci przyrzec wszyst
ko czego tylko zapragniesz, nawet nie 
potrzebujesz wyjawiać rzeczy, o któ
rą. ci chodzi.

Nim cokolwiek powiedział po tym 
jej wyznaniu — pocałował jej zaru
mienione policzki i gorące wargi wie
le razy.

— Czy w dalszym ciągu chciałabyś 
mi coś obiecać, Ann — spytał po 
chwili.

— Tak, Sidney — szepnęła. — O co 
ci chodzi?

— Chciałbym byś mi obiecała, że 
będziesz moją i że będziesz na mnie 
czekała — odrzekł. — Bez względu na 
to co się stanie, chciałbym wiedzieć, 
że ty zawsze należysz do mnie, Ann.

— Zawsze należę, do ciebie — rze
kła mu cicho.

— Czy to obietnica?

— Przyrzekam ci, Sidney — powie
działa szybko. — Tale, obiecuję ci! 
Masz moją miłość na zawsze, bo da
łam ci ją teraz, i ona stanowi już 
twoja własność, możesz ją zatrzymać 
tak długo, póki my żyjemy I nigdy 
jej od ciebie nie zabiorę bez względu 
na to co się stanie. Tylko ty masz pra
wo zwrócić mi ją, i to jest moje przy
rzeczenie, Sidney.

— Nawet jeżeli wyjadę i coś mi się 
przydarzy, że nie będę mógł wrócić?
— pytał.

Jej ciało zadrżało w jego objęciach.
— Nio mów. tak, Sidney błagał*. '

lękliwie. — Proszę cię, nie movul
— Oczywiście, że wrócę, Ann — za

pewnił ją. — Ale przecież może się 
zdarzyć coś, przeciw czemu nie bę
dziemy mogli przeciwdziałać. Wiesz...

— Wszystko jedno — powiedziała i 
objęła go jeszcze mocniej. — Nigdy 
nie zabiorę ci mojej miłości Tylko ty 
możesz mi ją zwrócić, jeśli już jej nu* 
będziesz potrzebował. Oto jak bard/o 
cię kocham.

Długo leżeli w ciszy spoglądając na 
jaśniejący nad nimi księżyc Słychać 
było tylko łagodny plusk fal dobiega
jący z oddali.

— Mówiono mi o takich przypad
kach. jak nasz, i ci rozłączeni kochan
kowie długo pozostawali samotni — 
zaczął mówić po chwili — ale może
i tak się zdarzyć, że dokuczy ci sa
motność i znajdziesz sobie kogoś. Tak 
też bywa, Ann. Cztery lata to spory 
szmat czasu.

— Będę czekać, Sidney — przyrte- 
kła żarliwie. — Będę czekała na cie
bie nie wiem jak długo. Nawet jeżeli 
po wyjeżdzie poczujesz się samotny
i ożenisz się i więcej nie wrócisz, tu
i tak będę na ciebie czekała, bo poda
rowałam ci moją miłość i chciałabym, 
abyś ją zatrzymał na zawsze. Będę 
czekała dziesięć, piętnaście, dwadzieś
cia lat!

— Naprawdę będziesz czekać na 
mnie aż tak długo?

— Tak, najdroższy mój, dwadzieś
cia lat!

W rogu sali rozległ się przeszywają
cy krzyk i wszyscy obecni w barze 
spojrzał! w tamtą stronę zaintrygowa
ni zdarzeniem. Annie stała wyprosto
wana i waliła pustą butelką o blat 
stołu. W chwilę potem butelka rozle
ciała się w drobne kawałki a szkło 
posypało się na stół i na podłogę.

— Oddaj mi moją miłość! — wy
krzyknęła Annie boleśnie. — Mus?ę 
ją miec ż po.vrotem: jestem za bard/o 
nieszczęśliwa żyjąc bez niej! Miałeś 
ją przez dwadzieścia lat — czekałam 
tak długo, jak przyrzekłam! Oddaj mi 
ją ! Oddaj mi ją!

— Zamknij się, ty stara pijana 
wiedźmo! — dryblas ze stolika obok 
rzucił wyzwisko jej w twarz.

Nick podbiegł do niej. Chwycił ją za 
obie ręce i potrząsnął łagodnie, lecz 
zdecydowanie, póki nie osunęła si>3 
bezwładnie na krzesło.

— No, Annie — powiedział uspoka
jająco, klepiąc ją po ręce — posiedź 
tu chwilę spokojnie.

— A moja miłość, gdzie jest? Che? 
ją mieć z powrotem. Przecież czeka
łam cały czas! — powiedziała poważ
nie.

— Nie wiem o czym ty mówisz. 
Annie — rzekł barman potrząsajac 
głową. — Może będę ci móg) pomóc, 
jeśli się dowiem co masz na myśli.

Nikt IW*'wie, n ik t!’ — \Vfkfzyk-
tięła. — Tytko ja coś tvićfri! Prószę, 
oddaj mi moją miłość, zwróć mi ją, 
muszę ją teraz mieć!

Wszyscy w b&rze słuchali, co mówi 
Annie i zastanawiali się o co jej ch > 
dzi, a niektórzy nawet podeszli bliżej, 
aby widzieć dokładniej co się dzieje.

Dryblas z ponurym wyrazem twa
rzy wstał od stołu i podszedł do Nic
ka.

— Czemu tej pijanej starej jędzy 
pozwalasz na takie rzeczy? — spytał.
— Pójdę do innego baru. jeśli jej nie 
uspokoisz. To żaden interes.

— Zaraz to załatwię — zapewnił go 
Nick.

— No to zrób coś — rzekł dryblas
i wrócił na swoje miejsce. — Zmę
czyło już mnie to. Takich jak to bab
sko ies* trochę za dużo na świecie.

Nick zawołał chłopca i kazał mu 
przynieść butelkę piwa. Czekając trzy
mał jej rękę.

— Już wszystko dobrze, Annie — 
mówił próbując ją pocieszyć — M ia
łaś zły sen, ale już wszystko jest do
brze.

— To nie był sen, to prawda!
— No dobrze Annie, jeśli tak chcesz 

niech będzie. Ale i z tym też już ko
niec.

— Wcale nie koniec, póki nie do
stanę jej z powrotem, nie rozumiesz?
— mówiła patrząc błagalnie mu w 
twarz. — Muszę ją mieć, bo Inaczej 
nie przeżyję tego ani jednego dnia, 
ani jednej nocy!

Nick wziął butelkę od usługującego 
chłopaka i nalał trochę piwa da 
szklanki.

— Napij się chłodnego piwa. Annie
— ponaglał ją unosząc szklankę d) 
je.i ust. Wypiła chciwie cała zawar
tość. — No, 'craz już wszv«tki dobrze 
się skończy. Annie, bo wsadzę clę do 
taksówki I odwiozę do dnmu Tam *ię 
prześnisz, a rano zapomnisz o całej 
tej historii.

Uśmiechając się do niego z wdzięcz
nością wcale nie protestowała, kiedy 
postawił ją na nogi 1 poorowadził do 
drzwi. Na ulicy pomógł iej wsiąść do 
taksówki i wręczył szoferowi pienią
dze za przejazd.

— Dobranoc. Annie — powiedziił 
Nick. klepiąc ją po ręce — życzę ci 
miłych snów.

Nagle jej oczy napełniły się łzami.
— Jeśli mi się pozwolisz pocałować, 

odzyskam ją! — mówiła ściskając 
kurczowo jego dłoń.

Rzuciwszy się do przodu chwycił* 
go ramionami za szyję całując raz po 
raz, póki nie uwolnił się od niej.

— Odzyskałam ją, wróciła do mnie 
wreszcie po lwudziestu latach — po
wiedziała, a twarz jej spłakana miała 
teraz wyraz szczęścia i spokoju. — 
Znowu jest ze mną moja miłość.

Nick skinął na szofera i taksówka 
zniknęła w nocnej mgle.

Po powrocie do baru stanął przez 
chwilę w drzwiach i spojrzał na sto
lik, gdzie jeszcze niedawno siedziała 
Annie. Jeden z mężczyzn wrzucił mo
netę do automatu i adapter zaczał 
głosem śpiewaczki wyszeptvwnć ■sł,i- 
wa piosenki o tym ,. jaka to ona jest 
szczęśliwa, bo ma kogo kochać. Kiedy 
Nick nie mógł już dłużej tego śpiewa
nia znieść — wyłączył płytę

Tłumaczył: 
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HELENA DUNINOWNA

Helena Duninówna urodziła się 14 
kwietnia 1888 roku w Warszawie. Jej 
ojciec, Karol, byl radcą prawnym 
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, mat
ka zaś, z domu Pytlińska — siostrą 
znanego warszawskiego adwokata i 
literata, Stanisława Pytlińskiego, mę

ża najmłodszej córki Marii Konopnic
kiej, Laury.

Powiązania rodzinne Duninówny 
sprawiły, iż było jej dane poznać i 
zaprzyjaźnić się z najwybitniejszymi 
intelektami i twórcami owych lat. Do 
grona bliskich znajomych pisarki na
leżeli m. in. Władysław Smoleński, 
Adolf Dygasiński. Kazimierz Przer- 
wa-Tetmajer, Stefan Żeromski. Nad 
pierwszymi jej próbami literackimi 
czuwał „wielki mag", Tadeusz Miciń- 
ski.

Zgodnie ze swoimi zainteresowania
mi ukończyła Wydział Humanistyczny 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a na
stępnie poświęciła się pracy nauczy
cielskiej. Pracę literacką rozpoczęła 
w 1915 roku w Moskwie, gdzie zna
lazła się podczas pierwszej wojny 
światowej. Nawiązał z nią współpracę 
znany rosyjski wydawca Knebel 
(Knoebel). W latach 1915—1917 opu
blikowała u niego blisko trzydzieści 
książeczek dla dzieci, które ilustro
wali Karol Homolacs i Stanisław Sa- 
wiczewskl. Po powrocie do kraju 
związała się z poznańskim wydawni
ctwem Świętego Wojciecha, w któ
rym opublikowała opowiadanie 
„Lwica" — zwykła je potem uważać 
za swój właściwy (drugi) debiut lite
racki. Oprócz pracy pisarskiej — a 
podchodziła już do niej z całkowitą 
powagą — zajmowała się w między
wojniu szeroko pojętą działalnością

oświatową. Lala okupacji spędziła w
Warszawie, biorąc czynny udział w 
tajnym nauczaniu. Po wyzwoleniu 
opuściła zniszczoną stolicę i na sta
łe zamieszkała w Lodzi.

Lata łódzkie są szczególnie ważne 
w literackiej biografii Duninówny, 
ponieważ w tym okresie pisarka roz
szerzyła krąg swych czytelników; 
książki powstałe w tym czasie pisa
ne już są z myślą o dorosłym odbior
cy. Dzieliła się w nich swoimi spo
strzeżeniami i doświadczeniami, wy
niesionymi z bogatego i barwnego 
życia.

Wyrazem jej przemyśleń i zainte
resowań historią kultury i historią 
sztuki, są urocze opowieści o starej 
Warszawie, które wydała w 1956 ro
ku nakładem „Czytelnika”. W roku 
następnym to samo wydawnictwo o- 
publikowało jej wspomnienia „Ci, 
których znałam". Na kartach tej 
książki odnajdujemy sylwetki wybit
nych naukowców pisarzy i aktorów, 
których temperament twórczy urzekł 
Duninównę w latach jej młodości. 
Zaznajamiała więc czytelnika z nie
przeciętnymi osobowościami Tadeu
sza Korzona, Antoniego Gustawa Be
ma, Tadeusza Micińskiego, Stanisława 
Ignacego Witkiewicza, Lucyny Mes- 
sal. W 1958 roku Wydawnictwo Łódz
kie ogłosiło „Gawędy o dawnej Lo
dzi*. książkę poświęconą kulturze i 
dziejom miasta, z którym związała się

na stałe. Opowieści swoje Duninów
na rozpoczyna aktem erekcyjnym Ja 
giełły, podnoszącym niewielką osadę 
do godności miasta, a kończy na ro
ku 1912. W 1969 roku ukazało się 
drugie, poprawione i rozszerzone, 
wydanie „gawęd łódzkich", zatytuło
wane tym razem „Kwiaty wśród dy
mów”.

Do wspomnień z lat młodości po
wróciła Duninówna także w kolejnej, 
przez Wydawnictwo Łódzkie ogłoszo
nej książce „Odeszło — Żyje" (1961). 
Opisała w niej swoje dzieciństwo, 
spędzone, jak już podkreśliłam, 
wśród niepospolitych ludzi, m. in. 
Bolesława Prusa i Marii Konopnic
kiej, oraz swoje pensjonarskle zafa
scynowanie epoką moderny. W 1965 
roku nakładem łódzkiej oticyny uka
zał się jej zbiór szkiców o zasłużo
nych dla kultury polskiej kobietach, 
m. in. o wybitnych działaczkach ruchu 
kobiecego z przełomu wieków („Ko
bieto, puchu marny"). W tym czasie 
pracowała również nad przekładem z 
francuskiego Dzienników Marli Basz- 
kircew, które wydala w roku 1965 w 
„Czytelniku", Ostatni tom wspomnień 
ukazał się w roku 1968 („Ludzie i 
rzeczy”, Wydawnictwo Łódzkie). Po- 
wrociła w nim Duninówna do swych 
dawnych fascynacji, raz jeszcze pod
jęła się portretowania sylwetek tych, 
którzy — ważni dla naszej kultury — 
szczególny wpływ wywarli i na jej 
drogę życiową, zainteresowania I gu
sty. Temat warszawski powrócił w 
pracy „Warszawskie nowinki 1815— 
—1900“ (1970, „Czytelnik"), w której 
„ocalała od zapomnienia" urok sta
rego miasta.

Najwybitniejszą jej książką jest 
chyba „Na wieczór swego życia 
przyjdź z własną lampą” (1971, Wy

dawnictwo Łódzkie). Tytuł pochodzi 
z dzieła francuskiego moralisty o- 
siemnastego stulecia. Josepha Jouber- 
ta. W tekście tej książki wiele jest 
takich odwołań do kultury, dialogów 
z tradycją, ale przede wszystkim jest 
to jakby intelektualny moralitet, po

święcony starości, tragedii ludzkiego 

przemijania, samotności w najtrud

niejszych chwilach egzystencji. To 

próba rozliczenia z własnym losem, 

pokonania Jego wyroków przez po

godę dojrzałego spojrzenia na wiek, 

nieuleczalną chorobę, bolesną bez

radność. To także kolejny powrót do 

czasów młodości, ąle tym razem nie 

inspirowany zamiarem utrwalania 

swych koneksji 1 przyjaźni ze sfera

mi artystycznymi I naukowymi daw

nej Polski, lecz powrót bardziej in

tymny. Opisała więc dom rodzinny, 

matkę, brata, życzliwych, bezimien

nych ludżi, z domem tym związa

nych. Zwierzyła się ze swych dojrza

łych i przemyślanych lektur, ekspo

nując z nich tó, co stanowiło pomoć 

w trudnych momentach psychicznego 

zagrożenia.

Była to już ostatnia książka pisarki. 

Nieuleczalna choroba, z którą przy

szło się jej zmagać od maja 1968 ro

ku, czyniła bowiem postępy. 12 listo

pada 1971 roku Helena Duninówna 

zmarła, pozostawiając po sobie tomy 

prozy, która wystawia świadectwo 

czasom i ludziom.

D O R O T A  C H R Ó Ś C IE L E W S K A
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SEDZIEJOWICKIE INICJATYWY

Dziabli wiedzą, jak oni to robią? 
W Sędziejowicach wszystko się uda
je. Wieś jest piękna, nowoczesna, 
gmina za póhocze 1974 znów uzyska
ła I miejsce w powiecie laskim. Zdo
byli 36 punktów na 76 możliwych.

Naczelnik wywodzi się z biednej 
nadwarciańskiej wioski koło Burze
nina, którą w latach trzydziestych 
sanacyjni płukownicy zamienili na 
poligon, rugując stamtąd chłopów. 
To iednak jest historia, która bar
dziej dotyczy rodziców naczelnika, 
niż jego Popławski jest młodym 
człowiekiem Nie wybierał tej gminy, 
ale i nie zamieniłby jej na inną.

Sędziejowice. Wieś gminna średniej 
wielkości. 120 numerów. Już od • 
„krzyżówki” niepodobna do innych.

Po lewej stronie pawilony sklepo
we, gospoda — czysta od ganku po 
WĆ. Dalej piekarnia. W prawo,” klU 
kaset metrów, szkoła zbiorcza im. 
Powstańców 1863 roku, a dalej 
tutejsze „drożdże": Technikum Rolni
cze. Technikum nie ma najładniejszej 
zabudowy, ale wszystko, co się od 
pół wieku dzieje w Sędziejowicach, 
miało zawsze związek z tym ośrod
kiem.

Protoplastą technikum była Powia
towa Szkoła Rolnicza, powstała w 
1923 roku, zlokalizowana w opusz
czonym przez carskiego oficera 
dworku. Ta przedwojenna szkoła by
ła w istocie U-miesięczną szkółką 
dla praktvków-rolników, z trudem 
wywojowaną przez radykalny ruch 
ludowy na tym terenie.

Sanacja obawiała się wykształco
nych chłopów...

Dzisiejsze technikum wypuściło już 
wiele pokoleń absolwentów. Zasilili 
oni kadry nie tylko w gminie i po
wiecie, ale także w innych wojewó
dztwach. Mieczysław Popławski — 
naczelnik,, jego zastępca, Janina Cho
ińska, większość pracowników służby 
rolnej, kilku indywidualnych rolni
ków — to wszystko absolwenci Tech
nikum  Rolniczego.

Wieś gminna niepodobna do in

nych.

Pierwszy w  powiecie wodociąg 
(dziś są już cztery), Międzykółkowa 
Baza Maszynowa i filia POM, zmie
nione obecnie w Spółdzielnię KćAik 
Rolniczych, ośrodek zdrowia, apteka, 
stacja benzynowa, szkoła, izba poro
dowa, melioracje na obszarze 1.410 
hektarów, stadion sportowy, kółkowe 
obiekty do tuczu 800 sztuk trzody, 
baza kontumacyjna i wiele innych. 
Inwestycje nie stanowią tematu re
portażu, ale niełatwo się od nich u- 
wolnić.

Dlaczego w Sędziejowicach każdy 
zamysł się udaje?

2 .

Józef Rusiniak należy do tych mło
dych ludzi, którzy od razu zwykli 
chwytać przysłowiowego „byka za ro
gi”. Jest kierownikiem służby rolnej.

— Jeśli rolnik ma słabe wyniki w 
produkcji i mało gotówki, trudno z 
nim rozmawiać o postępie, inwesty
cjach w gospodarstwo, składkach na 
cele socjalne czy kulturalne całej 
wsi. Taki rolnik tylko w talerz pat
rzy i zastanawia się, czy odnajdzie 
łyżką jeszcze jeden ziemniak. Z ta
kim najtrudniej — wszystkiego się 
boi.

Kierownik służby rolnej jest tu
tejszy.

Warto posłuchać, co o tym sądzą 
rolnicy.

Mówią: Jak Rusiniak coś źle dora
dzi, to zobaczy sam skutki swojej 
mądrości — na polu, w oborze.

Nie jest łatwo nie mylić się w rol
nictwie. W tej fabryce pod gołym 
niebem wszystko się może zdarzyć.

Rusiniak wie, że dopóki się nie po
myli, słuchają go bez szemrania. Ta
ka już jest z większością niepisana 
umowa. Jak dotychczas obie strony 
wychodzą na niej dobrze. Plony 
czterech zbóż wyniosły w 1973 roku 
średnio 26 kwintali z hektara Ziem
niaków zebrano 180 kwintali. Areał 
jęczmienia wzrósł, w stosunku do 
1973 roku o dalszych 135 ha i wynosi 
287 ha. Pszenicy dawniej bardzo ma
ło tu siali, a dziś jest jej w gminie 
594 hektary — czyli o 108 lia więc.oj 
niż w roku t»73. ; -•

Zamysł agronoma jest prosty: 200 kg 
NKP na każdy hektar. Więcej — gru
bo więcej niż przewidują plany.

— A jeśli rolnik nie usłucha zale

ceń?

Rusiniak nie zaprzecza. Nie ma ża
dnej sankcji, która skutecznie zmusi
łaby rolnika do wykonania zaleceń. 
Przepisy mówią, że można zmusić do 
średniego poziomu nawożenia, śred
niej dla danej wsi obsady zwierząt 
gospodarskich. Jednak gminę Sędzie
jowice nie „urządzają” średnie poaio- 
my, Tu wymaga się więcej.

— Jak? Mogę służyć przykładem. 
Pięć lat temu miałem we wsi gmin
nej, za którą obecnie osobiście jes
tem odpowiedzialny, gospodarstwo An
toniego Wróblewskiego, z którym by
ły poważne kłopoty.

Rolnik bardzo słabo nawoził zie
mię i przez 1akiś czas próbował nie 
przyznawać racji agronomowi. Nie u- 
dało mu się jednak zmontować „opo
zycji”. Ludzie., którym się żalił, wyru
szali tylko ramionami. W.-eszcie Wró
blewski postanowił spróbować. Zamó
wił w bazie pełne nawożenie i ze
brał plony, jak nigdy, obfite Odtąd 
nie trzeba było go już zachęcać, ale 
uraz do agronoma zachował.

3.

— Nie ma takiej sprawy, której by 
kierownik służby rolnej z rolnikiem 
nie załatwił — mówią w gminie. I 
to jest prawda. Ale nie wszystkie 
sprawy mają charakter doraźny, go
spodarski. Na wsi oprócz nich są u- 
stalone poglądy i nawyki, które sta
nowią drugą naturę.

Jedziemy do wsi gminnej, nietypo
wej, bo bardziej rozdrobnionej niż 
wsie w innych sołectwach. M ijają 
nas fury z sianem, ludze śpieszą się. 
W powietrzu wisi burza.

Zbigniew Matusiak jest jednym z 
poważniejszych kooperantów bazy 
kontumac.yjnej. Utrzymuje dwie sta
wki byczków po 16 sztuk każda. Do 
niedawna hodował krowy, świnie, 
konie, owce. W tej chwili z całego 
tego „ogrodu zoologicznego" pozosta
ła tylko jedna krowa i koń.

Konstanty Czajkowski to także tu
tejszy lider i absolwent Technikum 
Rolniczego. Z jego nazwiskiem ze
tknąłem się już w urzędzie gminnym.

Czajkowski w ubiegłym roku prze
jął z ojcowizny połowę ziemi. Całych 
9 hektarów. Przed nim zadanie bu
dowy prawie całej zagrody. Już pie
rwsze decyzje gospodarskie Czajkow
skich wzbudziły wątpliwości. Można

Fot: W. Parys

nawet powiedzieć, że nie ma w .Sę
dziejowicach takiego gospodarza, 
który by pochwalał postępowanie 
Czajkowskiego.

Sprzedał krowy.

Zeby świnie — darowaliby, ale 
krowy?

Krowa była w Sędziejowicach zaw

sze żywicielką. Dawniej traktowano 

ją lepiej niż członka rodziny. Dzieci 

mogły umierać, ale gdy zachorowała 

krowa, to była już poważna sprawa.

