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JURY U EDYCJI KONKURSU O " LAUR 
FAKTOROWEGO PIORA" 

l ury na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 
._. 1980 r. postanowiło przyznać nas

tępujące nagrody i wyróżnienia: 
<>"LAUR FAKTOROWEGO PIORA" za uda
ny debiut, 2le S2lczególnym uwzględnieniem 
tekstu "Zanim staniesz się studentem" (Fak
tor nr 18) Krzysztofowi Malcie oraz wyróż
nienie w tej kategorii Dariuszowi Swidkiewi
czowi za publikacje w Biuletynie Informacyj
nym Zielonogórskich Studentów 
<>"LAUR FAKTOROWEGO PIORA" za cie
kawe artykuły wnoszące niepokój intelektu
alny, odnoszące się do ważnych spraw mło
dego pokolenia' Małgorzacie Kowalskiej 
<>"HONOROWY LAUR FAKTOROWEGO 
PIORA" za całokształt działalności dzienni
karskliej i publicystycznej ze szczególnym u
\Wiględnieniem tekstów dotyczących kultury 
polityc.mej młddzieży dr Wiesławowi Hładkie
wiczowi 
<>,,POETYCKI LAUR F AKTOROWEGO PIO
RA" (wyróżnienlie) Ewie Urbańskiej 
SKŁAD .JURY 
przewodniczący -
WIESŁAW NODZYŃSKI- "Nadodrze" 
ANNA BUŁAT-RACZYŃSKA - "Gazeta Lubuska" 
ALFRED SIATECKI- ,,Nadodrze" 
ANDRZEJ BUCK - "Faktor" 
sekretarz jury -
EUGENIUSZ KURZAWA -"Faktor'' 
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WYMIARY 
DZIAŁANIA 

Z
bliża się już siedem lat od po 
wstania Socjalistycznego Zwią 
zku Studentów Polskich. W o-

kresie tym skrystalizowała się ideo
wo-polityczna koncepcja Związku je 
dnoczącego środowiska studenckie 
wokół najżywotniejszych spraw na
szej Ojczyzny i państwa. 

W dzisiejszej dyskusji próbujemy 
prześledzić kształtowanie się ideo
wo-politycznego oblicza SZSP od mar 
ca 1973 r. do dnia dzisiejszego, kul
turę polityczną studentów oraz prob 
lemy gradacji i oceny członków Zwią 
z ku. 

W dyskusji udział biorą: Wiesław 
Hładkiewicz - adiunkt w Instytu
cie Nauk Społeczno-Folitycznych 
WSP, Mieczysław Łapanowski - a
systent w Instytucie Nauk Społecz
no-Ekonomicznych WSinż. Tadeusz 
Ruńczak - asystent w Instytucie 
Nauk Społeczno-Folitycznych WSP, 
Ryszard Zaradny - sekretarz ZW 
SZSP - J. Zdzisław Str~h - sekre
tarz zw s~. 
Wiesław Hładkiewicz: Jak ocenia

my polityczny autorytet organizacji 
SZSP-owskiej w życiu szkoły wyż
szej? Autorytet traktowany w dzia
łaniu, bowiem tylko w dynamicznym 
aspekcie możemy śledzić to, czym 
jest organizacja dla studentów, czym 
dla uczelni? Jakie są takiego stanu 
rzeczy uwarunkowania? 

Ryszard Zaradny: Socjalistyczny 
Związek Studentów Polskich nie jest 
oderwany od codziennego życia kra 
ju. SZSP działa w określonym syste
mie ideowo-wychowawczym w u
czelni. System ten składa się z dwóch 
zasadniczych czynników. Po pierwsze: 
czynnika - zewnętrznego, a więc ży 
cia codziennego kraju. Po drugie: 
czynnika wewnętrznego, który two
rzy polityka ideowo-wychowawcza 
uczelni realizowana przez jej wła
dze administracyjne i polityczne o
raz blok przedmiotów społeczno-po
litycznych. W tym kontekście praca 
SZSP stanowi połowę pracy tego sy 
stemu. Dlatego też trudno jest mó
wić tylko i wyłącznie o oddziaływa 
niu stricte politycznym, które orga
nizacja przeprowadza, ponieważ każ 
de działanie podejmowane przez 
Związek jest działaniem politycz
nym. Zarówno działalność kulturai 
na, studencki ruchu naukowy, tury 
styka, sport jak i inne sfery poczy-

nań SZSP oddziaływują na oblicze 
polityczne organizacji, określają jej 
autorytet. 
Wiesław Hładkiewicz: Podzielam 

tę opinię. Mówiąc o politycznym au
torytecie organizacji mamy na myśli 
taki punkt widzenia, że właściwie 
każde działanie w organizacji ma w 
określonym stopniu walor politycz
ny, jest uwarunkowane politycznie, 
nawet jeżeli będzie to działalność w 
sferze kultury. W sferze kultury spo 
tykamy się z kabaretem, a kabaret 
nosi określone treści polityczne. Po 
dobnie jest z teatrem i innymi gru
pami twórczymi. Dlatego też trakto
wałbym autorytet polityczny SZSP 
w kontekście całokształtu poczynań 
tej organizacji w systemie szkoły wy 
ższej, w środowisku i to trakt<>wał
bym jako priorytetowy punkt wi
dzenia. Natomiast widziałbym auto
rytet organizacji w działaniu poli
tycznym przez pewne formy i meto
dy działania. 

Tadeusz Huńczak: Moim zdaniem 
kolega _przedstawił sprawę z punktu 
widzenia zewnętrznego, tzn. jak ob
serwator zewnętrzny widzi autory
tet organizacji SZSP-owskiej. Na
tomiast zastanówmy się nad tym co 
kształtuje w oczach studentów auto
rytet organizacji? Jakie czynniki mo 
gą kształtować ten autorytet wśród 
szeregowych jej członków? 

Sięgnijmy w przeszłość - ZSP by 
ła organizacją typu profesjonalnego, 
tworzyła studencki związek zawado 
wy. Organizacja ta cieszyła się du
żą popularnością wśród studentów, 
dlatego, że potrafiła w umiejętny 
sposób rozwiązywać problemy natu
ry bytowej. Wynikało to chociażby 
z tego, że była ona na taki profil 
działania nastawiona. 

SZSP powstało natomiast już w 
nowych społeczno-politycznych wa
runkach. SZSP postawiło sobie o 
wiele większe zadanie wyjścia poza 
tę granicę profesjonalności. Myślę, 
że właśnie ta kontynuacja linii ZSP 
-owskiej i innych organizacji młodzie 
żowych, które działały wcześniej w 
uczelniach odgrywa wśród studentów 
dzisiejszych poważną rolę. Mianowi
cie chodzi mi o to, że odziedziczenie 
tych dobrych tradycji wpłynęło na 
to, że SZSP miało już określony ka
pitał polityczny wśród młodzieży stu 
denckiej. 

Uważam, że istotną sprawą, a za
razem jednym z minusów jest to, że 
SZSP stara się "łatać dziury" w sy
stemie wychowania politycznego mło 
dzieży studenrkiej. 
Organizując różnorodne szkolenia 

i imprezy o charakterze ogólnoroz
wojowym w sensie rozwoju intelek 
tualnego. Uważam, że stoi przed na
mi, przed całą szkołą wyższą zada
nie zsynchronizowania ciziałań wszy 
stkich ogniw i utworzeme jednego 
kompleksowego planu wycho"·awcze 
go. W planie tym SZSP mogłoby fld 
grywać funkcję zasadniczą, a wyni
kałoby to z tej bazy, którą sobie do
tychczas wypracował. 
Mieczysław Łapanowski: Ważnym 

warunkiem rozwoju jednostki jest 
bogactwo kontaktów i form współ 
działania z innymi. Konkretna oso
bowość tworzy i rozwija się zawsze 
w określonych warunkach. Tadeusz 
M. Jaroszewski w jednym ze swych 
artykułów nazywa to trafnie "polem 
społecznym". Uważam, że takim po
lem jest niewątpliwie organizacja 
studencka. 

Programowo już proponuje ona stu 
dentom cały szereg różnorodnych 
form uczestnictwa w życiu palitycz 
nym czy kulturalnym Związku. Z sa 
tysfakcją możemy zaobserwować zja 
wisko, iż z mnogości tych ofert zain 
teresowań coraz częściej wybierają 
w sposób świadomy tylko część z 
nich. Jest to efekt wychowawczego 
oddziaływania także SZSP. Fakt ten 
służy niewątpliwie budowaniu auto 
rytetu organizacji. 
Zdzisław Strach: Autorytet orga

nizacji wśród władz uczelni zależy 
w dużej mierze od postawy wszyst
kich jej członków. Od naszego trak
towania spraw ważnych zależy "si
ła przebicia" przedstawicieli paszcze 
gólnych rad i agend; a więc całego 
Związku. 

Aulorytet wśród członków "roś
nie" w momencie gdy przedstawicie 
le studentów w organach kolegial
nych szkoły stawiają na tych forach 
ważne problemy i bolączki szkoły 
wyższej i młodzieży akademickiej. 
Wtedy gdy środowisko akademickie 
otrzymuje od swych przedstawicieli 
odpowiedź, jak poszczególne wnioski 
i postulaty były rozpatrzone i jak są 
realizowane. 

(CłlłC dalszy na .U, ł) 
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(Ciąg dalszy ze str. 3) 

Wiesław Hładkiewicz: Na autory
tet organizacji składa się to, co orga
nizacja dotychczas wypracowała; jej 
droga sukcesów i trudności, które 
musiała przełamywać w skompliko
wanej rzeczywistości społeczno-poli 
tycznej kraju. Autorytet ten dzisiaj 
wypływa także z działania w kontek
ście uwarunkowań aktualnych. Słusz 
nie Tadeusz zauważył, że organizacja 
ta właściwie zmieniła swoje oblicze 
polityczne, ewoluując od organizacji 
samopomocowej do organizacji zaan
gażowanej ideowo. Nie należy zapo
minać też o innych jej podstawo
wych warunkach - statusie socjał 
nym, statusie naukowym, a w tym 
kontekście całej sferze ideowego za
angażowania, politycznych emocji. 
Emocji jakie to środowisko bardzo 
mocno i w specyficzny sposób prze
żywa. Uważam, że jest to szczególna 
grupa młodzieży, która ma najlepsze 
szanse do tego aby mówić o niej, że 
jest intelektualnym trzonem młode
go pokolenia Polaków. 

Ryszard Zaradny: Mówiąc o auto
rytecie organizacji nie możemy uwa 
żać że jest on jednolity. Czym innym 
jest autorytet wśród studentów, czym 
innym wśród władz uczelni, a jesz
cze czym innym jej autorytet zew
nętrzny. Moim zdaniem powinien być 
to jeden autorytet. Jestem przekona 
ny, że wśród władz uczelni jak i na 

Wiesław Hładkiewicz 

zewnątrz· autorytet polityczny orga
nizacji jest wysoki. Natomiast jeże 
li chodzi o autorytet u poszczegól
nych członkó)V jak i u poszczegól
nych studentów, to sprawa ta wyglą 
da niezbyt zadawalająco. 

Tadeusz Huńczak: Czyli sprawa 
polega na sytuacyjności w pewnych 
okresach czasu. Autorytet wzrasta 
szczególnie wtedy, kiedy konkretni 
studenci na konkretnych przykła
dach przekonują się, że organizacja 
jest rzeczywiście reprezentantem ich 
interesów. Natomiast w przypadku 
jeżeli student nie widzi dialektyki 
wzajemri;rcłt·~leżności interesu in-

dywidualnego z interesem ogólnym, 
to wtedy na pewno spada autorytet 
organizacji i SZSP jest traktowany 
jako .,przybudówka" rektoratu. 

Ryszard Zaradny: Autorytet wśród 
władz uczelni i na zewnątrz bierze 
się z całościowego spojrzenia na pra 
cę organizacji. Studenci natomiast 
dokonują oceny za poszczególne ok
resy. Jeżeli grupa aktywu, która ich 
reprezentuje działa w ich aspekcie 
dobrze, to autorytet jest wysoki. W 
momencie regresu autorytet wśród 
nich spada. 

Mieczysław Łapanowski: Mówiąc o 
autorytecie musimy sobie uświado
mić, że jest on tylko jeden. Czemu 
zawdzięcza swój dotychczasowy pres 
tiż? Przede wszystkim tej możliwoś
ci, temu działaniu, które umożliwia 
kontynuowanie określonych cech oso 
bowościowych naszych studentów. 
Oczekujemy od nich pewnych za
chowań i reakcji w określonych sy
tuacjach. One są takie, na ile orga
nizacja im to umożliwi. Uważam, że 
program SZSP jest kompleksowy, że 
w zasadzie możliwość samorealizacji 
w ramach związku ma każdy stu
dent. Jest to sprawa, którą zwłasz
cza teraz trzeba mocno akcentować. 

Wiesław Hładkiewicz: W dotychcza 
sowej dyskusji zasygnalizowany zo
stał drugi problem naszego spotka
nia. Myślę tutaj o tym co stanowi 
pewne fatum każdej organizacji spo-

Tadeusz Huflczak 

łeczno-politycznej, a mianowicie sztu 
czny podział jaki wytworzył się na 
tych zaangażowanych i mniej zaanga 
żowanych. To co w 0 rganizacji nazy
wa się działacz, a tym co się w ży
ciu nazywa członek organizacji. 

Jak spojrzeć na tę sprawę w kon
tekście umacniania autorytetu orga
nizacji od tej strony? Czy można mó
wić o pewnych podziałach - jeżeli 
tak - to skąd one WYnikają? 

Czy można mówić o. tym, że każdy 
członek jest w jakimś sensie akty
wistą organizacji? 
Ryszard Zaradny: Bardzo często po 
jęcie ,.działacz" jest utożsamiane z 

konkretną funkcją. Uważam, że jest 
to niewłaściwe podejście. Działacza 
można mierzyć przez to, co on wnosi 
do organizacji. To, że jedni mają o
określone predyspozycje do kiero
wania zespołami nie może tylko i 
wyłącznie szeregować ich w tej 
grupie. Nigdy nie można działa
czy określić jedynie przez pryzmat 
funkcji. 

