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TTrrzzeeccii  zzeesszzyytt  „„BBiibbuu∏∏yy””  ppooÊÊwwii´́cciiçç
cchhcceemmyy  kkuullttuurrzzee  nniieezzaallee˝̋nneejj  ww llaa--
ttaacchh  11997766--8899..  TToo  ttyyllkkoo  1133  llaatt,,  aallee  aa˝̋
ttrrzzyy  rróó˝̋nnee  ookkrreessyy..  

Lata 1976-80, to poczàtki niezale˝-
nego ruchu wydawniczego. Pierwsze
wielkie wydawnictwa publikujàce zaka-
zanà literatur´ i pierwsze znaczàce pi-
sma literackie jak „Zapis” czy „Puls”.
Pierwsze prywatne salony dyskusyjne,
gdzie prezentowano literatur´, poezj´,
niezale˝ny kabaret czy poezj´ Êpiewa-
nà. Pierwsi odwa˝ni, jak Jan Krzysztof
Kelus, którzy nagrywali swoje utwory
na kasety i sprzedawali je poza „paƒ-
stwowym monopolem rozrywki”. 

Okres mi´dzy sierpniem 1980
a grudniem 1981, to czas rozkwitu

przeró˝nych inicjatyw kulturalnych.
Pojawia si´ wówczas kolejne medium,
radio niezale˝ne. Zaczynajà powsta-
waç instytucje, jak Komitet Porozu-
miewawczy Stowarzyszeƒ Twórczych
i Naukowych, czy za∏o˝one przez Je-
rzego ¸ojka, zwiàzane z Regionem
Mazowsze „SolidarnoÊci” Ko∏o Auto-
rów Form Literackich (KAFeL). 

I wreszcie stan wojenny, nieformal-
nie trwajàcy do czerwca 1989r. Teraz
mecenasem, obok i w zast´pstwie ze-
pchni´tej do podziemia „SolidarnoÊci”,
sta∏ si´ KoÊció∏. To w koÊcielnych
i przykoÊcielnych salach skupia∏a si´
wi´kszoÊç niezale˝nych dzia∏aƒ arty-
stycznych tego czasu. Warszawskie
Muzeum Archidiecezjalne, ˚ytnia,
wroc∏awska Galeria Na Ostrowie, ko-

Êció∏ w Mistrzejowicach, katowicki
Go∏´bnik przy Seminarium Duchow-
nym, Nawa Êw. Krzysztofa w ¸odzi, ko-
Êció∏ Êw. Jacka w Gdaƒsku, warszaw-
ski koÊció∏ Êw. Stanis∏awa Kostki na
˚oliborzu, Duszpasterstwo Ârodowisk
Twórczych na Przyrynku, to tylko nie-
które z tych miejsc, które stanowi∏y azyl
dla zepchni´tych do podziemia twór-
ców. Nie by∏y to jedyne miejsca, gdzie
zetknàç mo˝na si´ by∏o z niezale˝nà
sztukà. Teatry domowe wyst´powa∏y
cz´sto w prywatnych mieszkaniach.
Dzia∏a∏y salony artystyczne i dyskusyj-
ne, wreszcie galerie w mieszkaniach ar-
tystów, jak galeria u Jana Rylkego, czy
galeria Waldemara Petryka w Warsza-
wie. Wychodzi∏y dziesiàtki, jeÊli nie set-
ki tytu∏ów ksià˝ek literackich, ukazywa-
∏o si´ kilkadziesiàt pism o profilu kul-

turalnym. Wreszcie – rozszerzeniu
uleg∏a wydawnicza dzia∏alnoÊç fono-
graficzna, prowadzona przez wielu
wydawców, w tym przez najwi´kszych,
jak NOWA czy CDN. Pojawi∏o si´ te˝
kolejne medium – niezale˝ny film,
a tak˝e niezale˝ne wypo˝yczalnie ka-
set video i pokazy filmowe.

Jedynym dzia∏aniem, by tak powie-
dzieç „in minus”, by∏ bojkot aktorski
radia i telewizji. Odmowa wyst´pów
w mediach i spektaklach jednoznacz-
nie kojarzonych z opowiedzeniem si´
po stronie w∏adz. Choç nie dawa∏
prze˝yç estetycznych, niós∏ ze sobà in-
ne, mo˝e wa˝niejsze wartoÊci, a tak-
˝e koszty dla tych, którzy odwa˝yli si´
powiedzieç „nie”.

JJaann  SSttrr´́kkoowwsskkii

W podziemiu

TTaaddeeuusszz  WWaalleennddoowwsskkii,,  ffiillmmoowwiieecc,,
wwssppóó∏∏rree˝̋yysseerr  ss∏∏yynnnneeggoo  ddookkuummeennttuu
„„RRoobboottnniiccyy  7711””,,  wwyyddaawwccaa  ii gg∏∏óówwnnyy
aauuttoorr  jjeeddnneeggoo  zz ppiieerrwwsszzyycchh  ppiissmm
nniieezzaallee˝̋nnyycchh  ww llaattaacchh  7700..  uubb..  wwiiee--
kkuu  „„TTeeaattrr  UUlliicczznnyy  ii DDoommoowwyy””,,  wwrreesszz--
cciiee  wwssppóó∏∏ttwwóórrccaa  ii jjeeddeenn  zz rreeddaakkttoo--
rróóww  „„PPuullssuu””,,  jjeeddnneeggoo  zz nnaajjwwaa˝̋nniieejj--
sszzyycchh  ppiissmm  kkuullttuurraallnnyycchh  zz ookkrreessuu
sspprrzzeedd  SSiieerrppnniiaa  11998800rr..  II jjeeggoo  ˝̋oonnaa,,
AAnnnnaa  EErrddmmaann,,  lleekkaarrkkaa  zz oobbyywwaatteell--
ssttwweemm  aammeerryykkaaƒƒsskkiimm,,  wwnnuucczzkkaa
MMeellcchhiioorraa  WWaaƒƒkkoowwiicczzaa..  WW sswwooiimm
mmiieesszzkkaanniiuu  pprrzzyy  uull..PPuu∏∏aawwsskkiieejj  1100
mm..3355  ww WWaarrsszzaawwiiee  ssttwwoorrzzyyllii  ppiieerrww--
sszzyy  nniieezzaallee˝̋nnyy  ooÊÊrrooddeekk  kkuullttuurraallnnyy..
ZZwwaannyy  SSaalloonneemm  WWaalleennddoowwsskkiicchh..
SSaamm  ggoossppooddaarrzz  ww zzaapprroosszzeenniiaacchh,,
kkttóórryycchh  SSaalloonn  ddoorroobbii∏∏  ssii´́  ppoo  ppeeww--
nnyymm  cczzaassiiee,,  ppiissaa∏∏  oo ttyymm  mmiieejjssccuu
„„ÊÊwwiieettlliiccaa””..  

Salon dzia∏aç zaczà∏, jak wspomina
Tadeusz Walendowski w notacji filmo-
wej nagranej dla Media Kontakt,
przypadkowo. Pod koniec 1976r. przy-
jecha∏ do Warszawy na spotkanie au-