Kto go przekonał do podjęcia tej 

decyzji?

— Rachunek ekonomiczny — po

wiada gospodarz.

Podjął hodowlę świń. I udało się.

‘ 4. . '

Powrotna droga wiedzie obok sta

dionu.

Na tym stadionie odbyła się już 
Wojewódzka Spartakiada Wsi. Tu 
setki młodzieży podziwiało skoczka 
spadochronowego, który przywiózł z 
sobą podziękowanie władz za inicja
tywę mieszkańców i wkład pracy.

— Gdyby był Wojtek, lepiej objaś
niłby nasze zamiary — żałuje Popła
wski. Wojtkiem nazywają tu Wojcie
cha Kabzę, nauczyciela wf w Tech
nikum Rolniczym.

— Stadion budowali praw ^ wszys
cy, włącznie z młodzieżą szkolną. 
Włączyli się także rzemieślnicy. Przy
kład dali murarze. Dwudziestu, za
mieszkałych nawet w odległych sołe
ctwach, zadeklarowało po dwie dnió
wki przy budowie zaplecza stadionu.

Ich nazwiska widnieją w księdze 
gminnej.

Jest też zaplecze stadionu. Nie 
wszystko tam jeszcze gotowe, ale 
Wojciech Kabza jest cierpliwy.

— Nie od razu Kraków zbudowa
no — powiada. Dobrze rozumie, że w 
czerwcu pilniejsze jest siano, a w li- 
pcu zbiory zbóż, ale do października
— ma nadzieję — wykończenie za
plecza stadionu posunie się naprzód.

Gmina Sędziejowice utrzymuje łą 
czność z gminą Struth w powiecie 
Mihlhausen k/Erfurtu w NRD. W lip- 
cu br. sportowcy sędziejowiccy Jadą 
na rozgrywki do St/uth, a w paź
dzierniku goście otrzymają rewanż w 
Sędziejowicach. Młodzież więc trenu
je sumiennie, a starsi trzymają kciu
ki: bylebyśmy wygrali.

Wojtkowi Kabzie — jak go tu na
zywają — marzy się jeszcze coś bar- I  
dziej ponętnego. Kryty basen pływa
cki z podgrzewaną wodą typu oran
żeria.

Gdzieś podpatrzył taki obiekt, ze
brał część dokumentacji i teraz idzie 
targ o działkę. Najładniejsze miejsce 
jest też przy stadionie, ale odlegle 
od planowanej centralnej kotłowni. | 
Ciepło do basenu trzeba by doprowa
dzić izolowaną rurą. Ważą się więc 
zarówno względy ekonomiczne, jak i 
architektoniczno-osiedleńcze. Kabza 
jeździ na kolejne konsultacje do po
wiatu i do Lodzi. W Sędziejowicach 
są już zapaleńcy do pracy społecznej, 
jak i pływania.

Niektórzy działacze powiatu łas

kiego z niepokojem patrzą na ten 

rozwój „apetytów” gminy.

Naczelnik gminy czuje potrzebę 

wytłumaczenia tego „apetytu” w 

dość przekonujący sposób:

— Wzdłuż całej gminy biegnie wa
żna linia kolejowa — Warszawa— 
Łódź—Wrocław. Przed laty linia od
ciągała nam młodych. Nie tylko za
silali drużyny konduktorskie, ale tak
że wędrowali w szeroki świat.

Musimy tworzyć przeciwwagę. Zna
czy : .poprawiać, warunki ży.ęia, poz
wijać nowe zawody i zapewnić mło
dzieży możliwość wyżycia się w spor
cie.

Nikt nam przecież nie powiedział, 
jak w inny sposób osiągnąć stabiliza
cję kadr i zatrzymać cenny element 
ludzki. Wszyscy tylko biadali i bia
dają, że jest źle, że młodzież ucieka 
z rolnictwa.

Dziś mamy już wyniki. Udało się 
osłabić tempo odpływu młodych lu
dzi z rolnictwa. Kolej zabiera tylko 
zbędnych w gospodarstwie. Nie na
rzekamy na brak kadr. Co więcej: 
udaje nam się łatwo pozyskać potrze
bnych nam w gminie ludzi...

W tym stwierdzeniu naczelnika 

gminy już mieści się poważna część 

odpowiedzi na pytanie: dlaczego w 

Sędziejowicach wszystko się udaje.

LISTY DO REDAKCil
KTO  ZA W IN IŁ?

I

Sprawa zaczęła się całkiem niepoważ
nie, od zakupu czekoiauy, słynnej w 
k ra ju  i za granicą lirm y „24 Lipca' (uu- 
w njej fc. Wedel), w jeuuym  z nowoczes
nych sklepów cUKftirnicżycti w naszym 
mieście. CzeKoiadki były niedrogie, po 
1.80 za sztukę, nazwano je kostKami 
„iAiocca*’, Jako źe w sm aku ich nom ino 
wał gorzkawy sman i zapach kawy. Po 
rozw inięciu metalowej lo lti, w k iorą oy- 
ły owinięte, okazało się, ze tormy geome
tryczne kostek uległy deformacji, szcze
gólnie pałszczyzna dolna i górna były 
wyraźnie wklęśnięte, a powierzchnia 
czekoladek straciła nieco na naturalnym  
kolorze i podejrzanie poszarzała. Smak 
ich odbiegał zasadniczo od wyobrażeń, 
byl zbyt dziwnie gorzki, a nadzienie 
suche i twarde.

K ierownik sklepu, do którego zwróci
łem się naza jutrz z pretensjam i, udostę
pni! m i dokum enty, z których wynikało 
niezbicie, że czekoladki dostarczył wy
twórca 11 (?) dni wcześniej tj. 12.08.74 r. 
Według Inform acji tegoż kierownika ZPC 
22 Lipca i inni wytwórcy wyrobów cze
koladowych gw arantu ją trwałość swych 
produktów przez okres 3 miesięcy.

Ponieważ sprawa la była dla mnie 
zbyt skomplikowano i nieco niejasna, 
zwróciłem się na piśmie do ZPC 22 Li 
pca w Warszawie, prosząc o wyjaśnienie 
tej zagadkowej sprawy ZPC 22 Lipca na
desłany m i z miejsca tabliczkę czekola
dy m ającej być rekompensata «a nies
maczne czekoladki i właściwie można 
byłoby całą sprawę odłożyć jako  zakoń
czoną, gdyby nie treść listu.

Dostałem bowiem I list o objętości 1 

strony maszynopisu (z dnia 4.09.74 znak ; 

4:164/0210 634/113/74), podpisany prze/ dwie 

najbardziej chyba kompetentne, w za

kresie produkcji i jakości wyrobów o- 

soby — głównego technologa i zastępcy 

dyrektora do spraw produkcji ZPC 22 

Lipca. Pismo to zawierało szereg intere

sujących spraw, że uznałem je za tak 

ważne z punktu widzenia ogółu konsu

mentów  wyrobów czekoladowych w ogó

le, a m iędzy innym i 1 ZPC 22 Lipca I 

to spowodowało, iż zdecydowałem się 

omów ić Je nieco szerzej | przedstawić 

swój osobisty pogląd tako konsumenta. 

Otóż ZPC 22 Lipca nie zaprzeczają, że 

gw arantu ją trwałość swoich wyrobów 

przez okres 3 miesięcy ale tylko i 

wyłącznie w warunkach zgodnych z 
norm ą, nie podano w liście o jak ą nor

mę idzie, ale mam wrażenie, żc jest to 

Polska Norma lub Resortowa.

Norma ta, — według oświadczenia au 
torów listu — warunkuje jakość wyro
bów czekoladowych w temperaturze nie 
przekraczającej -f 18°C. Działanie wyż
szych temperatur powoduje, że zawarte 
w kuwerturze masło kakaowe topi się, 
a następnie krystalizuje, tworząc na po
wierzchni wyrobu szary nalot, Izw. 
„kw iat tłuszc/ow y” , nadzienie wysv.s ha 
(m ożna chyba dom niem ać że i zm ienia 
sm ak), a powierzchnie górna i dolna 
zapadają się. Istotnie w -sierpniu tempe
ratura ks/laUowała si«» na pewno wielo
krotnie powyżej + 18°C, co w naszym 
klim acie jest raczej zjaw iskiem  norm al
nym , z k lórym  wszyscy na ogół stara
ją  sie Uczyć, nie chowając na wzór 
strusia głowy w piasek, udając kom 
pletną nieśw iadomość.

Według stw ierdzenia autorów  lis lu , 
sklepy nasze w większości nie posiada
ją  warunków  do składowania wyrobów 
czekoladowych i winę za złą jakość 
czekoladek (ale chyba nie tylko tych) 
przerzucają na handel. Stw ierdzają, że 
nie m a ją żadnego wpływu na poczyna
nia hand lu , wyjąwszy własne sklepy fa 
bryczne.

No cóż taka argumentacja — trzeba 
przyznać — nie pozbawiona pewnej lo
g iki, Je«t przede wszystkim bardzo wy
godna dla wytwórcy.

Pierwszą sprawą, nad którą chciałbym 
się zatrzymać to owa norm a (PN czy 
też RN), nie pierwszy to Już raz odkry
wam y, że normy są życiowo nie przys
tosowane, często wprost nierealne. Czy 
resort l Polski Kom itet Norm alizacji I 
M iar nie dostrzega absurdalności takiej 
sytuacji. Jak można było zaakceptować 
taką redakcję normy Przecież ten pod
stawowy warunek w norm ie, w prak
tyce handlowej, jeszcze przez dłuższy 
okres nie będzie mógł być spełniony. 
Nie wiem czy są u nas duże magazyny
i sklepy nawet I te firmowe które by 
były wyposażone w klim atyzację zapew
n ia jącą nieprzekraczanle tem peratury 
-f 18°C, a magazyny podręczne z reguły 
m a ją  temperatury zbliżone do tempera
tury zewnętrznej, a latem często dużo 
wyższe.

Pom ija jąc  Już samą uormę, która m o
im  zdaniem pow inna jednak zostać u- 
realniona, technologia produkcji czeko
lady i wyrobów czekoladowych (na k tó 
rej się w ogóle nie znam) musi starać 
się dostosować technologię produkcji do 
naszych warunków klim atycznych Jak i 
możliwości przechowywania i to Jest 
w arunek nieodzowny I obowiązek pro
ducenta. szczególnie w naszym ustroju. 
Oczywiście nie zwalnia to handlu od o- 
bow iązku stworzenia wyrobom czekola
dowym praw idłowych warunków  prze
chowywania, ale ponieważ są to zagad
nienia długofalowych inwestycji, nie 
można tylko handel obciążać odpowie- 
działalnością, prosta uczciwość domaga ,:5ę 
sprawiedliwego podziału w iny, na nie
dopracowanie i przestarzałą technologię 
czekolady i m agazynow ania tych wyro
bów w handlu.

Aż strach pomyśleć co by to było, 
gdyby tak każdy producent za wady 
swojej produkcji, za nienowoczesnosć 
technologii obciążał w iną handel lub kon
sumenta proszę sobie to ty lko wyobra
zić, aż ciarki człowieka przechodzą, do 
czego lo mogłoby dojść?

A swoją drogą, gdy zestawię te dwie 
daty zakupu owych niesmacznych cze
koladek (23.08.74) I dostawy Ich do skle
pu (12.08.74) nasuwa ml się nieodparcie 
podjerzenie, że i w magazynach wyro
bów ęotow'vch ZPC 22 Lipca tem peratu
ra bvła wówczas też nieco wyższa niż 
przewiduje owa norma * tu może tkw i
ła główna przyczyna złej jakości czeko
ladek? Chętnie dow iedziałbym  się, co na 
ten temat mogliby powiedzieć fachowcy 
z zakresu produkcji czekolady i wyro
bów' czekoladowvch. nie sadze, aby w 
tvch technologiach technika powiedziała 
ju ż  ostatnie słowo.
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KRZYSZTOF DRZEWIECKI

MUZYKA MŁODZIEŻOWA
W drugiej połowie lat sześćdziesią

tych zaczęła — powoli, ale ustawicz
nie — ulegać zmianom formuła m u
zyki młodzieżowej na Zachodzie. Do
wodem tych zmian było chociażby 
wydanie przez grupę The Beatles 
longplay‘a „Sgt. Pepper‘ś Lonely Hearts 
Club liand" obwołanego szczyto
wym osiągnięciem „czwórki z Liycr- 
poolu“. Ożywcze prądy lo John May- 
all uparcie sięgający do bluesa, Mot- 
liers of Itnenlion z Frankiem Zappą 
serwującym swoje ekstrawaganckie 
pomysły, wreszcie działalność zespo
łu „Cream", która spopularyzowała 
perfekcyjną wirtuozerię instrumenta
listów. Nagrania zachodnich wyko
nawców docierały do rodzimych „bi- 
towców" i wpływały na przewarto
ściowania w obrębie tych muzycz
nych przekonań. Łódzkie grupy coraz 
częściej starały się realizować muzy
kę ambitniejszą niż 'zwykle „wrzuca
nie decybeli";" poszerzono składy in 
strumentalne (organy, kiawisrt, for
tepian, skrzypce i inne), opracowy
wano utwory o bardziej niż dotych
czas skomplikowanej strukturze 
brzmieniowej, ba — usiłowano nawet 
tłumaczyć teksty oryginalne na język 
polski, co jednak rzadko się udawało 
bez uszczerbku dla tychże utworów. 
W związku z sukcesywnym wprowa
dzaniem w życie powyższych zmian 
zrodził się wśród łódzkich muzyków 
pęd do rywalizacji, co było zjawi
skiem niezwykle pozytywnym.

Ale ewolucja stylu i sposobu od
działywania na słuchacza nie były 
jedynymi przyczynami przełomu w 
łódzkim „mocnym uderzeniu". Złoży
ły się na to i inne czynniki. Zespoły 
uważane za wiodące w naszym mie
ście praktycznie rzecz biorąc, wyemi
growały z Lodzi: z końcem czerwca
1968 roku „Trubadurzy" zaczęli 
współpracę z Estradą Ziemi 
Lubuskiej w Zielonej Górze, kilku 
Innych zdolnych muzyków z Jurkiem 
Krzemińskim na czele skupiło się 
w Grupie „No To Co", istniejącej 
przy warszawskiej Agencji Koncerto
wej PSJ, córa1' rzadziej udziela! się 
„Kanon Rytm". Poza tym, ansamble 
„drugiego rzutu" zaczęły rozpadać się 
z niewiarygodną wprost częstotliwo
ścią. Przestał istnieć zespól — zdoby
wca „Złotej Gitary" — „Cykady", z 
którego niektórzy Instrumentaliści 
znaleźli „zatrudnienie" w innych — 
Jak się to określało — „kapelach". 
Zaprzestały działalności „Śliwki", 
rozproszyli się „Puchacze", zaginą! 
słuch po „Sygnałach", zniknęły z ho
ryzontu „Żółwie". Nazwiska wielu 
weteranów big-beatu zaczęły się po
wtarzać w innych, nowych zestawie
niach, a to właśnie miało się przyczy
nić do nadania świeżości własnym 
produktom est-adowym i do wyeks
ponowania ich na szerszym forum.

Niewątpliwie okres, o którym mo
wa, byl jeśli chodzi o stosunek do 
modnych odmian pop-music — mniej 
spontaniczny niż poprzedni. Tłumaczy 
się to zresztą, również w odniesieniu 
do Europy Zachodniej, faktem mniej
szej dozy nowatorstwa, jakie z sobą 
niosła owa muzyka. Jeden z fran
cuskich krytyków muzycznych po
wiedział wówczas: „Młodzi przestali 
walić w bębny, a zaczęli się zasta
nawiać, jaką grają melodię”. I Jest

w tym nieco lapidarnym stwierdze
niu sporo racji, nic tylko dlatego, że 
pewien długowłosy młodzieniec z Ba- 
lut czy Widzewa, zafascynowany bez 
reszty eksperymentami Jim i Hend- 
rlxa, uparcie doskonalił technikę gry 
na gitarze, aby móc go naśladować, 
ale także dlatego, że coraz częściej 
dawały się zauważyć wśród muzy
ków oznaki pewnego „wyrachowa
nia". Gromadzono przecież fundusze 
na zakup sprzętu muzyczno-akustycz- 
nego, starano się uatrakcyjnić własne 
występy, uczynić z nich mini-wi- 
dowiska, wreszcie — zaczęto plano
wać także pod względem ekonomicz

nym. Wszystko to służyć miało zdo
byciu popularności i umożliwiło opar
cie się niezwykle silnej kon
kurencji, a poza tym zmie
rzało do zagwarantowania sobie sa
mym niezależnej pozycji „zawodo
wej", a w przyszłości być może pew- 
n ' stabilizacji życiowej.

W owym czasie niebagatelną rolę 
w organizacji młodzieżowego ruchu 
muzycznego w Lodzi odegrało Sto
warzyszenie Współczesnej Muzyki 
Rytmicznej. Aby zrozumieć, jak do
szło do jego powstania należałoby się 
cofnąć o kilkanaście lal wstecz, w 
lata pięćdziesiąte, kiedy to domeną 
idącej z duchem czasu ’ młodzieży by
ło zainteresowanie jazzem. Istniały 
wówczas w I.odzi dwa ogniska jaz
zowego kultu: założony w 1956 roku

Jazz-Club przy Radzie Okręgowej 
ZSP oraz powstały w trzy lata póź
niej Jazz-Club „Storyville“ przy 
Zarządzie Łódzkim ZMS. Obydwa 
zostały rozwiązane na przełomie 1964 
/65, ale już w 1966 roku doszło do 
zjednoczenia ruchu jazzowego w Lo
dzi: weterani z poprzednio istnieją
cych jazz-clubów połączyli się (z 
wchłonięciem kilku innych mniej
szych ośrodków, m.in. z DK „Ener
getyk") w Łódzki Klub Jazzowy, któ
ry dysponował niewielkim lokalem w 
pałacyku przy ulicy Piotrkowskiej 262. 
(Miałem okazję uczestniczyć w ze
braniu inauguracyjnym, na którym

było zaledwie kilkunastu zapaleńców 
wierzących w powodzenie ambitnych 
planów). Jednakże widząc, że jazz 
ma poważnego konkurenta, czy ra
czej partnera w postaci muzyki bea
towej, działacze ŁKJ zmienili w rok 
później nazwę na Centrum Współ
czesnej Muzyki Rytmicznej — Łódz
ki Klub Jazzowy, aby w 1968 roku 
przekształcić je w Stowarzyszenie 
Współczesnej Muzyki Rytmicznej. 
Była to pierwsza w naszym mieście 
instytucja regulująca częściowo życie 
muzyczne Łodzi: poza tym SWMR 
zaczęło udzielać swego patronatu 
zrzeszając członków wielu łódzkich 
grup młodzieżowych. Prezesem Za
rządu Stowarzyszenia wybrano And
rzeja Jóźwiaka, który chcąc dopro
wadzić do dobrze pojęte] rywalizacji

wśród grup amatorskich wystąpił z 
inicjatywą organizowania corocznego 
przeglądu, konfrontacji najambitniej
szych zespołów. Projekt ten nic spo
tkał się, niestety, z zainteresowaniem 
ze strony Wydziału Kultury RN m. 
Lodzi, ale dzięki pomocy ZŁ ZMS i 
przy współpracy redakcji „Dzienni
ka Łódzkiego" — był zrealizowany.

Po stosunkowo niewielkim — prze
glądzie muzycznym (1966). w 1967 
roku zainaugurowano Festiwale Mło
dzieżowej Muzyki Rytmicznej (o wy
nikach wspomniałem w poprzednim 
artykule — 1. Cykady, 2. Śliwki,
3. Impulsy). Rok następny, który — 
jak pisałem na wstępie — przyniósł 
tak wiele zmian, byl rokiem II Fe
stiwalu Młodzieżowej Muzyki Ryt
micznej, w którym — pod nieobec
ność „obrońców tytułów" — laury 
przypadły zespołom nieco mniej zna
nym, istniejącym krócej. Festiwalowe 
jury przyznało pierwsze miejsce ex 
equo dwom zespołom: „Białym Kru
kom" i „Piotrusiom". Zresztą pierw
szy z tych zespołów potwierdził wy
soką formę zdobywając niebawem 
Główną Nagrodę IV Festiwalu Kul
tury Studentów Polskich w Krako
wie, „Białe Kruki" powstały w roku 
1966, a ich stalą bazą byl jeden z 
akademików na osiedlu Łumumby; 
kierował zespołem Kazimierz (zwany 
Dzidkicm) Kowalski, początkowo gi
tarzysta. a później wokalista, organi
sta I pianista grupy. Z początkiem 
1969 roku zmieniono nazwę na 
„Dziwne Rzeczy", a w wyniku kolej
nej reorganizacji personalnej obok 
K. Kowalskiego i D. Maludzińskicgo 
występowali z tym zespołem (m.in. 
w ogólnopolskich programach roz
rywkowych LOTv) byli członkowie 
„Cykad": J. Płyta i Z. Gajewski. 
Później skład zespołu zmieniał się 
jeszcze kilkakrotnie (grali tam także 
J. Wiśniewski. I>. Ciszek. K. Izdeb
ski): „Dziwne Rzeczy", pod artystycz
nym kierownictwem Cezarego Ju- 
szyńsklego, dokonały kilku dosyć u- 
danych nagrań radiowych w Warsza
wie i I.odzi (najbardziej bodaj podo
bała się słuchaczom piosenka pt. „Bo 
odeszła"), grywając także często na 
wieczorkach „Pod Siódemkami".

Drugi zwycięzca — zespól „Piotru- 
sic" skupiał paru dobrze zapowiada
jących się muzyków związanych z 
PWSM; niestety, nie potrafili oni po
konać trudności repertuarowych. 
Wkrótce zresztą, po częściowej zmia
nie składu osobowego. „Piotrusie" 
zmieniły również szyld na „Bume
rang" i rozpoczęły niezbyt fortunnie 
zakończoną współpracę z Katarzyną 
Gaertner. „Bumerang" wystąpił w
1969 roku na festiwalu opolskim to
warzysząc Jolancie Borusiewicz: póź
niej koncertował za granicą (Jugo
sławia, NRD). by w końcu zaprze
stać działalności.

Na przełomie 1968/69 zawiązało się 
sporo nowych ansambli. Próbowano
— nic na długo zresztą — reaktywo
wać „Śliwki" pod nową nazwą „Nie 
wszystko na sprzedaż" i w zupełnie 
nowym składzie pod kierunkiem 
Andrzeja 2ylisa. Bracia Sielscy stwo
rzyli — znany z późnieiszych sukce
sów na festiwalu w Kaliszu — zespól 
„Kołodzieje" (nb. weteranów z tej 
grupy słyszałem pół roku temu jako 
„Rezultat"). Powstali „Arianie" — 
„wizytówka" non-stopu w DK „Lo
kator" na Nowomlejskiej. Działać

- zaczęły dwa „głosy": Vox Gcntis, 
bardzo interesujący duet gitarowy, w 
którym występował Zbigniew Fran
kowski (później gitarzysta w „Quo- 
runi", dziś — w „Anawie") oraz Vox

Remedium, którego szefem b jl Zbig
niew Nowak (aktualnie: kierownik 
muzyczny „Bractwa Kurkowego"). 
Ten ostatni zespól wra/. z Marylą 
Lerch zaprezentował łódzkie środowi
sko młodzieży muzycznej na FPP w 
Opolu.