Zdzisław Strach: Po części podzie
lam ten pogląd. Zbyt często nie doce
niamy kolegów, którzy np. zabezpie
czają zebrania od strony technicznej. 
Musimy zdać sobie jednak sprawę z 
tego, że działacz funkcyjny musi do
datkowo jeszcze myśleć i umieć po
dejmować określone ryzyko. Aktyw 
musi spełniać rolę niejako wychowaw 
czą. w tym kontekście wyżej oce
niam funkcyjnego. 

Mam natomiast jedno "ale" pod 
adresem aktywu. 
Mianowicie, często przedstawialiśmy 

SZSP w sposób reklamoWY, co było 
powodem formalnego zapisywania 
się do organizacji i efektem pófniej
szych zawodów. 

Tadeusz Huńczak: To chyba jest 
konsekwencją tego, że SZSP jest or-· 
ganizacją masową. Należy chyba się 
liczyć z tym, że znajdą się osoby, któ 
re stają się członkami tylko ze wzglę 
du na korzyści materialne. Problem 
polega na wypracowaniu form wycho 
wawczych tvch studentów, bądź też 

Miec::ysław Łapanowski 

na zwiększeniu kryteriów przynależ 
ności do organizacji SZSP. 

Mieczysław Łapa.oowski: Znacz
nie łatwiej jest nam określić sylwet 
kę absolwenta studiów wyższych. 
Precyzuje to wiele dokumentów re
sortowych. Znacznie trudniej jest 
nam określić to, czego organizacja 
studencka oczekuje po wspomnia
nym absolwencie. 

Zastanawiam się jak bardzo różni 
się człowiek, który nie angażował 
się w pracę społeczną przez całe stu 
dia był ,.szarym studentem" od ab
solwenta ....,.. dzlałacza. Uważam, że 
osobowość tego drugiego jest chybjl 



bogatsza. Posiada szereg cech, któ
rych nie znaleźlibyśmy u tego, któ
ry mówiąc trywialnie "przespał" ca
łe studia. Osobowość absolwenta -
działacza jest wzbogacona o takie e
lementy jak świadomość polityczna 
odpowiedzialność, ukształtowaną po
stawę prospołeczną, umiejętność po
ruszania się w życiu. 

Tadeusz Huńczak: Nie możemy się 
jednak spodziewać tego, aby wszys
cy w takim samym stopniu zaangażo 
wani byli w pracy? Nawet gdybyśmy 
do tego dążyli byłoby to utopią. 

Ryszard Zaradny: Nikt tego nie o
czekuje. Dobrze będzie, gdy każdy 
zrobi coś na swoją miarę, na ile go 
stać. 

Zdzisław Strach: Szkoda, że rze 
czywistość pokazuje nam jednak wie 
lu, dla których nawet to nie jest 
pułapem ambicji. Jeszcze zbyt często 
spotykamy się z przejawami wygod
nictwa i bierności. 
Wiesław Hładkiewicz: Nie bez ko

zery wywołałem drugi element na
szej dyskusji, próbując go sprowa
dzić do pewnej oceny aktywności 
członków SZSP. Oceny w kontekście 
umacniania autorytetu jego organi
zacji jak i także wyszczególnieniu 
pewnych cech charakteryzujących 
studia. Każda organizacja społeczno
polityczna nie jest idealnym mode
lem, gdzie wszyscy będą pracowali e-

Zdzisław Strach 

fektywnie. Organizacja prócz dzia
łaczy ma jeszcze pewnych pasjona
tów. Ludzi, którzy mimo woli pragną 
uzewnętrznić swoje możliwości, chcą 
realizować swoje ambitne cele nie 
tylko przez pryzmat własnego splen 
doru. 

Tadeusz Huńczak: Uważam, że 
możemy zaryzykować tezę; w zależ
ności od tego jacy są działacze w br
ganizacji, czy spełniają wszystkie 
kryteria, o których mówiliśmy, czy 
też nie - od tego zależy opinia o au
torytecie organizacji, ale wśród stu
dentów. Na ile mamy dobrych szefów 
na tyle organizacja dobrze działa. 

Jest to oczywiście jeden z elementów 
ich oceny. 

Wiesław Hładkiewicz: Nazwałbym 
to tak: działacz to nie samozwaniec, 
działacz wyrasta w działaniu i na 
działacza spadają jeszcze większe 
obowiązki, o których przyjęciu ma 
on świadomość. Tu chciałbym zacy
tować zdanie Staszka Gabrielskiego 
z IX Plenum ZG SZSP, który pró
buje podać definicję działacza, mó
wiąc: "Być działaczem SZSP, to -
w naszym rozumieniu - mieć świa
domość celów, którym służy socja
listyczna szkoła wyższa, SZSP i ruch 
młodzieżowy, akceptować te cele, a 
ponadto w sposób twórczy i aktyw
ny angażować się w ich realizację 
oraz umieć porwać do tego innych. 
Działacz SZSP to przede wszystkim 
wzorowy członek organizacji". Myś
lę, że na status wzorowego członka 
organizacji stać każdego. 
Proponuję teraz zastanowić się 

nad całokształtem form i metod 
pracy ideowo - wychowawczej w 
SZSP. Czy cele te, środki i 
formy są skuteczne w naszym 
środowisku? Co nadal budzi wiele 
wątpliwości w zakresie politycznego 
oddziaływania organizacji w środo
wisku jak i wśród samych człon
ków? 

Mieczysław Łapanowski: Metody i 
formy organizacji powinno dostoso
wać się do potrzeb jak i aspirac;ji 
członków, których SZSP będzie po
siadało. Zastanówmy się na ile me
tody, które organizacja proponowa
ła znajdują zastosowanie dla tych, 
którzy aktualnie wstępują na uczel
nie? Często nas określano mianem 
tego pokolenia, które nie spełniło 
wszystkich pokładanych w nas na
dziei. Trzeba się zastanowić czy nie 
było to przypadkiem ,konsekwen
cją tego, i:e SZSP nie w porę dosto
sowało odpowiednie metody? 

Ryszard Zaradny: Formy pracy 
mamy wypracowane od momentu 
powstania organizacji. Formy te są 
dobre. Chodzi jedynie o sposób ich 
realizacji. Na tym polu mamy jesz
_cze dużo do zrobienia. 

Zdzisław Strach: Pewnym kro
kiem w tym kierunku była akcja 
szkoleniowa "ZIMA 79". Nowators
kie metody szkoleniowe wyraźnie 
przypadły do gustów uczestników. 
Myślę, że będą one w dalszym ciągu 
kontynuowane i uzupełniane o nowe 
- ciekawsze. Zastanawia mnie jed
nak zbyt małe zainteresowanie stu
dentów TWP "Politykus" - turnie
jem bardzo ciekawym w całej ·roz
ciągłości. Mało jest nas na spotka
niach z "ciekawymi ludźmi". Często 
nie zajmujemy stanowiska chociaż
by podczas dyskusji na zajęciach z 
przedmiotów społeczno-politycznych. 
Przyczyn tego należy chyba szukać 
już w szkole średniej. 

Mieczysław Łapanowski: Na przy
kładzie ewolucji "Politykusa" moż
na prześledzić jakie są propozycje 
organizacji na dzień dzisiejszy. Kon
kurs, który kiedyś obejmował tylko 
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czysty sprawdzian z zakiresu wiedzy 
politycznej rozrósł się do turnieju -
przeglądu z zakresu plastyki, litera
tury i wielu innych dziedzin. Jest to 
potwierdzeniem słów, że organizacja 
SZSP służy pielęgnowaniu tych naj
bardziej wartościowych cech osobo· 
wych. Organizacja daje możliwości 
pracy każdemu członkowi - nawet 
w ramach zbyt mało jeszcze popular 
nego TWP. 

Wiesław Hladkiewicz: Wszystkie 
działania podejmowane ze strony or
ganizacji, o których powiedzieliśmy 
powyżej, ze strony wykładowców po 
przez blok przedmiotów społeczno
politycznych, to podstawowe meto
dy oddziaływania na to co nazywa
my kulturą polityczną. I te zagad
nienia stanowią czwarty i końcowy 
element naszej dyskusji. 

Ryszard Zaradny: Jestem zwolen
nikiem wszelkich form dyskusii ak
tualnie dostępnych. Uważam, że stu
denci powinni się często wypowiadać 
na różnego rodzaju forach. Czasami 
brakuje im nawyku dyskusji, nie 
potrafią "sprzedać" tego, co myślą. 
Czynnikiem determinującym to jest 
jeszcze w dalszym ciągu wychowa
nie w szkole średniej. Nie zawsze po
z.wala ono uczniom na odpowiednie 
w:;,kształcenie kultury dysuksji. Do
datkowo zaniedbaliśmy sferę pracy 
indywidualnej z aktywem i człon
lrnmi SZSP. Istotnym problemem 

Ryszard Zaradny 

dnia dzisiejszego jest często spotyka
na dwulicowość działaczy. Mam tu 
na myśli ich stanowisko na zebraniu 
a prezentowaną postawę w pokojach 
akademickich. 
Wiesław Hład.kiewicz: To stanowi 

chyba pewną ułomność organizacji, 
która mimo wszystko winna mieć 
świadomość faktu służenia studen
tom. Istnieje po to, ażeby student 
mógł w jej obrębie uzewnętrzniać 
swej racje i emocje połityczne. Dla
tego też należałoby prowadzić do 
bardziej pryncypialnych, konkret
nych dys!kusji. Wybyć się pustosło
wia. Widzę tutaj alctyw.ny udział stu-

(Ciąg dalszy na str. 6) 
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(Ci~ dalszy ze str. 5) 

dentów w zebraniach OOP i w pod
stawowych ogniwach organizacji -
g;rupach działania SZSP. W grupach 
tych k,rystalizuje się bowiem koncep
cja i status Związku. Atmosfera 
w nich panująca określa autorytet 
polityczny organizacji. 
Mieczysław Łapa.nowski: Stosunki 

wewnątrzorganizacyjne wskazują na 
to, że jednak jeden z celów realizuje
my z. sukcesem (pełny sukces) - wy
chowujemy dla demokracji. 
Wiesław Hla.dkiewicz: W treści swej 
organizacja SZSP jest bard:r.o demo
kratyczna, co zresztą dla szkoły wyż
szej i w systemie społeczno-politycz
nym naszego państwa jest rzeczą 
oczywistą. Jest to potwierdzeniem 
tego, że tą wieLką demokrację socja
listyczną w jakimś stopniu uzupełnia 

MÓWIĄ O NAS - "POKOLE
NIE DYSKOTEKOWE". Mimo s~ 
cych UIProszczeń, w stwierdze
niu tym jest dużo racji. O 
JaJosd czy charakterze dane
go ~pokolenia świadczą nie tyl
ko wyłbitne czy - nie daj Boże -
skrajnie negatyWfile pl'zejawy jego 
istnienia. O lpl'aJWdziwym- nieod
świętnym - obliczu pokolenia 
świadczą jego zainteresowania, pO
trzeby, motywy- słowem styl ży 
da. Ohcąc poznać współczesne mło 
de pokolenie, wystarczy m.in. udać 
się kilka razy na dyskotekę. Sta
nąć z boku i d~ować. W dys
IJrotece bowiem - tak jak w so
cze,wce - sklliPiają się wszystkie 
te elementy naszego zachowania, 
które składają się - na nasze pra
wdzilwe oblicze. To co zaobserwo
wałem -z racji swojej działalnoś
ci w czasie dySikotek, nie zawsze 
napawało mnie radością i optynliJL
mem. P·rzylkładowo te ciągłe na
chalne - i naiwne jednoczenie -
próby wejcia na salę za darmo. Du 
ża liczba wielbicieli dyskotek głoś
no wyraża swe oburzenie z powo
du wygórowanej - ich zdaniem -
ceny biletów. Tylko czy ci "obroń
cy" kiesy studenckd.ej zwrócili łas
ikawie uwagę na to, że jednocześ
nie większość z nich ani przez mo
ment nie waha się przy wydawa
niu dzień w dzień dwudziestu lub 
więcej złotych na papierosy - o 
wódce już nie wspominając. Na
prawdę - 15 :zł za cztery godziny 
zabawy, to nie wygórowana cena. 
Dużo zdrowia kosZJtowało nas, aby 
oduczyć - przys~ych wychowaw
ców i nauczycieli - palenia papie 
rosów i łuskania ziaren słoneczni-

także demokraeja studencka. Prze
jawia się ona w formie samorząd
ności, w farmie partyeypacji w spra
wowaniu władzy, w zajmowaniu 
określonych stanowisk społecznych 
czy politycznych - słowem to 
wszystko co my nazywamy umacnia
niem oxganizacji w działaniu, w ży
ciu ,szkoły wyższej i środowiska aka
demickiego. 

Tadeusz Huńczak: P.rzyjmuję sobie 
następujący model kultury politycz
nej : wiedz.a - przekonanie - dzia
łanie. Uważam, że na dzisiaj między 
tymi trzema elementami istnieją 
sprzeczności. 
Wiesław Hła.dkiewicz: W pytaniu 

o kulturę polityczną studenta kryie 
się różnorodność czynników socjali
zacji palttycznej młodego człowieka. 
Organizacja studencka odgrywa w 
kszrtałtowaniu tej kultury pierwszo-

ka na parkiecie tanecznym. Wyo
braźcie sobie małą salkę, napchaną 
do granic IW)T'trzymałości i wirują
cą w tańcu, gdzie temperatura po
wietrza dochodzi do 30 st. C, wzbo
gacaną dodatkowo przez kilkunas
tu palaczy. Po .kilku godzinach mo
Żina się udusić. Wydawałoby się, 

że tak oczywtista sprawa nie powin 
na spo!Jkać się z niezrozumieniem. 
Niestety rzeczywistość dkatzała się 
inna. Problem pijanych tancerzy, 
powodujących zamieszanie i bała-

Z POZYCII 
BRAMKARZA 

gan, to już inna sprawa. Wymaga
jąca oddzielnego omówienia i roz
patrzenia. Szkoda tylko, iż w więk 
szości są to ludzie znani w naszym 
środowisku. Działają w kulturze i 
mają w taki czy inny sposób 
Wipływ na innych. Nie zapomnę po 
czątków swojej pracy, lciedy to z 
~racji swojej skronmej postawy, pod 
dawany byłem syStematycznie pre
sji fizycznej i psychicznej. I pomy 
leć, by student - podobno jeste
my elitą intelekltualną - grozi dru 
giemu studentowi siłą z powodu 
10 czy 15 zł. Paranoja, włosy dęba 
stają. Móg}bym tak wymieniać bez 
końca, aż powstałoby wrażenie, że 
dyskoteka to siedlisko najgorszego 
zła, r<YLpusty i głupoty. Tak nie 
jest. W dobie coraz większej ano
nimowości, gdy często sąsiedzi 
przez ścianę - nawet w akademi 
kach ~ nic o sobie nie wiedzą, dys 
koteka stwarza moZliwość nawiąza 

planową roJę. Nie możemy jednak 
pomijać wpływów systemu politycz
nego i administracyjnego szkoły 
wyższej, tradycji rodzinnej, szkoły 
średniej i środowiska. Oxganizacja 
ma tu znakomitą szansę do wyko
rzystania tego co się w kulturze po
litycznej nazywa się wiedzą nauko
wą o polityce. 