torskie cz∏onek KOR i znany poeta po-
kolenia Nowej Fali, Stanis∏aw Baraƒ-
czak. Spotkanie odbywaç si´ mia∏o
w jednym z domów kultury, jednak
i autor i goÊcie zastali drzwi zamkni´-
te. Gdy zastanawiano si´, co robiç, Wa-
lendowski zaproponowa∏: „Idziemy
do mnie na Pu∏awskà”. I tak to si´ za-
cz´∏o. „Âwietlica” dzia∏a∏a bardzo in-
tensywnie, a spotkania, oprócz przerwy
wakacyjnej odbywa∏y si´ tam co 2 ty-
godnie. PublicznoÊç dopisywa∏a, nie-
rzadko dochodzàc do 200 osób. W zi-
mie Êciany, wieszaki, meble i ∏azienka
zas∏ane by∏y okryciami goÊci. W salo-
nie k∏´bi∏ si´ t∏um, wi´kszoÊç siedzia-
∏a na pod∏odze. Szcz´Êliwcem wydawa∏
si´ ten, który dopad∏ fotela. Krótko
jednak królowa∏, bo ju˝ po chwili mia∏
na kolanach ogromnego sznaucera
o odpowiednim imieniu, Goliat
i m∏odszego z synów gospodarzy, Elia-
sza. W sàsiednim pokoju znajdowa∏ si´
„sklepik” z bibu∏à. Mo˝na tam by∏o na-
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byç najÊwie˝sze numery pism pod-
ziemnych, nieocenzurowanych bestsel-
lerów jak „NierzeczywistoÊç” Kazimie-
rza Brandysa, „Kompleks polski” czy
„Ma∏a apokalipsa” Tadeusza Kon-
wickiego. Broszury Polskiego Porozu-
mienia Niepodleg∏oÊciowego, raport
DiP. Bezpieka do mieszkania Walen-
dowskich nie wkracza∏a, choç czasem
próbowa∏a zatrzymywaç wychodzà-
cych ze spotkaƒ goÊci. „Gdyby nie pa-
rasol ochronny, który tworzy∏ amery-
kaƒski paszport Ani i nazwisko Waƒ-
kowicza, salon ten nie móg∏by istnieç.
Wkroczy∏aby bezpieka i nas rozgoni-
∏a. Ale gdyÊmy to robili, nie wiedzie-
liÊmy, ̋ e ten parasol jest taki szczelny”
– wspomina∏ Walendowski. I tu szuka
powodów, dla których nie zapami´ta∏
ludzi, którzy do Salonu przychodzili.
„Zapomnia∏em wszystko ze wzgl´du
na konspiracj´. Spotykam ludzi, któ-
rzy mi pokazujà zaproszenia na spo-
tkania, ale ich nie pami´tam.” 

Bezpieka jednak próbowa∏a Salon
zlikwidowaç, m.in. stara∏a si´ bezsku-
tecznie namówiç sàsiadów, by sk∏ada-
li skargi na ucià˝liwe sàsiedztwo. Dzia-
∏alnoÊç opozycyjna Walendowskiego
spowodowa∏a te˝, ˝e od 1976r. pozo-

stawa∏ praktycznie bez pracy. A jego
˝ona wcià˝ musia∏a przed∏u˝aç wiz´ tu-
rystycznà, bo innej jej odmawiano. A˝
w koƒcu w lipcu 1979r. dano jej mie-
siàc na spakowanie si´ i wyjazd. „1
wrzeÊnia 1979r. wylecieliÊmy z Warsza-
wy” – wspomina∏ ten moment Tadeusz
Walendowski jako najdramatyczniejszà
chwil´ w swoim ˝yciu.

Czym by∏ Salon Walendowskich?
Tadeusz Walendowski podkreÊla∏, ˝e
Salon by∏ wa˝nym miejscem spotkaƒ
nie tylko ludzi dzia∏ajàcych w opozycji,
ale przede wszystkim tych, którzy znaj-
dowali si´ na jej obrze˝ach lub w ogó-
le nie prowadzili dzia∏alnoÊci opozycyj-
nej. By∏o to miejsce, gdzie nie bali si´
przychodziç. Salon nazywa rodzajem
pomostu, gdzie spotykali si´ ludzie jaw-
nie zaanga˝owani w dzia∏alnoÊç prze-
ciwko systemowi z tymi, którzy nie po-
dejmowali takiej dzia∏alnoÊci, choç
nie wszystko w PRL akceptowali.
„Zrozumia∏em jakà to odegra∏o rol´,
gdy twarze i nazwiska tych osób rozpo-
znawa∏em po Sierpniu 80, a zw∏aszcza
po czerwcu 1989r. Widzia∏em ludzi,
którzy przewin´li si´ przez nasz Salon.”

• • •
Od 1976 r. do sierpnia 1979 r. od-

by∏y si´ w Salonie przy ul.Pu∏awskiej
spotkania ze Stanis∏awem Baraƒcza-
kiem, Lechem Dymarskim, Jackiem

Kleyffem, Markiem Nowakowskim,
Witoldem Su∏kowskim, Tomaszem
Burkiem, Zdzis∏awem Jasku∏à, Janem
Krzysztofem Kelusem, Andrzejem Ki-
jowskim, Stefanem Kisielewskim, Ta-
deuszem Konwickim, Kazimierzem
Or∏osiem, Januszem Szpotaƒskim, Ta-
deuszem Korzeniewskim, Sewerynem
Pollakiem, Leszkiem Szarugà, Janem
Józefem Szczepaƒskim, Jackiem Kacz-
marskim, Ryszardem Krynickim, An-
tonim Pawlakiem, Janem Str´kow-
skim, Piotrem Wierzbickim, Jackiem
Bierezinem, Paw∏em Âpiewakiem, Ja-
nem Walcem, Adamem Bromke, Ha-
linà Miko∏ajskà, Stanis∏awem Stommà,
Witoldem Lis-Olszewskim, Miros∏a-
wem Chojeckim z NOWEJ, z redak-
cjà „Zapisu”, „Spotkaƒ”, „Bratniaka”,
twórcami Konwersatorium DoÊwiad-
czenie i Przysz∏oÊç (DIP).

Po wyjeêdzie Anny Erdman i Tade-
usza Walendowskiego we wrzeÊniu
1979r. do USA, Salon funkcjonowa∏ na-
dal w mieszkaniu El˝biety i Paw∏a Bà-
kowskich na ̊ oliborzu. Odby∏o si´ tam
m.in. spotkanie z okazji wydania setnej
pozycji NOWEJ („Miesiàce” Kazimie-
rza Brandysa) oraz spotkanie drukarzy
i wydawców Niezale˝nej Oficyny Wy-
dawniczej z Czes∏awem Mi∏oszem.

Zebra∏: js.

Spis pism 
literackich, 
spo∏eczno-
–kulturalnych 
i polityczno-
-kulturalnych
1976-89 (wybór)

„„AAlleetthheeiiaa””.. Pismo filozoficzne wyda-
wane w Warszawie od 1987r. Kon-
tynuowane tak˝e po 1989r.
„„AAllmmaannaacchh  HHuummaanniissttyycczznnyy””.. Pismo
wydawane w Warszawie przez Spo-
∏eczny Komitet Nauki NSZZ „Solidar-
noÊç”. Ukazywa∏ si´ od 1984 do
1989r.
„„AArrkkaa””.. Wolne pismo – eseistyka,
krytyka, literatura, inne formy. Wy-
chodzi∏o w Krakowie od 1983r. Kon-
tynuowane po 1989r. DziÊ pod na-
zwà „Arcana”.
„„BBeezz  DDeekkrreettuu””.. Pismo cz∏onków
i sympatyków „SolidarnoÊci”. Uka-
zywa∏o si´ w Krakowie od 1984 do
1989r.
„„BBiiuulleettyynn  MMii´́ddzzyywwyyddaawwnniicczzyy  BBMMWW””..
Pismo zwiàzane ze Êrodowiskiem
„SolidarnoÊci” wydawnictw. Wycho-
dzi∏o w Warszawie od pierwszej po-
∏owy 1983r. do 1986r. Zajmowa∏o si´
m.in. politykà kulturalnà i wydawni-
czà PRL, prezentowa∏o dzia∏alnoÊç
wydawniczà podziemia.
„„BBrruulliioonn””.. Niezale˝ny kwartalnik lite-
racki. Wychodzi∏ w Krakowie od
1987r. Kontynuowany po 1989r.
„„CCzzaass  KKuullttuurryy””..  Kultura, literatura, fi-
lozofia. Pismo ukazywa∏o si´ w
Poznaniu od 1985r. Kontynuowane
tak˝e po 1989r.
„„IIKKSS..  IInnffoorrmmaattoorr  KKuullttuurraallnnyy  SSoolliiddaarr--
nnooÊÊccii””.. Dwutygodnik wydawany
w Warszawie przez Sekcj´ Kultury
NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Ma-
zowsze. Ukazywa∏ si´ w 1981r.
„„JJeesstteeÊÊmmyy””.. Dwumiesi´cznik spo-
∏eczno-kulturalny Âlàska i Zag∏´bia.
Wychodzi∏ w Katowicach od 1985
do 1988r.
„„KKuullttuurraa  NNiieezzaallee˝̋nnaa””..  Miesi´cznik
Komitetu Kultury Niezale˝nej „Soli-
darnoÊci”. Wychodzi∏ w Warszawie
od 1984 do 1990r.
„„KKuurrss””.. Niezale˝ny miesi´cznik lite-
racki. Wychodzi∏ w Warszawie i ¸o-
dzi. Ukazywa∏ si´ od 1983 do 1989r.
„„MMiieessii´́cczznniikk  MMaa∏∏ooppoollsskkii””.. Miesi´cz-
nik spo∏eczno-kulturalny, wydawany
od poczàtku 1983 do 1989r. w Kra-
kowie.
„„NNoowwyy  ZZaappiiss””.. Kontynuacja „Zapi-
su”. Pismo literackie. Ukazywa∏o si´
w Warszawie od 1982 do 1983r.
„„OObbeeccnnooÊÊçç””.. Kwartalnik literacki
o zasi´gu ogólnokrajowym. Wy-
chodzi∏o we Wroc∏awiu. Nagrodzo-
ne w 1986r. Nagrodà Kulturalnà „So-
lidarnoÊci”. Ukazywa∏o si´ do 1988r.
„„OOggnniiwwoo””.. Miesi´cznik spo∏eczno--
kulturalny. Wychodzi∏ w latach 1983-
89 we Wroc∏awiu.
„„PPooddppuunnkktt””.. Gdaƒskie zeszyty lite-
rackie. Kontynuacja pisma „Punkt”,
wychodzàcego do stanu wojenne-