W 1969 roku odbył się w Lodzi ko
lejny III Festiwal Młodzieżowej Mu
zyki Rytmicznej. Nie wzięli w nim 
udziału laureaci sprzed roku i nagro
dy znów przypadły „nowym twa
rzom". Pierwsze miejsce zajęły „Tu
kany", zespół muzyczny z MDK, skła
dający się z samych debiutantów, 
którzy pierwszy raz wystąpili na fe
stiwalowej estradzie. Drugie miejsce, 
tuż za „Tukanami", przyznano „Gru
pie Jego"; kierownik tego zespołu — 
Andrzej Anioł (git. solowa) został 
wyróżniony w kategorii instrumenta
listów. „Grupa Jego. gdzie oprócz 
Anioła grali bracia Brodowie. a póź
niej także cks-gitarzysta „Sygna
łów" — Janusz Kławsuć (na orga
nach). robiła dobrą muzykę, ciesząc 
się zasłużonym powodzeniem wśród 
łódzkiej młodzieży. Byl to jeden z 
tych ansambli, które nie traktowały 
wszystkiego, jak chałtury.

A trzeba nadmienić, że właśnie w 
połowie 1969 roku zarysował się dość 
wyraźnie podział na grupy ambitne
i na zwykłych cwaniaczków, którzy 
bardzo miernymi umiejętnościami gry 
na instrumencie usiłowali zarobić pa
rę groszy. Termin „chałtura" byl 
wówczas określeniem obiegowym — 
tak w znaczeniu finansowym, jak i 
estetycznym. Toteż (przemianowane ze 
Stowarzyszenia Współczesnej Muzyki 
Rytmicznej) Stowarzyszenie Muzyki 
Estradowej w Łodzi, instytucja po
siadająca już własny statut i osobo
wość prawną, zaczęło zmierzać do 
weryfikacji muzyków, co byłoby w 
przyszłości gwrancją przyzwoitej ja 
kości ich muzycznych produkcji. Nie
mniej było to zamierzenie bardzo 
trudne do zrealizowania. bowiem 
znęcona łatwym pieniądzem młodzież 
wiązała się w grupy muzyczne, któ
rych ilość na terenie I.odzi można by 
określać w setkach. W wielu salach 
zakładów pracy i klubach brzdąkano 
na gitarach „do tańca" poniżej wszel
kiej krytyki. Tak oto po „beatlema- 
nił" nawiedziła nasze miasto nowa 
plaga, plaga muzycznego partactwa. 
Na szczęście poza nielicznymi wyjąt
kami udało się sytuację opanować, a 
najambitniejsze łódzkie zespoły, jeśli 
nadal istniały, uchroniły się przed 
zalewem przeciętności. Z myślą o 
jutrzejszych występach doskonalono 
technikę i podnoszono muzyczne 
kwalifikacje.

Z końcem 1969 roku zamknęło się 
cale dziesięciolecie, dziesięciolecie lat 
sześćdziesiątych, które odmieniły tak 
wiele w muzycznym światku i w u- 
podobaniach młodszej części społe
czeństwa. Łata sześćdziesiąte uczyni
ły milionerami „Bitlesów", ale i pół
ki naszych sklepów muzycznych za
pełniły się płytami rodzimych wy
konawców, tak skwapliwie słue''*,.- 
nych przez młodzież. Ale przecież w 
dziesięć lat po pierwszych koncertach 
„Rythm and Bluesa" w gdańskim 
„*aku" kto inny byl już młodzieżą. 
Musiała się więc zmieniać i moda, 
tym bardziej w dziedzinie tak z mło
dością związanej, jak muzyka popu
larna.

Czy tak się stało? W jakim kie
runku poszły owe zmiany? Być mo
że za kilka lat ktoś podejmie len te
mat wspominając „stare, dobre czasy 
Anno Domini 19*0".

Rys. Andrzej Grim

WYPRZEDZIŁ LUDZKOŚĆ
ANDRZEJ JÓŹWIAK

TEN, KTÓRY
Kilka dni temu zapukał do drzwi 

listonosz. Listem poleconym zaprasza
no mnie na jam-session, na którym w 
całkowicie nowoczesnej aranżacji i 
interpretacji miały być wykonane li
twory naszych ojców i dziadków 
(..Ilaio, dziewczyno ma", „Bo mój 
chłopiec pitkę kopie”, „Kuba wyspa, 
jak wulkan gorąca", „Usta milczą, 
dusza śpiewa", „Przybądź do mnie, 
dam ci kwiat paproci" oraz kilkadzie
siąt Innych równie popularnych szla
gierów lat ubiegłych). Jam jazzowo- 
-beatowy reklamowany byl jako: 
„Jam Camp to styl super-pop dla 
wtajemniczonych, ekstrakt pop-artu 
w postaci skoncentrowanej, dla tych. 
którzy uważają się za awangardę, za 
koneserów przewyższających dobrym 
smakiem zwykłych śmiertelników'’.

Przyznam się, że mi to podchlebilo. 
Poczułem się trochę jak taki łódzki 
Claes Oldenburg, Andy Warhol czy Ja 
mę*. Rosenquist. Zajrzałem więc do 
studium „Pop art... i dalej" opubliko
wanej przez angielskiego historyka 
sztuki Mario Amayo. Dowiedziałem
i

się co to jest „camp" (element żar
tu w sztuce, wykpiwanic własnej 
twórczości, szczególnie popularny 
wśród intelektualistów, którzy uwa
żają, żc znają się lepiej na pop arcie 
niż sami artyści i widzą w sztuce po
twierdzenie własnych pojęć o życiu). 
Dowiedziałem się też. że jedna z 
kompozycji Warhola nosi tytuł „Zupy 
Campbella plus Coca-Cola plus Ma- 
rylln Monroe". Bogatszy w doświad
czenie wyjechałem do Warszawy wie
dząc, że jeśli podchwytliwie zapyta
ją mnie przy wejściu co skompono
wałem. odpowiem bez zająknięcia 
„Zupy Pudliszki plus oranżada plus 
Stenia Kozłowska".

Przyciemnione migające światła. Na 
sali tlok. Niewidoczny w mroku ze
spól byl już poza akustycznym zja
wiskiem dźwięku. Włączyły się ato- 
nalne trąbki, saksofony i puzon wen
tylowy. Z orgii dźwięków domyśli
łem się, że muzycy zmierzają ku fi
nałowi sympatycznego utworu „Ni- 
non. ach uśmiechnij się". Szkoda, że 
Kiepura tego nie doczekał...

Lubię takie imprezy. Są one jedną z 
nielicznych okazji, gdzie oprócz świado
mych jazz fanów, bądź beatma- 
nów, można jeszcze zobaczyć barwne 
lypy smutnych neskimów, wesołych 
grepserów, ciziów melomanków i dłu
gonogich kolorowych dziewcząt, któ
rych powieki są ciężkie od wyrafi
nowanie Intelektualnych spojrzeń, a 
prowadzenie lżejsze od powiek. Na 
scenie znów zmieniła się kapela. G i
tara zainicjowała pierwsze takty słyn
nego tanga „Umówiłem się z nią na 
dziewiątą", a to co potem nastąpiło 
można porównać do nagrań Soft Ma
chinę i płyty „Ceremony*.

Ktoś umiłował tańczyć, ktoś słu
chał, Inni z powodzeniem niszczyli 
przy bufecie nerki i wątroby, a tań
cząca kolo mnie piosenkarka jednej z 
estrad mówi: „wie pan, że ta ich 
muzyka, ten ich big-beat. czy jak 
mu tam, to ma bardzo uzdrawiające 
właściwości. Rozluźnia ręce. nogi. ca
le ciało pracuje. Jednym słowem: 
jest to lepsze od gimnastyki". Odpo
wiedziałem jej na to, że kierując się

takimi kryteriami można puzon, albo 
trąbkę nazwać idealnym środkiem do 
czyszczenia płuc.

Na sali atmosfera osiągnęła apogeum 
familijnego zbratania. Wszyscy baw i
li się świetnie, a nawet słyszałem o- 
krzyki „bis”. Na scenie natomiast po 
kilku taktach „La Palomy" zaczęto 
realizować awangardowe hasło — 
wszystko co akustyczne jest słyszalne, 
a więc może stać się muzyką. Ktoś 
zaczął śpiewać. Wysoka i dobrze u- 
mięśniona dziewczyna przedarła się 
do mnie i szepnęła: „przedyskutuj
my". Szczerze więc jej powiadam: 
„Nie lubię takiej muzyki i takiego 
śpiewu. Lubię tych co śpiewają ser
cem i duszą. W piosenkach czarnych 
śpiewaków jest wszystko, co ma dla 
nich olbrzymie znaczenie: miłość i 
dyskryminacja rasowa, więzienie i 
policja, szpitale, godność człowieka i 
jeszcze raz miłość. Piewcami duszy 
są leż inni pieśniarze: Edith Piaf, 
Bułat Okudżawa... „Glos zamierał mi 
na ustach, a dziewczyna oddalając się 
powiedziała z politowaniem: „Ja tam 
lubię Bonanzę i automaty do gry".

Tak więc kontaktu fizycznego nie 
nawiązałem, a na duchowy ona nic 
miały ochoty. Na chwilę zapaliło się 
światło, a do mikrofonu ktoś mówił, 
że styl Greków to byl ich styl życia, 
ich kultura mieściła się bez reszty w 
ich stylu życia. Potem poinformowa
no nas, że jesteśmy warstwą prze

ciętnych konsumentów i powinniśmy 
narzucić kompozytorom swoje upodo
bania. Wysoki drągal o wyglądzie 
Super-Stara krzyczał stojąc na krze
śle: „Trzeba iść z postępem i mieć 
umysł otwarty na nowe prądy arty- 
stycze”. Dorodna para na scenie po
całowała się. Zrobili to surowo i pro
sto i jak dla mnie trochę za szorstko
i za długo, choć miało to pewien po
smak artystycznej szczerości. Stojąca 
obok mnie dziewczyna rozrzuciła po
między tłum piłeczki pingpongowe i 
coś co przypominało balonki bez po
wietrza. Wybuchła muzyka. Operator 
telewizji (a może kroniki filmowej) 
zaczął wszystko filmować.

Zbliżało się ku końcowi. Wracałem 
jak ten długodystansowiec, samotny 
w tłumie i po raz pierwszy świtać mi 
zaczęła myśl, iż nigdy nie należy wy
kluczyć możliwości, że rozwój świato
wej rozrywki może kiedyś dojść do 
takiego punktu, kiedy ludzkość będzie 
się całkiem dobrze obywała bez po
trzeby rozrywki. Ludzkość znajdzie 
sobifc nowe rodzaje szaleńczych n- 
ciech (np.: domowy szpitalik psychia
tryczny, czy też dla dzieci „mały re- 
aktorck atomowy"). Wsiadając do 
pociągu realacji Warszawa — Łódź 
czułem się trochę jak ten, który wy
przedził ludzkość.

(Fragment przygotowywane,1 do druku 
książki „Polowanie na piosenkę” ).



Niewielki portrecik olejny przystoj
nego młodzieńca w granatowym 
mundurze ozdobionym baretką krzyża 
Y irluti Militari opatrzony jest na od
wrocie wypisana atramentem infor
macją: ..Walenty Drogosław Skórzew- 
ski, pułkownik 7-ego pułku piechoty 
wojsk Księstwa Warszawskiego, pan 
na 1’ogrzykowie, Szczurach i Rasz- 

kówku, + 1**8 rok“...
— To mój prapradziad — objaśnia 

p Elżbieta Przegalińska. On właśnie 
przywiózł z Hiszpanii do Polski 
„Ekstazę św. Franciszka" El Greco...

Oprawiony w złocone ramki por
trecik nie jest oryginalny. Kilkanaś
cie lat temu namalował go Stefan 
Szydłowski według miniatury zacho
wanej na pokrywce zamykanego ze
garka kieszonkowego. Sygnatura au
tora kopii jest widoczna, dyskretnie 
umieszczona w tewym rogu obrazka. 
Zabytkowy zegarek gdzieś się zawie
ruszył w czasie przeprowadzki p. 
Przegalińskiej do Lodzi z Jaworzyny 
na Dolnym Śląsku, gdzie po wojnie 
pracowała jako nauczycielka łaciny, 
angielskiego i francuskiego w tamtej
szej szkole pedagogicznej.

— Ten zegarek też ma ciekawą hi
storię — mówi p. Przegalińska. — Mój 
ojciec znalazł go całkiem przypadko
wo po wojnie w jednym z krakow
skich antykwariatów. Chyba w 1919

Fot. E. Kudaj

roku... Wewnątrz, obok wizerunku 
mego prapradziada, wygrawerowana 
jest dedykacja: „Klaudii Skórzew- 
skiej _  Marianna i Walenty Sko- 
rzewscy, 1851 rok". Był więc podaro
wany Klaudii, chrześniaczce Marian
ny i Walentego Skórzewskich. Data 
wskazuje, że otrzymała go dopiero w 
pięć lat po śmierci pułkownika. Pew
nie wcześniej była za mała na prz> - 
jęcie rodzinnej pamiątki... Oczywiście, 
ojciec natychmiast kupił od antykwa- 
riusza zegarek. Z miniaturki kazał 
swemu znajomemu malarzowi Stefa
nowi Szydłowskiemu zrobić ten por
trecik... Przy kłopotach przeprowadz- 
kowych nawet zapomniałam, że zega
rek jest teraz u mnie. Dopiero mój 
wnuczek, Karol, mi przypomniał. Na 
pewno jest gdzieś zapakowany. Jak 
tylko go znajdę będę mogła panu po

kazać...
W historii obrazu El Greco i jego 

drogi z Hiszpanii do Kosowa Lackie
go, gdzie niespodziewanie został od
kryty przed dziesięciu laty. zegarek z 
miniaturowym wizerunkiem imć puł
kownika wojsk Księstwa Warszaw
skiego, gra co najwyżej rolę przy
czynkowego epizodu. Zrezygnowałem 
więc z dalszych dociekań. Wszak nikt 
nie wątpli w istnienie Walentego Dro
gosława Skórzewsklego, pana na Po- 
grzykowie, Szczurach i RasZkówku. 
Istotnie żył i działał w pierwszej po

KONRAD TUROWSKI

Sekret EL GRECO•  • •

łowię zeszłego stulecia. Mówią o tym 
dokumenty -  jak choćby uwierzytel
niony rodowód Skórzewskich. W 
drzewie genealogicznym rodu, opraco
wanym przez prof. Przyborowskiego 
z Poznania w latach międzywojen
nych, Marianna i Walenty Skórzew- 
»ey zajmują ważną pozycję. Od nich 
wywodzi się kilka linii po mieczu i 

po kądzleli...
Pani Przegalińska pokazywała mi 

ten dokument. Przeglądałem też a l
bum ze zdjęciami wnętrz palacU w 
Popowiczkach- Wykonane zostały 15 
października 1929 roku. — Pamiętam 
tę datę bo lego dnia był mój ślub z 
pierwszym mężem — mówi właści
cielka albumu. — W 1915 roku znalaz
łam-album pośród śmieci...

Na żadnym zdjęciu nie ma jednak 
obrazu El Greco. — Już wtedy, gdy 
sprowadzony z Poznania fotograf 
robił te zdjęcia — informuje p. Prze
galińska — obrazu nie było w Popo
wiczkach... 16 kwietnia 1914 roku o j
ciec ofiarował go ks. pralaiowi Chot- 
kowskiemu z Krakowa. Było to w 
dziesiątą rocznicę ślubu moich rodzi
ców. Na urządzonym z tej okazji 
przyjęciu byl też ks. prałat Cholkow- 
ski. oglądając gromadzone przez me
go ojca dzieła sztuki tak się zachwy
cił tym obrazem, że ojciec nie na
myślając się wiele wyjął obraz z ra
my zwinął w rulon i ofiarował goś

ciowi...
Według relacji p. Przegalińskiej 

płótno genialnego malarza hiszpań
skiego pochodzenia greckiego z prze
łomu XV I i XV II wieku przywiózł 
w 1808 roku Walenty Drogosław Sko- 
rzewski. który powrócił do kraju z 
podróży do Anglii, Portugalii i Hisz
panii. — W tych wojażach — opo
wiada p. Przegalińska — pradziadowi 
towarzyszył ordynans, niejaki Michał 
Jaskóla, chłop uwolniony od pańsz
czyzny. Ponoć miał za złe pułkowni
kowi. że każe mu ze sobą wozić „ja- 
koweś paskudztwo" — jak określił 
zakupiony obraz — miast wzorem in
nych oficerów, zafundować sobie 
wzi?lędv którejś z pięknych Hiszpa
nek... Mój prapradziad pisał o tym 
szczegółowo w swoich pamiętnikach. 
Czytałam je. gdy jeszcze byłam pan
ną' Zachwycały mnie barwnością o- 
pisów Może ta lektura zadecydowała, 
że podróże po dalekich krajach stały 
się z czasem moją największą pasją. 
Byłam w wielu krajach...

Niestety, pamiętniki nie przetrwały 
wojny. Pani Przegalińska przypusz
cza, że zostały zrabowane przez hitle
rowców wraz z dziesiątkami innych 
bezcennych dokumentów' i zabytków, 
które 11 grudnia 1939 roku wywiezio
no dwudziestoma samochodami cięża
rowymi z pałacu w Popowiczkach. na 
osobisty rozkaz Greisera. Przetrwał 
tylko odpis tego rozkazu wydobyty z 
archiwum poznańskiego gestapo...

— Ponieważ byłam najstarsza cór
ką — wspomina p. Przegalińska 
ojciec wtajemniczał mnie w wiele 
swoich snraw nie interesujących 
młodsze siostry. On też wielokrotnie

opowiadał mi o obrazie Domenicosa 
Theotokopulosa. Zbieranie dziel sztuki 
było wielką namiętnością ojca. Bar
dzo starannie, z przysłowiową po
znańską dokładnością, prowadził ka
talogi swojej kolekcji, notował gdzie
i za ile kupione były poszczególne 
dzieła. Na pewno można byłoby tam 
znaleźć zapis dotyczący „Ekstazy św. 
Franciszka". Katalogi jednak również 

zaginęły bez śladu...

Z opowiadań ojca p Przegalińska 
pamięta, że obraz El Greco najpierw 
byl w Pogrzykowie. Po śmierci Wa
lentego Drogosława Skórzewskiego 
stal się wlasnoscią jego syna Arnolda 
Drogosława i przewieziony został do 
Łabiszyna. W 1862 roku, po śmierci 
pradziada, obraz odziedziczył mój 
dziadek Kazimierz Drogosław i za
brał go do Raszkówka. 16 kwietnia 
1901 roku płótno otrzymał mój ojciec 
Stanisław Drogosław, jako prezent 
ślubny. Odtąd byl w Popowiczkach. 
W 1912 roku, gdy byłam 5-letnią 
dziewczynką, ojciec sprowadził z Po
znania malarza Krajewskiego. Mial 
nam malować portrety a przy okazji 
odnowić niektóre obrazy z kolekcji 
ojca Pewnie wtedy konserwował 
„Ekstazę" i stąd wzięły się zamalo
wania o których była mowa w pierw
szych komunikatach opublikowanych 
po odkryciu obrazu w Kosowie Lac

kim...

Malarz Krajewski już nic żyje- 
Zmarł też ojciec p. Przegalińskiej, 
Stanisław Drogosław Skórzewski, któ
ry w 1962 roku uległ wypadkowi sa
mochodowemu w Krakowie. Nie ma 
też nikogo kto mógłby zaświadczyć o 
okolicznościach przekazania obrazu z 
Popowiczek do Kosowa.

Moja rozmówczyni twierdzi, żc w 
1925 roku, gdy była już po maturze, 
do Popowiczek przyjechał prof. Ko- 
nitzer. historyk sztuki z Poznania, za
interesowany zbiorami jej ojca. Wyle
gitymował się pismem polecającym 
od ks. prałata Chotkowskiego. Prze
kazał też od niego prośbę aby po 
śmierci prałata ojciec odebrał obraz. 
Ale ojciec, człowiek honoru, oświad
czył, że nie ma zwyczaju odbierać 
rzeczy raz darowanej. Wówczas 83- 
letni prałat podarował obraz swemu 
przyjacielowi i uczniowi ks. Kamień
skiemu. Ten z kolei sprzedał go pro
boszczowi w Kosowie Lackim, ks. 
Stępniowi...

Taką drogę według p. Przegaliń- 
skicj przebył obraz El Greco z Hisz
panii do Kosowa. Stanowczo przy 
tym podkreśla, że w żadnym razie 
nie czuje się upoważniona do roszcze
nia swoich jakichkolwiek praw do 
obrazu. — Nawet gdybym moglą u- 
dowodnić swoje prawa — mówi — 
nigdy bym z tego nie skorzystała w 
stosunku do rzeczy, którą komuś po
darował mój ojciec. Całą historię o- 
powiedziałam panu najzupełniej bez
interesownie. Może w ogóle na ten 
temat bym nie zabierała głosu, gdyby 
nie list od Anieli Kamińsklej. To 
ona zwróciła mi uwagę na informacje

które w 1967 roku ukazały się w pra
sie o odnalezieniu w Kosowie obrazu 
niewiadomego pochodzenia. Obawiała 
się. że władze zechcą odebrać cenne 
płótno księdzu Stępniowi. Prosiła 
bym wskazała, że obraz nie jest P o ć 
cież „niewiadomego pochodzenia" i 
legalną drogą trafił do Kosowa. Na
pisałam wtedy list do „Życia Warsza

wy"...
Aniela Kamińska z domu Bromiń- 

ska — dodaje p. Przegalińska — była 
moją nauczycielką. Dwanaście lat 
spędziła w domu moich rodzicow. 
Wiedziała o obrazie El Greco i jego 
historii. Po wojnie mieszkała we 
Włocławku przy ul. Słowackiego, 
gdzie zmarła dwa łata temu...

Czy wersja p. Elżbiety Przegaliń
skiej jest prawdziwa? Brak na to do
wodów. Jednocześnie jednak nie ma 
dowodów umożliwiających Jej odrzu
cenie czy zakwalifikowanie do inte
resujących ale nie całkiem prawdzi
wych opowieści przygodowych...