Ryszard Zaradny: Uważam, że kul
tura polityczna studentów naszego 
środowiska rośnie. Przykładem tego 
może być dyskusja nad tezami na 
VIII Zjazd PZPR. Wszyscy wypowia
dali się szczerze, otwarcie w.ręcz 
pryncypialnie. Wyraźnie odczuwało 
się troskę o losy kraju, o perspekty
wiczną rzeczywistość. O takiej dys
kusji decyduje jednak jej klimat, 
który musimy my działacze - wy
twarzać. 

fot. Marek Bartoszewicz 

nia nowych, pełniejszych kontak
tów, możliwość byeia sobie życzli
wym wzajemnie i u,przejmym. Jest 
szansą dobrej i kulturalnej zaba
wy. Piszę to, jak najbardziej po
ważnie. Poprzez umiejętną i dys
ikretną manilpulację- tu ogromna 
rola prezentera i obsługi- dysko 
teka z beZJSensownego ruszania bio 
drama czy nogami, przeradza się w 
najprawdziwszą działalność wycho 
wawczą. Może są to sprawy banal
ne, ale dla niektórych jest to ostat 
nia szansa nabycia podstawowych 
nawyków kulturowy;ch. Są to pro
blemy występujące powszechnie, w 
kamym klubie gdzie funkcjonują 
dyskotelci. Dzieje się tak, gdyż na 
ogół organizatorzy zabaw zapomi
nają, że dyskoteka to nie tylko for 
ma łatwego i pewnego zarobku. 
Chcąc nruprarwdę Oddziaływać pozy 
tywnie na ludzi - są to przecież 
masowe fol"llly uczestnictwa w kul 
turze - weba coś więcej prócz do 
brej muzy'ki. Potrzebna jest prze
de wszystkim dobra atmosfera. 
Stwarza się ją różnymi metodami: 
blokami nauki klasycznych tańców 
itQwarzysk:ich, listami przebojów, 
Ikonkursami tańca, loteriami fanto
wymi, ,pr~Zerywnikami żywej muzy 
!ki itp. Jest to już sprawa ,,kuchni" 
dyskotekowej. DaśMriadczenia Klu
bu WSP "Zartem" wskazują w każ 
dym razie, że jak się mocno chce, 
to m:ożna z dyskoteki Mobić nawet 
przeżycie natury estetycznej. Mam 
nadzieję iż w ,pnzy~padku zabaw na 
szego Klubu, nie moilila będzie po
wiedzieć ani jednego złego słowa, 
czego bywalcom klubu, oraz nam 
organia:atorom ~zerze życzę. 

PIOTR MAKSYMCZAK 



Stanisław Kusznier AndrzeJ Macewłez Stanlsła w Zaleski 

Socjalistyczny Związek Studen
tów Polskich w porozumieniu z Mi
nisterstwem Nauki , Szkolnictwa 

· W,yższego i Techniki, Ministerstwem 
Zdrowia i Opieki Społecznej, Mini
st~rstwem Kultury i Sztuki oraz 
Głównym Komitetem Kultury Fizy
cznej i Turystyki przeprowadza co
rocznie współzawodnictwo w nauce 
i pracy społecznej o odznakę im. 
Mikołaja Kopernika. Konkurs pro
wadzony jest w kategorii indywidu
alnej grupowej i w kategorii kół na 
ukowych. 

Konkurs ten stanowi szczególną 
formę uznania aktywnych i twór
czych postaw studenckich osiągają
cych dobre wyniki w nauce oraz ak 
tywnie uczestniczących w różnorod
nych formatach życia społeczności 
akademickiej. Współzawodnictwo w 
kategorii grup działania i kół nauko 
wych służy popularyzowaniu najbar 
dziej zaangażowanych kolektywów 
grupowych i studenckich kół nauko 
wych. 

Wzorem lat ubiegłych, w paździer 
niku bieżącego roku akademickiego 
komisje uczelniane dokonały podsu
mowania współzawodnictwa w śro
dowisku zielonogórskim. Po wnikli
wej analizie, z grona laureatów in
stytutowych i wydziałowych wyło
niono najlepszych studentów Wyż
szej Szkoły Inżynierskiej i Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej . 

reatka złotej odznaki. Srebrne od
znaki w WSP zdobyli : Bogumila Bur 
da, Ilona Kozioł, Wiesław Lukomski 
i Katarzyna Tuliszka. 

W kategorii grup działania najwy 
żej oceniono osiągnięcia aktualnej 
42 grupy Instytutu Elektrotechniki. 

W kategorii kół naukowych wspól 
zawodnietwa nie prowadzono. 
Stanisław Zaleski reprezentował 

środowisko Zielonej G(>ry na spot
kaniu najlepszych studentów z I Se 
kretarzem KC PZPR Edwardem 
Gierkiem w Warszawie. 

Z okazji Międzynarodowego Ty
godnia Studenta Zarząd Główny 
SZSP zorganizował spotkanie laure 
atów konkursu kopernikowskiego z 
Przewodniczącym Rady Państwa 
Henrykiem Jabłońskim. W spotka
niu tym osiągnięcia naszego środo
wiska przedstawił Zdzisław Grzelka. 
Nieodzowną sprawą współzawod

nictwa jest jego odpowiednia opra
wa propagandowa i szeroka prezen
tacja laureatów. W dotychczasowej 
praktyce komisje nauki ograniczyły 
się jedynie do zapoznania przewod
niczących grup działania z regularni 
nem Konkursu. Działo się to zazwy
czaj w październiku nowego roku 
akademickiego. Po wielu miesią
cach "ciszy" dokonywano podsumo 
wania. Sytuacja taka powoduje spa 
dek zainteresowania studentów kon 
kursem. 

Dotychczas nie udało nam się upo 
wszechnić w skali środowiska współ 
zawodnietwa grupowego - dotyczy 
to zwłaszcza WSP. 
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Zdzisław Grzelak 

W kolejnych edycjach powinniś .. 
my zainicjować w środowisku wspó• 
zawodnictwo w kategorii kół nauk(• 
wych. Mając na uwadze dobre wy
niki w pracy naukowej zielonogór
skich studentów komisje nauki po
winny w możliwie szybkim ternu
nie zająć się tą sprawą. 
Niewystarczająca jest jeszcze pr,. 

zentacja laureatów konkursu. Doty
czy to zwłaszcza Studenckich Stu
diów Radiowych. W zakresie popu
laryzacji przodowników pewne dzia
łania zostały podjęte w WSP. 
Mam tu na myśli prezentowa
ny serwis fotograficzny "Laureaci 
w obiektywie". 
Uważam, że godnym kontynuowa
nia są prezentacje w ramach obcho 
dów dni instytutów i wydziałów oraz 
wpisy najlepszych do pamiątkowych 
ksiąg tych jednostek organizacyj
nych. Prowadzi się to tylko w In
stytucie Budowy Maszyn. 

Do dnia dzisiejszego laureatów 
konkursu kopernikowskiego za rok 
akademicki 1978/79 z WSllnż. pozna
li jedynie uczestnicy spotkania naj
lepszych z Władzami Uczelni. A 
szkoda. 

1. z d z i s l a w G r z e l k a (złota 
odznaka) student V-go roku In
stytutu Budowy Baszyn WSinż., 
średnia ocen z ostatnich dwóch 
semestrów 4,4. Jest członkiem 
SZSP od 1975 r. i jego aktyw
nym działaczem, J>ełnił szereg 

(Ciąg dalszy na str. 8) 

Najlepszym wśród równych ("PRI 
MUS INTER PARES") w środowi
sku zielonogórskim został ubiegloro 
czny zdobywca złotej odznaki, stu
dent Instytutu Elektrotechniki 
WSinż. - Stanisław Zaleski. Zdzi
sław Grzełka zdobył złotą odznakę, 
a Piotr Kirziejonek, Stanisław 
Kusznier, Andrzej Macewfez i Marek 
PiJarski - srebrne odznaki (wszy
scy WSinż.). Palmę pierwszeństwa 
w Wyższej Szkole Pedagogicznei zdo 
była Władysława Jakubowska - lau 

KDPERft l HAftlE 
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Wiesław Łukomski 

funkcji, m.in. przewodniczącego 
Komisji Kultury RU SZSP 78/79, 
przewodniczącego grupy działa
nia SZSP 1977/78; organizator 
Tygodnia Kultury Studenckiej 
"Bachanalia 78/79" i Dni "IMB", 
członek Studenckiego Koła Nauko 
wego Maszyn Przemysłu Spo
żywczego, uczestnik obozów na
ukowych w Zakładach Mięsnych 
w Rzeszowie i Przylepie kiZie
lonej Góry. 

2. W ł a d y s ł a w a J a k u b o w-
s k a (złota odznaka) - student
ka IV roku historii WSP, prze
wodnicząca Komisji Nauki RU 
SZSP, członek Naukowego Koła 
Historyków, wiele prac prezento 
wanych na forum kola, 2-krotna 
laureatka Nagrody J.M. Rektora, 
średnia z dwóch ostatnich seme 
strów 4,5. 

3. S t a n i s ł a w Z a l e s k i 
(medal "PRIMUS INTER PA
RES") -student V-go roku In
stytutu Elektrotechniki, średnia 
z dwóch ostatnich semestrów 
4,6 jeden z najlepszych studen
tów środowiska, były przewodni 
czący RI SZSP i aktualny prze

·wodniczący RU SZSP, członek 

Marek Pllarski 

Ilona Ko:r.iol Bogumiła Burda 

Koła Naukowego Metrologii Elek 
trycznej, dwukrotny uczestnik fi 
nału Centralnego TWP "Polity
kus", organizator wielu imprez 
na terenie uczelni i środowiska, 
bardzo dobry sportowiec, czło
nek PZPR. 

4. B o g u m i ł a B u r d a (srebrna 
odznaka) - studentka III roku 
historii WSP, średnia ocen 4,9, 
aktywny członek Naukowego Ko 
la Historyków, członek Zarządu 
w/w Koła. 

5. P i o t r K i r z i e j o n e k (sre
brna odznaka) ~ student IV ro 
ku Instytutu BudoWll'lictwa i In 
żynierii Srodowiska WSinż., śre 
dnia ocen 4,36, Przewodniczący 
Komisji Turystyki RI SZSP, or
ganizator rajdów krajowych i 
zagranicznych, członek Ę:oła Na
ukowego Urbanistyki i Architek 
tury, autor licznych prac nauko
wych na rzecz regionu. 

6. I l o n a K o z i o ł (srebrna odzna 
ka) - studentka IV -go roku pe 
dagogiki szkolnej WSP, przewod 
nicząca Komisji Nauki ZW SZSP, 
aktywny organizator Ruchu Na
ukowego w zielonogórskim śro
dowisku akademickim, przewod
nicząca grupy działania, członek 
wydziałowej Komisji Socjalno
Bytowej, średnia 4,5. 

7. S t a n i s l a w K .u s z n i er (s re 
brna odznaka) - student IV ro 
ku Instytutu Budownictwa i In
żynierii Srodowiska, średnia 
ocen 4,15, przewodniczący Ko
misji Turystyki RU SZSP 
WSinż., przewodniczący KT ZW 
SZSP, organizator większości im 
prez turystycznych w WSinż., 
organizator Akcji Letniej w 
Państwowym Domu Dziecka w 
Swiebodzinie, kierownik wypra
wy "Alpy 80", członek PZPR. 

8. W i e s ł a w Ł u k o m s k i (sre
brna odznaka) - student IV -go 
roku Pedagogiki Kulturalno-Oś
wiatowej WSP, średnia ocen 4,45, 
były przewodniczący RU SZSP 

Władysława Jakubowska 

WSP, organizator ruchu studenc 
kiego w uczelni, wielu cieka
wych i cenionych inicjatyw. 

8. A n d r z e j M a c e w c z (sre
brna odznaka) - student IV -go 
roku Instytutu Budowy Maszyn 
WSinż., średnia ocen 4,4, były 
v-ce przewodniczący RI SZSP 
d/s nauki, członek Koła Nauko
wego "Mechanik", organizator 
"DNI IBM", członek Komitetu 
Organizacyjnego III Międzynaro 
dowego Studenckiego Sympa
zjum Naukowego w Zielonej Gń
rze, członek PZPR. 

10. Marek Filarski (srebrna 
odznaka) - student czwartego 
roku Instytutu Elektrotechniki 
WSinż., średnia ocen 4,0, prze
wodniczący grupy działania 
SZSP, przewodniczący Komisji 
Nauki RI SZSP, członek Koła 
Naukowego Techniki Cyfrowej, 
organizator "Dni Instytutu Elek 
trotechniki", członek A YC, AZS, 
ORMO. 

11. KatarzynaTuliszka (sre 
brna odznaka) studentka 
III-go roku Wydziału Matematy 
ki i Fizyki WSP, średnia ocen 
4,85, przewodnicząca grupy dzia
łania, v-ce przewodnicząca Koła 
Naukowego Matematyków. 

Plotr Kirzlejonek 

l 
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• 
Za l • m1 tylko przyjaciół 

(RezJDewa z .l.ndrzejeJD K. Waśkiewie!zeJD) 

- Niedawno wyjechał pan z Zielo
:aej Góry, czy zmieniło to pana sytu
ację jako pisarza? Zmienił pan bo
wiem nie tylko m.iejsee zamieszka
nia, ale także pracę, środowisko 
twórcze. 