Salon Walendowskich
ze str. 1

OO  ∏∏óóddzzkkiimm  ÊÊrrooddoowwiisskkuu  ooppoozzyyccyyjjnnyymm
wwiiaaddoommoo  bbaarrddzzoo  mmaa∏∏oo,,  cchhooçç  bbyy∏∏oo
ddooÊÊçç  lliicczznnee  ii mmiiaa∏∏oo  ssppoorroo  iissttoottnnyycchh
oossiiààggnnií́ çç..  OO ¸̧ooddzzii  mmóówwiioonnoo::  „„ddaalleekkiiee
pprrzzeeddmmiieeÊÊcciiee  WWaarrsszzaawwyy””  lluubb  „„wwiieellkkoo--
mmiieejjsskkaa  pprroowwiinnccjjaa””..  TTrraaffnnee  jjeesstt  ttyyllkkoo  ttoo
ddrruuggiiee,,  zzee  wwsszzyyssttkkiimmii  tteeggoo  ––  zz∏∏yymmii  ii ddoo--
bbrryymmii  ––  kkoonnsseekkwweennccjjaammii..  MMii´́ddzzyy  iinn--
nnyymmii  ddzzii´́kkii  sswwoojjeemmuu  ssttaattuussoowwii  ¸̧óóddêê
bbyy∏∏aa  nniieeddoossttrrzzeeggaannaa,,  wwii´́cc  ii nniiee  ooddnnoo--
ttoowwyywwaannaa  nnaa  ooppoozzyyccyyjjnnyymm  ffoorruumm,,  aallee
zzaa  ttoo  mmiiaa∏∏aa  kklliimmaatt  sspprrzzyyjjaajjààccyy  ttwwóórrcczzeejj
mmyyÊÊllii  ii nniieekkoonnwweennccjjoonnaallnnyymm  ppoocczzyynnaa--
nniioomm..

Chcia∏abym móc opisaç wszystko,
czego by∏am tutaj Êwiadkiem, ale jak opi-
saç coÊ, co by∏o bli˝sze ni˝ koszula cia-
∏u? Próba ta, sprowokowana zapotrze-
bowaniem „Bibu∏y” na opis „∏ódzkich
salonów opozycyjnych”, uprzytomni∏a
mi, ˝e taki brak dystansu, nawet po la-
tach, uniemo˝liwia obserwacj´ i byç mo-
˝e moje zap´dy kronikarskie skoƒczà si´
na tej próbie.

Warszawa mia∏a Salon Walendow-
skich i wielki dom otwarty Kuroniów.
W ¸odzi role tych instytucji pe∏ni∏y trzy
miejsca: dom Su∏kowskich przy Uniwer-
syteckiej 42/44, Jacka i mój przy Astro-

nautów 11, oraz Jasku∏ów przy Wschod-
niej 49. Ka˝dy, kto zna∏ gospodarzy lub
znajomych ich znajomych – móg∏ tam
przyjÊç praktycznie w dowolnej chwili,
pobyç, pogadaç, zostawiç za drzwiami
odpychajàca codziennoÊç. Jak w klubie
raczej ni˝ w salonie. Bez takich miejsc
mo˝na spiskowaç, ale sà niezb´dne dla
rozwoju intelektualnego i ujawnienia po-
tencja∏u twórczego Êrodowiska oraz do
kszta∏towania si´ poglàdów i postaw.
W tym sensie wszystkie te lokale nale-
˝a∏y do tego samego klubu – bezpieka
da∏a nam kryptonim „Gracze”. Najpierw
by∏a Uniwersytecka, gdzie oboje z Wit-
kiem mieszkaliÊmy z rodzicami, a po na-
szych niemal jednoczesnych Êlubach
wprowadzili si´ tak˝e: Ania z domu Wà-
sowska i Jacek Bierezin. Jeszcze przed
wpadkà „Ruchu” przychodzili do nas
liczni nieuspokojeni po Marcu koledzy
Witka i Jacka, i nieliczni moi. Z czasem
zacz´li si´ pojawiaç koledzy kolegów,
niektórzy sàsiedzi i ich znajomi i ani si´
spostrzegliÊmy, jak zrobi∏a si´ z tego
zbiorowoÊç. Uniwersytecka by∏a do-
brym punktem kontaktowym (zawsze
urz´dowa∏a tam mama, której – utrzy-
mywane w tajemnicy nawet przed nami
– konszachty z Józkiem Âreniowskim,

∏ódzkim cz∏onkiem KOR-u, wype∏nia∏y
wdowie ˝ycie). U Su∏kowskich by∏ jed-
nak telefon, mo˝na si´ by∏o spodziewaç
pods∏uchu, wí c wí ksze debaty by∏y tam
niewskazane. Kiedy dostaliÊmy z Jac-
kiem mieszkanie przy Astronautów,
tamta klientela (i niektórzy cz∏onkowie
Klubu Wysokogórskiego) zacz´∏a przy-
chodziç tak˝e na pogaduszki do nas. Te-
go prawdopodobnie spodziewa∏a si´ SB
czuwajàc nad przydzieleniem nam
mieszkania z ju˝ zainstalowanym pod-
s∏uchem. OdkryliÊmy to po dobrych kil-
ku latach, kiedy ju˝ o bardzo wielu spra-
wach mo˝na by∏o powiedzieç: „a wi´c to
stàd wiedzieli!” 

W czasach wspólnej Uniwersyteckiej
wypatrzony przez Jacka – jako najzdol-
niejszy z poetyckiego narybku – Zdzisio
Jasku∏a bardzo szybko sta∏ si´ jeszcze
jednym domownikiem. Lokal przy
Wschodniej zaistnia∏ nied∏ugo po cichym
Êlubie Zdzisia ze S∏awà Lisieckà, swojà
uniwersytecka lektorkà niemieckiego
i t∏umaczkà: jakimÊ cudem zdobyli to
ogromne mieszkanie, a twórcza pasja
i magiczna si∏a emanujàce z postaci
Zdzis∏awa oraz urok (nomen omen) S∏a-
wy Êciàgn´∏y tam rzesze wielbicieli,
m∏odzie˝y o „niezale˝nych” ambicjach