_ Od początku wokół obrazu El
Greco nic brak zgoła sensacyjnych 
ciekawostek — powiedziała mi dr 
Izabela Galicka, która wspólnie ze 
swoją koleżanką z Instytutu Sztuki 
Polskiej Akademii Nauk w Warsza
wie, dr Hanną Sygictyńską, odkryła 
w Kosowie dzieło genialnego artysty. 
Oto np. pierwszą informację o na
szym odkryciu podał do prasy red. 
Roman Janisławski z łódzkiego od
działu Polskiej Agencji Prasowej. Re
dakcje otrzymały tę wiadomość opar
tą o rozprawę opublikowaną przez 
nas w Biuletynie Historii Sztuki, 
wieczorem 31 marca 1967 roku. Gaze
ty wydrukowały ją więc pierwszego 
kwietnia. Wiele osób wówczas uwa
żało. że to po prostu żart prima apri- 

lisowy...
— Wersja p. Przegalińskiej — no

towałem wypowiedź dr I. Galickiej — 
na pewno zasługuje na uwagę ale 
budzi dość istotne zastrzeżenia Dziś. 
po dziesięciu latach żmudnych badań, 
dociekań i analiz, które pozwoliły na 
autorytatywne rozstrzygnięcie, że zna
leziony obraz wyszedł spod pędzla 
Domenicosa Theotokopulosa, musi bu
dzić wątpliwość podkreślana okolicz
ność o wyjmowaniu obrazu z ram i 
jego ewentualnej konserwacji Stwier
dzono bowiem ponad wszelką wątpli
wość. że znaleziony w XVlU-wiecz- 
nych ramach ohraz nie był z nich 
wyjmowany w tym stuleciu. Odkryte 
na płótnie dwie warstwy zamalowań 
chropowatej faktury charakterystycz
nej dla warsztatu sławnego mistrza, 
wykonane zostały najpóźniej w XVIII 

n'icku...

Jeśli nawet Walenty Drogosław 
Skórzewski przywiózł płótno do Pol
ski. to na pewno kupując je nie mógł 
czynić tego ze względu na głośne na
zwisko artysty. El Greco stal się 
przecież sławny dopiero w naszym 
stuleciu. Wcześniej nikomu nie był 

znany...
A może opowieść p Przegalińskiej 

dotyezy całkiem innego obrazu?...

X  Y  Z
Muszę się przyznać, że mam tre

mę. W katalogu do wystawy Lecha 

Kunki (Salon Sztuki Współczesnej — 

kolejna ekspozycja z cyklu wystaw 

prezentujących tendencje wizualne i 

konstruktywlstyczne w polskiej sztu

ce współczesnej) pisze wyraźnie, że: 

„Posiada (Lech Kunka — przyp. 

A. G.) około 300 recenzji w pismach 

krajowych i zagranicznych”. 300 re

cenzji, kupa zapisanego papieru, ob

szerna książka, bardzo obszerna książ

ka, niemalże monografia. 1 gdzie ja 

się pcham? Ale trudno, raz kozic 

śmierć.

Kunka pokazał prace powstałe w 

latach 1958—1974. Z 1958 roku są dwa 

obrazy, z 1960 roku — jeden obraz, 

i. 1970 i z 1971 — po dwa obrazy. 

Najwięcej obrazów jest z 1974 roku

— jedenaście sztuk. Ogółem prac 

trzydzieści. (Według katalogu). Jeden 

obraz zrobiony jest techniką olejną, 

dwa — emulsyjni;1; reszta techniką 

akrylową.

Czytam tvtuly obrazów: Kompozy
cja Układ LLO. Układ DLX, Układ 
UXY, Układ 0 X 0 . Układ OXM , 
Układ M XX, Układ LXY, Uklarl X. 
Układ LXX, Układ O, Układ DXD, 
Układ DXL, Układ DXA, Układ YB. 
Układ XYA, Układ YO, Układ XLY, 
Układ LX. Układ XDL, Układ OYM, 
Układ YXX , Układ XYX , Układ 

XOX.

Pamiętam inne tytuły, które kiedyś 
czytałem pod innymi obrazami (in
nych malarzy, oczywiście): Madonna 
z Dzieciątkiem, Zwiastowanie. Zdję
cie z Krzyża. Wenus i Kupidyn. Os
tatnia Wieczerza, Danae, Pieta, Ana
tomia dra Tulpa, Maja ubrana. Maja 
naga. Śmierć Sardanapala, Zbierające 
kłosy, Olimpia. Plaża w Asnleres, 
Słoneczniki, Gracze w karty, Macie

rzyństwo...

Patrzę na obrazy Kunki, na kóllia, 
koła. kółeczka, na puszki, na pokryw
ki od puszek, na czopki, sterczące 
z płaszczyzny obrazu, na okrągłe 
dziurki w płaszczyźnie, na zdjęcia 
wklejone w dna puszek i jest to tak, 
jak bym patrzył na coś, czego nie ma. 
Kunka poukładał elementy (przeważ
nie kółka, czasem płaszczyzny, cza
sem przedmioty) w jakieś rytmy, 
w jakieś ciągi — dlaczego w takie, 
a nie w Inne?, dlaczego w czerni, a 
nie w purpurze?, dlaczego w układzie 
XYA  jest kółek 81, w układzie XOX
— 108. w układzie XDL — 165, a w 
układzie OYM — aż 285? Przepra
szam, źe pytam lak naiwnie, ale chcę

wiedzieć. A wobcc obrazów Kunki 
nie mogę inaczej formułować pytań. 
Chcę wiedzieć, dlaczego w sztuce 
Kunki to, co się dzieje (czy tam się 
w ogóle coś dzieje?), dzieje się tak 
właśnie, a nie inaczej. Kiedy patrzę 
na Zdjęcie z Krzyża czy na Maję na
gą, wszystko widzę, wriem wszystko
i więcej — głęboko przeżywam to, co 
widzą moje oczy. Kiedy patrzę na 
Układ LXY, albo na Układ LXX  — 
nie wiem nic. Najzabawniejsze jest 
to. że odnoszę przemożne wrażenie, 
że i autor Układów też nic nic wie. 
(Używam słowa „najzabawniejsze . 
chociaż, być może, ktoś inny użyłby 
tu słów „najgorsze", lub „najtragicz
niejsze", niestety, nie dramatem mi 
tu pachnie, a groteską, a farsą).

W tekście zamieszczonym w kata
logu znajduję dwie wypowiedzi Kun
ki. Pierwsza: .... szukam wyrazu, któ
rym mógłbym wypowiedzieć nasze 
czasy, a więc wyrazu, który oddawał
by atmosferę tak wielkich wydarzeń 
XX  wieku, jak chociażby wybuchy 
broni nuklearnej, czy wypraw ko
smicznych. Nasza epoka tak, jak każ
da inna. ma swój nastrój, swój k li
mat, który chcę wyrazić środkami ma
larskimi. Eormę narzuca wszystko lo, 
co kształtuje epokę”. Gdyby ktoś mial 
wyrabiać sobie pojęcie o nastroju
i klimacie epoki na podstawie twór
czości Kunki. łacno doszedłby do 
wniosku, że klimat straszliwie się jej 
popsuł, a nastrój prysnął, jak mydla

na bańka.
Wypowiedź druga: „Dla mnie waż

niejsza jest struktura, budowa świata, 
tego małego świata — mikrokosmosu
i tego dużego świata — makrokosmo- 
su. Moje przygody i emocje są poka
zywane bezpośrednio, przez barwę, 
przez układ kolistych form”. Mamy 
zatem do czynienia z typowym prze
rostem teorii nad praktyką. Dodajmy, 
że teorii wielce mglistej, pod parasol 
której schronić się bezpiecznie mogą 
również przygody i emocje pokazywa
ne bezpośrednio, przez barwę, przez 
układ kwadratowych form: także 
przez barwę i przez układ trójkątnych 
form, a także przez barwę l przez 
układ trapezowych, romboidalnych, 
sześciennych, wielobocznych. eliptycz
nych 1 wszystkich innych form.

Cytowane wyppwiedzi Kunki po
chodzą z początku lat sześćdziesiątych. 
Kunka malował wtedy kola 1 kółka, 
a było to wynikiem zwrócenia uwa
gi na „zjawisko relacji sztuki z nau
ką’ (z katalogu). Był wtedy Jednym 
z wielu, którzy twierdzili, że inspiru
je ich mikroskop. Tak naprawdę, to 
nie mikroskop ich inspirował, a sche
matyczny rysunek w podręczniku bio
logii dla niższych klas, przedstawiają
cy kilka komórek w kupie. Z obrazów 
pokazanych na obecnej wystawie są
dzić można, żc aktualnie Kunkę inspi
ruje suwak logarytmiczny i suwmiar
ka. Jeśli nawet Kunka potrafi posłu
giwać się suwakiem logarytmicznym, 
to gdzieś mu się zapodziała katłka. 
na której były zanotowane dane. Te 
dane, które z farby, płótna, z puszek, 
z obojętnego tworzywa, czynią dzieło

sztuki. Pozostały kolka, kółka pousta
wiane w szeregu. Tytuły mające su
gerować ogromną przemyślność dzia
łania. A za kółkami, za tytułami kry
je się pustka. Bezradność. Bezsens. 
Czyżby pustka i bezsens, to właśnie 
był klimat i nastrój naszej epoki? Oj, 
cokolwiek by o niej nie powiedzieć, 
to nie jest ona ani pusta, ani bez
sensowna.

W jednym z ostatnich numerów 

„Szpilek" Jan Koprowski wydrukował 

wiersz „Znaki zapytania”, który tak 

się kończy:

„Bezbronne słowa wydane na 
pastwę.

Jak wywieść je z domu 
ciemności

I do jasnych dopłynąć brzegów? 
Czy rzecz w tym, aby wszystko 

gmatwać? 

Czy sztuka, to labirynt
niemożności, 

proszę Szanownych Kolegów?”.

Czy sztuka to labirynt niemożnoś

ci? Wychodząc z wystawy Kunki po

myślałem sobie — w tym wypadku, 

tak.
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------błysnęła latarnia, zalała
morze, plażę i pasmo wydm kredo
wym światłem i oboje — opodal, na 
grzbiecie jednej z nich zobaczyli 
czerniejącą nieruchomo sylwetkę 
mężczyzny. Człowiek ten, ujrzawszy 
ich w przepływie fali światła, wołał 
zdyszanym głosem: Tereso, Tereso 
szukam cię. Oboje znieruchomieli i 
stojąc tak, słyszeli jak piasek skrzypi
i osuwa się pod krokami kogoś idą
cego tu spiesznie. Henryk ścisnął dłoń 
Teresy, zapytał zdumiony: Kto to? 
bo to nie był glos Kostrzewy ani 
stryja Jakuba, żaden znany mu glos. 
Wówczas Teresa rzuciła w ciemność, 
w stronę tego skrzypienia piasku: 
Murza? Franek, to ty? Ciemność od
powiedziała: Nie, to nic Murza, to ja, 
trojga imion Jan Archibald Herkules
R o h r ----Ten glos byl lekko kpiący
albo tylko rozbawiony, może sytuacją, 
w jakiej zastawał poszukiwaną Tere
sę. Kobieta szepnęła: Zostaw nas na 
chwilę samych, Henryku, odprawię go 
zaraz. Widocznie przyjechał wieczo
rem, szukał mnie, poszedł do naszego 
domu: ojczym go toleruje. Paulina 
sprzyja mu wyraźnie. Powiedziała mu 
pewnie, że wyszłam odprowadzić cię 
na statek, 011 zresztą sam wie. gdzie 
może mnie znaleźć, gdy znikam z do
mu, aby odpocząć od ojczyma.

Henryk pomyślał wtedy — przypo
m ina sobie nieprzyjemne ukłucie, ja 
kiego doznał wówczas: więc jest ktoś, 
kto wie, gdzie ją można w nocy zna
leźć, więc teraz jest może już nie Ko
strzewa, a ten jakiś Jan Herkules Tu- 
cydydes. Artysta malarz, mówiła, 
wielki ironista. Dobry przyjaciel — 
mówiła. Czy tylko przyjaciel?

Odszedł za krypę rybacką, potem
— z pochyłości piaży tuż nad sani 
rąbek wody leżącej przy wilgotnym 
piasku cicho jak pies warujący a go
towy do skoku, i krawędzią plaży 
począł iść w stronę portu wolnym 
krokiem, nasłuchując czujnie, czy nie 
usłyszy jej wołania. Nie słyszał długo. 
S/.edl, przystawał, bojąc się zawrócić, 
aby nic być tam zbędnym, czy co 
gorsze, nie zobaczyć czegoś, czego by 
wola! nic widzieć. Znowu uchodził, 
niemal uciekał w stronę portu. Nagle 
zatrzymał się i postanowił: podejdę 
ich po cichu, zdekonspiruję, może ta 
cala Teresa to wielka deklamator-
Ita--- ? Bo kimże jest ten Rohr dla
niej, kim ów Franek o kaszubskim 
nazwisku Murza? Który też ma pra- 
w'o mówić do niej po imieniu: Tere
so. Po chwili roześmiał się: źle, za-1 
czyna mnie kłuć żądło zazdrości. Za
wrócił w stronę portu. Ale zaraz 
przystanął, bo posłyszał za sobą ści
szone wołanie. Henryku, gdzie je
steś? I plaskot stóp biegnących po 
wilgotnej krawędzi plaży. Odwrócił 
się. czekał i po paru sekundach już 
m iał ją przy sobie. Zle obliczyła od
ległość. wpadła w ciemności na nie
go. uchwyciła się jego ramion, szep
tała: Czekałam na ciebie, nie wraca
łeś, myślałam, żeś odszedł, żc cię n i
gdy nie zobaczę — —

W tej chwili błysnęło Rozewie i 
wyłuskało z ciemności jej twarz pod
niesioną ku niemu; niespokojną, na
piętą. pełną oczekiwania. Poczuł ło
mot jej serca, ciepło jej ciała przyle
gającego do jego bioder i piersi, po
czuł jej drżenie, gorąco policzka 
przyciśniętego kurczowo do jego twa
rzy. Szepnął, Tereso, co ci jest. drżysz 
cala? Boję się, szepnęła. Czego? — 
zdziwił się. Wojny, powiedziała nie
spodzianie. On, Rohr, przyjechał tu 
na dwa dni przed podróżą do Fran
cji. Ma w Paryżu wynająć locum, 
wrócić tu, zabrać matkę i siostrę, aby 
tam przeczekać niespokojny czas. 
Mówił, że ja też powinnam pomyśleć
o likwidacji tego domu, uciekać skąd 
z ojczymem.

Henryk wzdrygnął się ze zniecier
pliwieniem: Wojna? Jaka wojna? Pa
nika rz z tego twojego Rohra. Cóż on 
ci naplótł?

Teresa nie zdejmowała ramion z 
jego barków, mówiła gorączkowym 
szeptem: Nie. Henryku, tym razem to 
nie panika, on wrócił ze Szwajcarii, 
tam ludzie mówią, że na pewno bę
dzie wojna, lada miesiąc, że Niemcy 
nas wezmą w trzy tygodnie. On tam. 
w Szwajeari, też się z nich — mówi
— śmiał, ale potem jechał przez 
Niemcy, przez Berlin i — tam, mówi. 
ogarnął go lęk Całe Niemcy dudnią 
od podkutych butów, od czołgów i ar
mat. w powietrzu czuć proch i krew, 
żądzę wojny. Jego ojciec, makler o- 
krętowy, unewnil go, na co się zano
si. Oni, ludzie interesu, pierwsi wie
dzą, eo się święci. Stary Rohr cale 
rezerwy pieniężne umieścił w ban
kach szwajcarskich, rodzinie każe 
wynosić się za granicę. A twój oj
ciec. Henryku, nie ci nic mówił?

Henryk najpierw zaprzeczył: nie, 
skądże, ale potem zamilkł. Przypom
niały mu się słowa ojca, które wtedy, 
niechętny wszystkim jego rozkazom i 
zaleceniom, nie uznający jego racji, 
puścił mimo uszu. Owszem — powie
dział wreszcie z namysłem — ojciec 
napomykał mi w ostatnim dniu przed 
wyjazdem, żebym, skoro już będę w 
Anglii, spotkał się ze stryjem, tym 
czwartym Giintherem, wiesz, archeo- 
iogipm-podróżnlkiem. Mówił, że napi
sze do niego, żeby mnie odszukał w 
Soiithampton — — żebym — — je
żeli dogadam się ze stryjem Konra
dem i będę miał chęć zostać w ogó
le w Anglii, tam studiował. Powie
dział jeszcze: lepiej hedzie. Jeśli mło
dzi mężczyźni znajdą się teraz jak 
najdalel od tego nieszczęsnego kraiku 
nad Wisłą — — Myślałem, że cho
dzi mu o oddalenie mnie od domu. 
od moich lew'cni»evch przyjaciół, 
mówiłem ci — kiedyś znalazł u mnie

plik wierszy jednego z nich 1 wpadł
we wściekłość, a — — On chyba 
mial na myśli wojnę. Może mimo 
wszystko boi się o mnie, ten mój
Stary ----

Widzisz — posłyszał — widzisz, 
Rohr ma raćję. Henryk mimowolnie 
zluźnil uścisk, w którym trzymał 
Teresę: właściwie ręce mu jakoś sa
me opadły: powtórzył to słowo, któ
rego nic umiał przemienić w obraz: 
wo,f-na — — W tej chwili światło 
latarni znowu zalało plażę, wydobyło 
z ciemności twarz Teresy pełną wiel
kiego nienasyconego głodu i Henryk 
poczuł nagły lęk, żc wszystko, co 
trwa teraz obok, spokojne morze, ci
sza plaży, łagodnie migocące gwiazdy, 
ta kobieta żywa, tuląca się do niego

kurczowo, jakby w przedśmiertnej 
trwodze, że to wszystko zniknie, za
nim zdąży przyjrzeć się temu, wchło
nąć w siebie, pochwycić w ręce. W y
ciągnął gwałtownie ramiona, jakby 
chciał w nich zamknąć na zawsze ko
goś, kto jeszcze jest żywy, cały, pra
gnący tego życia z całej siły, tym 
mocniej, że światem idzie niesłyszal
ny tu jeszcze łomot podkutych butów, 
armat i czołgów, i napotkał jej wy
ciągnięte ręce, i spletli się w kurczo
wym uścisku, jak dwoje tonących 
chwyta się nawzajem siebie, szukając 
ocalenia w drugim człowieku. Zaczęli 
iść w stronę wylotu jaru otwierające
go się na plażę: to ona. Teresa, odda
jąc mu gwałtowne pocałunki, kiero
wała kroki ich obojga.

Po chwili znaleźli się już w wąwo
zie, nakryci przed wzrokiem nieba 
gęstwą gałęzi, oddzieleni od obcych 
oczu ścianą krzewów, ciepło i m ięk
ko przyjęci przez zaciszne gniazdo w 
kotlinie Jaru, której podściólka nawet 
nie zaszeleściła zaschłymi liśćmi i ig
liwiem. Kładąc się. wyczuł ręką pu
szystą wełnę, przesunął po niej dło
nią. pomyślał zdziwiony: koc, skąd 
tutaj koc? W tym samym momencie 
zrozumiał: ona była tutaj wcześniej, 
zanim spotkali się; zostawiła ten koc; 
jak ona wszystko przewidziała z góry
i przemyślnie ułożyła,

Ocknąwszy się, leżał jeszcze przez 
chwilę nieruchomo, nic czując nic 
prócz szumiącej pustki w głowic i 
naraz usłyszał — ciszę. Tak inten
sywną, żc niemal dotykalną. Potem 
zaczął rozróżniać materię szelestów, 
szmerów i głosów, które tę ciszę pod
kreślały i czyniły jeszcze głębszą; 
najpierw dobiegł do niego blaszany 
odgłos kropel wilgoci spadającej z 
drzew na listowie krzewu pochylone
go nad jego twarzą, później — lekkie, 
jak przelot skrzydeł ptasich — osu
wanie się igliwia ze świerków; raczej 
wyczul niż zobaczył w przedświcie 
kształt kity wiewiórczej, która zawi
sła w locie z gałęzi na gałąź, upusz
czając szyszkę; potem doleciał do 
niego daleki, senny plusk jakiejś 
pierwszej zbudzonej fali i naraz ode
zwał się — ostry świr mewy przc- 
fruwającej nad jarem. Poruszył lek
ko ręką; zasypiając podłożył ją sob’e 
pod głowę; ścierpła mu lekko. Pod 
palcami wyczuł źdźbła trawy; przesu
nął po niej opuszkami: źdźbła miały 
konsystencję delikatnego mięsistego 
jedwabiu. Wciągnął powietrze, pach
niało mchem, grzybami i słodko — 
cierpkawą wonią nie znanych ziół. 
Wszystko teraz, obrazy, głosy i zapa
chy, działało na niego z taką siłą, 
jakby zwielokrotniła się w' nim inten
sywność odbioru świata. Samo jego 
istnienie przepełniało go dojmującą, 
aż bolesną radością. Szukał przyczy
ny: skad to? Potem wyciągnął drugą 
rękę. tę wolną i dotknął śpiącej obok 
kobiety; bito od niej ciepło; dobre, 
bezpieczne; czyżby to dzięki niej? — 
pomyślał i naraz przypomniał mu się 
Jan Rohr. jego wieść o wolnie Ogar- 
nał go lęk, że ta kopuła ciszy, pełna 
leśnych woni. głosów ntactwa i szme
rów. gasnących gwiazd — zarwic się 
nad ich głowami i pogrzebie ich ra
zem. Leżał iak sparaliżowany tą my
ślą i w tej samej chwili — jak cię
cie błyskawicy w głębokiej ciemności
— przeszył ciszę jazgot strzałów ka

rabinowych, rozszedł się momentalnłe 
po jarze — odbitym echem trzasku 
trafionych pni, sypiących się gałązek
i liści. Teresa zerwała się i, wiedzio
na wrodzonym kobiecym instynktem, 
opadła zaraz, zasłaniając Henryka 
swoim ciałem. Uchwycił się jej ra
mion, jej sukni; drżał. Myślał: woj
na? Po chwili rozległa się druga se
ria strzałów. Kobieta oplotła go ra
mionami. szepcąc uspokajająco przy 
uchu: Nie bój się, to erkaemy, to 
pewnie wopiści. Rohr mówił, że idąc 
tutaj, napotkał wzmocnione patrole, 
legitymowali go dwukrotnie. Oni czu- 
W'ają. Strzelają teraz, bo może spo
strzegli kogoś przemykającego się, 
może gonią kogoś albo — — Odcze
kała jeszcze chwilę. Była głucha ci

sza. Powiedziała: Albo oni spostrze
gli nas z wieczora na plaży, przyj
rzeli nam się dobrze w ciemności, 
rozpoznali mnie, oni nas tu znają, a 
teraz znaleźli nasze ślady prowadzące 
do parowu i dali serię w jar, ot tak, 
na postrach i na znak, żc są, że czu
wają, żc wiedzą, iż to tylko m y ----

Gdzieś dołem jaru od strony plaży 
szurały czyjeś kroki — zdawało mu 
się — czyjeś stopy gniotące zeschłe 
liście, potem z pobliża, jakby z pod
nóża zbocza, w którym znajdowała 
się ich kotlina-gniazdo, dobiegła do 
nich ściszona rozmowa, jakby tłu
miony śmiech i popisk psa. A inożc 
to wiatr od morza znosił do jaru te 
odgłosy z plaży? Po chwili bowiem 
wszystko ucichło. Teresa odetchnąw
szy, zsunęła się na ziemię, Henryk 
dźwignął się na łokciu, objął ją ra
mieniem, przylgnął twarzą do jej go
rącej twarzy, szepnął: Kiedyś szliśmy 
z mamą po ulicy, rozległy się jakieś 
strzały, zza rogu wyskoczyła konna 
kawalkada, za nią tłum — — Mama 
tak samo jak ty przed chwilą osłoniła 
mnie sobą — — Dopiero co cię od
zyskałem i już miałaby być wojna?