- Czy naprawdę musimy aż tak 
ceremonialnie? Ze niby młody poeta 
·ro2'J'llawi.ają;c ze starszym pisarzem 
musi mu oficjalnie , /panować" mi
mo, :ie prywatnie są j,uż dawno na 
ty. Zawsze mnie to śmieszyło. 

- Mnie też, ale takie są podobno 
zwyczaje. WracaJlłc jednak do pos
tawionego pned chwilą pytania. .. 

- Chyba za wcześnie bym mógł 
na nie odpowiedzieć. Zbyt laótko 
mieszkam .w Gdańsku. A fPI'aca, któ
rą ;wykonuję nie ll"óżni się od tej, 
którą robiłem dotąd. Po prostu -
nadal 2ajmuję się redagowaniem 
.Integracji", tyle, że otrzymuję te
raz za to etat z MA W. W Gdań
.sku jestem w kolegium redakcyjnym 
"P\IIllktu", na ryczałcie, bo to takie 
pi&mo-niepismo; o niejasnym, jak 
wiele .rzeczy u nas, statusie. Urzą
dzałem .się, mebl()IWalem mieszkanie; 
nie zdołaliśmy do tej pory nawet 
uporządkować mojego arrchiwum. A 
co do środowiska, to sporą część lu
dzi 'Znałem wcześniej. 

- A więc nie musialeś wyjeż
dżać z Zielonej Góry? 

- Musiałem. Po prostu - nie mia
łem tam już nic do ll"Ob<>ty. Pewnie 
gdybym się u,parł i kontynuował pe
tenckie wędrówki to bym i mieszka
nie większe dostał, i urządzić bym 
się mógł jakoś. Tyle tylko, że coraz. 
bardziej [przekonywałem się, że t<> 
nie ma sensu. 

-Dlaczego? 
- Po prostu - moje zaintereso-

wania .rozminęły się z 'Zainteresowa
niami pisma, w którym prll(!owałem. 
A powracać do, tego, od czego za
czynałem podejmując VI' nim pracę 
IPiętnaście lat wcześniej nie miałem 
ochoty. Ewolucje profilu, by powie
dzieć delikatnie, mało mnie satysfak
cjonowały. A poza tym - co mo
głem w Zielonej Górze robić? 

- Wiadomo, że niebagatelny był 
twój wpłYW na. powsłanie i ukształ
towanie się najmłodszego środowiska 
literackiego w Zielonej Górze. Czy 
sądzisz, że możliwe jest by obecni 
młodzi znaleźli takich opiekunów, 
kontynuatorów tego ,co ty robiłeś, bo 
przecież wykreowałeś grupę mło
dych poetów, krytyków, nawet ba.da
czy-prasoznawców? 

- Przesadzasz, nikogo nie wykre
owałem, co najwyżej w miarę swych 
możliwości pomagałem im się ujaw
nić. W •różny zresztą sposób. Prowa
dząc przez pewien czas tzw. dział ar
tystyczny w "Nadodrzu", kierując 
działem recenzji starałem się łączyć 

domniemany interes pisma z intere
sem ludzi, którzy chcieli 'Z nim 
współpracować. To, że mó.wię o do
mniemanym interesie pisma nie jest 
prz.y,padkowe, tak bowiem napll"awdę 
•to nie wiemy co leży rw interesie cza
sopisma, czy to, co. po:z;wala mu zys
kać d<Jib.rą opinię u wła.dz., względną 
poczytność, czy mcie to, że zdoła po
móc w ujawnieniu się talentów. Otóż 
zasada, której się tnymałem ibyła 
prosta - sądziłem mianowicie że 
jeśli .ktoś chce pisać (np. t"eeenzj~) to 
powinien pisać o tym, co go napraw
dę obchodzi, a nie o tym co mnie -
kierującemu tego typu działem -
wyda.je się ważne. Ani bowiem pres
tiżowo, ani tym bardz'i.ej finansowo 
nie jest to szczególny raryta<.>. Za
uwruż wszakże, :ie był to okres gdy 
potencjalnych autorów rw Zie'lonej 
Górze było mało. Publikował wów
czas Leszek Gołd)"ka, Wiesław Hład
ltiewicz i paru innych autorów. Ale 
to w "Nadodrzu" właśnie zll(!zynali 
swą "karierę krytyczną" Sel'giusz 
Sterna-Wachowiak, Andrzej Zawa
da, Stanisław Bereś... Cały szereg 
autorów, którzy przewinęli się przez 
tę skromną .rubrykę znaczy dziś w 
kry.tyce. Jeśli z czegoś mogę być za
dowolony, to właśnie z tego. 

- Dziś nie musiałbyś szukać auto
rów poza środowiskiem. 

- Pewnie nie, jak wiesz teksty 
zielonogórzan pojawiają się .często 
w ,,Młodej Sztuce", w "Integracjach". 
W serii "Pokolenie, które wstępuje" 
ukazała się już trzecia książka auto
il"a związanego z zielonogórską WSP. 
Rzecz jednak w tYIIIl, że tak JlaiPraw
dę to nie interesowało mnie czy np. 
Markiewicz jest z Zielonej Góry 
czy powiedzmy z. Koszalina, ważne 
było to czy pisze wiersze godne dru
ku w książce. Podobnie· w przypadku 
tekstów eseistycznych. 

- Czy twórca. (poeta, prozaik, 
a szczególnie krytyk) ma szanse roz
woju i doskonalenia swoich możli
wości w takim ośrodku kulturalnym 
jak Zielona Góra? 

- Ma przede wszystkim szanse 
stosunkowo wczesnego zaznaczenia 
swej obecności. Autor jednej książki 
jest w Zielonej Górze bardziej "wi
doczny" niż powiedzmy w Krakowie, 
Poznaniu czy Gdańsku. Ktoś, kto na
pisał parę omówień książek kolegów 
może uchodzić za krytyka. Jeśli bę
dzie sprytny i dość uległy, może ko
.rzystać z różnorodnych profitów. 
Równocześnie jednak mo·że pozostać 
zupełnie poza ogólnopolskim obie
giem wartości, być lokalną wielkoś
cią. I wówczas, im słabsza będzie je
go literacka pozycja, tym bardziej 
będzie dbał o zachowanie status qu<>, 
a także o rekompensatę w postaci 

funkcji, stanowisk. Te 'bowiem, w je
go przynajmniej mniemaniu, chronią 
go od konieczności bezwzględnej 
konf.rontacji wartści. 

- Jak więc oceniasz stopień ak
tywności "młodych" i ,,starych" 
w Zielonej Górze? 

-Jak wiesz zajmowałem się tro
chę badaniem tego środowiska. · 
Opisałem, sądzę, że w miarę 
dokładnie, jego kształtowanie się, 
funkcjonowanie. Dla tego typu ba
dań Zielona Góra jest dogod
nym polem obserwacji. Jest to bo
wiem śr-odowisk<> małe, o stabilnej 
strukturze, w pewnym szczególnym 
sensie tego słowa "zamknięte". Ins
tytucje, ~óre wytworzyło są produk
tem drugiej połowy lat .pięćdziesią
tych; lud:Lie, ~órzy o nich decydują 
też się wtedy ukształtowali. Później
si debiutanci albo adaptowali się do 
zastanych struktur, albo wcześniej 
czy później rezygnowali. Jest to fe
nomen o tyle szczególny, że w in
nych ośrodkach powstawały instytu
cje konkurencyjne, rozbijaj•e zasta
ne układy. W Zielonej Górze szansą 
istnienia jest adaptacja. 

- A "Faktor", a grupa - wcale 
już Ilezna - wchodząca w życie li
terackie nie pOprzez instytucje śro
dowiskowe, ale np. poprzez uczesł
nictwo w kulturze studenckiej? 

- Tego, że "Faktor" jest dla mnie 
fenomenem nie muszę powtarzać, bo 
pisałem o tym wielok.rotnie. Na jak 
długo starC'Zy wam jednak energii? 
Jak dłuto będziecie chcieli istnieć 
w enklawie kultury studenckiej? 
Część z was pokończyła studia, po
zostali niedługo je skończą i co da
lej? Upraw,iać pracę pisa.rską jako 
hobby? Albo zgodzić się !lla to, że je
steście być może potrzebni, ale jako 
wy.konawcy ·zleceń? A to co was na
prawdę interesuje jest waszą pry
watną spra.wą? 

- Wracamy więc do postawionego 
przed chwilą pytania - jakie Sił 
szanse rozwoju pisarza, publicysty. 
krytyka w ośrodku typu Zielonej. 
Góry? 

- Z bliskiej, krótkiej perspekty
wy - znakomite, z dalszej - o wie
le mniej różowe. Można bowiem 
oczekiwać, że w pewnym momencie, 
gdy pojawi się problem młodych, ta 
zmaczy zostanie uświadomiona po
trzeba istnienia środowiska, znajdą 
się mieszkania, nawet etaty; to nie 
jest problem. Można stworzyć dwa 
etaty sekretarzy literackich teatru, 
doradców "Estrady" etc. Rzecz w 
tym, że będzie to fikcja. Te bowiem 
instytucje, którymi dysponuje mias
to, z powodzeniem mogą się bez pi
sarzy obejść. Bez .pisarzy, bez kry-

(Ciąg dalszy :aa str. 18) 



W .,Zbrodni i karze" Fiodora Dostojewskiego jest 
flra,gment, w którym Porfiry Pietrowicz rozmawia 
z autorem artykułu, zamieszczonego w ,,słowie Pe

riodycznym", Radionem Raskolnikowem . 
.Airtykuł dotyczył stanu psychologicznego przestępcy 

podczas popełniania zbrodni. Przy końcu tego artykułu 
znalazła się myśl, iż niektóre osoby mogą, a nawet po
winny po,pełniać przestępstwa. W rozmowie niedoszły 
prawnik dowodzi praldykowi, iż w przypadku gdyby od
krycia K~era i Newtona wskutek jakichś okoliczności 
nie mogłyby stać się wiadome ludz.i~m inaczej jak po 
ofierze złożonej z życia dowolnej ilości ludzi, to obaj mie
liby prawo spełnić tę ofiarę. 
Następna ciekawa myśl dotyczy prawodawców i zało

życieli fundamentów ludzkości. Raskolnikaw twierdzi, że 
wszyscy oni, poprzez Likurgów, Solonów, Mahometów aż 
do Napolenów itd., byli przestępcami. Choćby przez to, że 
daj(\C nowe ,prawo, na.:rmszali daWIDe i nie wzdragali się 
przed 'rozlewem klrwi. 

Dalej dOIWodzi, ,,że wszyscy - nie tylko najwięksi, lecz. 
również ludzie choć trochę nietuzinkowi, choć TROCHĘ 
zdolni powiedzieć coś nowszego - m'UIS'Zą, na mocy swej 
natury koniecznie być przestępcami - w stopniu więk
szym lub mniejszym". 

.,Lecz. jeśli takiemu człowiekowi dla ziszczenia jego idei 

SAMI 
ZE 

SOBĄ 
wy:padnie stąpać cllociażby ,po trupach, przez krew ( ... ), 
może on wewnętrznie, w zgodzie z sumieniem, ze7.wolić 
sobie nawet M 1pochód ,poprzez. krew ... " 

,Wielu współC'Zesnych, może zbyt .wielu, wiernie hołduje 
temu. Codziennie popełnia się przestępstwa, zisl.CZając 
idee, mniej lub bardziej lmlwiożerc7.e. Pochłaniające wiele 
i różnorodnych ofiar, często niedostrzegalnych. Przestęps
twa bardziej rzucające się w oczy i niezauważ.alne. Czy 
też popełnia się czyny, kJtóre nie można jednoznacznie 
przyporządkować względem linii prawa. Wystarczy prze
glądnąć serwis informacyjny w prasie, TV, czy wysłu
chać w radiu. 
Zresztą nie trzeba sięgać aż tak daleko, nie trzeba roz

szerzać oczu i zbytnio nadstawiać ucha, żeby stwierdzić, 
iż wielu w zgodzie z sumieniem i za P Z Y Z W O LE
N I E M innych ... 

Raskolnikow wprowadził również swój podział lud:~i. 
Polega on na tym, "że ludzie podług ,prawa dzielą się 
ogólnie na dwie klasy: ,klasę ludzi niższych, będących, że 
tak powiem materiałem, który służy wyłącznie do wyda
wania na świat sobie podobnych, oraz na ludzi właści
wych, to znaczy posiadających dar czy talent, który im po
zwala wygłosić w swoim środowisku nowe słowo". 

Klasa pierwsza ma charakter zachowawczy i uległy. 
Ludzie pochodzący z klasy drugiej z reguły są przestęp
cami, burzycielami albo są do tego skłonni. Przestępstwa 
przez nich popełniane są względne i w ielorakie. Ludzie 
ci domagają się znisz<:zenia istniejącego stanu w imię 
lepszego. · 

Pierwsza klasa jest władczynią teraźniejszości, druga -
władczynią przyszłości. Pierwsi zachowują świat i pomna
żają go liczebnie; drudzy kierują go ku oznaczonym ce
lom i pchają naprzód. 

Sądzę, że dziennikarze należą do klasy drugiej, przynaj-
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mmeJ powinni. Piętnują zło, obnażają bzdurność, pods
tępy itp. Chociaż jest to też sprawa względna, zależna od 
punktu !Widzenia, od kl'yterium przyjętego do określania 
zła i dobra, które często jest narzucane. 

Raskolnikaw uważa, iż "Na ogół ludzi posiadających 
nową myśl, ludzi choć odrobinę zdolnych tPOIWiedzieć coś 
choć odrobinkę nowego, rodzi się nadziwyczaj mało, aż 
dziw jak mało ( ... ) Ogil'omna masa ludzka, tworzywo, tyl
ko po to bytuje na świecie, żeby nareszcie przez. jakiś 
wysiłek, w drodze jakiegoś zagadkowego na razie pro
czasu, przez jakieś krzyżowanie plemion i ras natężyć się 
i wydać w końcu na świat - ot choćby jednego na ty
siąc, troszynecz.kę bodaj samodzielnego człowieka. Z nie
co szerszą samodzielnością il'odzi się może jeden na dzie
sięć tysięcy ( ... ). Z jeS2lCze szerszą - jeden na sto tysięcy. 