Klub graczy 
i kaseta widmo
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go legalnie. Ukazywa∏ si´ od 1983
do 1988r.
„„PPuullss””.. Nieregularny kwartalnik lite-
racki wydawany g∏ównie przez m∏o-
dych literatów z ¸odzi. Pierwszy nu-
mer pisma ukaza∏ si´ w paêdzierni-
ku 1977. Do stanu wojennego uka-
za∏o si´ 12 numerów. Nr 13 zosta∏
skonfiskowany przez SB i nigdy si´
nie ukaza∏. Od 1982r. pismo by∏o wy-
dawane przez innà redakcj´ w Lon-
dynie.
„„SSzzkkiiccee””.. Pismo poÊwi´cone proble-
mom artystycznym i spo∏ecznym.
G∏ównie piszàce o plastyce. Wycho-
dzi∏o w Warszawie od 1984 do
1989r.
„„TTeeaattrr  UUlliicczznnyy  ii DDoommoowwyy””.. Pismo dla
ludzi teatru. Wydawane w kilku eg-
zemplarzach jednoosobowo przez
Tadeusza Walendowskiego w latach
1975-76. 
„„TTeemmaattyy””.. Pismo spo∏eczno-kultural-
ne ukazujàce si´ we Wroc∏awiu.
Pierwszy numer wyszed∏ w paêdzier-
niku 1979r. Wychodzi∏o do 1981r.
Wydano trzy numery.
„„TTuummuulltt””..  Niezale˝ne pismo spo-
∏eczno-kulturalne. Wychodzi∏o
w Krakowie w latach 1988-89.
„„WWeezzwwaanniiee””..  Niezale˝ne pismo lite-
rackie. Wychodzi∏o w Warszawie od
kwietnia 1982r. do koƒca lat 80.
„„WWoollnnaa  KKuullttuurraa””..  Pismo polityczno-
-kulturalne ukazujàce si´ we Wroc∏a-
wiu. Wychodzi∏o od marca 1982 do
1985r.
„„WWoollnnee  PPiissmmoo  MMOOSSTT””.. Magazyn po-
lityczno – kulturalny. Pismo ukazy-
wa∏o si´ w Warszawie od stycznia
1985r. Do roku 1989 ukaza∏o si´ 22
numery pisma, ostatni po wyborach
czerwcowych. W 1987r. pismo otrzy-
ma∏o nagrod´ Dziennikarzy Nieza-
le˝nych.
„„WWyybbóórr””.. Pismo informujàce
o sprawach kultury. Wychodzi∏o
w latach 1984-89. W 1988r. wyda-
wane jako wk∏adka do „Przeglàdu
WiadomoÊci Agencyjnych. PWA”.
W 1990r. wznowione z cz´Êciowo
zmienionà redakcjà. Ukaza∏o si´
kilka numerów.
„„ZZaappiiss””..  Niezale˝ny kwartalnik lite-
racki. W styczniu 1977 w Warszawie
ukaza∏ si´ pierwszy numer pisma.
Najpierw w formie maszynopisu, na-
st´pnie w formie druku powielaczo-
wego. Pierwszy numer wyda∏a po-
wsta∏a w Lublinie Nieocenzurowana
Oficyna Wydawnicza, potem wy-
dawca by∏a warszawska Niezale˝na
Oficyna Wydawnicza NOWA. Pi-
smo wychodzi∏o w latach 1977 –
1981. 
Warto wspomnieç, ̋ e teksty literac-
kie i poÊwi´cone kulturze publikowa-
∏y te˝ inne pisma, jak miesi´cznik
spo∏eczno – polityczny „Vacat”,
„G∏os” czy „Tygodnik Wojenny”,
który wydawa∏ dodatki kulturalne
„Teatr” i „SolidarnoÊç Plastyków”
oraz „PWA”, który w 1988r. publiko-
wa∏ jako wk∏adk´ informator kultural-
ny „Wybór”.

Zebra∏: js.

artystycznych i ich satelitów. Tu najcz´-
Êciej odbywa∏y si´ spotkania z osobisto-
Êciami ze Êwiata nauki, sztuki i innych
Êwiatów, wi´c to „klubowe” miejsce naj-
bardziej przypomina∏o Salon Walendow-
skich. 

Odleg∏oÊçi 120 kilometrów od stoli-
cy i bezpoÊrednia bliskoÊç W∏ókienniczej
czyli Kamiennej (tej od „Kochanków”
Osieckiej) zrobi∏y swoje. Wszystko sz∏o
na ˝ywio∏, panowa∏a atmosfera rodzin-
na, a spotkania cz´sto organizowano ad
hoc, korzystajàc z okazyjnej obecnoÊci
kogoÊ ciekawego. Wschodnia karmi∏a
si´ potrzebà, a nie poczuciem misji, jarz-
mo odpowiedzialnoÊci za wydêwi´k
ka˝dego kroku nie cià˝y∏o nadmiernie.
Bardziej absorbowa∏a teraêniejszoÊç ni˝
przesz∏oÊç czy przysz∏oÊç i spore emocje
-jak to wÊród ludzi prawdziwie sobie bli-
skich – wzbudza∏y wzajemne relacje
i bzdurne problemy. Do rozmiarów kry-
zysu pa∏acowego urós∏ spór mi´dzy
Jackiem i Witkiem. Uk∏adaliÊmy w po-
cie czo∏a – lecz nie bez wewn´trznego
chichotu – misterny plan pojednania, ne-
gocjujàc ze zwaÊnionymi gigantami oko-
licznoÊci, które mia∏y ich doprowadziç
do fina∏owego uÊcisku d∏oni, byle ̋ aden
nie zrobi∏ niczego, co mo˝na by uznaç
za „pierwszy krok”. Komiczne sytuacje
towarzyszy∏y z regu∏y posiedzeniom
„Pulsu”. 

¸ódê by∏a wielkomiejsko-prowincjo-
nalnym kundlem i to przyczyni∏o si´
g∏ównie, ̋ e – twierdz´ uparcie – tu w∏a-
Ênie SAMORZUTNIE powsta∏ „Puls
nieregularny kwartalnik literacki”, i ˝e
na ten pomys∏ wpadli jednego dnia w ro-
ku 77 Jacek Bierezin, Tomasz Filipczak
i Witold Su∏kowski. Do pierwszego nu-
meru zaprosili ∏odzianina z Warszawy
Tadeusza Walendowskiego. Z czasem
dochodzili kolejno: Leszek Szaruga,
Antoni Pawlak, Bartosz Pietrzak i Janusz
Anderman. Wystarczy przeczytaç mani-
fest otwierajàcy pierwszy numer, by zro-
zumieç, jak bardzo „Puls” odpowiedzia∏
na pilnà i wa˝nà potrzeb´ chwili. Marze-
niem naszym by∏o dodanie do „Pulsu”
oprawy graficznej *) 

Pierwszy numer powstawa∏ fizycznie
w goÊcinnym domu obywatela Francji
Henri Poulaina, Êwietnego scenografa
Teatru Wielkiego i aktorki Miros∏awy
Marcheluk. Nasz przyjaciel by∏ ju˝
Êmiertelnie chory, leczy∏ go dr Marek
Edelman, wi´c gdy zagro˝ono mu de-
portacjà – musia∏ cofnàç nam swojà po-
moc. Nie mieliÊmy o to krzty ˝alu. Ab-
surdalnoÊç tworu p.t. Polska Ludowa
bardziej nas inspirowa∏a ni˝ przera˝a∏a.

PokazywaliÊmy w „Pulsie” PRL po-
przez opis, a nie komentarz. Polemiki
prowadziliÊmy tylko z opozycjà – w∏adze
PRL by∏y bezdyskusyjnym przeciwni-
kiem. Nie przypisywaliÊmy si´ do ̋ adnej
konkretnej opcji antyrzàdowej, ani ̋ ad-
nej grupy. ReagowaliÊmy na w∏adz´
i opozycj´, jakby nie by∏o cenzury ze-
wn´trznej i wewn´trznej, kpiàc z „g∏up-
stwa rzàdowego i antyrzàdowego”. 

Odsuwam ch´ç zatrzymania si´ przy
co bardziej znanych nazwiskach bywal-
ców ∏ódzkiego Klubu Graczy, skoro nie
mam miejsca dla mniej znanych. Wspo-
mn´ tylko Krzysia Ostrom´ckiego, któ-
ry zdoby∏ serca taksówkarzy, gdy z de-

terminacjà i brawurà s∏u˝y∏ im swoja po-
mocà podczas strajku 1980 roku. Pami´-
tam swoje os∏upienie, gdy ustawiliÊmy sí
w d∏ugiej kolejce na postoju, a kierow-
ca pierwszej taksówki, jaka tam zajecha-
∏a, rzuci∏ w stron´ Krzysia: „paƒstwo
wsiadajà!”, a wzburzona kolejka us∏ysza-

∏a: „ten pan to b´dzie u mnie do koƒca
˝ycia jeêdzi∏ bez czekania i za darmo!”
PrzewrotnoÊç losu objawi∏a si´ w ry-
ch∏ym spe∏nieniu tej zapowiedzi.