Przygarnęła go do siebie: Nic myśl 
teraz o tym. Może to, o czym mówił 
Rohr, lo tylko takie niemieckie stra
chy na Lachy? Niemcy chcą mieć o- 
twartą drogę do Prus Wschodnich, 
straszą nas i Europę czołgami, żeby 
pod ich groźbą wymusić od nas Ko
rytarz Gdański. Zresztą jutro o tym 
pomyślimy, zastanowimy się co robić. 
Teraz — zaśnij jeszcze na chwilę, 
zbudzę cię na czas. Przysunęła się 
bliżej, ogrzewała go swoim ciepłem. 
W tulił się w nic, przymknął powieki, 
wgarnął się w nią; znużony, zaczął 
zapadać w sen, gęstniejący od ptasich 
świrów i szelestu opadających kro
pel rosy. Czul się znowu bezpiecznie 
jak w gnieździć. To uczucie było po
dobne do czegoś raz już kiedyś prze
żytego: na brzegu snu szukał pamię
cią tamtego dnia i — znalazł; zapa
chniała mu sierść zwierzęca, jakby

skóra mokrego od deszczu psa. Za
czął wietrzyć nozdrzami, szukać 
źródła tej woni i po chwili wiedział, 
to był zapach koca nawilgłego 
mchem i nadmorską nocą. Teraz otu
lała gp nim szczelnie, bo od ziemi 
ciągnął ziąb i chłód od morza płynął; 
rześki, krystaliczny ale dojmująco 
przenikliwy; tak bezpiecznie i spo
kojnie, bo znowu naszedl go wielki 
spokój — czul się — już wiedział 
kiedy — w dzieciństwie, gdy wracał 
spod ulewy — — — przezwyciężyw
szy bieganiną pod piorunami strach 
przed burzą. Wsuwał się pod koc, na 
którym spał zawsze jego pies. Koc, 
nasiąkły zapachem psiej sierści, w il
gotniał jeszcze bardziej od jego, Hen
ryka, mokrych włosów i zaczynał in
tensywniej pachnieć Rexem. Potem 
wchodziła matka, targała go delikat
nie za czuprynę i mówiła: Widzisz, 
najlepiej przespać burzę, zamknąć 
oczy przed piorunami i błyskawica
mi, Teraz matki nie ma, jest Teresa; 
jej włosy też trochę pachną kocem, 
ale bardziej mchem i grzybami: to 
jej głowa przez cały czas, gdy Tere
sa stawała się jego pierwszą kobietą, 
spoczywała na kępie mchu: koc zsu
nął się pod jej plecy. Henryk oddy
chał teraz tą leśną ziołowo-zwierzęcą 
wonią. Poczuł tchnienie oddechu Te
resy nad czołem; pochylała się nad 
nim, podsuwając mu róg koca pod 
głowę. Podniósł powieki i w szarze
jącym przedświcie zobaczył zmarsz
czkę biegnącą od kącika jej ust ku 
nozdrzom; matka m iała taką samą 
zmarszczkę, gdy ojciec zaczął znikać 
na cale wieczory z tamtą, drugą ko
bietą; matka przeczuwała, kim stanie 
się ta druga kobieta dla jego ojca, 
kim będzie dla jej dzieci.

Musnął wzrokiem pasmo siwych 
włosów nad czołem Teresy, pomyślał: 
Ona jest starsza ode mnie, ona się 
szybciej zestarzeje; czy będę tak sa
mo ją  całował J  to samo czuł, gdy 
bruzdki zamienią się w bruzdy, a 
włosy staną się cale siwe? I)o jakich 
uczuć zdolny jest stary człowiek? 
Ojciec — — Ja też kiedyś będę wy
glądał jak on, mam jego sylwetkę, 
mimo rysów i usposobienia matki. Co 
wtedy Teresa będzie czuła dla mnie, 
z fałdami tłuszczu na karku, łysieją
cego, odpychającego fizycznie? 
Wstręt? I naraz dobiegły do niego, 
jakby czekające za progiem świado
mości na tę właśnie chwilę porów
nań, słowa macochy; Jedna fałda 
tłuszczu na karku twego ojca droższa
mi je s t----Miał wtedy osiemnaście
lat, przyjechał do Lodzi na święta 
Wielkiej Nocy, zamieszkał jak zwykle 
u ciotki. -Któregoś popołudnia piękna 
Karolina przybiegła; opowiadała, dy
gocąc jeszcze, o tym, jak ludzie z 
fabryki przyszli do gabinetu jego 
ojca z żądaniem cofnięcia zwolnień, 
a ona stała za drzwiami, drżąc z lę
ku o niego. Mówiła: Przyciskałam 
ręce do piersi, słuchając ich podnie
sionych głosów’, słuchając krzyków na 
podwórzu od strony fabryki, gdzieś 
rozległ się jakiś huk — — Henryk, 
z którym się nic przywitała nawet, 
powiedział, gdy ciotka wyszła na 
chwilę, żeby zarządzić coś w kuchni: 
Niech się pani tak nic boi, ojciec 
zapisał pani połowę majątku, dom w 
dożywotnie użytkowanie, będzie pa
ni bogata, będzie miała się gdzie roz
pierać i dokąd zapraszać swoich mło
dych przyjaciół z potężnymi bicepsa
mi. Widziałem panią wczoraj na 
Piotrkowskiej 7, jednym z nich, 
wchodziła pani do lokalu, wszedłem 
za wami, tańczyła Pani w jego uści
skach, podczas gdy mój tłusty -ojciec 
użera się z ludźmi, żeby pani — — 
Odwróciła się, oparła plecami o 
drzwi, powiedziała z gniewem: Ty 
głupcze, ty zawzięty, okrutny głupcze, 
jedna fałda tłuszczu na karku twe
go ojca droższa mi jest od wszystkich 
potężnych bicepsów moich młodych 
przyjaciół. To co, że przyjaźnię się z 
rówieśnikami z mojej sfery, z mojej 
ulicy? Znałam Ich, zanim się znala
złam w pałacu twego ojca: Wy, ro
dzina twojej matki odwracacie się 
ode mnie. odmawiacie mi prawa do 
waszego świata. I macie mi za zle, 
żc nic zrywam z moim. Twojemu

ojcu nie przeszkadza, ie  pójdę sobie 
potańczyć z chłopakiem z mojej u li
cy, z Widzewa, a tobie przeszkadza? 
A ja lubię wesołość, lubię śpiewać, 
tańczyć i kocham także piękne przed
mioty, tc wasze kryształy, buchary
i palisandry, waszych Gierymskich i 
Michałowskich: twój ojciec mi je o- 
fiarował. Jakie ty masz prawo do 
wydawania recept na życie, na m i
łość, na obyczajność? Co ty wiesz o 
czułości, jaką może mieć młoda 
dziewczyna do starszego mężczyzny?
I do jakiego oddania, do "Jakiej tk li
wości w obcowaniu z młodą dziew
czyną zdolny jest ten rzekomo, jak ci 
się wydaje — stary, bo pięćdziesię
cioletni mężczyzna? Wtedy Henryk 
powiedział — przypomina sobie teraz
— A jednak intuicja mnie nic zawio
dła. ona, ta intuicja od razu powie
działa mi, gdy tylko pani stanęła w 
progu naszego domu. kim pani jest. 
Ale pani i tak przeszła moje oczeki
wania, bo wiedziałem, że istnieje 
kurewstwo w czystej formie, takie 
zawodowe, handlowe: ciało za pie
niądz, pieniądz za ciało; ulice tego 
miasta pełne są tych „dam" od m i
łosnych usług. Ale nie przypuszcza
łem, że może być także kurewstwo 
amatorskie, takie sznurowato senty
mentalne: wzniosła, szczera i głęboka 
miłość z tkliwością i przywiązaniem 
za buchary i palisandry. Intuicja 
mnie nie myliła.

Karolina rzuciła się na niego; gdy
by nie był schwycił jej za podniesio
ne ręce i nie posadził siłą na kana
pie, byłaby go spoliczkowala. Powie
dział: Proszę grzecznie siedzieć na 
kanapie Giinthcrów i nie podnosić 
rąk na jednego z nich, bo kiedyś od
da; jest już dosyć silny fizycznie, 
nic boi się ojca i obejdzie się bez je
go laski i pieniędzy; są jeszcze krew
ni, którzy mnie nie opuszczą — — 
Przez chwilę trzymał ją tak przy
gwożdżoną do kanapy, potem puścił 
gwałtownie, bo zobaczył łzy w jej 0- 
czach i usta wykrzywiające się w 
podkówkę: posłyszał szept: Zly, zly, 
za co ty mnie tak nienawidzisz? Po
wiedział: Za matkę, za jej krzywdę.
I w ogóle — za tę sznurowatą miłość 
pani i mojego Starego.

Teraz, po tatach, tu, w jarze, gdy 
patrzył na bruzdę przy ustach Teresy 
pochylonej nad nim z tkliwością, do
biegły go słowa macochy: Jedna fał
da tłuszczu na karku twojego ojca 
droższa mi jest niż wszystkie bicepsy 
moich młodych przyjaciół — — 
Usiadł. Teresa zapytała niespokojnie: 
co się stało? Chcesz już iść na sta
tek? Potrząsnął głową, nie mógł ode
rwać wzroku od lej bruzdy na jej 
twarzy, od siwego pasma włosów; to 
one przejmowały go trudnym do opi
sania wzruszeniem: czuł potrzebę do
tknięcia jeszcze raz ustami tej zmar
szczki, pierwszej zapowiedzi przemi
jania, jakby chciał przeprosić Teresę 
za to. co jej tę zmarszczkę wypisało 
na twarzy, wynagrodzić ową nieu
chronność przemijania, przyszłą 11- 
tratę urody, młodości, ciepła ludz
kiego ciała; zrobiło mu się jej żal
i siebie żal. żal po trosze ojca i na
wet tej głupiej kobiety, Karoliny. 
Powiedział nagle: Zdaje mi się, że 
byłem dla nich trochę niesprawiedli
wy. Dla kogo? — rzuciła Teresa. Noo
— dla nich. Dla ojca i tej jego dru
giej żony. Zdziwiła się: Skąd ci to 
nagle przyszło do głowy? Nie odpo
wiedział. Dotknął ustami brzeżka jej 
warg. właśnie w tym miejscu, gdzie 
ta bruzda zaczynała się wąską kre
ską.

Otoczyła ramieniem jego barki. — 
Pamiętasz, tak siedzieliśmy kiedyś 
jako dzieci na wydmach, zapatrzeni 
w morze. Ale teraz już ci nic pozwolę 
odjechać, opuścić mnie. Zostaniesz ze 
mną. To na ciebie czekałam przez te 
lata. Szczęśliwa jestem, żeśmy się 
odnaleźli.

* Fragment powieści p t. „Fuga z tema
tem miłosnym”, ktńra ukaże się wkrótc* 
w Wydawnictwie Łódzkim.

WANDA KARCZEWSKA

NOC CZERWCOWA 
NAD MORZEM*
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U PRZYJACIÓŁ
W Budapeszcie w wieku 94 lat 

zmarł wybitny dramaturg i powieś- 
cio-pUarz węgierski Menyhert Lengycl. 
Pisarz po burzliwym życiu, klóre spę
dził głównie za granicą, głównie w 
USA, a przez ostatnie dwadzieścia lat 
we Włoszech, wrócił do kraju kilka 
tygodni temu. Nigdy jednak w swoje] 
twórczości nie używał innego języka 
poza węgierskim i przebywał głównie 
w środowisku swoich rodaków. W o- 
statnim czasie swoisty renesans prze
żywa powieść Lengyela „Szczęśliwe 
miasto" napisana w okresie pierwszej 
wojny światowej.

W Lipsku trwają przygotowana do 
XVII Międzynarodowego Festiwalu 
filmów Dokumentalnych i Krótkome- 
trażowych. Dotychczas zgłoszono po
nad 100 filmów z przeszło 40 krajów, 
m. in. chilijski „Nasza historię tworzy 
lud", reportaż „Portugalia — narodzi
ny wolności", film brytyjski o walce 
partyzantów palestyńskich, szwajcar
ski poruszający problem włoskich 
„Gastarbeiterów", a znana aktorka a- 
merykańska Jane Fonda i Tom Hay- 
den zgłosili reportaż z podróży po de
mokratycznym Wietnamie. Głównymi 
nagrodami festiwalu będą dwa „Złote 
Gołębie" i trzy srebrne, które przyz
na międzynarodowe jury, do którego ■ 
zaproszono m. in. wybitnego pisarza 
radzieckiego Konstantego Simonowa, 
Kompozytora włoskiego Luigi Nono, 
kolumbijskiego reżysera Cąrlosa Al- 
vareza.

Mija właśnie dwadzieścia lat od chwili 
założenia w stolicy NRD pierwszej u- 
czelni filmowej, która w roku 19t>9 zo
stała przemianowana na Wyższą Szko
lę Filmową i Telewizyjną- Dotychczas 
mury tej uczelni opuściło ponad 1201) 
absolwentów — reżyserów, dramatur
gów, scenarzystów, operatorów i in
nych specjalistów. Wśród nich znajdu- 
|e się kilkudziesięciu obywateli z 3B 
krajów świata. Szkoła w Berlinie u- 
trzymuje współpracę i wymianę doś
wiadczeń naukowo-dydaktycznych z 
pokrewnymi uczelniami krajów so
cjalistycznych m. in. z naszą łódzką 
PWSTFiTv.

Reżyser Siergiej Jutkiewicz 1 pisarz 
Jewgienij Gabrilowicz po „Opowieści 
> Leninie” i „Lenin w Polsce” pracują 
nad filmem o życiu i działalności Le
nina we Francji, gdzie przebywał on w 
latach 1908—1912, Zgodnie z koncepcją 
autorów, film oparty zostanie na ma
teriałach dokumentalnych. Wśród bo
haterów przyszłego utworu znajdzie 
iię Nadieżda Krupska i towarzysze 
walki wodza rewolucji przybyli z Ro
sji do Paryża.

„Chcemy pokazać — powiedział S. 
Jutkiewicz — że podczas pobytu we 
Francji Lenin nie przerwał swych 
ścisłych związków z klasą robotniczą 
Rosji i kierował walką rewolucyjna 
w kraju. Chcemy także ukazać jego 
kontakty z proletariatem Francji, a 
także jak wielkie znaczenie przywią
zywał do nauk płynących z losów Ko
muny Paryskiej".

Ma już swoją wieloletnią tradycję 
współpraca polskich i radzieckich 11- 
teraturoznawców. Ostatnio w Warszawie 
odbyła się konferencja naukowa ..Li
teratura polska i rosyjska przełomu 
X IX—XX w", zorganizowana przez 
Instytut Badan Literackich PAN przy 
współudziale dwu Instytutów Akade
mii Nauk ZSRR — Stowianoznawstwa 
i Balkanistyki oraz Literatury Świato
wej. Konferencja ta była drugą im
prezą tego tvpu. (Pierwsza odbyła się 
,v Moskwie 1972 r. nt. roli romantyzmu 
w literaturze polskiej i rosyjskiej). 
Naukowcy obydwu krajów prowadzą 
od lat wspólne badania nad związka
mi naszych literatur, ich prace obri- 
nują również problematykę współ
czesną i procesy zachodzące w piś
miennictwie krajów socjalistycznych. 
Efektem są liczne publikacje wydawa
ne w Polsce i ZSRR.

Telewizja Czechosłowacka nagrała 
niedawno kolorową inscenizację opery 
Mozarta „Don Giovanni”. (Reżyser 
Milan Maćku, dyrygent Jan Stych). 
Jest to niezwykle ciekawy przykład 
konfrontacji tradycji muzycznych kra
jów socjalistycznych, gdyż obsada wo
kalna i aktorska jest tu w całym tego 
słowa znaczeniu — międzynarodowa. 
W roli tytułowej, wystąpił zasłużony 
artysta bułgarski Nikola Guzelew. W 
pożoslałych rolach Eugenia Moldoyea- 
nu z Rumunii polski tenor Wiesław 
Ochman, Ferenz Szalma z opery buda
peszteńskiej, Galina Pisarenko z Mo
skwy, Hans Siebenschuh z NRD. Do
borowa obsadę uzupełnia para śpie
waków z zespołu operowego Teatru 
Narodowego w Pradze — Marcela 
Machotkova i Kareł Berman.

Z łjoroljku Czechosłowackiej Telewi
zji ofllatniego okresu wymienić rów
nież Wależy obszerny cykl pt. „Dzieło 
i osobowość" popularyzujący najwy
bitniejsze dzielą i indywidualności 
kultury rodzimej i światowej. Pierw
sza część cyklu została w pewnym 
sensie „utrwalona” w specjalnym wy
dawnictwie, w serii książek poświę
conych malarstwu, w których oprócz 
kolorowych reprodukcji znalazły miej
sce sylwetki twórców i komentarze do 
ich dzieł.

Sp ecja liśc i O N Z  przewidują, 
i e  w 2000 roku liczba miesz
kańców kuli ziemskiej osiągnie  
6,4 miliarda ludzi, z czego  
około miliard trzysta milionów 
będzie zamieszkiwać kraje roz
winięte, a pozostałe ponad  
pięć miliardów — kraje rozwi
ja ją c e  się. Żeby nakarm ić takq 
liczbę ludzi w roku 2000, trzeba 
w przeciqgu najbliższych 25 lat 
zwiększyć z górq dwukrotnie 
produkcję kultur zbożowych.

Burżuazyjna demografia widzi 
wyjście z tej sytuacji w zmniejsze
niu liczoy urodzeń. t\ie przeciez wia
domo, ze problem gioau w krajach 
Alrytti, az ji i A m tiyk i Lacinsmej 
nie pędzie rozwiązany dopoty, dopo- 
ki nie zlikwiduje się eksploatacji 
tych krajów przez międzynarodowe 
koncerny i nie przeprowadzi się w 
nich koniecznych przeobrazeh socjal

nych.
W 1974 roku przeróżni propagan- 

dyści zaczęli opłakiwać ciężki los 
„biednych dzieci przyrody" — pisze 
publicysta „Deutsche Volkszeitung”. 
jest tajemnicą poliszynela, że istnie
je cala masa prywatnych organizacji, 
które badają problemy zaludnienia 
Ziemi, korzystając z iinansowej po
mocy wielkich międzynarodowych 
koncernów. Organizacje te wkładają 
wiele wysiłku w narzucenie światu 
koncepcji neomaltuzjańskich. Okazu
je się, że kryzys ekonomiczny, kry
zys energetyczny, brak surowców i 
produktów żywnościowych — wszyst
ko to można wyjaśnić jednym sło
wem; przeludnienie. Przepisano rów
nież jedyną, skuteczną receptę na te 
wszystkie kłopoty: ograniczenie przy. 
rostu naturalnego, a nawet absolutne 
zmniejszenie liczby ludzi na kuli 

ziemskiej...
„Katastrofa jest nieunikniona", 

„Na Ziemi jest za dużo ludzi” — 'gło
szą neomaltuzjaniści, pomijając sta
rannie fakt, że liczba urodzeń i 
śmiertelność, przedłużenie życia i wa
runki życiowe, produkcja artykułów 
żywnościowych i stopień konsumpcji 
są uwarunkowane poziomem rozwoju 
sil produkcyjnych, charakterem sto
sunków społecznych, formą podziału 
dóbr materialnych, że istotne rozwią. 
zanie problemu deficytu żywnościo
wego wymaga wyzwalenia narodów 
z neokolonialnego wyzysku, ąłębo^ 
kich przemian śocjalhych i politycz
nych, wzrostu produkcji przemysło
wej i rolnej w krajach zacofanych, 
ogólnego wzrostu kultury.

Ekshumację koncepcji neomaltu
zjańskich i mrocznych przepowiedni 
Tomasza Malthusa przyjęto w więk
szości krajów, oględnie mówiąc, bez 
entuzjazmu. Niektóre kraje twierdzą 
nawet, iż problem ludnościowy po
lega u nich nie na tym, że ludzi jest 
za dużo, lecz na tym, że jest ich za 
mało. Wiele krajów rozwijających się 
z oburzeniem odrzuca sugestie rteo- 
matluzjanistów, stwierdzając, iż pro
blemy przeludnienia w ogóle nie is- 
nieją, natomiast istnieje problem po
działu bogact v między krajami roz- 
wniętymi a rozwijającymi się. W ia
domo także, że mimo pewnych

okresowych trudności wyżywienio
wych —- większość krajów socjalisty, 
cznych proponuje ekonomiczne sty
mulatory rodzinom pragnącym mieć 
więcej dzieci, dzięki czemu, w ostat
nich latach, zwiększyły one nieco 

przyrost naturalny. n
Jednakże zwolennicy „prognoz 

Malthusa z uporem trzymają się 
swoich hipotez. Na przykład — jak 
podaje „Newsweek" — profesor z 
amerykańskiego Stanford University, 
biolog Paul Ehrlich, wątpi „czy w 
najbliższym dwudziestoleciu uda się 
uniknąć ’ katastrofy (z powodu defi
cytu żvwnośclowego — red-), która 
pociągnie za sobą dziesiątki milionów 
istn!eń ludzkich" Ale najbardziej oo. 
nury obraz maluje prognoza tzw

skiej. Odczuwają one ostre braki 
środków finansowych, niedostatek 
kadr naukowych i technicznych ora2 
niedorozwój przemysłu rolnego. Pro
blemy wyżywienia ludności naszej 
planety bvły, jak wiadomo, przed
miotem niedawnej konferencji ONZ, 
która odbyła się w Rzymie. Ziemię 
zamieszkuje dziś około 4 miliardów 
ludzi, a co dziesiąty człowiek nie 
otrzymuje nawet 1.900 kalorii dzien
nie, niezbędnego minimum do utrzy
mania życiowych funkcji organizmu. 
Brak żywności jest źródłem wielu 
chorób. Co roku wskutek niedostatku 
witaminy „A” w krajach Dalekiego 
Wschodu traci wzrok 100.000 dzieci, 
a połowa dzieci w Ameryce Łaciń
skiej cierpni na anemię.