' Genialni ludzie - jeden na miliony; wielkie zaś geniu
sze, korony ludzkości - może jeden po upływie wielu 
tysięcy milionów ludzkich istnień za ziemi." 

Dziennikarze studenccy stanowią nieliczną g,ru,pkę. Nie 
twierdzę, że są genialni. Sądząc z. 'Zachowania się pozo
stałej części awangardy społecznej można ,przyjąć, że mylę 
się. Rzesza, której rzecznikami (?) są dziennikarze - mil
czy. Czyżby nie miała do powiedzenia niczego więcej niż: 
"Brunetki, blondynki ja wszystkie was butelki ... " (3. 02. 80, 
godz.. 18.30, DS Vicewersal)? Czyżby milczenie oznaczało 
zgodę ze wszystkim co ta gars tka napisze? Bo chyba nie 
należy brać za sprzeciw jakieś pomruki, odgrażania tych 
czy innych, po których nie ma śladu w postaci listu czy 
artykułu polemizującego. 

Może jest to hołdowanie sentencji: "Milczenie jest zło
tem". Chyba nie. Raczej jestem skłonny !twierdzić, że mil
czenie wypływa z egoi7.mu i egocentry~u: "Co mi tam. 
Mnie to nie dotyczy. To nie moje. Co mi to da". A inni? 
Nie my<ślą nadstawiać .karku. Ten czy tamten ma za sobą 
kogoś, lotóry ma za sobą-kogoś, który ... 

" ... człowiek wyniósł na zewnątrz., co się działo w środ
ku, więc go usunięto. Zrobił to, ponieważ został upoważ
niony do kontrolowania i k.rytykowania z urzędu. A że 
wziął to na serio, szybko się go pozbyto". (Polityka, nr 7 
z 16. 02. 80 r.). Tylko ludzie o :wielkiej osobowości nie 
będą kąsać, gdy wytknie się im pomyłkę. A tych wielkich 
wiadomo ilu jest. 

Tymczasem w spólnie przyzwala się na "przelewanie 
k.rlwi zgodnie z sumieniem". 

Razuroichin przysłuchujący się .ro2J!Dowie Rodiona 
z Po.rfkym nie wytrzymuje: "Takie ze:z.wolenie na k.rew 
7,€odnie z sumieniem to ... według mnie, to straszniejsze, 
niż gdyby urzędOIWo, prawnie pozwolono przelewać krew". 

Pod ścianą leżą zia<rna grochu ... 
KRZYSZTOF MALTA 

Fot. Krzysztof Malta 
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Mali 
• • pacJ.enci 

Długo dzwonię do białych, masyw
nych drzwi. Wre5ZCie drzwi z trzas
kiem odskakują, a głowa z białym czep 
cem wychyla się przez maleńką szpa
rę. 

- Ja do Pani doktor Marii B. 

Wyciągam z kieszeni szpitalną prze
pustkę i pokazuję pielęgniarce. 

Wczoraj błagałem Panią Marię, żeby 
pozwoliła mi spotkać się i nawiązać 

kontakt z jej podopiecznymi, dziećmi, 
które oddano na leczenie. W r~gu prze
pustki napis: ,,Klinika Psychiatryczna 
Akademii Medycznej w Poznaniu". 

Za chwilę Pami Maria ·wprowadza do 
pokoiku chłopca. Dzisiaj nie będzie pa
ni psycholog, może Pan sam z nim po
rozmawiać. Zostawiam go Panu na pa
rę minut, za chwilę przyjdę i wszystko 
po lekarsku wyjaśnię. 

Chłopak wpycha mi się na kolana, 
ma około dziesięciu lat, uśmiechnięty. 
Do rozmowy nie trzeba malca zachę
cać, sam ją rozpoczyna. 

- Już to mówiłem tej pani doktor, 
tej czarnej, o dużych kręconych lokach. 
Wie pan, cały czas mi się wydaje, że 
ooś komuś robię. Idę ulicą i nie magę 
przejść koło wózka z dzieckiem, zaraz 
mi się wydaje, że robię mu krzywdę, 
albo je zabijam. A dzieci są takie ład
ne i niewinne, jak mnie widzą, uśmie
chają się i tak śmiesznie ruszają rącz
kami. Niech pan nie m,-śli, że tak się 
dzieje naprawdę, bo ja.im nigdy nic nie 
robię, ale mnie męczą małe dzieci i 
wózki. 

Naszą rozmowę przerywa pani dok
tor. Stojąc w drzwiach, patrzy na ze
garek i mówi do chłopca. 

- Ciekawy jesteś. Ale musicie koń-

czyć. Zuaz zaprowadzę cię do pokoju i 
grzecznie się położysz. . 

- Ale ja w południe nigdy w. domu 
uu.nąć nie mogę. Ja panią proszę, niech 
mnie pani nie kładzie . spać, 'ja będę 

bardzo cicho, sam się będę bawić, zu:. 
pełnie cichuteńko, nie chcę iść do pie
lęgniarki, ona zaraz na wszystkie dzie
ci krzyczy, ja nie pójdę spać, dobrze? 
Mamusia pozwoliłaby mi się bawić sa 
memu, ja naprawdę nic nie zrobię, bę
dę grzeczny, nie będę zaczepiał innych 
chłopców ,oni i tak są ode mnie silniej
si, też jestem silny, ale . boję się z nimi 
zaczynać bić. 

Pa'lli doktor jest .ąieubłagana. Każe 
Marcinowi iść do przełoionej pielęgniar 
ki. Marcinek wstaje, nic nie mówi. Zo
stajemy sami z Panią Marią, która wyl 
jaśnia mi dane osobowe i psychologicz 
ne chłopca. 

-;- Zab.urzenia neurotyczne mają . źród 
ło w surowym, negatywnym stosunku 
rodziców do dziecka, wywołując u nich 
lęk podstawowy, poczucie izolacji i bez 
silności. Dużą rolę odgrywa też atmo
sfera wrogości. Marcinek odczuwa brak 
akceptacji, miłości i ciepła, prowadzi 
to do powstania lęku, a następnie do 
różnych form obrony przed tym lę
kiem. Dochodzi do neurotycznych roz
wiązań konfliktów, skutecznych jedy
nie częściowo, co wywołuje powstawa
nie kolejnycn trudności i objawów, 
tworząc błędne koło przyczyn i skut-, 

ków. 
iedawno do szpitala trafił Mundek, 

który jest właściwie dzieckiem zdro
wym, lecz warunki domowe nie pozwo
liły chłopcu na prowadzenie normalne
go trybu życia. Ojciec nie tylko prze
pijał każdą pensję, bił starszą siostrę 
i matkę, ale pastwił się nad siedmiolet
nim dzieckiem - kłując je szpilkami. 
Nic dziwnego - chłopiec w szpitalu za 
chowuje się nieufnie, gryzie, kopie pie
lęgniarki. z nikim się nawet nie pró
buje bawić. Przez cały dzień stoi w 
ciemnym kącie i z zadziwiającą kon
sekwencją ogryza paznokcie. 

Inna dziewczyna, rówieśnica Mund-

ka, cierpi na długotrwały kompleks 
Elektry, mimo, że w domu ,Jad t po
rządek , rodzice dziewczynki codzien
nie odwiedzają dziecko, choć pani dok
tor twierdzi, 7-e izolacja wyjdzie małej 
na korzyść. 

Doktor B. prowadti mnie do pokoju 
piętnastoletniej dziewczyny. • 

- Jestem gruba, niech pan spojrzy 
na moje nogi, ruszam się jak krowa. 
Ci niedorozwinięci smarkacze wciąż 

mnie atakują, jeden w ogóle nie umie 
gadać, cały czas na mnie pluje, czepia 
się spódnicy, no to biorę go na ręce -
dopiero się uspokaja; kładzie mi głowę 
na ramieniu i zaczyna popłakiwać. Pan 
myśli, że ja tu jak tamci pozostali. Nie, 
ja ·w głowie mam w porządku, tylko ta 
moja tusza, a jakie piersi mam duże, 
niech pan dotknie. Wstydzi się pan? Le 
karz mów.ił, że to w~zystko na tle ner
wowym, jem tabletki i powinno poma
gać, ale na razie przytyłam jeszcze dwa 
kilogramy. Jedzenie w szpitalu dobre, 
dostaję specjalną dietę. Co z tego, moim 
zdaniem za mało żarcia i Poctkradam 
tym młodszym dzieciom, one nic nie mó 
wią, same jeszcze do stołu przynoszą. I 
pielęgniarkom pomagam, nieraz wyno
siłam ' nocniki i podmywałam te małe. 
Jak płakały, dałan;t klapsa. Im bić nie 
wolno, otte muszą podchodzić "pedago
gicznie ' . W pokoju jest trochę przygnę
biająco, kraty mamy w oknach, żeby 
nikt nie uciekł. Dziwi się pan! A dwa 
tygodnie temu ·przywieźli dziewczynę, 
ta już nic nie potrafiła· gadać, nawet 
pluć, oczy miała dziwnie zasępione, 

twarz jakby z plastyku ulepiona. Le
karz nic nie podejrzęwał i wsadził ją 

na noc do swojego gabinetu, bo w poko
jach miejsca nie było. W nocy, dyżur
ne pielęgniarki usłyszały stuk szyby, 
lecą do gabinetu ordynatora, a tam pu

ste łóżko stoi, szyba rozbita, dziewczy
ny nigdzie nie ma. Nie spałam, wy
szłam na korytarz, pielęgniarki kazały 
mi się zaraz ubrać, poszłam z nimi szu
kać dziewczyny. Znalazłyśmy ją na 
dziedzińcu szpitalnym, nawet specjal
nie nie uciekała. Rano znowu leżała, 

ale już w holu, miejsc w pokojach da
lej nie było, przywiązana tasiemkami 
i sznurkarol do lóżka, żeby znów nic 
uciekała. Najlepiej czuję się w niedzielę. 
Przychodzą starzy i mój chłopak, 

bardzo przystojny, ciemny i modnie się 
ubiera. Nie zostawił mnie na lodzie 
mówił, że za bardzo mu się podobałam: 
kiedy byłam jeszcze chuda, aby o mnie 
mógł zapomnieć, twierdzi zresztą, cały 
czas mi plecie, że dalej jestem ładna, a 
tusza dodaje mi wdzięku. Chciałabym 
już mieć dziecko. Dawniej nie lubitam 

dzieci. 

DARIUSZ SWIDKIEWICZ 
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' · . ,Kurz na obiekcie" 

z Białegostoku 
l nagroda 
w kategorii 

piosenki 
studenckiej 

Zdjęcia J. Kuprza.k 

"Grupa Pana Leona" z Krakowa, Grand Prix 
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ZOFIA SKULSKA jest studentką III roku Instytutu 
Elektrotechniki. Sradnia ocen w ostatnim semestrze 
wynosi 4,0. Od października ubr. jest przewodniczącą 
Rady Instytutowej, nota bene pierwszą dziewczyną peł 
niącą taką funkcję w WS!nż. Była delegartlką na 
Wojewódzką Konferencję Sprawoodawezo-Wyborczą. 

Jakie były Twoje początki pracy społecznej? 
Zaczęło się w szkole średniej od harcerstwa. Byłam 

zastępcą szczepowego i w Komendzie Hufca. Po przyj
ciu na WSinż. na konferencji Instytutowej zapropono
wano mi pracę w Radzie Instytutowej. Prowadzłam 
Komisję Propagandy i Szkoleń. Było sporo trudności. 
Przede wszystJkim brak ludzi z inwencją. Początlrowo 
pracowałam na rz:asadzie układów koleżeńskich. 

A jak zorganizowałaś sobie pracę Rady Instytutowej 
jako jej szefowa? 

Przede wszystkim uważam, że jej działalność nie po
lega tylko na rpracy przewodniczącego. Pracować 
musi cała Rada i na nią trzeoa rozłożyć równomiernie 
zadania. Rada winna spełniać głównie rolę inspirator
ską. Na każdym spotkaniu Rady wytyczamy zadania 
na najbliższy okres. 

Jakie cele postawiliście przed sobą? 
Podstawą jest autorytet, aby każdą sprawę, którą 

uważamy za słuszną, można było przedstawić władzom 
Instytutu i abyśmy byli rzeczywistymi współgospoda
rzaroi Instytutu. 

Najpilniejsza sprawa, jaka leży mi na sercutoprak 
tyki. Piraktykii prowadzone w takiej formie jak do
tychczas nie są w pełni efektywne. Uważam, że stu
dent powinien współdecydować o miejscu swojej pra
ktyki. Poza tym grupą praktykantów mogliby się opie
kować studenci zaoczni pracujący w danym zakładzie, 
ponieważ oni znają program studiów i lepiej znają po 
trzeby studentów. W pracy Rady mniej czasu poświę
camy na organizowanie imprez, bowiem organizować 

PORTRET DELEGATKI 
je powinny grupy działania, natomiast my więcej u
wagi będziemy poświęcać na załatwienie spraw stu
dentów np. problemom małżeństw studenckich, twór
ców studenckich. Chcielibyśmy także stworzyć atmo
sferę współpracy pomiędzy studentami a młOdymi pra 
cownikami nauki na zasadzie nieformalnej. 

Jak z trzyletniej praktyki oceniasz pracę grup dzia
łania w Twoim Instytucie? 

Z tym bywa różnie. W pracy społecznej grupie po
trzebna jest osobowość, która ją poprowadzi. 

Dlaczego w ogóle pracujesz społecznie? 
Sprawia mi to satysfakcję, jeżeli widzę, że moja pra 

ca powoduje zadowolenie u innych, co zresztą tak czę
sto się nie zdarza. Nie działam tylko dla samej siebie, 
przede wszystkim dla środowiska, w którym żyję. 
Chciałabym pomóc w maksymalnym i uczciwym wy
korzystaniu czasu na studiach przez koleżanki i kole
gów. 

A teraz oceń, jakie cechy Twoim zdaniem, które po 
siadasz predysponują Cię do pełnienia lunkcji kierow
niczej w organizacji? 

Myślę, że jestem koJlSelklwentna i orl!Powiedzialna. 
Wydaje mi się, że posiadam także autorytet. Są to ce
chy podstawowe, które winien mieć ktoś kierujący lu
dźmi. 

