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RO PON UJE 
» Poruszajac sie sprawnie po kregach krajowych 
i emigracyjnych, autor opowiada 0 transformacji
jako procesie urzadzania sie ludzi przedsiebior
czycli i pozbawionych skrupulow 
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sie nie dziejeAWogrodkach ni 
napisal: "Leopold Tyrmand jest 
wielkim pisarzem. Dla g6wnia
rzy! "), tak jego syn jest weredy
kiem wobec ludzi mu wspolcze
sn ych. Pisze prawde zar6wno 
o przyjaciolach, jak i osobach ide
owo mu dose dalekich, przy czym 
czes to 0 przyjaciolach wyraza sie 
dosadniej . Dei znajdziemy tam 
smaczk6w, ile ujawnionych dzia
Ian zakulisowych, ile trudno do
stepnych informacji z zycia towa
rzyskiego. S<j, znakomite portrety 
Malgorzaty Bochenskiej, w kt6rej 
salon ie 101 powstawaly i padaly 
rzad y III Rp, Adamie Michniku 
(wraz z pocza tkami "Gaze ty Wy
borczej ") , sa nieznane kulisy po 
wstawania korner cyjnych medi6w, 
rywalizacji miedz y Solorzem i Ni
colo Grauso. Autor pi sze 0 wzlo
tach i upadkach prawicowychini

Rzeczywistose mo zn a obser
wowac pod roznyrn kat em. 
Z perspektywy orl a lub za 

by. Niezwykle interesujacy spos6 b 
widzenia przyjai w swojejpracy 
.Opis obyczaj6w w XV-leciu mie
dzysojuszniczym " Andrzej Tad e
usz Kijowski , syn pisarza Andrze
ja Kijowskiego, doktor sztuki, ani
mator, artysta . Oto w swoim 
czt ero tomo wym dziele, wydanym 
- co dose istotne - wlasnym sump
tern, podjal si e opisu pi erwszego 
pietnast olecia Trze ciej Rzeczpo
spolit ej, wid zianego z perspekty
wy teatrzyk6w ogr6dkowych , kt6
re dzi eki ni emu rozkwitaly w La
pid arium, Dolinie Szwajcarskiej 
i Ogrorlach Fruscati . Rozkwitaly, 
own, ',."';\Iv. :"i /.wiVd1y. 
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10, jakim byla budowa spoleczen 
stwa obywatelskiego . 

Jednak ni e tylko 0 zmagania 
z urzedami przy zmieniajacych sie 
koniunkturach tu cho dzi . Ksiazka 
Kijowskiego to opis ludzi, in stytu 
cji i wydarzen , kt6rych trudno by
loby szukac gdzie indziej . To wni 
kliwe pr6by zrozumienia zj awisk 
spolecznyc h, kt 6r e n as dotkneiy, 
a w szczeg61nym stopniu s taly sie 
udziaiem polskiej inteligen cji, wy
bit ej , rozproszonej i zastapionej 
przez klase .wy ksz ta lciucho w". 
zdominowana przez - j ak okresla 
to autor - Cmine. 

Moina powied ziec, ze w r6w
nym stopniu , w j akim jego ojciec 
An drzej Kijowski (n azywany tu 
Seniorem) byl kry tykiem szcze
r ym do bolu w ocen ie dziel innych 
I \Viire" w (po ukazaniu sie "Zlego" 

cjatyw m edialnych, wspomina za 
pomniane dzis po st aci Andrz eja 
Gelberga czy Adam a Kin aszew
skiego. Milo wyraza sie 0 Wildste
inie, nazywajac go "g6r alem ze 
Wzg6rz Golan" . Pojawiaja sie mi
niatury liczn ych post aci kr eslo
nych mniej obsze rnie, ale za to 
smakowicie i bez ta ryfy ulgowej . 
Znajdzie sie tam Jan Pietr zak, re
zyse r Janusz Kijowski, Mich al Ko
mar, bracia Kaczynscy, Waldemar 
Dabrowski czy Julia Pit er a. Obry 
wa sie Michalowi Boniemu i Stefa
nowi Bratkowskiemu, Jerzemu Ki- . 
sie lewskie m u , a takze Krystynie 
Mokrosinskiej , szefowej SDp, na
zwanej "ciotq rewolucji". Porusza
jac sie sprawnie po kregach krajo
wych i em igracyjnych, au tor opo
wiada 0 transformacjij ako pro cesie 
urzadzania sie przedsiebi or czych 

i pozbawionych skrupulow Pr aw

dziwym tworcorn polskiej pokojo

wej rewolucji niesie ona porazke,
 

,a czesto nied ostatek . Kijowski zna 
wszystkich , choc kied y sam j est 
w potrzebie - nikt go ni e zna. Nie 
j es t tez koniunkturali sta a wiec 
naraza sie kazdemu , i to IV n aj 
mniej wlasciwych momentach . 
Au tor daje smiale i przekonujac e 
opisy n aszych czas6w, dokumentu
je pekniecie pom ied zy pokoleniem 
Kolumb6w a solidar nosc iowcow od
cyfrowujemechanizmykarier, Ukla
du i drobniejszych uklad ow Ni e 
oszczedza po lityki zagrani czn ej . 
Pr6buj e opowiedziec, dla cze go ... 
nam sie ni e ud alo i czy moglo sie 
ud ac? Gorzka to opowiesc, Gdyby 
nie fakt, ze Kijowski wydal ja sam, 
na kredy t , i osobisc ie trudni sie 
dystrybucja ostrozn osc nakazala
by podtytul .Hzecz ukazuje sie bez 
wiedzy i zgody autora". < 
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