TOMASZ MALTHUS 
i JEGO ADHERENCI

„granic wzrostu”, będąca wynikiem 
baoań przeprowadzonycn w I m(2 roiiU 
w Massaeuusetts Insutuie of Tech
nology (USA). Przy pomocy elektro
nicznej maszyny cynowej technicy 
sprobowan udowodnić naukowo, źe 
ludzkość nieomal wyczerpała dostęp
ne zasoby użytecznych kopalin, a pi o- 
dukcja artykułów spożywczych zbli
ża się do kresu. Autorzy tych badań 
ostrzegli także, źe szaleńcze dążenie 
do produkowania coraz większej iloś
ci towarów dla coraz większej liczby 
ludzi zniszczy naturalne środowisko 
człowieka i — co za tym idzie — 
spowoduje totalną ekonomiczną i 
ekologiczną katastrofę. Wniosek: za
hamować nieodzownie i natychmiast 
przyrost naturalny i wzrost przemy

słowy...
Oczywiście nie wszyscy uczeni na 

Zachodzie podzielają takie poglądy. 
Jakby w odpowiedzi na dopiero co 
.cytowaną hipotezę _„granie (wzrostu;’,
profesor Uniwersytetu Londyńskiego, 

"W . Bećkferm&n, w niedawno opubli
kowanej książce stwierdza, że nie u- 
dalo się jeszcze nikomu udowodnić, 
jakoby przyrost ludności czy wzrost 
ekonomiczny były niebezpieczne dla 
człowieka lub otaczającego go środo
wiska naturalnego. Malthus 167 lat 
temu przepowiadał, że liczba ludnoś
ci na Ziemi przewyższy światowe za
soby żywnościowe. „Ale to się jesz
cze nigdy nie zdarzyło — pisze bry
tyjski uczony. — Współcześni neo
maltuzjaniści wprowadzają do swoich 
elektronicznych maszyn pesymistycz
ne dane i oczywiście otrzymują pesy
mistyczne wyniki”.

Sytuacja żywnościowa w świecie 
jest dziś bardzo złożona, a szczegól
nie trudna w rozwijających się kra
jach Afryki, Azji i Ameryki Laciń-

H PIĘC LAT ROKOWAŃ I DALSZE 
NADZIEJE 

B PRZED SZCZYTEM EWG 
B WYBORY W GRECJI I BRAZYLII

W chwili, kiedy Czytelnicy wezmą 
do rąk ten numer „Odgłosów”, agencje 
światowe na pewno najwięcej uwagi 
poświęcać będą wladywostockieniu 
spotkaniu L. Breżniewa i G. Forda. 
Jest to bowiem wydarzenie, które de
cydująco może wpłynąć na pogłębie
nie procesu odprężenia w stosunkach 
międzynarodowych. Doświadczenie 
uczy przecież, jak więlką rolę spełnia
ją osobiste konUikty i możliwość bez
pośredniej rozmowy o najważniej
szych sprawach świata oraz w stosun
kach dwustronnych. W kołach poli
tycznych podkreśla się, że chociaż sy
tuacja wewnętrzna Stanów Zjednoczo
nych wymaga skoncentrowania na 
niej uwagi prezydenta, podjął on dłu
gą podróż do kilku krajów, której fi
nalnym etapem jest Związek Radziec
ki. Tuż przed spotkanięm potwierdza
ły się przypuszczenia, że głównymi te
matami rozmów będą niepokojąca 
wciąż sytuacja bliskowschodnia oraz 
stan radziecko-amerykańskich roko
wań na temat ograniczenia zbrojeń 
strategicznych.

Właśnie (17 listopada) minęło pięć 
lat od kiedj rozpoczęły się rozmowy 
SALT. Pierwsza ich faza — w latach 
1969—72 — przyniosła siedem rund 
rozmów, toczących się na przemian w 
Helsinkach i Wiedniu. Rezultatem

rokowań tego okresu są : porozumie
nie, dotyczące środków, zmierzających 
do zmniejszenia niebezpieczeństwa 
wojny jądrowej, porozumienie o udo
skonaleniu linii bezpośredniej łącznoś
ci, tymczasowe porozumienie o niekto- 
rvch środkach w zakresie ograniczenia 
strategicznych zbrojeń ofensywnych i 
układ o ograniczeniu systemów obro
ny przeciwrakietowej. Ten ostatni u- 
stalił pułapy ilościowe wyrzutni rakie
towych, pocisków i urządzeń radio
lokacyjnych. Wyznaczył też nie więcej 
niż dwa dla każdego z państw ośrodki 
rozmieszczenia systemów obrony pi ze- 
ciwrakietowej. .

Druga faza SALT rozpoczęła się w 
listopadzie 1972 roku w Genewie Do
tychczas odbyło się pięć rund rozmów- 
Już w czerwcu 1973 roku zawarto dwa 
porozumienia: o podstawowych nasa
dach rozmów radzieeko-amerykan- 
skich na temat ograniczenia zbrojeń 
ofensywnych oraz o zapobieganiu 
wojnie nuklearnej. W lipcu bieżącego 
roku złożono podpisy pod protokołem 
w sprawie ograniczenia systemów o- 
bróny przeciwrakietowej (do jednego 
komplęksu dla każdej strony) i ukła
dem o ograniczeniu podziemnych doś
wiadczeń z bronią jądrową (do ładun
ków nie większych niż 150 kiloton po 

31 marca 1976 roku).

W latach sześćdziesiątych dużo i 
optymistycznie mówiono na Zacho
dzie o „zielonej rewolucji”, która 
miała rzekomo rozwiązać wszystke 
problemy żywnościowe raz na zaw
sze. W 1972 roku uderzono w ton pe
symistyczny, kiedy to wskutek złego 
urodzaju gwałtownie spadły zbiory 
zbóż. Zmiany, które zaszły w ostat
nim czasie jest najłatwiej prześledzić 
na przykładzie produkcji pszenicy, 
ryżu i innych kultur zbożowych, bę
dących podstawą wyżywienia więk
szości ludzi na świecie. W niezwykle 
urodzajnym 1971 roku pisze K.
Richardson w londyńskim „The Sun- 
day Times” — światowa produkcja 
zbóż wyniosła 1200 milionów ton, tj. 
730 funtów na jednego człowieka. 
(Funt =  ok. 45 dkg). Jednakże ogól
ny obraz „psują” istniejące różnice 
we wskaźnikach spożycia w krajach 
rozwiniętych i rozwijających się. 
Mieszkańcy krajów rozwijających się 
musieli się zadowolić w 1971) roku 420 
funtami zboża rocznie‘(na głowę) pod
czas gdy ludność rozwiniętych krajów 
świata napełniała swoje żołądki jed
ną toną zbóż rocznie, z czego 150 
funtów spożywała w postaci produk
tów mącznych. a pozostałe funty zja
dała w postaci mięsa, przetworów 
mlecznych i jajek. Innymi stówy, w 
krajach rozwiniętych bydło i ptactwo 
domowe zjada więcej ziarna, niż lu
dność Chin i Indii razem wzięte. O- 
gólnie rzecz biorąc kraje rozwinięte, 
które zamieszkuje mniej niż trzecia 
część ludzi kuli ziemskiej, spożywa 
połowę całego światowego zbioru 

zbóż.
Na tle tego przygnębiającego obra

zu, produkcja zbóż spadla w dodat
ku o 30 milionów ton, zamiast wzro
snąć o 25 milionów' niezbędnych do

Ten skrótowy przegląd pozwala 
zorientować się. że pięcioletnie roko
wania przyniosły konkretne postano
wienia dwóch państw, dysponujących 
najpotężniejszą siłą nuklearną 1 naj
nowocześniejszymi środkami jej prze
noszenia. Z rozmowami we Wladywo- 
stoku łączy się nadzieje na dalsze o- 
graniczenia, które mogłyby być wpro
wadzone w przyszłym roku.

Do spotkania sekretarza generalne
go KC KPZR i prezydenta USA bę
dziemy niejednokrotnie powracać, a 
teraz poświęćmy nieco miejsca na in
ne, godne odnotowania wydarzenia.

Na 9 i 10 grudnia zapowiedziano w 
Paryżu spotkanie na szczycie EWG. 
Bliski już termin tych rozmów ujaw
nia poważne rozbieżności w europej
skiej dziewiątce. Szczególne napięcie 
powstało na linii Paryż — Londyn. 
Jego przyczyną jest odrzucenie przez 
Francję możliwości powtórnego prze
dyskutowania warunków finansowych 
angielskiego uczestnictwa we Wspól
nym Rynku. Prostolinijne stwierdze
nie, iż „Francja nie będzie się poświę
cać. aby W. Brytania pozostała w 
EWG" wywołało nad Tamizą wielkie 
poruszenie. Nie sądzi się wprawdzie, 
że jest to ostatnie słowo Paryża i że 
ostatecznie zgodzi się on na umniej
szenie wpłat W. Brytanii do wspólnej 
kasy, jednak za wysoką cenę którą 
sam określił.

W tej sytuacji nie rokuje się pary
skiemu szczytowi ‘dobrej atmosfery i 
owocnych .wyników.

W Grecji, jak można było oczeki
wać. wysokie zwycięstwo wyborcze 
odniósł Karan.anlis i jego partia — 
Nowa Demokracja, która dysponuje 
absolutną większością w parlamencie-

zaspokojenia popytu. Na szczęści® 
światowa produkcja zbóż w 1973 roku 
znów wzrosła do 1200 milionów ton. 
Dobry urodzaj pszenicy odnotowana 
w Związku Radzieckim i Ameryce 
Północnej, a na Dalekim Wschodzie 
— bogate zbiory ryżu. Ale jednocześ
nie na Bliskim Wschodzie i w rozwi
jających się krajach Afryki produk
cja żywności spadla w tym czasfe i 
na głowę ludności przypada dzts 
mniej produktów żywnościowych niz 

w roku 1970.
Najbardziej wiarygodnym wskaźni

kiem powagi sytuacji żywnościowej 
jest wzrost cen na zboże. Od stycznia 
1972 roku do stycznia 1974 roku eks
portowa cena na amerykańską psze
nicę ozimą wzrosła z BO do 220 dola
rów za tonę, na amerykańską kuku
rydzę — ze 131 do 595 dolarów za 
tonę. Dla budżetów krajów' zamoż
nych nie jest to, być może, szczegól
nie groźne, ale dla krajów rozwija
jących się jest to problem życia lub 
śmierci. Nawet przy normalnym uro
dzaju są one zmuszone importować 
60 milionów ton żywności rocznie. 
Inaczej mówiąc, zamiast 3 miliardów 
dolarów, które zapłaciły za importo
wane zboże w latach 1971 19<2, w 
tym roku będą zmuszone zapłacić 11 
miliardów dolarów. A, co gorsza, wła
śnie w tym najtrudniejszym okresie 
pomoc' żywnościowa dla Trzeciego 
Świata zmniejszyła się z 11 milionów 
ton zbóż do 6 milionów rocznie, po
nieważ nie przewidziane problemy 
pojawiły się także w innych krajach 
Trzeci Świat boryka się również ze 
wzrostem cen za transport.

Pierwsze badania przeprowadzone 
na zlecenie Organizacji Narodów Zje
dnoczonych wskazują, że do 1985 ro
ku sytuacja żywnościowa będzie się 
pogarszać. Za wyjątkiem Argentyny 
i Syjamu, które eksportują zboża, oo- 
zostały rozwijający się śwdat do‘i:1i- 
wie odczuje roczny deficyt zbóż w 
wymiarze 85 milionów ton przy nor
malnym urodzaju oraz deficyt około 
100 milionów' w latach nieurodzaju. 
Według cen bieżących, na zakup tej 
ilości zbóż kraje rozwijające sie bę
dą musiały wvasvgnow’ać około 20 
miliardów dolarów rocznie!

„Istnieją dwie drogi zasadniczego 
rozwiązania kryzysu żywnościowe
go — twierdzą zachodni ekonomiści. 
— Technicznie rzecz biorąc najprost
sza droga polega na tvm, żebv kraje 
rozwinięte pokryły deficyt żywnościo
wy w krajach rozwijających się dro
gą zwiekszenia własnej produkcji".

Pytanie tvlko, jakim kosztem oołn- 
ciłyby ten rachunek kraje rozwijają

ce się?...
„Alternatywnym rozwiązaniem jest 

zwiększenie produkcji artykułów ży
wnościowych w krajach rozwijają
cych się, do samowystarczalności 

włącznie”.
Tylko skąd wrezmą one na to środ

ki i wykwalifikowaną siłę roboczą?...
W tych dywagacjach zachodnich e- 

konomistów nie ma ani słowa o jesz
cze jednej drodze: nieodzowności -do
konania postępowych przeobrażeń so
cjalnych w krajach Trzeciego Świa
ta. które by stworzyły podstawę do 
opracowania realnych projektów u- 
chronienia ludności tych krajów od 
plagi głodu i polepszenia sytuacji ży
wnościowej w całym świecie.

JERZY C Z E C H

Tak szerokie poparcie dla Karamanli- 
sa w’ynika z faktu, że zdołał on prze
konać wyborców, iż jest człowiekiem 
zdolnym do utrzymania demokracji w 
kraju i wyeliminowania niebezpie
czeństwa powrotu dyktatury. Przed 
nowym rządem stają trudne zadania. 
Ich rozmiary określają: problem cy
pryjski i 30-procentowa inflacja w 
ciągu roku.

Skoro już wspomnieliśmy o Cyprze, 
zwróćmy uwagę na informację agen
cji. że w Londynie spotkali się pełnią
cy obowiązki prezydenta — Klerldis i 
arcybiskup Makarios. Było to pierwsze 
zetknięcie się obu polityków od cza
su zamachu na wyspie. Rozważali oni 
wspólnie, jakie należy zająć stanowis
ko w rozmowach z Karamanlisem.

Za niespodziankę, a nawet sensację 
uznali komentatorzy wynik wyborów 
w Brazylii. Nikt bowiem nie sądził, 
że jedyna legalna partia opozycyjna 
— Brazylijski Ruch Demokratyczny 
odniesie tak wysokie zwycięstwo. Nie 
zmienia ono wprawdzie układu sił w 
parlamencie, lecz daje wymowne 
świadectwo o nastrojach społeczeństwa. 
Hasłami wyborczymi Brazylijskiego 
Ruchu Demokratycznego były bowiem: 
reformy gospodarcze, sprawiedliwość 
społeczna i większe swobody demo
kratyczne- Czv więc wynik wyborów 
zapowiada dla Brazylii zakręt poli
tyczny? Być może, że pytanie to po
stawiliśmy przedwcześnie (zwaxvwszy 
sile prawicy w tym kraiu), ab  re
zultaty wyborów dają wiele do myśle

nia...

W . SŁA W SKI  
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ZDARZENIA i ZW IERZEN IA

DEDYKACJE
Pewien miody autor napisał 

na swoim debiutanckim tomiku 
wierszy taką dedykację przyja
cielowi: „Nie jestem geniusz 
lecz i nie dupa — napisałbym 
„Dziady” gdybym się uparł”. 
Był to zresztą cytat z żartobli
wego wiersza Gałczyńskiego.

Ktoś mi niedawno tę dedyka
cję sprzed piętnastu lat przy
pomniał (owym młodym auto
rem był piszący te słowa), więc 
pomyślałem sobie, że warto mo
że napisać felieton o dedyka
cjach. „Przekrój" ostatnio pre
zentował dedykacje współczes
nych pisarzy. Była to lektura 
ciekawa, choć, wbrew pozorom, 
nie strzelały tam race dowcipów
i konceptu.

Sięgnąłem więc do innych 
źródeł i także doznałem nieja
kiego rozczarowania. Oto zbio
rek listów Tuwima i Gałczyń
skiego. zaopatrzony w aneks pt. 
„Dedykacje”, I cóż tam znajdu
jemy? Stereotypową „Konstan
temu „Angelologię" — Ju lian”, 
albo „Drogi Julianie którego 
„Dzieciństwo” było moim dzie
ciństwem poetyckim — Nauczy
cielu, Przyjacielu i co jeszcze? 
Ty wiesz... Twój Kostek”.

Sięgnąłem więc do innej 
książki, korespondencji Tuwima 
*e Staffem. Jak dedykował

Tuwim swoje książki poecie, 
którego tak bardzo cenił? Pro
szę bardzo1 „Najukochańszym 
Staffom — autor", albo „Naj
ukochańszemu Poldzlowi ofia
ruję tę Biblię Wersyfiksatów — 
Julian Tuwim" .,„ I tyle.

A Staff dla Tuwima? „Tuwi
mowi — Staff”, albo „Drogiemu 
bardzo Julianowi Tuwimowi — 
L, S ta ff’. Widać sztuka dedy /  - 
cji znajduje się. od lat zresztą, 
w Impasie. Albo pisarze traktu
ją dedykację jak konwencjonal
ny stereotyp, który mało mówi
o wzajemnych stosunkach, przy
jaźniach i sympatiach.

Charakterystyczne wspomnie
nie opublikował przed laty 
Adam Grzymała-Siedlecki p i
sząc o Stanisławie Przybyszew
skim Otóż słynny „papież kra
kowskiej moderny” wszystkim 
bez wyjątku dedykował swoje 
książki w taki mniej więcej 
sposób — „Mojemu największe
mu przyjacielowi — St. Przyby
szewski". Nic robiło mu różni
cy czy obdarowanego znal od 
pięciu minut czy od wielu lat. 
Każdy był w dedykacji „naj
większym przyjacielem”.

Oczywiście Przybyszewski to 
już skrajność w tej mierze, do
dajmy zresztą, żc najczęściej 
dedykacje te pisał z umysłem

lekko (lub bardzo) zmąconym 
absyntem, a wtedy, jak wiado
mo, świat jest szczególnie pięk
ny i wszyscy ludzie są przyja
ciółmi.

A jednak kiedyś dawno dedy
kacje były — jak pisze Roman 
Kaleta — nader interesującym 
„przychówkiem twórczości lite
rackiej”. Określały nie tylko 
rozmiar szacunku, przyjaźni lub 
miłości do osoby obdarowanej 
książką; często zawierały prze
korną recenzję prezentowanego 
dzieła, zdradzały ideę jego po
częcia i jego istotne zakamarki.

Znana jest na przykład kun
sztowna dedykacja Ignacego 
Krasickiego dla jakiegoś wiel
moży. „Cóż jest innego historia 
JWPanic, jeżeli nie nauka z przy
kładów, a skąd przykłady, jeżeli 
nie od ludzi znamienitych a 
gdzie znamicnitość, jeżeli nic 
tam. gdzie zadziedziczała z 
przodków wielkość cnót i przy
miotów najulubieńszc swoje 
obrały siedlisko?” I tak dalej w 
tym guście pisze Krasicki, koń
cząc „a gdy łaskawego jeszcze 
wzroku swojego życzeniem ob
darzysz, głową sięgnę gwiazd. 
Jestem z najgłębszym respek
tem".

To była dedykacja, co się zo
wie! Perełka panegirycznej lite
ratury, co wyszła spod pióra sa
tyryka.

Inaczej było z Mickiewiczem, 
Ten się — jak pisze Roman Ka
leta — nie wysilał zbytnio w 
dedykacjach. Można to spraw

dzić w wydanym przed dziesię
ciu laty XV I tomie „Dzieł” ze
branych przez S. Pigonia. Mic
kiewicz na swoich książkach pi
sał jedynie ..na pamiątkę przy
jaźn i” lub „w dowód szacun
ku”. I tyle. Do najciekawszych 
dedykacji mickiewiczowskich 
należy zapis na tomie Byrona 
ofiarowanym Puszkinowi. Poeta 
tam napisał: „Bajrona Puszki
nowi poświęca wielbiciel oby
dwóch — A. Mickiewicz”.

Oddajmy też sprawiedliwość 
Tuwimowi, który obok konwen
cjonalnych. napisał też parę 
bardzo błyskotliwych dedykacji. 
Np. Marii Jasnorzewskiej — 
Pawlikowskiej tak zadedykował 
swoje wiersze — „Kolega po 
piórze — koleżance po lirze”. A 
Lechoniowi napisał tak w roku 
1923 =

„Leszku — Goju 
Żyj w spokoju
I — jak bida 
Idź — do Żyda”.

W jednym z listów do przy
jaciela Tuwim wyznał: „dedy
kacji nie umiem pisać...” Wyz
nanie stanowczo zbyt skromne. 
Trzeba jednak z ubolewaniem 
stwierdzić, że dziś sztuka dedy
kacji zanika. Myślę, że trochę 
szkoda teeo ciekawego przy- 
chówka literatury.

W ID O K

LEW YM  OKIEM

Z MEDUZA w  DŁONI
Tylu naszych rodaków jeźdź! 

ostatnio do Niemieckiej Repu
bliki Demokratycznej, że tych 
parę uwag, które tu chcę zgło
sić, dla nikogo zapcw'ne nowo
ści stanowić nie będzie. Chcę 
mówić o handlu i myślę, że 
zwłaszcza nasi fachowcy z tej 
branży niczego nowego tu nie 
znajdą. Wciąż przecież odbywa
ją się spotkania, sympozja, na-' 
rady, trwa permanentna wy
miana doświadczeń.

Każdy kraj ina swoje zwy
czaje. nawyki I doświadczenia, 
a ich wymiana wcale nic musi 
prowadzić do ujednolicenia 
wszystkiego i urządzenia całego 
świata na jedną modłę. My zo
staniemy przy niektórych urzą
dzeniach naszych, sąsiedzi zza 
Odry zostaną przy swoich, a 
obie strony będą mieć po temu 
jakieś powody i argumenty.

Otóż zapewne nasz handel 
ma jakieś powody, dla których 
zachowuje różne drobne różni
ce w stosunku do tego, z czym 
styka się klient w sklepach i w 
domach towarowych NRD. Pa- 

/ trzę na te sprawy z perspek

tywy właśnie klienta, a to jest 
perspektywa malutka i widać 
z niej same drobiazgi. Na przy
kład — że każda kasjerka w 
niezmiernie ruchliwych domach 
towarowych Lipska. Berlina 
czy Drezna, stoi przy swojej 
kasie, a nie siedzi, tak samo jak 
koleżanki — sprzedawczynie 
przy stoiskach. Nawet przy 
tych stoiskach, gdzie istnieją 
jeszcze i muszą istnieć trady
cyjne lady — jak w branży ju 
bilerskiej, precyzyjnej, optycz
nej. Żadna z nich nie ma ani 
stołka, na którym mogłaby 
przysiąść. Na krótkie relaksowe 
przerwy pracownice domów to
warowych wychodzą na zaple
cze. do specjalnych pomiesz
czeń, a na ten czas zastępują 
je koleżanki. Ja nie wiem, ja 
kie argumenty tu decydują, no
tuję tylko fakt, uderzający 
zwłaszcza w odniesieniu do ka
sjerek.

Drugi drobiazg — te kasjerki 
są jednocześnie pakowaczkami. 
Mają pod ręką ułożone w rów
niutkie stosy torby i torebki 
różnych rozmiarów oraz przy

cięte arkusze papieru. Mają też 
gumki — takie same jak u nas 
w aptekach, tylko że o bar
dzo różnej średnicy, nawet kil
kanaście centymetrów. Żadnej 
paczki nie trzeba wiązać sznur
kiem: jeden ruch, gumka jest 
założona i trzyma. Co za skom
plikowany wynalazek!

7. satysfakcją obserwowałem, 
t. jaką biegłością i precyzją, 
jak błyskawicznie szybko wyj
muje kasjerka towar z drucia
nego koszyka, sięga po właści
wą torebkę, lub papict, flwa- 
-trzy migawkowe ruchy rąk, 
trzask — nakłada się gumkę —
— proszę bardzo. One nąwet 
mają zawsze dostateczną ilość 
bilonu i wydają resztę, czego 
nikt nigdy nie sprawdza. To się 
musi zgadzać. Ludzie są omyl
ni, niewątpliwie, ale nie aż tak 
omylni, żeby sobie wiecznie z 
napiętą uwagą patrzeć na pal
ce. Chyba że chcą i lubią być 
omylni — a wtedy patrzenia na 
palce nie da się uniknąć. I o- 
strych spięć słownych także.