Jak godzisz naukę z pracą społeczną, bo średnią masz 
wysoką? 

Im więcej pracy, konkretnych spraw do załatwienia 
tym lepiej organizuję sobie czas i łatwiej pogodzić na
ukę z pracą społeczną. Najmniej czasu mam na życie 
prywatne, ale też nie narzekam. 

Dziękuję za rozmowę. 
Roomawiał RYSZARD ZARADNY 

2al mi tylko przyjaciół - Oczywiście nad kolejnymi zeszy 
tarni "Inegracji". To nie żart. Rzeczy 
wiście w ciągu ostatnich miesięcy to 
pochłaniało mnie najbardziej. Jak 
wiesz właśnie pojawU się na półkach 
księgarskich opracowany przeze mnie 
tom "Poematów i utworów teatral
nych" Peipera, rw opracowaniu redak 
cyjnym są wiersze zebrane Sterna i 
Czyżewskiego (te ostatnie opraoowy 
wałem wspólnie z Januszem Krysza 
kiem). Został właśnie przyjęty do 
druku obszerny zbiór studiów i S2ki
ców o Awangardzie krakowskiej, 
kompletuję kolejną książkę krytycz
ną; pewnie wydam w:reszcie kolejny 
,.normalny" tom wierszy. No i cała 
masa rzeczy, które robię wspólnie z 
Jerzym Leszinem; ·kolejna antologia 
,.Debiuty poetyckie", kolejna seria 
"Pokolenie, które wstępuje". Jest 
także i lubusianum - antologia zie
lonogórskiego reportażu. 

(Dokończenie ze str. 10) 
tyków. Ponadto - zawsze grozi tu 
młodemu pLsar:wwi uwierzenie w 
środowiskową skalę ocen. A przecież 
to, co w tej chwili przyżywa Zielona 
Góra jest właściwie bez precedensu. 
Pojawiła się grupa zdolnych, rwyk
ształconych młodych ludzi. Ludzi o 
zupełnie innej mentalności, nawy
kach, a takie - co nie jest bez zna
czenia - Im!todach działania. Gdyby 
mnie przed debiutem książkowym 
ktoś zaproponował wydanie na po
wielaczu zeszysiku byłbym w siód
mym niebie. Dziś jest to już żałosna 
namiastka. Rzecz bowiem nie w tym 
jak energię młodych skanali:wwać, 
ale jak pozwolić się jej w~olić, 
przybrać właściwe temu pokoleniu 
formy, także organizacyjne. Ale to 
znaczy także - naruczyć zastane u
kłady, struktury. 

- Ale ty jakoś w tym wszystkim 
dawałeś sobie radę? 

- Jak jednak widzi sa: nadszedł 
moment, gdy przestało mnie to ba
wić. 

- Nie tylko ciebie. Co was łączy, 
tych wszystkich "emigrantów" -

Trziszkę, Wachowiaka, Solińskie~to, 
Olczaka ... 

- Pewnie nic, i przyczyny wyjaz
du w każdym indywidualnym przy
padku były różne. Tak jak były róż
ne w przypadku ludzi młodych, któ
rzy wyjechawszy np. na studia ra
czej już tu nie w:racali. I tak napraw 
dę, to nikt się ich wyjazdem nie 
zmartwił. Bo tak naprawdę, to nie 
byli potrzebni. Nawet Olczak, który 
dla swojego regionu zrobił więcej niż 
cały sztab dziennikarrzy. Gdy uka
zał się poemat Solińskiego o Zielo
nej Górze skwitowano go zdawkowy 
mi recenzjami. O tym, co Trziszka 
zrobił dla tzw. tematu łubuskiego pa
mięta się .raczej niechętnie. Może 
jeszcze wspomina się o organizator
skich zasługach Solińskiego, ale i o 
tym raczej r.zadko. Tak to wygląda. ' 

- Niewesoło? 
- Niewesoło. Co do mnie to są-

dzę, że mogłem uobić dla środowis
ka o wiele więcej niż udało mi się 
1Jl'Obić. 

- Jakie twoje kshdki ukaq się 
w najbliższej przyszłości. Nad czym 
pracujesz? 

-Dużo tego ... 
- Ano, dużo. 
- A czego żałujesz w Zielonej Gó 

rze? 
- P.rzyjaciół, niewielu, ale wypró 

bowanycll. 

Rozmawiał EUGENIUSZ KUllZA WA 



Wiersze A. K. Waśkiewicza 
drukujemy na stronie 21 

ANDRZEJ KRZYSZTOF WASKIEWICZ 
-ur. Z2 VI 1941 w Warszawie. Ukoiłczyi 
studla polonistyczne na Uniwersytecie Poz 
nańakim. Pracował jako bibliograf w Woje 
wódzklej i Miejskiej Bibliotece publicz
nej, kierował zielonogórskim oddziałem 
.,Gazety Chłopskiej", był publicystą dwu 
tygondika .,Nadodrze". Obecnie pracuje 
w Młodzieżowej Agencji Wydawniczej 
Warszawie, Jest zastępcą redaktora na
czelnego zeszytów ruchu kulturalnego i 
artystycznego "Integracje" oraz człon

kiem kolegium almanachu gdańskich śro 
dowisk twórczych "Punkt". Mieszka w 
Gdańsku. 

Debiutował w 1561 r . w tygodniku "za
rzewie". Wydał następujące publikacje 
książkowe: "Wstępowanie" (poezJe, 1962), 
"Strefa pamięci" (poezje, lt65), "Dziedzic 
two" (poezje, 1966), ,.Dom z płaskim da
chem" (powieść, 1967), "Przestrzeń po czło 
wieku" (poezje, 19S7), ,.Lubuskie środowi
sko literackie" (informator bibliograficz
ny, 1971), ,.Próba uzasadnienia" (poezje, 
1911), ,.Zapis z nieobecności" (poezje, 
1971), "Tożsamość" (poezje, 1973), ,.Rygor 
i manenie" (szkice krytycznoliterackie, 
1976), "o poezJi Juliana Przybosia" (esej, 
1977), "Bezsenna jawa" (poezje, 1977), .,Mo 
dele l formuła" (szkice krytycznoliterac
kie, 1978), "Formy obecności «nieobecnego 

pokolenia• (szkice krytycznoliterackie, 
1978). 

Był redaktorem i współredaktorem (głó 
wnle z Jerzym Leszlnem) licznych wy
dawnictw młodollterackich, m.in. "Orien
tacji", serii "Generacje" (31 tomów), "Po 
kolenie, które wstępuje" (36 tomów), do
datku "Młoda Sztuka.'', antologii poezji 
lat sześćdziesiątych ,.Wnętrze świata" ), 
seni antologii "Debiuty poetyckie" (6 to
mów); redagował liczne almanachy (m. 
In. "Moment wejścia", poezja młodych 
autorów zielonogórskich, .,Zielone krajo
brazy", proza autorów zielonogórskich), 
opracował krytyczne wydanie ,.Poematów 
i utworów teatralnych" Tadeusza Pelpe
ra oraz "Szkice literackie i artystyczne" 
Jana Brzękowskiego, był także redakto
rem prac zbiorowych m.in. dwóch tomów 
"Czasopism studenckich w Polsce". 

Opracował wybory wierszy Jerzego Jan 
kowskiego, Mili Elln, Lecha Piwowara i 
innych. Prace historyczno-literackie i kry 
tyczno-literackie publikował m.In. w "Pa 
mlętnlku Literackim", "Rucbu Literac
kim", "Tekstacb'', .,Twórczości," "Poe
zji", "Odrzeu, "2yctu Literacldm", "Nt 
wych !Uiąf:kach" i innych. 

Za działalność krytycznoliteracką otrzy 
mał w 197C r. nagrodę ,.l'ióra". 
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Dżamila Ank1ewtez: Często podejmu 
je Pan problemy ludzi młodych, dlate 
ro Pana właśnie poprosilam o rozmo
wę. Moi rówieśnicy w pańskieh fi),... 
maeh ukazani są bard zo prawdziwie. 
Niejednokrotnie utożsamiamy się z ty
mi bohaterami, Skąd taka głęboka zna 
jomośći naszych spraw, nas samych? 

Mieczysław Waśkowski: O odczuciu 
identyfikacji można mówić bardziej w 
strefie psychicznej, a nie intelektual
nej czy socjologicznej. Pani i pani ró
wieśnicy stanowicie warstwę młodzie
ży rozwijającej się normalnie, bez nie
prawidłowości i powikłań, które mają 
miejsce w środowiskach jakie ukazuję. 

OBSERWACJA 
MOŻE BYĆ 
RÓWNIEŻ 
MATKĄ 
SZTUKI 

Rzecz to zwykła dla reżysera, że wy
biera takie momenty z życia, które po 
magają w budowaniu dramatycznych 
sytuacji w filmie. Przykład. ,.Jej por
tret" realizowałem w warunkach zam 
kniętego zakładu dla dziewcząt. Jest 
tam mołda dziewczyna, przed którą po 
stawiono bardzo dramatyczną alterna
tywę: wolność za cenę kłamstwa, oszu 
stwa ... Był to dramat na linii: szcze
rość czy zakłamanie? Zachowanie tej 
podstawowej wartości, to jest prawdy 
i szczerości w sferze uczuciowej, kosz 
towało Dankę pozbawienia wolności. 

Przedterminowe opuszczenie zakładu 
związanie było z oszustwem w kate
goriach moralnych. Danka nie decydu
je się na deklarację uczuć, bo nie mo
że i nie chce stracić ideału miłości, tej 
miłości z otoczką romantyzmu. Gdyby 
ten dramat przenieść - tak radzono -
w środowisko tzw. normalne (np. stu
denckie) nie byłoby podstawowego kon 
fliktu, który polegał na wyborze: ,.coś 

za coś" . Danka opowiadając się za wy 
oorem ideałów, traciła szansę wolnoś
ó. Przenieśmy teraz ten sam dramat 
na płaszczyznę proponowaną, a zmie
nią się wszystkie proporcje. Danki 
,.NIE" będzie w innej sytuacji opowie 
dzeniem się po stronie pewnych idea
łów, ale niczym więcej. Powiemy so
bie: to dobrze, że młodzież jeszcze wie 
rzy w prawdziwą miłość, że jest prze
ciwna konformizmowi, który sprzyja 
czerpaniu jakichś korzyści. Nie byłoby 
jednak mowy o dramacie, który naz
wiemy dramatem wyboru. A zatem 
przeniesienie całego układu konflikto
wego wymagałoby zmiany proporcji ka 
tcgorii dramatu, szukania innych kon 
!liktów, układów dramarturgicznych i 
ich rozwiązania. Stracilibyśmy na pole 
micznym charakterze konfliktu i jego 

(Ciąg dalszy na str. 20) 
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OBSERWACJA 
MOŻE BYĆ ... 

(Ciąg dalszy ze str. 19) 

odniesieniu do współczesnych uwarun
kowań. 

D.A.: A jak było w przypadku "Nie 
zaznasz spokoju"? 

M.W.: Tutaj wybór "git-człowieka'" 
jako negatywnego bohatera filmu nie 
wyniknął z fascynacji znanym skąd
inąd środowiskiem, lecz możliwością uka 
kazania tym razem już nie dramatu, 
a tragedii w sposób jak najbardziej na 
turalny. Bratobójstwo w środowisku lu 
dzi normalnych zdarza się niezmiernie 
rzadko, tak jak rzadko bywa wyni
kiem pewnych konsekwencji działają
cych na dosyć długiej przestrzen.i cza
su. Konkretnie: rzadko zdarza stę, by 
w normalnej rodzinie brat przygotowy 
wał zabójstwo brata, by bardzo dokład 
nie dopracowywał wszystkie jego szcze 
góły i potem to spełniał. Jeżeli do ta
kiego zabójstwa dochodzi (nie spotka
łem się z takim wypadkiem) to myślę, 
że odegrał tam swoją rolę zbieg oko
liczności, że stało się to pod wpływem 
wyjątkowych emocji, napięć. Smdowi
sko, jakie jest przedmiotem obserwacji 
filmowej - przy bardzo wnikliwej pe 
netracji tego środowiska - samo zaczy 
na budować pewną gamę napięć i kon 
fliktów, które -podobnie jak w an
tycznej tragedii - zapowiadają zbliża 
nie się nieszczęścia. 

Dla sztuki w ogóle, filmu w szcze
gólności jest to sytuacja k~r~y~tnie?
sza, bo wciąga widza w akcJę 1 Jest ~a 
kąś prawidłowością, że to, czego stę 

widz dop1yśla jawi mu się w konsek
wencji. A zatem znowu wybór takiego 
a nie innego środowiska pozwala na . 
badziej ostre, dramatyczne ukazame 
problemu. 

D.A: Przeżywanie problemu bohate
rów i identyfikacja z nimi jest jedna
kowo silna w różnych środowiskach 

młodzieży. 

1.\I.W.: Ponieważ w obu wypadkach 
mamy do czynienia z problemami ogól 
noludzkimi, identyfikacja siłą rzeczy 
jest zbieżna, ale dotyczy - jak już mó 
wiłem - strefy psychicznej, czysto lu
dzkiej, a nie środowiskowej. 

D.A.: J"est Pan twórcą czerpiącym in 
spirację do swoich filmów bezpośred
nio z życia, z sytuacji w jakiej uwikła
ni są zwykli ludzie, najczęściej młodzi. 
Właściwie jest Pan jednym z prekur
sorów tego typu kina. Tym tropem idą 
teraz młodzi filmowcy. 

M.W.: Myślę, że jest to sprawa na
turalna. Jeśli zwyciężyła idea kina, ja
kie mamy dzisiaj w Polsce - której 
to idei byłem gorącym zwolennikiem 
w Łagowie, Koszalinie, Gdańsku - to 
najwidoczniej te dyskusje łagowskie, 
koszalińskie i gdańskie miały pewien 
wpływ na proces dojrzewania moicb 
młodszych kolegów. Zaczęły pojawiać 
się te same motywy w różnych mutac 
jach. Są to motywy jakby wiodące we 
współczesnym świecie: problemy przy l 

stosowania się młodych, określenie swe 
go miejsca w życiu, szukanie prawd, 
ideałów, wzorów, próby rozszyfrowa
nia pewnych mechanizmów społecz

nych. 