Z licznych inicjatyw zrodzonych w ¸o-
dzi trzeba napomknàç o Niezale˝nym
Klubie Dyskusyjnym, który powsta∏ nie-
mal równolegle z „Pulsem”. Deklaracj´
za∏o˝ycielskà podpisa∏o 17 osób**) z na-
szego Êrodowiska. Po czterech miesià-
cach, tj. 27 lutego 1978 roku, na r´ce jed-
nego z za∏o˝ycieli Klubu, Paw∏a Spoden-
kiewicza wp∏yn´∏a z Urz´du Miasta ̧ o-
dzi DECYZJA o zakazaniu dzia∏alnoÊci
„stowarzyszenia p.n. Niezale˝ny Klub
Dyskusyjny w ¸odzi, poniewa˝ jego ist-
nienie nie da si´ pogodziç z prawem”.
W tzw. UZASADNIENIU powtarzano
w kó∏ko, ˝e dzia∏alnoÊç Klubu „narusza
prawo” i „jest sprzeczna z konstytucjà”
powstrzymujàc si´ od wyjaÊnieƒ dlacze-
go. Wi´c Klub to zignorowa∏. 

Troch´ miejsca musz´ poÊwi´ciç
przedsi´wzi´ciu Tadeusza Kowalczyka,
absolwenta „filmówki” nazywanego
pieszczotliwie Tadzinkiem. Tadzinek
postanowi∏ nagraç piosenki Êpiewane na
wszystkich opozycyjnych balangach. By-
∏y to w du˝ej mierze – zw∏aszcza te Êpie-
wane przez obdarzonà pi´knym, drama-
tycznym g∏osem Zosi  ́Kotkowskà – ory-
ginalne dzie∏a ∏ódzkich twórców. W sta-
nie wojennym dosz∏y do tego anonimo-
we piosenki, jakie w tym czasie rodzi∏y
si  ́jak grzyby po deszczu. W klimacie te-
go okresu odkryliÊmy na nowo songi
skomponowane ongiÊ przez Janusza
Grzelàzk´ dla stworzonego przez Paw-
∏a Nowickiego „Studia prób”, szybko
rozwiàzanego przez cenzur´. Jeden by∏
ze s∏owami Mi∏osza, drugi – Leszka Sza-
rugi. Renesans prze˝ywa∏y tak˝e „Drew-
niane garnitury” Wysockiego doraênie
prze∏o˝one na polski, a z nowoÊci wesz∏y
w ˝ycie: „Piosenka dla brata” i ciekawe
poetyckie próby S∏awomira Kosmynki
w niepowtarzalnym wykonaniu Zosi.
„Piosenk´ dla brata” napisa∏am pod
wp∏ywem po˝egnalnego grypsu, jaki

dotar∏ do Witka z Potulic od Wojtka
S∏odkowskiego. Wykorzysta∏a jà Janka
Jankowska w swojej „podziemnej” ka-
secie „Dezerterzy”. 

Realizacja pomys∏u Tadzinka po-
ch∏on´∏a wiele czasu i energii, i gdyby nie
wielka frajda towarzyszàca nagrywaniu,

mo˝na by powiedzieç, ̋ e nie by∏a war-
ta ryzyka: kaseta nigdy nie trafi∏a na
drugoobiegowy rynek, oryginalnego
nagrania na wielkich szpulach wcià˝
poszukujemy, a kasety, które mam, sà
w fatalnym stanie. Stanowià jedynie
(mo˝e cenny?) dokument. No i raz si´
przyda∏y. Raz a dobrze.

Zanim wyjecha∏am do USA Êpiewa-
nia by∏o bardzo du˝o, przy ka˝dym po-
˝egnalnym spotkaniu. Oprócz Zosi,
grajàcym na gitarze dy˝urnym zapie-
waj∏à by∏a Marynia JaÊkiewicz, z któ-
rà najcz´Êciej „wykonywa∏am” swoje
go∏dapskie utwory, a tak˝e – bez gita-
ry – Basia Skoczylas, bezkonkurencyj-
na w pieÊniach taternickich. My czte-
ry plus Ewa Jaskólska odda∏yÊmy swo-
je g∏osy w s∏u˝b´ Tadzinkowego „dzie-
∏a dla potomnoÊci”. Nagrania odbywa-
∏y si´ gównie u Basi na przedpotopo-
wym sprz´cie firmy Kudelski, z które-

go w∏aÊciciel by∏ nies∏ychanie dumny. Po
kilku wielogodzinnych sesjach wyÊpiewa-
∏yÊmy wszystko, co si´ da∏o. Z kilku po-
wodów, z których ka˝dy by∏ wystarcza-
jàcy, nie zabra∏am gotowego produktu
ze sobà. Dotarcie do Waszyngtonu
pierwszej kasety zbieg∏o si´ z ofertà red.
Józefa Ptaczka z Wolnej Europy. Mia-
∏am opracowaç kilka audycji o tym, co
dzia∏o si´ w Polsce przed moim wyjaz-
dem. Dzi´ki determinacji Tadzinka po-
wsta∏y cztery kolejne audycje „U cioci na
imieninach”. Naturalnie nie mog∏am si´
nawet zajàknàç, kto te „imieninowe”
piosenki Êpiewa∏, i kto je utrwali∏.

Stan wojenny zamknà∏ ostatecznie lo-
kale przy Uniwersyteckiej i Astronau-
tów. Osta∏ si´ jeno ten przy Wschodniej,
by dalej byç wyl´garnià wszelkich nieza-
le˝nych inicjatyw. Tu dalej odbywa∏y si´
wystawy, instalacje, spektakle teatralne
i muzyczne, jeszcze po 89 roku, choç
z dawnego sk∏adu wiele osób uby∏o. Jed-
ni po prostu oddalili si´, inni wyjechali
z ¸odzi, jeszcze inni rozproszyli si´ po
Êwiecie. Niektórzy z nich odwiedzajà sta-
re Êmieci, ale coraz wi´cej jest takich, co
ju˝ tego nie zrobià na pewno***). 

EEwwaa  SSuu∏∏kkoowwsskkaa--BBiieerreezziinn
*) W 60 egzemplarzach wydawana

wersja bibliofilska „Pulsu” zawiera∏a ory-
ginalne fotografie Bartosza Pietrzaka, ry-
sunki m.in. Wojciecha Wo∏yƒskiego
i Andrzeja Czeczota oraz moje kola˝e
z gazetowych tytu∏ów. 

**) Piotr Amsterdamski, Andrzej Ba-
baryko, Anna Bazel, Jacek Bierezin, Ja-
nusz B∏asiak, Tomasz Filipczak, Woj-
ciech JeÊman, El˝bieta Lewiƒska, Jacek
Lipowski, Grzegorz Maliszewski, Janusz
P∏óciennik, Wojciech S∏onina, Pawe∏
Spodenkiewicz, Ewa Su∏kowska-Biere-
zin, Witold Su∏kowski, Józef Âreniowski,
Krzysztof Woêniak. 

***) Krzysztof Ostrom´cki, Jacek
Zajdler, Jacek Bierezin, Jadwiga Lipska,
Zbigniew Dominiak, Witold Su∏kowski,
Tadeusz Walendowski, Tadeusz Kowal-
czyk, Anna Dominiak (Szwedziak).
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Rozmowa z Tadeuszem
Konwickim, pisarzem

Zarówno pobie˝na sonda przepro-
wadzona wÊród kolegów z podziemia
wydawniczego, jak i wcià˝ ˝ywe wspo-
mnienia sprzed lat dowodzà niezbicie,
˝e najwi´kszym hitem edytorskim spo-
Êród czterech circa tysi´cy tytu∏ów ob-
szaru bezdebitowego by∏a „Ma∏a apo-
kalipsa” Tadeusza Konwickiego. ̊ ad-
na z wczeÊniejszych czy póêniejszych
ksià˝ek tego prozaika, scenarzysty i re-
˝ysera filmowego nie wywar∏a na nas
tak znaczàcego wra˝enia. Jak wiado-
mo, Tadeusz Konwicki z∏ama∏ pióro
przed czterema laty, jak twierdzi – osta-
tecznie i nieodwo∏alnie. Nie kr´ci te˝
filmów. Czy pisze scenariusze – nie wia-
domo...