Znacie największe „delikate
sy” w Lipsku, tuż koło „Kon
sumenta”? Na pewno znacie. 
Jaki tam ruch, jakie tam dłu- 
gachne kolejki do kas. a każ
dy klient z całym stosem pu
szek, pudełek, słoików, torebek.

Tu kasjerki siedzą, a-le Jak pra
cują! Można się nie bać kolej
ki, nie stoi się w niej nigdy 
dłużej niż dziesięć minut. God
ne pf/dziwu tempo, jaka szko
da, v,e nie można go sprowa
dzić do nas „w ramach wymia
ny doświadczeń...”

Żeby nic przebarwić obrazka 
na różowo wspomnieć muszę, 
żc w niejednym małym sklepie 
stać trzeba długo i cierpliwie, 
tym bardziej żc żadne „mnie 
się spieszy”, „ja mam dziecko 
w domu”, „ja tylko pięć bułek, 
litr oliwy, ćwierć kaszanki i tu
zin jajek” — żadne takie tutaj 
zastosowania nic mają. I w nie
których restauracjach też trze
ba czekać, nie tylko na kelne
ra, ale i na miejsce przy stoli
ku, z których połowa stoi pu
sta, ale z tabliczką: rcserviert. 
Ot, specyfika tutejsza.

Ale te gumki zamiast sznur
ków to bym sprowadził. Może 
nic zaraz. Może najpierw trze
ba by pomyśleć o dostatecznej 
ilości najgorszego, pakowego 
papieru. Bo na śledzia żywcem 
wyjętego z beczki, ani na wą
trobę świńską drgającą w ręku 
jak meduza, nie wystarczy ani 
sam snurek, ani sama gumka.

Ć W IE K .
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UPADEK MITU
Para bohaterów filmu Jerry 

Schatzberga „STRACH NA 
W RÓBLE” uosabia najstarszą
i najtrwalszą tradycję amery
kańskiej literatury i filmu, je
den z głównych !ch motywów 
wyrosłych z doświadczeń naro
du, lecz później swoiście zmi- 
tologizowany. Życie w drodze, 
która dawnycn zdobywców 
wiodła ku Pacyfikowi i na po
łudnie, wielka włóczęga, której 
celem było dotarcie do możli
wości życia nowego i lepszego, 
była szlakiem farmerów i kow
bojów, przestępców i niebies
kich ptaków. Wielka włóczęga 
stała u początków państwa, 
którego stabilizacja nie wyeli
minowała jednak nigdy owej 
tęsknoty do wędrówki, posiada
jącej symboliczny sens poszu
kiwania nie tylko nowej szan
sy egzystencji, ale również in
nych wartości niżeli te, które 
powszechnie uznane zostały za 
najwyższe. Ludźmi w drodze są 
bohaterowie westernów, są ni
mi również bohaterowie ame
rykańskiej klasyki literackiej i 
filmowej 

Ich wędrówka stała się dziś 
Jednak ucieczką przed zasta
nym i posiadanym, ucieczką 
najczęściej na oślep, będącą

jednakże wyrazem buntu i po
szukiwań swego innego miejsca 
na ziemi, innych na niej war
tości. Temat „otwartej drogi” 
określał „Swobodnego jeźdźca" 
czy znane i u nas filmy „Zni
kający punkt" i „Pięć łatwych 
utworów”. Dzieje ich bohate
rów służyły twórcom do rysun
ku szerokiego tla społecznego, 
niezwykle bogatego w obser
wacje i konstatacje, na których 
tle rodziła się niewątpliwie 
sympatia dla uciekinierów-wę- 
drowców. >

Dla tematu tego film Jerry 
Schatzberga jest niezmiernie 
charakterystyczny, choć odnaj
dujemy w nim jeszcze jeden, 
bardzo istotny dla amerykań
skiej tradycji wątek męskiej 
przyjaźni. Ona to pozwoli bo
haterowi filmu odnaleźć war
tość niedostępną samotnym wę
drowcom — buntownikom z in
nych utworów amerykańskiego 
kina ostatnich lat. Ona też po
zwoli film „Strach na wróble-’ 
zakończyć tonacją optymistycz
ną, samotność przestaje być 
widmem, które straszy także 
tych. którzy niby świadomie ją 
wybrali. W gruncie rzeczy 
„Strach na wróble" jest filmem
o tych, którzy znaleźli się u

kresu tej wędrówki. Nie zna
lazłszy w niej tego, czego szu
kali, powracają do jedynego 
źródła poczucia bezpieczeństwa, 
jakim jest bliskość drugiego 
człowieka.

Bohaterowie „Stracha na 
wróble” Max i Lion poznają się 
w  momencie, gdy pragną po
wrócić do społeczności, którą 
porzucili. Gnani nadzieją prze
mierzali wielkie szlaki, by zna
leźć to, czego w dawnej co
dzienności nie odnajdywali. 
Kresem tej wędrówki była klę
ska marzeń. Obraz dwu, zacza
jonych przy drodze w oczeki
waniu na okazję podróży, osób, 
rozpoczyna opowieść o ich od
rodzeniu. Będzie to odrodzenie 
moralne, któremu niezbędne 
było oparcie w kimś drugim, 
jego obecność, przyjaźń i do
broć. Ta historia kryje jednak 
konstatacje szersze. Trudno bo
wiem oprzeć się wrażeniu, że 
wybór i rysunek pary bohate
rów „Stracha na wróble", zna
komicie kreowanych przez Al 
Pacino i Gene ‘Hackmana, po
siada swój sens symboliczny. 
Uosabiają oni naiwność, bez
radność i bezsensowność owych 
buntów, czynionych na skrom
ny, prywatny użytek. Zagubieni 
w swej dawnej codzienności, 
pozostaną tacy sami w swej 
długiej wędrówce. Jedyną ich 
szansą pozostaje więc próba

odnalezienia uczuć autentycz
nych w sobie i w innych.

Jerry Schatzberg przekreśla 
przypowieścią o strachu na 
wróble, który miast straszyć 
ptaki, rozśmiesza je, wielką m i
tologię wędrówki jako symbo
lu dawnej amerykańskiej eks
pansji i żywotności oraz współ
czesne konstatacje Służą temu 
zarówno dzieje pary bohaterów 
jak i niezwykle przejmujący 
obraz Ameryki, który poznać 
można na szlaku wędrówki 
Maxa i Liona. Ameryka, kraj 
niezwykłych pejzaży, wzgórz i 
łanów zboża, przemysłowych 
krajobrazów i wysokiej cywili
zacji, Ameryka wielkich prze
strzeni, w których jednak bar
dzo niewiele miejsca wyzna
czono jej mieszkańcom. Ci, któ
rzy przestrzeń tę chcą pokonać, 
przegrywają. Przejmujący smu
tek obrazów filmu Jerry Schatz
berga i jego operatora Vilmosa 
Zsigmonda, w których zaciera 
się granica czystej filmowej 
kreacji i dokumentalnego zapi
su świata, łagodzony jest koń
cowym akcentem wiary w 
szansę ludzi, ukrytą w nich sa
mych. Stoi jednak za tym świa
domość konieczności rezygnacji. 
Toteż wspomniana wyżej tona
cja optymistyczna „Stracha na 
wróble” jest bardzo relatywna.
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30 LAT

N ajtrudn ie j Jest 
Pisać historię Yyspół- 
czesną, historią dnia 
wczorajszego. Prze
chodzenie teraźniej
szości w przeszłość 
dokonuje się nie- 
spostrzeżenie, z go
dziny na godzinę, 
tak jak  m ija czas, 
m ija ją  dni, tygod
nie, miesiące. Ale 
historyk czasów
najnowszych nie 
może czekać z za
łożonym i rękoma aż 
m in ie kilkanaście 
lat, wydarzenia od
suną się w przesz- 
lość, m iną dalsze 
perspektywy czasu,lata i można będzie spokojnie, Już .

dokonywać analiz i ocen. W eryfikować przeszłość trzeba bie
żąco, trzeba dokonywać analizy wydarzeń, wyciągać wnioski
i syntetyzować je w obrazy całości procesów i faktów histo
rycznych. 1 tak ie j pracy — Jak zresztą sam zaznacza — 
wstępnej dokonał W ładysław  Góra.

dziejów  politycznych PUL — pisze we wstępie 
Władysław Góra — który przekazuję do rąk  Czytelnika, iest 
właśnie syntezą wstępną, próbą całościowego ujęcia trzy
dziestoletniej historii Polski Ludowej’’. W podtytule autor 
wyraźnie określa lata, w których zam yka się próba jego 
syntezy dziejów  Polski Ludow ej: 1944 — 1974. A więc od 
mom entu narodzin naszej ludowej państwowości do dnia 
niemal dzisiejszego. Próba syntezy naszych czasów kończy 
d J d d  ? lutego 1374 roku. a więc na X III P lenum KC 

, ,  . ’ . k ,6rc dokonało oceny trzydziestolecia Polski Ludowej. 
K siążka W ładysława Góry Jest zwarta, logiczna w kon- 

stiukc ji i przekazuje Czytelnikow i pełny zestaw faktów  oraz 
rzeczowy do nich komentarz. Znajdzie ona n iewątpliw ie u- 
/ nanie _ u tych wszystkich, którzy dla zrozum ienia współ
czesności sięgną po fakty z przeszłości, Jak i tych dla 
których 30 lat PRL, to lata ich wytężonej pracy, którzy lę 
przyszłość kształtowali.

Władysław Góra — ..Polska Rzeczpospolita Ludowa, 1944 — 
1974” , Książka i Wiedza, W arszawa — 1974, str. 566, cena: 
70,— zl.

C Z Ł O W IE K  I M IA STO

K siążka i w iedza rozpoczęła wydawanie nowej aerli: „P ro
gnozy — perspektywy". Jako  pierwsza pozycja tej serii uka
zała się książka Piotra Zaremby ,,U rbanizacja Polski i śro
dowisko człow ieka’'. Nowa seria wydawnicza Książki i Wie- 

(lzy "V  l ak t0 zas*'acza we wstępie sam wydawca — jest 
„nowością w polskim  ruchu wydaw niczym ” . Książki tej serii 
„wychodząc z analizy dotychczasowych doświadczeń ak tua l
nych 1 przyszłościowych potrzeb ukazu ją  problemy oraz 
możliwości ich rozw iązywania w bliższej i dalszej perspek
tywie czasu w oparciu o najwybitniejsze osiągnęcia nauki 
polskiej 1 św iatowej.

P iotr Zaremba problemam i urbanizacji kra ju  interesował 
się. od dawna. Po ukończeniu Politechniki Lwowskiej praco
wał w biurach projektowania w Poznaniu. Po wojnie zw ią
zał się na stałe ze Szczecinem. Zainteresowania swoje skon
centrował na sprawach p lanow ania zieleni 1 krajobrazu. Je-- 
Ko książka „U rbanizacja Polski i środowisko człow ieka’’ — 
jak  sam pisze — „powstawała przez przeszło ćw ierćw ie
cze” , gdy autor zajm ował się zagadnieniam i krajobrazu i Je
go oddziaływaniem  na człowieka. Piotr Zaremba nie tylko 
wiele publikow ał przez ten czas (200 pozycji z z ak re su 'u r 
banizacji i planowania przestrzennego, aie też współpraco
wał przy odbudowie m iast Koreańskiej Republiki Ludowo- 
Demokratycznej. Demokratycznej Republiki W ietnamu, Chin, 
Ind ii, Iranu , kra jów  arabskich, krajów  A fryk i zachodniej 
oraz Kuby. Byl członkiem  kom itetów  „Człowiek 1 środow is
ko " i „Polska 2000".

„U rbanizacja Polski l środowisko człow ieka” jest książką, 
która w przystępny sposób prezentuje zw iązki działalności 
urbanistycznej człowieka z Jego środowiskiem . Wychodząc 
od-1 śpraw  nsjbtrższycll ttkżdemu człowiekowi protr Zaremba 
dochodzi do zagadnień bardziej skomplikowanych, wskazu- 
jąc problemy urbanizacji kraju , z jak im i przyjdzie się nam 
borykać w niedalekiej przyszłości i wskazując k ierunki ich 
rozw iązywania, aby urbanizacja mosla służyć człow iekowi, 
aby zm ieniła środowisko życia współczesnego człowieka w 
kierunkach przez niego pożądanych.

P iotr Zaremba — „U rbanizacja Polski i środowisko człowie
ka” , Książka i W iedza, W arszawa — 1974, str. 267, cena: 
30,— zł.

M A O  I INNI

Cały świat interesuje się Chinam i, starając się zrozumieć 
zawiłość wewnętrznej i zagranicznej po lityk i CilUL. przez 
ustauucil Mli\a iai na politycznej arenie em u  pojaw iaii sic
i zn ika li politycy i działacze, Chiny przeżywały „rewolucję 
k u ltu ra ln ą " , prowadzą nadal politykę niezgodną z interesami 
w ielkiego narodu chińskiego oraz z interesami pokoju na 
świecie. To zainteresowanie sprawam i ChttL powouuje, że w 
rynkach wydawniczych po jaw ia ją się książki, g łównie 'dz ien 
nikarzy, którzy wiele lat spędzili w C h ltl. i głębiej zna ją 
problematykę polityczną, gospodarczą i społeczną Chin 
współczesnych. Jednym  z nich jest Stanisław U ląb insk i — 
wieloletni korespondent PAP na Oaiekim  Wschodzie.

Poprzednia książka Stanisława U ląbinskiego „Am eryka pa
trzy na Ch iny” otrzym ała w 1973 roku nagrodę m iesięcznika 
„W idnokręg i" jest tłumaczona na inne Języki. Obecnie 
Stanisław G łąb łńsk i wydal następną książkę poświęconą 
sprawom C h llL  — ,,!Ylao i Inn i” . Jest to reportaż polityczny, 
stojący na pograniczu literatury sensacyjnej, ale o sensa- 
cyjności książki St. G łąb ińsk lego decyduje nie fikc ja  litera
cka, nie znakom ity  pomysł zagadki i je j rozw iązania, a tak 
ty. Stanisław G łąb ińsk i charakteryzu jąc m iędzy innym i syl
wetki Mao, Czou En-laja, Llu Szao.ci, Lin Piao, Czu Te i 
Peng Te hua ja  opiera się tylko 1 wyłącznie na faktach, ry
sując przed oczyma czytelnika zaw iły obraz intryg, rozgry
wek I walki o w ładzę, Jaki toczył się i toczy na politycznej 
arenie ChRL.

Stanisław  G tąb ińsk i -*■ „Mao i in n i” . K siążka i W iedza, W ar
szawa — 1974, str. 340, cena: 30,— zt.

P R Z Y S Z Ł O Ś Ć  A D M IN IST R A C JI

W naszych powszechnych pojęciach adm in istrac ja  Jest nie
zbędna ale również nie stanowi awangardy społecznej, pom a
ga w rozw iązywaniu spraw codziennych, ale nie działa szyb
ko, sprawnie, uw ikłana Jest bowiem w gąszczu przepisów, za
kazów i nakazów. Nic lub im y tego wszystkiego, co można 
objąć szerokim pojęciem ..adm in istrac ja", a term in „b iuro
k rac ja" nosi w sobie treści pejoratywne. A przecież bez ad
m in istracji nic można wyobrazić sobie współczesnego orga
n izm u gospodarczego czy społecznego. A Jak będzie w przy
szłości?

Na pytanie to odpow iada k ilku autorów : Zygm unt Rybicki
i Adam Jaroszyński. Tadeusz Skoczny, Karol Sobczak, Bro
nisław Ostapczuk, Zbigniew  Rudnick i I Ryszard Malinowski. 
Ich szkice o adm in istracji w 1999 roku ukazały  się pod re
dakcją Zygm unta Rybickiego i  noszą ty tu ł „A dm in istrac ja  
roku 1999” .

Punktem  wyjścia dla tych rozważań stała się analiza obe
cnego stanu adm in istracji. Dzięki temu prognozy, hipo
tezy l założenia, próbujące ukazać adm in istrację w 1999 roku 
nabrały konkretności Autorzy szkiców o przyszłości adm in i
stracji staraja się pokazać je j zw iązki z nauką, B także o- 
kreślltf rolę 1 funkcje adm in istracji w socjalistycznym spo
łeczeństwie 1999 roku.

„Adm inistracja rok 1999” — Zbiór szkiców pod redakcją Zyg
m unta Rybickiego. Wiedza Powszechna, Warszawa — 1974, 
str. 236, cena: 13,— zl.
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ANDRZEJ GRUN

ODGŁOSY

FRYZURY

P O S T Ę P  N1E3EDKO MA
r  m i ę

• Z E M S T A  •
Od jakiegoś czasu Bjorn Knurt- 

scnson zaczął podejrzewać, że je
go żona Elsa ko zdradza. Bjtiin 
kochał żonę i całej duszy i nic 
miał do niej pretensji, iż szuka 
tego. do czego natura dala jej 
prawo, tym bardziej, że on sani, 
no przebytej przed rokiem choro
bie i poważnej operacji chirurgi
cznej. nie czul się. niestety, peł
nosprawnym mężczyzna. Iłla za
dośćuczynienia za swe braki Bjorn 
obsypywał żonę prezentami, speł
niał wszystkie jej zachcianki 
starał sie odgadywać każde jej 
życzenie. Zwiększone w ten spo
sób wydatki pociągnęły ta sobą 
konieczność podjęcia dodatkowej 
pracy po południu, ponieważ je
dnak nadarzyła się świetna oka
zja zarobku w miejskim archi
wum. niedaleko domu, Bjorn nie 
namyślał się długo. Wracał teraz 
do domu późnym wieczorem, ale 
za to z okien swego biura mógł 
cały czas widzieć własny dom 
wraz z ogrodem i, oczywiście, w 
każdej chwili mógł telefonicznie 
skontaktować się z Elsą, gdybj 
zltszla taka potrzeba. W ten spo
sób Kilim przeżył z Elsą we 
względnym szczęściu i zadowole
niu cały rok.

Niedawno, wyglądając przez o-
kno biura, zauważył Bjftrn, że do 

jego domu wszedł nieznajomy 

mężczyzna. Gdy upłynęła godzi

na a nieznajomy nic wychodził. 

Bjorn zaczął się niepokoić. Męż
czyzna wyszedł po dwu godzi

nach, lecz gdy na drugi dzień 
znowu spędził w jego domu tyle 

czasu. Bjorn nie mial iuż wątpli
wości, że żona nie jest mu wier

na. O ile mógł znieść, że Elsa 

doznaje rozkoszy w stosunku z

innym mężczyzną, o tyle myśl. 

ii ktoś obcy, sprawniejszy od 
niego czerpie błogie zadowolenie 

z pieszczoty jedwabistego, spręży

stego ciała Elsy. że drży z rozko

szy tuląc i głaszcząc Jej krągła 

ciepllslość i że tym samym wy
raża pogardę wobec niego, Bjor- 

na, była nie drt zniesienia.

W pew ne j c h w ili, gdy przecho
dził przez mostek nad odkry tym  
k ana łem  śc iekow ym . Bjcirn do- 

skoczyl do niego, uderzy ł go z 

ca łe j siły o łow iana  ru rka  w g ło 
wę i zepchną ł do wody* Rozleg ł 
się cichy p lusk  i c ia ło  n ie zn a jo 

mego zn ik n ę ło  w kana le . B jó rn  
w iedz ia ł, żc zanieczyszczone che
m ik a liam i wody k ana łu  do ko na ją  

reszty jego zem sty .

Trzeciego dnia Bjiirn za
czaił się na nieznajome
go przed swym domem. 
Gdy ten wreszcie wyszedł, Bjórn 
poszedł za nim. Los był dla zdra
dzonego męża łaskawy, gdyż nie-, 
znajomy skierował swe kroki do 
mniej uczęszczanej części mińta-

Ku wielkiemu swemu zdumie
niu, następnego dnia zobaczył, żf 
jego żonie składa wizytę inuv 
mężczyzna. Bjórn przez cale swo- 
je życie starał Się być konsek
wentny: wieczorem los drugiego 
kochanką Elsy został przypieczę

towany, . i i . '

YV ten sposób w ciągu około 

trzech tygodni, powodowany żą

dzą zemsty i chęcią odwetu za 
doznane zniewagi, popełnił Bjórn 

siedem morderstw. Mordując ko

lejnych kochanków swej żony 

miał poczucie, że oto spełnia je

szcze jedną jej zachciankę umo

żliwiając jej zaspokajanie natu
ralnych popędów a jednocześnie 

zmazując ciążące na nim samym 

piętno hańby.
Zaabsorbowany swoją wendetą, 

Bjórn mniej niż zazwyczaj po
święcał czasu żonie. Pewnego 
wieczoru, wróciwszy do domu 
później niż zwykle, zastał ją 
martwą: popełniła samobójstwo 
wieszając się na nylonowej poń
czosze. W pożegnalnym liście do 
męża pisała:

„Kochaany Bjiimie!
Wybacz mi ten krok. ale nie 
miałam innego wyjścia. Chcia

łam, abyś mniej pracował i w 
tajemnicy przed Tobą postanowi

łam podreperować nasz budżet 

podejmując się pracy agenta u- 
bezpieezeniowego. Niestety, pier

wszych siedmiu klientów, których 

ubezpieczyłam na życie, w nie

wiadomy sposób zniknęło zaraz 

po wykupieniu polis. W tej sytu
acji moja agencja ubezpieć-zemo- 

wa, która musi wypłacić olbrzy

mie odszkodowania krewnym za

ginionych, oskarżyła mnie o u- 
kartowanie afery ze znikaniem 

facetów z polisami, w cc|u wy

łudzania pieniędzy.
Nie przeżyłabym śledztwa— 

1’aza tym, kto uwierzy, że jest 
rzeczą przypadku to. iż siedmiu 
facetów po kolei znikało nalycn- 
miast po wykupieniu polisy?

Zegnaj więc, mój kochany.
Twoja Elsa'*.
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1 TADEUSZ GICGIER §

1 F R A S Z K I  |
Brak

S  Wielkość i skromność idą w parze, —
S  lecz tego brak. kto to wykaże. 3

= Bywajq E

~  Bywają oklaski ^
=  bite w drodze laski. s

=j Bon ton =
5  Najlepiej ułożona jS 
S  jest zwykle cudza iona.

By działać...
~  By działać na białą pleć
5  czarny charakter trzeba mieć.
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MARK KASWINOW

23 STOPNIE W DDL (II)

NIEZWYKŁA ZWYKŁOŚĆ
Car siedzii w Pałacu Zimo

wym w gabinecie ojca za sto

łem zawalonym nię przeczyta

nymi papierami. Rozpędza s.ę 

mechanizm działania, który 

będzie funkcjonować prawie 

ćwierć wieku. Car czuje się z;> 

tym stołem nieswojo, niezręcz

nie. wydaje się czasem, że jest 

przestraszony. Dopóki stoi obok 

sekretarz lub oficer dyżurny, 

ni(>że jeszcze powiedzieć cokol

wiek co zostanie przyjęte z na

leżytym szacunkiem. Ale kiedy 

zoslaje sam na sam z wujami, 

ciężka pięść Włodzimierza lub 

Siergieja spada na biurko i po

czątkujący samodzierżawca kuli 

się w fotelu.