D.A.: Wielu artystów jednak mówi 
o problemach naszych czasów, albo 
wręcz o życiu popnez literaturę. Pana 
zdaje się to nie dotyczy, przynajmniej 
w większości pańskich filmów. 

M.W.: Film nie powinien być poebod 
ną literatury. Pisarz odwołuje się do 
wyobraźni czytelnika, reżyser do wraż 
liwości i emocji widza. Albo do jego 
intelektu. 

D.A.: Ale jakieś fascynacje literackie 
przecież Pan ma. 

M.W.: Mówiłbym raczej o fascynacji 
sztuką w ogóle. Nie będę powtarzał 
starej prawdy, że film jest sztuką syn 
tetyczną. Analizując jego składniki, pa 
miętamy zarówno o literaturze jak i 
teatrze, muzyce, plastyce, rzeźbie i ar
chitekturze, a nawet balecie i operze. 
Kiedyś istniała pewna grupa twórców, 
dla których kino było po prostu ru
chem. Sądzę, że widz oczekuje od kina 
dynamiki. Nie jest dobrze jeśli kino za 
mienia się w teatr i nie jest dobrze 
jeżeli powiela, nawet w sposób twór
czy, wzorce literackie. Literatura jest 
literaturą, a kino-kinem. Nie wierzę by 
ludziom chciało się iść do kina, zoba
czyć to, co mogą przeczytać ... Chyba, 
że robią tak z ciekawości, albo z prze 
kory. Naprawdę fascynuje mnie twór
czość Coppolli, Felliniego, Tarkowskie 
go. 

D.A.: Kiedy zaczęło się szukanif' te
matu w dniu powszednim, pentrowanie 
życia? Przecież jeszcze w latach stu
denckich odnosił Pan sukcesy współ
pracując z Tadeuszem Kantorem, czyli 
zajmowały Pana zgoła inne sprawy. 

M.W.: Młodość jest zawsze bardziej 
odważna, poszukująca. Łatwiej jest 
wtedy przekroczyć pewną barierę o
baw, kanonów, przyzwyczajeń. Był to 
naturalny trop odkrywania własnej 

drogi. Młody niechętnie idzie cudzym 
tropem. Zaczyna się to już od sytuacji 
rodzinnej i od tego, co narzuca szkoła. 
To taki sł,an nonkonformizmu, ,.nie" 
powiedziane społeczeństwu w stadium 
bezruchu, w trwaniu. 

.,Obserwacja jest matką nauki..." -
może być również matką sztuki. To co 
robiłem wespół z Tadeuszem Kanto
rem dotyczyło taszyzmu. Taszyzm jako 
jeden z kierunków w sztuce abstrakcyj 
nej odrzuca świadomie formy istnieją 

ce w naturze, zajmuje/ się dowolnym 
komponowaniem. plam, linii itd. To 
właśnie było wspaniałe, obserwacja te
go, co zaczyna powstawać, kształtować 
się . Może dlatego pierwsze kroki mło
dych ludzi, pomyłki, błędy, tragedie, 
bardzo do mnie przylgnęły. Nie lubię 
obracać się w sferze materii zastanej, 
tak jak jestem przeciwko życiu wśród 
przedmiotów. Swiat współczesny za 
mało zajmuje się sprawami duchowy~ 
mi, ideały porzuca właśnie na rzecz 
przedmiotów. 

D.A.: Czym jest dla Pana retyseria? 
Jest to zawód, sposób na życie! 

M.W.: Jest to pewna suma Wtedzy, 
umiejętności, którą zdobywa slę po
przez studia i doświadczenia, zdolności, 

praktykę, ułatwiająca przekazywame 
naszych przemyśleń, wreszcie tego, co 
nas boli, drażni... co chcielibyśmy zmie 
nić albo utrwalić. 

D.A.: Gdyby miał Pan młodym czy
telnikom coś powiedzieć, co jest w ży
ciu ważne? 

M.W.: Odwo.am się do filmów, o któ 
rych tu mówiłem: miłość i wolność. 

Rzecz jasna nie jest to nic odkrywcze 
go. Odkrywc.:e natomia::;t może być to, 
że świadomość tę trzeba ciągle konfron 
tować ze współczesnością. Ważne jest, 
jak potrafim.f realizować te nasze ide 
ały w sytuacji, która nas otacza. Są 
wartości godne tego, aby zwrócić na 
nic uwagę - świat literatury, muzyki, 
teatru. Nie warto robić J:tariery za 
wszelką cenę, gonić za sławą, która jest 
zawsze pozorna i umowna. 

D.A.: Pana najbliższe plany? 

M.W.: Tak odżegnywałem się od li
teratury, a przygotowuję do realizacji 
.,Huragan" Gąsiorowskiego. Jest to li
teratura romantyczna. Treść dotyczy 
problemów poświęcenia, ofiary, ale i 
romantycznej przygody. Jest to wzor
cowa powieść, ślad czasów kiedy ro
mantyka egzystowała społecznie, zbio
rowo. ' Jeśli sięgnąłem po "Huragan", 
to po to, żeby odrestaurować taki mo 
del dzisiaj - w sferze psychicznej, u
czuciowej przynajmme]. .,Huragan" 
jest również wspaniałą lekcją patrio
tyzmu. 

Pracuję też nad tematem współcze
sn,ym, poruszającym problemy młodzie 
ży. Rzecz dzieje się w stoczni. 

D.A.: Będziemy zatem niecierpliwie 
czekać na Pana nowe filmy. Dziękuje 
za rozmowę. 

R()Zmawiała DZA.MILA ANKIEWICZ 



W KRĘGU KULTURY TEATRALNEJ 
Z kulturą teatralną środowiska studenckiego - zwła

S2lCza zielonogórskiego - nie jest najlepiej. Na pal
cach jednej ręki można policzyć Sltudentów chodzą-

cych co miesiąc do przybytku. Melpomeny. Na spektaklach 
własnych akademickich teatrów podobnie. Porzewidując 
kontrargumenty typu: niski poziom, nudne spektakle i nie
ciekawe odpowiadam krótko - taki teatr, jaki widz. Co do 
naszych teatrów, także uprzedę ciosy- tłumy walące na 
spektakle teatrów. "77", "Prowizorium", ,.8 DNIA", na 
wszelkiego rodzaju festiwalach czy przeglądach to z re
guły ci sami ludzie. Też zresztą słychać narzekania na 
frekwencję. Przecież nie o to chodzi. Marzy się masowe 
uczestnictwo w odbiorze kultury, także poprzez teatr. Ma 
jąc to na uwadze, oraz fakt, iż przeważająca część na
szego środowiska to przyszli nauczyciele i wychowawcy 
młodego pokolenia Rada Porogramowa klubu "Zatem" po
łączyła swe siły z Towarzystwem Kultury Teatralnej 
i postanoWiła powołać przy klubie Oddział Towarzystwa, 
w skład którego weszliby uczestnicy fakultetu teatralnego 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej i inni chętni. Pierwszym 
krokiem (poniekąd próbą ogniową) był XXV Ogólnopolski 
Kokulf"s Recytatomki, który <>dbył się w klubie "Zatem" 
w dniach 8-10. Ol. 1980 r. Jest to sprawa bez precedensu 
w skali krajowej ze względu na wyodrębienie kategorii 
studenckiej. W trakcie trzech dni konkursowych odbyły 
się 'także - zo,rganizowane przez TKT - spotkania .robo
cze z twórcami i animatorami .l'llchu teatralnego w Polsce: 
wiceprezesem ZG TKT Leszkiem Sliwonikiem, <rezyserem 
Józefem Grudą i mgr Jackiem Małeckim. 

W ramach tych spotkań były zajęcia nt. "Wiodące zja
wiska w dramaturgii i tea,trze współczesnym", "Współ
czesne tendencie społecznego ruchu teatralnego", "Aktu
alna sytuacja społecznego ruchu teatralnego w zielono
górskiem". 

W przyszłości - przynajmniej raz w miesiącu - Towa
rzystwo Kultury Teatralnej przy klubie "Zatem" organi
zować będzie imprezy o ściśle teatralnym charakterze 
w ramach - zainicjowanej tegorocznym konkursem -
Akademii Kultury Teatralnej. Jem nadzieja, że uda się 
podnieść poziom ku1tury teatralnej naszego środowiska. 

PIOTR MAKSYMCZAK 
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\ 
BOZENA BORKOWSKA, studentka II roku peda

gogiki kulturalno-oświatowej zdobyła I nagrodę w zor
ganizowanym w styczniu 1980 r. przez Radę Programo
wą klubu "Zatem" i Towarzystwo Kultury Teatralnej 
XXV Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. 

Fot. J. Kasprzak 

Andrzej Krzysztof Waśkievvicz 
Śpiew 

ten drozd co ~piewał ten drozd zaplątany 
w krzew mowy w suchy świergot liter 
ten drozd co śpiewał zdanie o początku 
śni się w lustrze podobnym zdjętej skórze powietrza 

realny jak realność 
musiałeś go usłyszeć jak początek :zxłania 

niejasnego zdania w zatartym języku 
poprzez betonu krzy'k popnzez łunę 
miasta które usy:pia 

płytkim niespokojnym snem· 
śpiew który trwał nie - że się rozlegał 

ani że wprawiał w ruch dź~ęc:zące drobiny 
. . . ., ~etrza . 

po prostu był 
. i nie wymagał pobwl,~eń. •, 

vu-vm 79. 

Równolegle 
l 

rozwarte oczy tej bezsennej jawy 
przed chwilą umilkł płacz dziecka za ścianą 

państwo obłoków jeszcze nie wzesdo na ,niebie 

ciemne światło przetacza się wolno we krwi 
i przepływa powietrze to które cię dławi 

bezludne spojrzenie przechadza się obok 

pu1s oceanu naśladuje tętno naszej krwi 
na~rzeciw jawy nagi i broczący krwią 

2 

wśród znaczeń wyludnionych niemych znaków luster 
w belkocie świateł krystaliczn1e czysty 
glos w niE!'21Ilanym języku 

29 I 77 
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RECE 
Dokąd podążasz młoda poezjo? 

P
ytanie to sprowokowała nowa seria "Pokolenia któ
re wstępuje". Jest to już VI seria studenckich ar
kuszy autorskich pod redakcją Jerzego Leszina-

Koperskiego. W skromnej obwolucie znajduje się sześć 
tomików, sześciu młodych wstępujących na arenę twór
czą poezji. Tomiki te wydano, " ... aby przekoatać, że po
przez własną twórczość czŁowiek rozwija się i doskonali 
swoją osobowość. Jeżeli przyjrzeć się życztiwie młodym 
parającym się pisaniem - widać w tym, że piszą ich 
przeżycia, rozterki. Młodzi początkujący twórcy, to ludz~e 
wrażliwi, często izolujący się od otoczenia. Aby zatem me 
zamykali się we własnym tylko świecie, trzeba dać im 
możliwość do otwartego wypowiadania się, do dzielenia 
się swoimi doś'I.Diadczeniami z innymi". (Jan Drzeżdżon). 

Taką możliwość dano właśnie poetom, którym rzecz 
ową poświęcam. Są nimi: Grażyna Borowik (studentka 
V roku ASP Kraków), Marek Jędrzejewski (student IV 
roku Pedagogiki w UW). Leszek Pułka (w 1979 ukoń
czył polonistykę na UW), Krzysztof Smoczyk (IV rok fil. 
pol. na Uniwersytecie Łódzkim), Andrzej Weber (absol
went WSP w Zielonej Górze) oraz Lech Jerzy Woźniak 
(student Wydziału Nauk Ekonom. UW.). 
Przeczytałam wiersze tych młodych poetów i znowu na

suwa się pytanie - quo vadis młoda poezjo? 
Analizując płody ich twórczości nie można oprzeć się 

myśli, że są one zlepkiem niejasnych metafor, luźny.ch 
skojarzeń i treści nietreściwej, hermetycznej i tak zsuble
ktywizowanej, że niezrozumiałej dla zwykłego zjadacza 
chleba, a nawet chyba dla wytrawnego znawcy różnych 
poetyk. Centrum zainteresowania dla każdego z tych twór 
ców stanowi człowiek, a szczególnie jego wnętrze. Jego 
mroczna głębia, jego przeżywanie, emocje i czucie, któ
rych nie można czasem określić słowami. Być moźe to 
właśnie sprawia trudność w doborze jasnych środków wy 
razu do przekazania tak skomplikowenej treści. Ta po
ezja to anatomia człowieka - to medyczne terminy prze
kształcone w poetyckie strofy. 

Grat. Ryuard RyczkowskJ 

ZJE 
Według Krzysztofa Smoczyka: 
ciało współczesnego człowieka 
przypomina mapę polityczną świata 
jest niepewne przemienne nadmiernie podzielne 
i wszystkie jego członki gotowe są do 
sprzeniewierzeń 
dlatego człowiek wspóŁczesny jak polityk 
winien dużo podróżować nie zaniedbując 
majdalszych wysp 

swojego ciala gdzie przecież w każdej chwili 
mogą wybuchnąć krwawe rebelie 

Tematyka wszystkich wierszy wydaje się być ciekawa 
i oryginalna, bowiem dotyczy ona spraw bliskich każde
mu człowiekowi. Lecz istnieje jeden problem - pytanie. 
Czy autorzy wierszy mogą liczyć na właściwą recepcję? 
Nasuwa się także pytanie dlaczego poetom brak indywi
dualnego stylu. Wszyscy piszą tak samo. Dokąd zmierza 
współczesna poezja? 