Przypomnijmy: „Ma∏a apokalipsa”
ukaza∏a si´ po raz pierwszy nak∏adem
oficyny NOWA w 1979 roku, a nast´p-
nie m.in. wyda∏y jà: SW TON Toruƒ
w 1981, Odnowa w 1981, Nawias
w 1986 oraz Alfa i Antyk w 1988.

A zacz´∏o si´ wszystko w Nowej Wi-
lejce na Wileƒszczyênie, gdzie Tadeusz
Konwicki przyszed∏ na Êwiat w roku
1926. Polonistyk´ studiowa∏ na UW,
w 1944 walczy∏ w szeregach AK, w la-
tach 1945-46 mieszka∏ w Krakowie. De-
biutowa∏ w 1946 na ∏amach prasy jako
reporta˝ysta. Od 1946 do 1950 – redak-
tor tygodnika „Odrodzenie”. Od 1947
– w Warszawie. Do dziÊ. W dorobku fil-
mowym ma m.in.: „Ostatni dzieƒ lata”,
„Salto”, „Zaduszki”, „Jak daleko stàd,
jak blisko”, „Dolin´ Issy”, „Law´”.

Poczàtki jego twórczoÊci naznaczo-
ne sà ukàszeniem heglowskim, co za-
owocowa∏o kilkoma nader „s∏usznymi”
utworami, nie wymienianymi dziÊ w no-
tach biograficznych. DoÊç powiedzieç,
˝e pierwszy z nich nosi∏ tytu∏ „Przy bu-
dowie”, 1950.

Pierwszà zaÊ ksià˝kà Tadeusza Kon-
wickiego, która zwróci∏a uwag´ czytel-
ników by∏a opowieÊç wileƒska „Rojsty”
z 1956 roku. Nast´pnymi – w 1963
„Sennik wspó∏czesny”, a w 1967 „Wnie-
bowstàpienie”. Od 1977 roku Tadeusz
Konwicki publikowa∏ w wydawnic-
twach podziemnych: tam to nak∏adem
NOWEJ ukaza∏a si´ w 1979 roku
„Ma∏a apokalipsa”. W stanie wojennym
filmy i ksià˝ki Tadeusza Konwickiego
zosta∏y obj´te ca∏kowitym zapisem
cenzorskim, a on sam sta∏ si´ w War-
szawie postacià tajemniczà, wr´cz le-
gendarnà i tylko wtajemniczeni rozpo-
znawali odtàd jego pochylonà sylwet-
k´ podczas rytualnych spacerów No-
wym Âwiatem i Krakowskim Przedmie-
Êciem do Domu Literatury, czy przy
„Êwi´tym”, zarezerwowanym dla naj-
bli˝szych przyjació∏ stoliku w kawiarni
Czytelnika przy Wiejskiej. Mo˝na tam
zresztà spotkaç naszego Mistrza i dziÊ,
najcz´Êciej w towarzystwie Mistrza
Sceny – Gustawa Holoubka. Po 1989
roku Tadeusz Konwicki og∏osi∏ jeszcze
m.in. „Zorze wieczorne” w 1991 i „Czy-
tad∏o” w 1992. Warto zwróciç uwag´ na
dwa tomy rozmów z Tadeuszem Kon-

wickim: Stanis∏awa Beresia z 1986
„Pó∏ wieku czyÊçca” oraz Katarzy-
ny Bienias i Jacka Szczerby – „Pa-
mi´tam, ˝e by∏o goràco” z 2001 ro-
ku. T´ w∏aÊnie ksià˝k´ (traktujàcà

o filmie i nie tylko) nabyliÊmy drogà
kupna w salonie Czytelnika przy Wiej-
skiej, podà˝ajàc na spotkanie z Tade-
uszem Konwickim z okazji opublikowa-
nia pe∏nej wersji „Kalendarza i klepsy-
dry”, która to ksià˝ka w 1976 roku prze-
meblowa∏a w znacznej mierze naszà
g∏ow´ mimo „obstrz´pienia” przez
cenzur´. Jako ̋ e autor nigdy nie czyty-
wa∏ swych dzie∏ w druku (jak te˝ nie
oglàda∏ swoich filmów), fakt zaistnienia
w ksià˝ce nieznanych mu wczeÊniej no-
wych ingerencji cenzorskich zaskoczy∏
go przed kilku laty w Niemczech pod-
czas spotkania z czytelnikami. I dzi´ki
tej niemi∏ej niespodziance, po przezwy-
ci´˝eniu rozmaitych przeciwnoÊci losu
(jak np. brak zarówno r´kopisu jak
i maszynopisu w domowym archiwum
pisarza), Czytelnik móg∏ przed dwoma
tygodniami sprosiç pó∏ miasta na pre-
zentacj´ nowego, pe∏nego wydania.
PozwoliliÊmy sobie zadzwoniç do Ta-
deusza Konwickiego, by prosiç go
o krótki wywiad (exclusiv) dla „Bibu-
∏y”. Us∏yszeliÊmy w s∏uchawce charak-
terystyczny g∏´boki szept, którym pisarz
powiadomi∏ nas, ˝e jest w fatalnej for-
mie, zm´czony, chory, s∏aby i ˝ebyÊmy
si´ nie spodziewali ˝adnych fajerwer-
ków ani towarzyskich, ani intelektual-
nych. PrzystaliÊmy skwapliwie na te i in-
ne jeszcze warunki. I oto naszym
oczom ukaza∏ si´ w hallu pierwszego
pi´tra sam Tadeusz Konwicki – z b∏y-
skiem w oku i uÊmiechem na ustach,
o˝ywiony, energiczny, szybki w ru-
chach, szarmancki (uca∏owa∏ naszà
d∏oƒ), no i z tym swoim jedynym na
Êwiecie, niepowtarzalnym a subtelnym
poczuciem humoru:

MMyy::  SSppoottyykkaammyy  ssii´́  zz ookkaazzjjii  wwyyddaanniiaa
ppoo  llaattaacchh  „„KKaalleennddaarrzzaa  ii kklleeppssyyddrryy””......

TK: Tak, tym razem to jest ta ksià˝-
ka, którà wtedy napisa∏em, bez

uszczerbków do-
konanych oprzez
wiadomà instytu-
cj´.

MMyy::  ––  AAllee  jjaa
cchhcciiaa∏∏aamm  ppoommóó--
wwiiçç  oo iinnnneejj  kkssiiàà˝̋--
ccee  ––  oo „„MMaa∏∏eejj
aappookkaalliippssiiee””,,
kkttóórraa  ddllaa  nnaass
wwsszzyyssttkkiicchh,,  ddllaa
ccaa∏∏eeggoo  ppooddzziieemmiiaa
wwyyddaawwnniicczzeeggoo

bbyy∏∏aa  ii jjeesstt  ppaannaa  nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzàà  kkssiiàà˝̋kkàà..
CCzzyy  kkiieeddyykkoollwwiieekk  ppaann  mmóógg∏∏  pprrzzyyppuusszz--
cczzaaçç,,  ˝̋ee  zznnaajjddzziiee  ssii´́  oonnaa  ww lleekkttuurraacchh
sszzkkoollnnyycchh??