Minie trochę czasu i car s:ę 
oswoi, będzie się czul w ftabi 
necie śmielej, sprzeciwiającym 

się pokaże drzwi.

Fizycznie iest mocny — wy- 

tienowal się na regatach jach

tów, w jeżdzie konnej, w mar

szach w czasie polowań.

, Człowiek o wąskich horyzon

tach myślowych, bez wyobraź

ni, kierujący się najczęściej 

motywami osobistymi, objął 

władzę nad imperium tak, jak 

urzędnil przejmuje kancelaryj

ne obowiązki.

Przychodzi do pracy o 9.30. 
Kończy — o 2 po południu. 
Udziela audiencji, wzywa m ini
strów, słucha raportów, czasem 
przewodniczy na posiedzeniach. 
Słuchając raportów lub prze

wodnicząc na ogól milczy, nie 
śpieszy się z zajęciem stanowi
ska. robi wrażenie, jakby wy- 

czekiwal.
Papierów nie przeczytanych 

jest .mióstwo. Czyta je i wie
czorami. Ale tylko przeczytać 
— to za malo. Trzeba, aby inni 
widzieli, że je czytał. Dlatęgo 
opatruje dokumenty uwagami. 
Jednostajne i monotonne wid
nieją na pismach, które miał w 

rękach:

„praw da".
„oczywWcie".
„bardzo spraw iedliw ie” .
|,l |a lak m yślę".
„ i ja Jestem o tym przekonany1 
„m am  nadzieję, że tak będzie*', 
„bardzo korzystne",
„ważne zagadnienie”
„cod pow inno hytf zrobione”
„należy rozpatrzeć"

Wśród sztampy błyska 
czasem improwizacja.

Na raporcie o nieporządkach 
w porcie Kiercz: „Gdzie siedem 
nianiek — dziecko bez oka .

Na meldunku, że ze sprzeda
ży wódki wpłynęło do kasy 
8 milionów rubli: „Jednak’ .

Na meldunku o strajku w 
Odessie: „Przyjemne czasy".

O tym jednak, że był pozba
wiony poczucia humoru świad
czy wypełniona przez niego 
ankiet- w ramach wsze hrosyj- 
skiego spisu ludności w 1897 r. 
Na oytanle o tytuł odpowie
dział: „Pierwszy dworzanin”. 
W rubryce — ^rodzaj pracy" 
napisał: „Gospodarz ziemi ro

syjskiej'1.
Równie banalne co rezolucje 

1 oficjalne dokumenty są jego 
osobis >  dzienniki. Od pierw
szych dni sprawowania władzy 
— prawie żadnych śladów re
akcji na społeczne zjawiska i

zdarzenia. Ani jednej wzmianki 
o wybitnych ludziach epoki — 
pisarzach, myślicielach, działa
czach społecznych i politycz
nych. Nie ma tam wzm!anek o 
treści i sensie własnej pracy. 
Notuje tylko fakty zupełnie o- 
sobiste. drobiazgi codzienności. 
Obiad, spacer, lektura, podwie
czorek. przyjście gości lub w i
zyta u kogoś Z rzadką regular
nością zapisuje zmiany pogody: 
deszcz, śnieg, mróz, wiatr, 

upal...
Ubiera się zazwyczaj w mun

dur oficerski, ale nie unika 
pstrych, egzotycznych strojow 
Przed ministrami pojawia się 
\v czerkiesce, z kindżalem. lub 
w malinowej bluzie i szarawa
rach wpuszczonych w buty. W 
obecności oficerów deputowa
nych. na zamkniętych bankie
tach wygłasza niekiedy krótkie 
przemówienia. W r. 190(5 wy
szła w Petersburgu książka 
„Pełny zbiór przemówień Im 
pet atora Mikołaja 11", Przemó
wienia są w większości toasta
mi, zaczynają się lub kończą 
słowami „piję za zdrowie". .• 
„piję za sukces’1, „piję za 
szczęśliwe..." Odnosiło się wra
żenie. że mówca bez orzerwv 
pije. Książka została skonfisko
wana przez policję. Uważa s:ę 
za człowieka inteligentnego, ale 
nie znosi słowa „inteligent 
Czyta gazety: „Nowy czas'1 i 
„Obywatel", zbiory lekkich, 
rozrywkowych opowiadań o- 
zdobionych obrazkami 1 kary
katurami — Gorbunowa. Lej- 
kina i Awerczenki. Z dziełami 
Tołstoja, Turgieniewa i Les- 
kowa zapoznał się wiele lut 
później, na zesłaniu w Tobol- 

sku.
oderwawszy sie od codziennych 

spraw państwowych lubi wklejać 
zdjęcia do album ów , grać w do- 
m ino , p iłow ać  drzew o , s/,cz.eK6l<ue 
zaś cieszą ko przeprowadzki: z Pa
łacu Zimowego do Peterhoffu, z 
Peterhoffu do Pawłowska, z Pa
włowska do Carskiego Sioła, z l  ar- 
skiego Sioła do L iwad iji... Zawsze 
wtedy sam po gospodarsliu trosz
czy sie <> wszystko, układa walizki, 
sporządza spisy przedmiotów, na 
nowym za* m iejscu rozpakowuje 
walizki, rozwiesza obrazy i Ikony, 
rozstawia fotele I kanapy.

Uważa się za zawodowego 
wojskowego (choć nie jest za

dowolony ze stopnia pułkowni
ka — poskarżył się swojej żo-

Lubi wojskowe przeglądy i 
defilady, niekiedy bywa na 
pułkowych uroczystościach. Po 
wstąpieniu na tron rozstrzygnął 
główny problem państwowy: 
sprawę wojskowego munduru, 
a ściślej — guzików. Jak powi
nien zapinać się szynel, płaszcz 
i bluza mundurowa — na guzi
ki czy na haftki? Za pośred
nictwem żony wciąga w kon
sultację na temat haftek ka- 
isera Wilhelma. Ten telegrafu
je: „Nikł, czy rzeczywiście 
masz zamiar przejść na guziki? 
Przemyśl to dobrze. Rozważ 
należycie”. Tak, odpowiada no
wator wszystko zostało rozwa
żone. Zagadnienie rozstrzygnię
to na korzyść guzików. Ale 
jakie powinny bvć guziki — 
ciemne czy jasne? Po zdrowym 
namyśle rozwiązano i tę łam i
główkę: guziki będą jasne, to 
znaczy błyszczące.

Muzyka powinna być dziar

ska, książki wesolutkie, a guzi

ki błyszczące. Młody car prze

wodniczył niekiedy na posie

dzeniach Rady Państwowej 

lub na tak zwanych specjal

nych naradach. Pomału oswaja 

się z tą rolą. Siedzi na miejscu 

przewodniczącego spokojnie, 

słucha z uwagą. Sam wypowia

da się rzadko, nie mówi nicze

go zbytecznego, a kiedy już za
bierze glos — nie widać w jego 
sądach iskry bożej. Tak było 
na początku, tak też — po wie
lu latach. Wyłowione z proto
kołu* jednego posiedzenia jego 
wypowiedzi tworzą taki oto 

bukiet:

— Tak.
— Nie.
— Dalej.
— przeldżm v, panowie dale).
— Zagadnienie Iest. wydaje się. 

wyczerpane, możemy przeJM dalej.
— Zgad/ani się r tym założeniem .
— Można w ogóle wykluczyć ten 

artykuł.
— Dobrze przejdzmy dalej.
— Należy wnieść proponowane 

poprawki.
— Trzeba wrócić do poprzedniego 

projektu.
— Zostaw imy tak. Jak to zostało

uj<iie w projekcie.

— Zgadz,am się z m niem aniem  
kontrolera państwowego.

— Co powie na to m inister f inan 
sów'.’

— P rzy jm u jem y  poprawkę arty 
ku łu  52, która zaproponował m in i
ster (inartsów i przechodzimy dalej.

* Protokół z narady w Peterhot- 
fle, z llpca IS105 r.

Car — urzędnik. Język u- 
rzędnika. Sposób myślenia — 
urzędniczy. Ale to tylko jedna 
cecha jego osobowości.

W myśleniu i postępowaniu 
osobiste motywy górują nad 
wszystkim, t-udzie w ogóle, a 
ministrowie w szczególności 
dzielą się dla niego na dwie 
ostro zróżnicowane kategorie: 
złych i dobrych. Pierwsi — to 
ci, o których oddaniu nie jest 
przekonany. Drudzy — to ci, 
którzy są mu potrzebni, którym 
wierzy i którzy umieją go ro
zerwać T rozbawić. Korzystając 
z łaskawego pośrednictwa jego 
byłego pierwszego ministra S. 
j !  Witte dowiadujemy się, kto 
i dlaczego byl mu bliski: m in i
ster floty, admirał Birilew — 
„zabawny, zawsze bardzo miły 
imperatorowi i jego żonie przez 
swoje żarty i anegdoty", m in i
ster sprawiedliwości Murawiew •
— „był bardzo zabawnym żar
townisiem i anegdotczykiem", 
minister wojny generał Kuro- 
patkin — „gawędziarz i ko
mediant”, książę Labanow-Ro- 
stowski — „zawsze bardzo za
bawny”, książę Obleński — 
„dowcipniś i balagula” . następ
ny mihister wojny Suchomiłow
— „był przezabawnym balagu- 
lą". Swoich zabawnych m in i
strów mianował i zwalniał z 
lekkim sercem.

Był np. vacat w Ministerst
wie Spraw Wewnętrznych 
Trzeba było mianować nowego 
ministra. Obowiązki te spełniał 
tymczasowo Goriemykin, za
stępca ministra, który „niczego 
nie chciał brać na swoją odpo
wiedzialność, oczekując, że 
każdego dnia może się zjawić 
nowy minister, w związku z 
czym Goriemykin załatwia! 
tylko bieżące Sprawy". W 

• czasie kolejnej audiencji Witte 
oznajmił carowi, że dłużej bez 
ministra spraw wewnętrznych 
obejść się nie sposób, ponieważ

w czasie wizyty w ministerst
wie „zastałem cały stos papie
rów i spraw nie załatwionych 
i nie posuniętych naprzód". Na 
to car odpowiedział:

„Rozmawialiśmy już z Wami 
o kandydaturach Plewego i Si- 
niagina. Zapytałem jeszcze o 
zdanie Pobiedonoscewa Wypo
wiedział je, ale ja dotąd nie 
zdecydowałem kogo mianować, 
czekałem wciąż na Wasz przy

jazd.
Zapytałem wtedy cara:
— Jakież więc jest zdanie 

Pobiedonoscewa, jeśli Wasza 
Cesarska Mość pozwoli za
pytać?

— Odpowiedział mi bardzo 
prosto: Plewe — łajdak, a Si- 
niagin — dureń.

— No cóż. Wasza Wysokość... 
A czy kogoś rekomendował?

Car uśmiechnął się i powie
dział :

— Tak, rekomendował... 
Miedzy nami — mówiło się i 
o Was...

Wasza Wysokość, choć nie 
wiem co mówił Pobiedonoscew, 
mogę orawie dokładnie powtó
rzyć jego slowra o mnie.

— A jak myślicie — co 
mówił?

— Sądzę, że powiedział tak: 
Witte byłby dobry, ale i on...

I w tym momencie wy oo wie
dział coś w rodzaju zdania So- 
bakiewicza z ..Martwych dusz” : 
„Jeden tam tylko jest porządny 
człowiek — prokurator, a i ten, 
prnwdę mówiąc Świnia”.

Car roześmiał się.
— A co mvślicie na temat 

mianowania Goriemykima?
Odpowiedziałem, że niczego 

konkretnego oowiedzieć nie 
mogę, ale dodałem. że na j
prawdopodobniej Pobiedono
scew poleca Goriemykina jak 
prawnik prawnika. Tak samo 
pooieraią się licealiści, tak 
samo Zvdzi w swoim kahale. 

Car odpowiedział.
— Tak, mianuję Goriemyki-

c.d.n.

Tłumaczył: 
MAREK WAWRZKIEWICZ
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POWIĘKSZENIA
„P R Z E K R Ó J" SIĘ ZAPOM N IAŁ...

..P rzekrój” w ydrukow ał na pierwszej stronie wiersz Sergiusza .Ic- 
aienlna, zaczynający s.ę od stów: „Dal zaprzęgła się tum anem ...” 
W wersji „P rzekro ju " wygląda to tak, że Jesienin p.saj wiersze po 
polsku.

O tó t autorem przekładu Jest Tadeusa Monglrd, Jeden z na jlep 
szych w Polsce, choć zapomniany, tłumacz Jesienina. Nie odbieraj
m y  autorowi polskie! wersji praw do swego utworu I 

A poza tym ,,P rzekró j" zapom niał dodać, że druku je  zaledwie 
fragm ent utworu, k tóry  w rzeczywistości jest dwa razy dłuższy.

KTO SIĘ BAW I..,.

„Dziennik Łódzk i”  donosi: „Specjały kuchn i NRD serwuje łódzka 

restauracja „Europa". Baw ią w niej bowiem kucharze z Karl-Marx- 
-Stadt...,"

Kto sie bawi. to się bawi. Kucharze Jednak na pewno pracu ją. ' 

OG ŁOSZEN IE  DROBNE

W „Expressle lustrow anym " czytamy takie „ogłoszenie drobne ": 

„K ierowca taksówki jadący  26 października wieczorem z Chojen 

na ul. Zbarattką proszony Jest o zwrot depozytu (sygnet)” . Dale) po

dano numer telefonu 1 zachęcono... ..Nagroda".

Przepraszamy. Za co? Przecież dziecko wie. ie  koszt przejazdu 

taksówką z Chojen na Zbaraską nie sięga kosztu sygnetu.

O

Miody krytyk filmowy po 
zakończonym seansie powie
dział z niezdrowym uśmie
chem do ojca: „— Tatusiu, na 
naszym seansie było 134 wi
dzów...” .,— Skąd synu znasz 
tak dokładną liczbę?” — zdu
miał się dobrotliwie ojciec. 
„— Policzyłem pośladki, a po
tem podzieliłem przez dwa!” 

jawnie już i głośno za
śmiewał się syn. Nie podoba 
mi się takie liczenie — szcze
rze wygarnął mu ojciec — 
bowiem zaabsorbowany nim, 
możesz nie dostrzec wielu cie
kawych spraw na ekranie!”

PIERWSZE KOTY ZAPLOTY*

Niecodzienny wypadek zda
rzył się w kinie „Kosmos" w 
osiedlu Akropolis nad rzeką 
Byłą. W czasie seansu filmo
wego pojawili się na sali 
dwaj przedstawiciele, cywili
zacji pozaziemskich, zapewne 
zmyleni nazwą kina. Niestety, 
wskutek nieznajomości m iej
scowych zwyczajów usiedli 
oni tyłem do ekranu. Energi
czny kierownik kina, działa
jąc w dobrej wierze, zbyt sil
nie przekręcił głowy gości z 
zaświatów we właściwą stro
nę, psując ich w ten sposób 
zupełnie. Przykry incydent ia- 
lcoś zatuszowano, a żona kie
rownika kina zrobiła nawet 
na resztkach kosmicznych go
ści niezłą nalewkę „marsjan-* 
kę". .Jednak rozgoryczony kie
rownik kina przyrzekł sobie, 
że nie wpuści już na salę ni
kogo z kosmosu, choćby i 
miał naiwet pelnoplatny bilet 
kinowy.

"|,rasa~ Ksl3łk a - Rt' th “ -  ,LÓ,d„/ki,c Wydawnictwo Prasowe w Lodzi. Adres redakcji: ul. Piotrkowska 30. kody poczt. 90 950 I 90 103, lelrfony 214 79 217 98 oraz 293 00 we w 29. 
\ " aT k *'• kwar‘ “  «»■ Redi,kcja nie M ów io ny c h  rękopisów nic zwraca, zastrzega sobie również prawo skrótów. Prenumeratę przy .muJa wszys.kie pla-
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B.U.N.K.
Hugh 0 ’Leary nie żałował podję

to i decyzji FJaine, żona, która Kie
dyś uw ielbiał, nie obchodziła go ju ż  
w ■ «!»*. Co wn?" • ■ **•! w ;*n ichir de
monstrowanie miłość) dla nieco, u- 
ległe podporządkowywanie sie wssceł- 
k iir  lego rozkazom , wyrozum iale 
tolerowanie lego wyskoków  - dzia
łk i'' mn na nerwv. Huffh uw aż il. że 
drzem ią w nim  ogromne pokłady 
nie zrealizowanych możliwości, które 
n i»  moęr» sio uzewnętrznić. ttam- 
szone codzienna szarzyzną i bezna
dziejnością lego ileszczesne^o m ał
żeństwa. Na dodatek, do cierpień 
duchowych k tóri’ znosM Hm ab do 
łączy ły  się przykrości czysto flzy- 
czne l n a tu ry : k ilka lat temu Klai- 
no poważnie zapadła na zdrowiu, 
w wyniku czego zbrzydła a także 
całkow icie straciła zainteresowanie 
tym  aspektem ich współżycia, który 
Ifugh uważał za podstawowy w ob
cow aniu osobników  odm iennet pl-cł. 
W szvstko to stanow iło w lego w ła
snych oczach dostateczne moralne 
itsnra wiedliw ienie dla kroku, na 
k tóry  Hugh zdecydował się po d łu 
gim  namyśle.

Siedząc teraz w wygodnym  k lu 
bowym  fotelu i słuchając głosu nie
w idocznego urzędnika Biura f r u 
w an ia  N iewygodnych Krewnych, 
Hugh coraz bardziej upewniał się o 
słuszności ftwotel decyzji.

— Nasza Instytucja — m ów ił ciepły 
głos człowieka, którego cień widział 
Hugli za mleczna s*yba w przeciw
ległym  kacie sa li — stawia sobie 
za cel pomacanie tym wszystkim 
nieszczęśliwym ludziom , którzy cier
p ią z powodu swych najbliższych. 
C ierpienia zadawane przez krew 
nych sa najbardzie j dotkliwe, udyż 
od własnych krewnych nie można 
się uwolnić, ściślej mów iąc, nie 
można było się uwolnić. Nasza h u 
m anitarna instytucja wypełniła tę 
dotk liw a lukę podejm ując sie in ter
wencji we wszystkich uzasadnio
nych wypadkach.

Dwa tygodnie temu zwrócił *lę 
pan do na* z prośbą o pomoc. W 
ciągu tego czasu zebraliśmy wszel
kie konieczne inform acje i zdecydo
waliśmy się panu pomóc. Musi pan 
jednak spełnić dwa warunki.

Pierwszy dotyczy płatności. Ponie
waż no śmierci żony dziedziczy pan 
cały |ej m ajątek w wysokości trzy
stu tysięcy dolarów , musi pan prze
lać na nasze konto, do najbliższego 
p iątku , wszystkie swole oszczędnoś
ci, to jest dwieście osiemdziesiąt 
pięć tysięcy dolarów . N ieotrzymanie 
przez nas tel sum v bodzie jedno
znaczne z rozw iązaniem  naszej u- 
mowy. W takim  wypadku, ponosi 
pan jedynie koszta m anipulacyjne 
w wysokości tysiąca dolarów, k tó 
rą to sumę proszę teraz położyć na 
stole.

Dobrze. Teraz drugi warunek. 
Zdarza się. że niektórzy faceci uwa
żający się za cwaniaków  próbują 
nas szantażować. Nawiasem m ó 
wiąc, zawsze tego ża łu ją . Otóż. aby 
nie wodzić k lientów  na pokuszenie, 
zawsze sie zabezpieczamy w fen 
sposób, że w wypadku próby szan
tażu wychodzi na Jaw. iż to w ła
śnie szantażysta lest zabójca. U- 
m ówm y się więc, że powie pan żo
nie. że zabiera ja pan na leczenie 
do specjalnego zakładu. W niedzielę 
przyjedzie karetka, k tórą żona w 
pana towarzystwie wyjedzle t m ia 
sta. Pan potem wróci do domu 
sam. W ten sposób, gdyby zaszła 
potrzeba (myślę jednak, że jest to 
ty lko czcza formalność) będziemy 
mogli udowodnić, że był pan ostat
nią osobą, która w idziała panią E- 
la i no żywą.

Czy wszystko pan zrozum iał?
— Tak.
— A więc, żegnam pana.
Zgodnie z umowa, w najbliższą

niedziele zajechała karetka i Hugh 
wyw iózł żono rzekomo do specja l
nego zakładu leczniczego. W ciągu 
k ilku  godzin Jazdy niewiele rozma-

I J A C E K  B R
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„Najlepsze są te małe ~ 
S  kina..." K . IG  =
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NASZE ZWYCIĘSTWO 

W DYSKUSJI

Ciekawa dyskusja rozwinę
ła się ostatnio w zagranicz
nych środowiskach filmowych. 
Centralnym ie.j punktem było 
zagadnienie, czy długotrwała 
praca twórcza nad filmami

I
 pornograficznymi jest dla re

żysera filmowego przyjemna. 
Zdecydowana większość zna
wców zagadnienia orzekła, że 
już po kilkunastu latach sta
je się to męczące a nawet 
nudne. Co ciekawsze, jedyną 
wówczas formą odprężenia 
psychicznego i odświeżenia 
głodu seksualnego jest nakrę
cenie wybitnego filmu histo
rycznego. Obecni na dyskusji 
przedstawiciele reżyserów pol
skich zabrali również udział 
w wymianie poglądów, o- 
ywiadczaląc, f i 1est wręcz 
przeciwnie. Oni sami kręcąc 
wyłącznie wybitne filmy hi
storyczne, ani przez moment 
nie czuli potrzeby odprężenia 
się przez pracę przy filmie 
pornograficznym. Słysząc tę 
wypowiedź, filmowcy zagra
niczni zamyślili się i zawsty
dzili.

NIESMACZNY DOWCIP 
FILMOWY

w ia li; Hugh zauw aży ł Jedynie, że 
Kia i ne była czymś podniecona i o- 
czy je j płonęły Jakim ś dziwnym  
blaskiem .

Po pewnym czasie karetka zatrzy
mała się na jak im ś odludziu. Dwaj 
pielęgniarze zabrali Klalne do poblL 
sklego baraku a Hugh wyszedł z 
samochodu i przeciągnął się z za
dowoleniem.

— Naresneie wolny — m ruknął.
W łaśnie wtedy usłyszał, że ktoś 

zawołał go po nazw isku. Odwrócił 
się. Za nim  stał facet z rewolwe
rem w ręku.

— Panie 0 ’Leary. Proszę spoko j
nie podejść do tam tej g lin iank i. H a . 
łasv i krzyki nic panu nie pomogą 
bo tu nie ma żywej duszy na sto 
m il wokół.

—- Ależ to pom y łka ! — w-yjąkał 
Hugh. — To ja zapłaciłem , aby się 
pozby ć m oje j żony.

— My jesteśmy uczciwi w intere
sach i zawsze dotrzymujem y przy
rzeczeń. Tak się jednak nieszczęśli
wie dla pana złożyło, że pańska żo_ 
na też została naszą k lientką.

M S K I — S T O R Y