Zastanówmy się czy nie doprowadzi to młodych twór
ców, ulegającym fali anarchii słowa - do ślepego zauł
ku? Zaiste poezja ta jest nowatorska, ale czy zawsze no
watorstwo jest twórcze. Wprowadza ona jedynie zamęt 
języka i wyobraźni. "Wystarczy sięgnąć pamięcią wstecz, 
by ustalić ponad wszelką wątpliwość, jż w historii poezji 
zdarzały się okresy trudne i krytyczne, kiedy poszukiwa
no najbardziej śmiałych rozwiązań istniejącego kryzysu. 
Mówią o tym anarchistyczne hasła futurystów, pierwsze 
założenia nadrealistów czy drastyczne metody dadaizmu. 
Warto jednocześnie przypomnieć, że futuryzm i dadaizm 
okazały się w istocie programami. jałowymi, a twórczość 
literacka wywodząca się z ich założeń jest raczej doku
mentem - jak sądzi wielu krytyków - pewnego okre
su cywilizacji - aniżeli kartą w dziejach literatury. To 
dziedzictwo literatury oraz eksperymenty lingwistów i 
lettrystów sprawiły, że kryzys współczesności dotyczy 
przede wszystkim poszukiwań formalnych, którego gra
nic nie sposób już - jak się wydaje - poszerzyć. Celem 
współczesnego poety powinno być zatem prawdziwie 
twórcze kształtowanie języka, oparte na dojrzałym prze
konaniu o paradoksalnym, lecz realnym anachronizmie 
zużytych środków quasi-awangardowych" (Marek 
Baterowicz). 

A więc dbajmy nieco bardziej o formę, a wc}wczas i 
treść będzie bardziej krystaliczna. Znaną prawdą bowiem 
jest, że nawet najpiękniejszy kamień nie zalśni pełnym 
blaskiem bez właściwej sprawy. Nie bójmy się banałów, 
bo nie zawsze są one par excellence banałami. Myślę, że 
tomiki wspomnianych twórców nie przemówią w sposób 
komunikatywny do swoich adresatów. Poezja ta jest bar 
dzo osobista i nie wiem czy dotrze do odbiorców o po
dobrej wyobraźni co autorzy. Aby zobiektywizować sądy 
o "Pokoleniu kt6re wstępuje" przeprowadziłam mały 
sondaż wśród moich znajomych, którzy interesują się po
ezją. Pierwsza wypowiedź zaczyna się od słów: 
"Czytając wiersze debiutujących w tych tomikach po
etów nasuwa się jedna ogólna konkluzja, nie jest to nic 
i~nego, jak powódź słów, metafor, zlepek, collage wyra
zów po prostu strumień świadomości. Czasami można z 
nich wylowić jaką§ oryginalną my§Z, ładną metaforę, ale 
w sumie wszystko to ginie w jakiej§ niedookreśloności, w 
mglistym sprecyzowaniu idei. Każdy tomik poprzedzony 
jest wypowiedzią, w której autor określa ~woje cred? po
etyckie, pięknie mówi o swoich zalożenw.ch, snu3e (w 
większości wypadków) ciekawe refleksje, a.le w sumie.nie 
:est to adekwatne do tego co cz]/tamy daZe3. Zastanauna~ 
nę co to za bariery, które tak bardzo dzłelq twórców l 

odbiorców". 
Inna wypowied:f: "Reminlscencje po przeczt~taniu 

toierszv z arktUZA poet11ckiego Leszka Pułki potwierdza-



ją zarzuty kierowane pod adresem wstępującego pokole
nia poetów. CzyteZnik mimo woli powtarza stereotypo
we określenia stosowane przez Jerytykę literacką w od
niesieniu do młodej poezji - "intelektualny bełkot i su
biektywizm". 

Pierwsze zdanie autora arkusza "Niepokalane": "Moja 
poezja była z dnia na dzień wstawaniem z krwi i tyle 
w niej nas, póki serce kurczyć będzie . boletnie" zaskaku
je patosem słów zbyt wielkich w stosunku do prozy dnia 
dzisiejszego, słów, które zdominują treść tomiku. Prze
ciążenie wierszy wyrazami o dużym ładunku emocjonal
nym sprawia, że autor pragnie dokonać obrachunku ze 
światem, czytelnikami i swoją poezją, tylko w każdym 
wierszu brak niestety jakichś treści ostatecznych, kon
kluzji, konstruktywnego wniosku oczekiwanego wobec 
takiego zamysłu twórczego. Czyżby to były słowa dla 
słów? 
Może dlatego czytelnik błądzi, próbując wyłuskać 

treść z plątaniny mało odkrywczych metafor. Nie jest to 
totalna krytyka młodej poezji, ale po prostu stwierdze
nie istniejącego faktu. Wiersze Leszka Pułki, skądinąd 
dość ciekawe, nie wyłamują się z szregu poezji współ
czesnej. Istnieją w świadomości czytelnika kilka minut, 
i nie pozostawiają głębszej refl~ksji. Nic dodać i tyle sa
mo ująć. 

HALINA MACKIEWICZ 

Debiuty poetyckie 1978 czyli "Pastelowe debiuty" 
Antologia "Debiuty poetyckie 1178" jest szóstym tomem do

kumentacyjnego wydawnictwa, rejestracją wierszy wybra
nych z 52 debiutanckich książek. Każdy autor prezentowa-

ny jest dwoma wierszami, przy czym część poetów sama doko
nała wyboru utworów, teksty pozostałych zaproponowali redak
torzy książki. Wstępem krytycznym opatrzył A. K. Waśkiewicz, 
zaś posłowiem, będącym omówleruem ruchu młodoliterackiego 
w 1978 roku - J. Leszin. Ponadto, wzorem lat ubiegłych redak
torzy zamieścili dokumentację biograficzną, oraz autointerpre
tacyjne i programowe wypowiedzi debiutantów. Zwłaszcza te 
ostatnie są dokumentem arcyciekawym z tej racji, że stały się 
potwierdzeniem wcześniejszej wypowiedzi poetyckiej, niekiedy 
zupełnie nieoczekiwanym i rozczulającym. 

W odpowiedzi na ankietę, zawierającą trzy pytania dotyczące 
zmiany sytuacji literackiej debiutanta, kształtowania się jednoś
ci programowej tworzącej obraz nowego pokolenia i charakte
rystyki życia literackiega w 1978 r. otrzymaliśmy szeroki obraz 
niepokoju, bezowocnych poszukiwań, niechęci do konkretyzo
wania postawy poetyckiej l niekiedy minimalizmu, wypły"' 
jącego bądź z niewiedzy, bądź z ostrożności, z lęku przed skla
syfikowaniem. Lęk to nieuzasadniony, gdyż "dobry" krytyk po
trafi do poprawnego zdania dobudować tzw. ideologię i tym spo
sobem każdego poetę sklasyfikować nawet wbrew jego woli. 
Młodzi traktują swój debiut książkowy jako manifestację chę

ci współuczestniczenia w życiu literackim kraju, zaproponowa
nia swojego światopoglądu i osobowości. w założeniach mają to 
być cechy pokoleniowe świadczące o jedności, spójności itd. Z 
drugiej jednak strony obserwujemy agresywną wręcz niechęć 
do programów, do ścisłego samosformułowania się w strukturze 
poetyckiej lat ostatnich. Niestety, są to sprawy sygnalizowane 
w przedstawionych wierszach a końcowa wypowiedź spełnia rolę 
przygwa:tdżającej pieczęci. 
Zaskakującą sprawą jest stan niezadowolenia z własnej sytua

cji poetyckiej, z braku oczekiwanego zainteresowania debiutem, 
z pasywności pokolenia, z życia literackiego, z ekstremalności 
krytyki, z braku poczucia spójności z kim? z czym? Zewsząd 
przebija narzekanie na brak własnej historii, kultury (skąd my 
to znamy?). Znikąd nie ma odpowiedzi. Istnieje tylko zapis sta
nu oczekiwania. 

Pozwólcie, że w tym momencie dorzucę jeszcze jeden smako
wity kąsek: oto z obrazu poetów niezadowolonych wyłania się 
również obraz poetów niezorientowanych. Debiutanci występu
jący wyraźnie z nastawieniem antyprogramowym bez żenady 
przyznają się do ignorancji ruchu artystycznego w kraju. Chy
ba, że wypowiedzi w stylu: "Nie wiem", "nie znam", "nie inte ... 
resuję się", "nie obchodzi mnie to" Itp. potraktujemy jako wspo 
mnianą już wcześniej formę obronną. 

Antologia "Debiuty 78" interesuje nas jako dokumentacja zmia· 
ny obrazu młodej poezji według słów A. K. Waśklewicza, jed· 
nak w kontekście omówionych wyżej wypowiedzi staje się do· 
kumentacją nowych nazwisk młodych twórców a nie objawlei 
nowej poezji. Obok nazwisk debiutantów znanych skądinąd i uz. 
nanych (R. Chojnacki, M. P. Prus, z. Zegadlówna, s. chazbij.,. 
wicz, w. Chyliftski) pojawiły się nazwiska ludzi rzeczywiście no 
wych, którzy mogliby być zapowiedzią ożywienia a stają się do.. 
pełnieniem już Istniejących. Charakterystyczną cechą wspólną 
wszystkich utworów jest punkt wyjścia z realiów codzienności 
w jakiej osadzony jest podmiot liryczny; ocena rzeczywistości 
wynika więc ze stosunku podmiotu do niej. Jest to chyba jed· 
no z najistotniejszych znamlon poezji lat ostatnich, poezji, któ· 
ra doczekała się jut nawet swoistego miana "nowej prywatnoś
ci" a więc intymności, prawa kontemplacji wlasnego ja, Indy
widualizacji poezji. Czasami jednak podmiot rozważający sw~ 
psychiczne rany i blizny ma ambicię być konstruktorem społe
cznych budowli: dochodzi do uogóln'ień, lecz jakież to pastelo
we slowar Jakit brak wiary w siebie! Wniosek z powyższych 
rozwdań nasuwa się jeden: oto wszystko co Intymne, jednost-
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kowe, nabrało z czasem waloru społecznego bo' charakterystycz
nego dla wielu. Wspominałam o niepokojach, rozterkach i bra
ku poczucia stabilności pokoleniowej wyłaniających się z wypo
wiedzi autorskich. Powtarzam: jest to niestety potwierdzone 
biernością własnego ja lirycznego, przejawiającą się w bezsil
nych pytaniach bez próby odnalezienia odpowiedzi. (K. Paczus
kl - "co to za świat" lub L. w. Siwek - "Kim jestem, z któ
rej planety"). Prowadzi to do stopniowej negacji konkretu włas
nego istnienia we własnej rzeczywistości (M. P. Prus - "źycie, 
które nie jest śmiercią 11 życie które nie jest"). Jednocześnie z 
oczekiwaniem, niepokojem i bezsilnością występuje czasem pró
ba rozpaczliwego samookreślenia w bezładzie, próba zaznacze
nia swej poezji, osadzenia jej w humanizmie osobistych doświad
czeń (H. Dąbrowski - "Związany jestem ze słowem człowiek") 
- brzmi to jak usprawiedliwienie, zwłaszcza w kontekście wyz
nania p. J;miny Soszyńskiej (przed~awicielki najstarszego po
kolenia debiutantów, swoistego przykładu wpływu doświadczeń 
życiowych na decyzję pisania: "Kiedy o nic nie pytam 11 to chy-

a mnie nie ma"). I dobrze, bo t o j e s t usprawiedliwienie. 
Do kategorii debiutantów zaliczono również W. Chylińskiego, 

którego teksty od kilku lat śpiewa nam Ela Adamiak. Jest to 
przykiad poezji mądrej i wysmakowanej, która jako jedna z 
nielicznych pozbawiona jest owej pastelowości, poeta sygnali
zuje wyraźnie swój sprzeciw ("chyba tylko niebo wytrzyma 
wrzask 11 Jaki uczynię 11 Pogodzony z tym stanem rzeczy"). Jest 
to jednak debiut aktualny w przeciwieństwie np. do J. To
maszkiewicza czy T. Kwiatkowskiego-Cugowa, którzy również 
zasługują na wyrótnienie tylko, te z całkiem innych względów. 
Proponują nam poezję "gwiazdami haftowaną" a siebie zalicza
ją do wrażliwców typu Shelley, Jesienin (Kwiatkowski) czy na
rzekają na brak historii, brak spójności z czasem (Tomaszkie
wicz). Waśkiewicz zaliczył ich do kategorii poetów spóźnionych. 
Debiuty kobiece (13) charakteryzują się pogłębionym "wnętrzar
stwem" nie pozbawionym jednak rozsądku i dystansu. Można je 
nazwać poezją bardziej chłonną na konkrety codzienności, na 
tycie, w którym tkwią razem ze swoimi mężczyznami. 
Analizując "Debiuty 78" nie sposób ominąć kwestii nader wat

nej, bo powiązanej z indywidualizmem odczuć poetyckich. Cho
dzi mi tu o niezaznaczenie poezji z gatunku tzw. mllosnej. Na 
tym tle wyłonil się tylko jeden erotyk M. Kościeńskiego podbu
dowany doskonałym warsztatem technicznym ("Erotyk"). Te
matykę ową porusza również L. Lament i A. Jabłońska ale w 
tym wypadku znów możemy mówić o pastelowości słów i tor
my. Czytby w kontemplacji własnego wnętrza zabrakio okazji 
i czasu do konfrontacji uczuć? A mote to obawa przed posądze
niem o czułostkowość? 
Chelałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedną cechę wspólną 

wierszy debiutanckich, mianowicle na monotonię formalną. Zad
nych nowych rozwiązań, prób a nawet poszukiwań. Jedyny wy
Iom stanowią sonety K. Koneckiej , której należą się brawa za 
odwagę. A przecież notki biograficzne pozwalają liczyć na doj
rzałość autorów, pewne doświadczenia i ukształtowaną świado
mość poetycką. 

Od dawna trwa dyskusja na temat Istnienia nowego pokole
nia poetyckiego, od którego wymagałoby s.ię ożywienia, nowoś

ci, zaskoczenia. Już nie wspominam nawet o potrzebie radykal
nych zmian wartościowania poezji ale o ukształtowaniu się przy
najmniej jedności światopoglądu młodych twórców. Czy to źle, 
czy dobrze, że ciągle góruje subiektywizm, intymność, pasyw
ność, wrogość w stosunku do wymiaru ogólnospołecznego, kon
ce,..tracja na własnym ja l co się z tym wiąże, fragmentarycz
ność pola widzenia. 

R. Chojnacki wypowiedział kiedyś słowa, którymi posłutę się 
nodsumowując analizę debiutów i próbę sformułowania wspól
niego mianownika poezji 78. 

Umiera we mnie poeta 
który nie zdążył się jeszcze narodzie 

EWA URBAJ'ilSKA 

Graf. Ry.szard Ryczkawski 
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