TK: – Wie pani, ona wybuch∏a na-
gle. To jest jedyna moja ksià˝ka, którà
pisa∏em zaledwie siedem czy osiem ty-
godni, b∏yskawicznie. A sta∏o si´ to
z powodów, hm... niebanalnych. Moja
starsza córka Marysia, która si´ inte-
resuje astrologià, zadzwoni∏a do mnie
– to by∏ 78 rok, jesieƒ, chyba poczàtek
paêdziernika – i powiedzia∏a: „Tato, jest
dla nas nadzwyczajny uk∏ad planet”.
A ja widocznie nosi∏em ju˝ t´ „Ma∏à
apokalips´” od lat w sobie – znienac-
ka nazajutrz siad∏em i jednym ciàgiem
pisa∏em tych siedem czy osiem tygodni.
Tak ˝e ona w mojej biografii pojawi∏a
si´ doÊç nieoczekiwanie. Ja jestem
trzeêwym cz∏owiekiem, wiem, ̋ e jej ka-
riera wynik∏a troszk´ z sytuacji politycz-
nej, z kontekstów politycznych. JeÊli
ona utrzyma∏aby si´ jeszcze potem, a te-
go nie wiem, czy si´ utrzyma∏a, to uwa-
˝a∏bym to za sukces.

MMyy::  BBaarrddzziieejj  bboollaa∏∏  ppaannaa  PPRRLL  cczzyy
bbaarrddzziieejj  bboollii  IIIIII  RRzzeecczzppoossppoolliittaa??

TK: – Nie zdarzy∏o mi si´ jeszcze do-
tàd przeprowadzaç takich porównaƒ...
Przede wszystkim wydaje mi si´, ˝e
wszystko idzie z biegiem ˝ycia, ka˝da
epoka ma swoje i dramaty, i przyjem-
noÊci. Akurat tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e PRL
to by∏a moja m∏odoÊç i mój wiek doj-
rza∏y, a dzisiaj III Rzeczpospolita mnie
no, có˝... jakby ̋ egna troszeczk´, to zna-
czy, jestem ju˝ w latach... Wi´c jestem
w jakiÊ sposób zakodowany na pewien
wiek i wydaje mi si´, ˝e ju˝ za d∏ugo
troszk´ ˝yj´. MyÊl´ o zakodowaniu
w sensie duchowym, a nie biologicz-
nym. To, co mia∏em do powiedzenia, co
mnie bola∏o, co n´ka∏o – zostawi∏em...
jest jakiÊ Êlad. I chcia∏bym, ˝eby dobry
Bóg zachowa∏ si´ wobec mnie uprzej-
mie i wzià∏ do tego lepszego Êwiata.

MMyy::  DDzziiÊÊ  ppaann  nniiee  ppiisszzee  ppoowwiieeÊÊccii,,  nniiee
kkrr´́ccii  ffiillmmóóww..  GGddyybbyy  ppaann  mmiiaa∏∏  nnaaddaaçç  ttyy--
ttuu∏∏  ffrreesskkoowwii  pprrzzeeddssttaawwiiaajjààcceemmuu  ddzziieeƒƒ
ddzziissiieejjsszzyy,,  ttoo  bbyy∏∏bbyy  ttoo  „„MMaa∏∏yy  aarrmmaaggeedd--
ddoonn””  cczzyy  „„MMaa∏∏yy  ttrrààdd  ww ppaa∏∏aaccuu  sspprraawwiiee--
ddlliiwwooÊÊccii””,,  cczzyy  mmoo˝̋ee  „„JJuuttrroo  nnaaddeejjddzziiee
mmaa∏∏yy  ÊÊwwiitt””??

TK: – Troch´ ba∏bym si´ nadawaç te-
mu jakiÊ szyld, dlatego, ̋ e to si´ wszyst-
ko dzieje na goràco. MyÊl´, ˝e nast´p-
ne pokolenie to jakoÊ zakwalifikuje.
Z tym, ̋ e wed∏ug mnie idziemy w jakiÊ
sposób jednak do przodu i to jest wa˝-
ne. Jestem optymistycznym pesymistà...

MMyy::  ––  CCzzyy  wwii´́cc  nnaallee˝̋aa∏∏  ppaann  ddoo  ttyycchh
nniieelliicczznnyycchh,,  kkttóórrzzyy  oocczzeekkiiwwaallii,,  ˝̋ee  jjeesszz--
cczzee  zzaa  iicchh  ˝̋yycciiaa  sskkooƒƒcczzyy  ssii´́  PPRRLLoowwsskkii
ssyysstteemm  ––  wwsszzyyssttkkoo  jjeeddnnoo,,  zz hhuukkiieemm  cczzyy
zzee  sskkoowwyytteemm??

TK: – Nie pami´tam, którà ksià˝k´
– byç mo˝e „Wschody i zachody ksi´-
˝yca” – zamyka zdanie: „To si´ pr´dzej
czy póêniej musi skoƒczyç”. Wiedzia-
∏em, ̋ e tak b´dzie, aczkolwiek wielu lu-
dzi uwa˝a∏o, ̋ e to si´ zanios∏o na dzie-
siàtki i dziesiàtki lat, i Êmia∏o si´ z ta-
kich naiwniaków jak ja. A tu nagle oka-
za∏o si´, ˝e ˝ycie jest pe∏ne zaskakujà-
cych niespodzianek. Z tym, ˝e za
PRLu doznawa∏em mniej dolegliwoÊci
ni˝ wiele innych osób – nawet mog´ po-
wiedzieç, ̋ e w pewnym sensie zaznawa-
∏em troszk´ wolnoÊci...

MMyy::  ––  WWeewwnn´́ttrrzznneejj??
TK: – Nie tylko. Jako abnegat nicze-

go znaczàcego nie potrzebowa∏em – to
znaczy ze spraw materialnych. Nie bu-
dowa∏em domu, wi´c tego wszystkiego,
co potrzebne, nie pragnà∏em, niepo-
trzebny mi by∏ talon na samochód, na
paszporcie mi nie zale˝a∏o, i tak dalej...
Pisa∏em sobie i pisa∏bym tak dalej, gdy-
by przy okazji „Kalendarza i klepsydry”
nie dopiek∏a mi cenzura. Wtedy nastà-
pi∏ jakiÊ prze∏om i choç by∏em doÊç ∏a-
godnym cz∏owiekiem (mimo, ̋ e czasem
puszcza∏y mi nerwy), wÊciek∏em si´
i „Ma∏à apokalips´” wyda∏em ju˝ u was,
w drugim obiegu. Tak ˝e myÊl´ o was
ciep∏o do dziÊ, bo wówczas poczu∏em
si´ absolutnie wolnym cz∏owiekiem.

MMyy::  ––  II zzaa  ttoo  ppaannaa  kkoocchhaammyy......  ZZaa  ttoo
ii ppoocczzuucciiee  hhuummoorruu......

TK: – Na koniec powiem coÊ zupe∏-
nie bezczelnego – mnie si´ wydaje, ˝e
poczucie humoru jest funkcjà inteligen-
cji. To jest zwiàzane z osobowoÊcià cz∏o-
wieka i, co tu du˝o gadaç, u∏atwia ˝y-
cie. Ono jest wsz´dzie potrzebne. Wi-
dzimy przecie˝, jak ci strasznie nad´ci,
strasznie powa˝ni ludzie sà zupe∏nie
nieznoÊni, a cz´sto nawet szkodliwi.
Wi´c troszk´ poczucia humoru ˝ycz´
i sobie, i wam wszystkim.

Po czym Tadeusz Konwicki poca∏o-
wa∏ nas w r´k´ po raz drugi i pomknà∏
schodami do kawiarni, gdzie czeka∏ na
niego ju˝ nieprzebrany t∏um z∏o˝ony
z osób ró˝norodnej p∏ci, wieku i auto-
ramentu. Nast´pne bite dwie godziny
wype∏ni∏y nam opowieÊci Tadeusza
Konwickiego o ˝yciu i jego przejawach,
jego odpowiedzi na pytania z sali oraz
uwagi kierowane do spóênionego Gu-
stawa Holoubka (który wywo∏a∏ po-
p∏och wÊród studentek, stajàc skromnie
pod kolumnà) w rodzaju: „A Gucio jak
zwykle zabawia panie”. Nast´pnie sa-
la karnie ustawi∏a si´ w kolejce po au-
tograf, pogryzajàc ptifurki i owoce po-
∏udniowe, a tak˝e sàczàc wino, a my (ja-
ko, ˝e osobisty bo imienny autograf
otrzymaliÊmy po wywiadzie) oddalili-
Êmy si´ godnie w kierunku domu, uno-
szàc jako skarb najdro˝szy magnetofon
z nagraniem powy˝szej rozmowy.

OOllggaa  BBrraanniieecckkaa

Wszystko idzie z biegiem ˝ycia

„Kompleks polski” by∏ pierwszà
powieÊcià, która ukaza∏a si´ 
w drugim obiegu
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ZZ  aarrttyykkuu∏∏uu  „„DDuusszzppaasstteerrssttwwoo  ÂÂrrooddoo--
wwiisskk  TTwwóórrcczzyycchh  nnaa  pprrzzee∏∏oommiiee  wwiieekkóóww””
KKss..  PPrraa∏∏aattaa  WWiieess∏∏aawwaa  AAlleekkssaannddrraa  NNiiee--
ww´́gg∏∏oowwsskkiieeggoo--KKrraajjoowweeggoo  DDuusszzppaa--
sstteerrzzaa  ÂÂrrooddoowwiisskk  TTwwóórrcczzyycchh..  ((wwyybbóórr))

Kiedy w koƒcu lat siedemdziesiàtych
poszukiwano nazwy dla okreÊlenia
duszpasterstwa ludzi kultury, znajdowa-
no wiele okreÊleƒ; termin „Êrodowiska
twórcze” nie by∏ wtedy s∏owem u˝ywa-
nym. W ˝yciu KoÊcio∏a termin ten wpro-
wadzi∏ dekretem ks. kard. Stefan Wy-
szyƒski w marcu 1980 roku, powo∏ujàc
Duszpasterza Ârodowisk Twórczych
w Warszawie. W ˝yciu publicznym zdo-
bywa∏ sobie obywatelstwo poprzez za-
∏o˝enie póêniej Komitetu Porozumie-
wawczego Ârodowisk Twórczych i Na-
ukowych 16 wrzeÊnia 1980 roku. W koƒ-
cu lat siedemdziesiàtych zwiàzek twór-
ców z KoÊcio∏em dokonywa∏ si´ na dwu
p∏aszczyznach – obywatelskiej oraz re-
ligijnej. Odzyskiwanie spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego czyni∏o obie strony na-
turalnymi sprzymierzeƒcami. Wzajem-
ne relacje kultury i KoÊcio∏a jawi∏y si´
w dwu p∏aszczyznach – teoretycznej
i praktycznej. RzeczywistoÊç duchowa
by∏a Êwiatem do odkrycia. 

W dniach 20-27 kwietnia 1975 r.,
w koÊciele akademickim Êw. Anny
w Warszawie zrealizowano I Tydzieƒ Kul-
tury ChrzeÊcijaƒ-
skiej. W koncepcji
tygodni od poczàtku
zarysowa∏y si´ dwa
nurty: pierwszy – re-
prezentowany przez
ks. T. Uszyƒskiego –
proponujàcy obraz
kultury oparty o ruch
amatorski, studenc-
ki, parafialny, drugi –
wed∏ug zamys∏u au-
tora niniejszej wypo-
wiedzi – dzia∏ania
kulturalne na terenie
KoÊcio∏a, w które
trzeba w∏àczyç twór-
ców. Oba te nurty
funkcjonowa∏y
w pierwszym dzie-
si´cioleciu TKCh. KoÊció∏ Warszawski
organizujàc je wystàpi∏ w obronie kultu-
ry chrzeÊcijaƒskiej, narodowej, powszech-
nej. Tygodnie wype∏nia∏y luk´ powsta∏à
w polskiej kulturze, ∏amiàc tym samym
wizj´ tzw. „kultury uprawnionej”. Dlate-
go rok 1975 mo˝na przyjàç za dat´,
w której KoÊció∏ oficjalnie i jawnie ∏amie
dotychczasowy monopol kultury. 

Tygodnie KCh w Warszawie zrodzi-
∏y bli˝szà potrzeb´ kontaktu twórców
z KoÊcio∏em i jego przedstawicielami.
Niektórzy z nich pragn´li podjàç sta∏à
∏àcznoÊç z KoÊcio∏em, lepszej rozumieç
jego tajemnic´ i w∏asne chrzeÊcijaƒstwo
poprzez wymian´ myÊli, wspólnà medy-
tacj´ i modlitw´. Autor niniejszego ar-
tyku∏u zaproponowa∏ twórcom sta∏y
kontakt duszpasterski i podjà∏ z nimi co-
miesi´czne spotkania w koÊciele akade-

mickim Âw. Anny. Od poczàtku zebra-
nia powy˝sze odbywa∏y si´ za wiedzà
i zgodà kard. S. Wyszyƒskiego. Uczest-
niczy∏o w nich kilkadziesiàt osób: lite-
ratów, dziennikarzy i aktorów, bioràcych
udzia∏ w warszawskich TKCh. Regular-
ne spotkania rozpocz´to we wrzeÊniu
1978 roku, tworzàc tym samym pierw-
szà nieformalnà struktur´ przysz∏ego
Duszpasterstwa Ârodowisk Twórczych
w Warszawie i w Polsce. Duszpasterskie
pos∏ugiwanie powsta∏o z potrzeby twór-
ców, a nie z mianowania koÊcielnego.
Spotkania twórców, organizowane
w ka˝dy drugi czwartek miesiàca, roz-
poczyna∏y si´ celebrowaniem Euchary-
stii, a nast´pnie podejmowano tematy,
które sugerowali uczestnicy. Pierwsze la-
ta w duszpasterstwie to by∏o jakby prze-
bywanie w pierwotnej gminie chrzeÊci-
jaƒskiej: wspólne rozwa˝ania roli sa-
crum w kulturze i wspólna praktyka ̋ y-
cia chrzeÊcijaƒskiego – odnotowuje P.
Hertz uczestnik ówczesnych spotkaƒ. 

W dniach 27-29 marca 1981 odby∏y
si´ pierwsze rekolekcje dla tych Êrodo-
wisk. Wzi´∏o w nich udzia∏ oko∏o 400-
500 twórców. Podczas wielkopostnych
nauk wyg∏osi∏ konferencj´ kard. S. Wy-
szyƒski. By∏o to ostatnie w ˝yciu Kardy-
na∏a Prymasa publiczne wystàpienie. 

Zwiàzek Êwiata kultury z KoÊcio∏em
z wolna pog∏´bia∏
si´. Z myÊlà o po-
mocy sta∏ej pos∏u-
dze pasterskiej lu-
dziom kultury Kar-
dyna∏ Prymas mia-
nowa∏ duszpaste-
rza dla tych˝e Êro-
dowisk. Dekret ten
rozpoczà∏ oficjalnà
prac´ KoÊcio∏a
w Êrodowiskach
twórczych. By∏ wy-
raênym znakiem
nowych decyzji
i otwarcia si´ Ko-
Êcio∏a na ludzi kul-
tury. Fakt powo∏a-
nia dekretem ipso
facto Duszpaster-

stwa ÂT, mo˝na przyjàç za oficjalne za-
warcie sta∏ego zwiàzku, „nowego przy-
mierza” przez KoÊció∏ w Polsce ze Êro-
dowiskami twórczymi. W ten sposób do-
pe∏ni∏y si´ jak gdyby obydwa skrzyd∏a
dewizy przed laty wypisanej na progra-
mach Tygodni Kultury ChrzeÊcijaƒ-
skiej: KoÊció∏ twórcom – twórcy KoÊcio-
∏owi- napisa∏ bp W∏. Mizio∏ek.

11 paêdziernika 1981 r. w nawiàza-
niu do ustaleƒ Ksi´dza Prymasa S. Wy-
szyƒskiego z duszpasterzem, nowy rzàd-
ca archidiecezji warszawskiej abp J.
Glemp, wyrazi∏ zgod´ na sta∏à, niedziel-
nà msza Êw. dla Êrodowisk twórczych
w koÊciele akademickim Âw. Anny.
Pierwszy zapis w prasie o DÂT pojawi∏
si´ w po∏owie paêdziernika. Do listopa-
da 1981 roku DÂT obj´∏o swojà pos∏u-
gà oko∏o 800 twórców. 

Stan wojenny przerwa∏ ̋ ycie publicz-
ne i obywatelskie. Ju  ̋pierwszego poran-
ka odczuwano jego bezwzgl´dnoÊç i bez-
prawie. Na mszy dla uczestników Kon-
gresu Kultury Polskiej w Warszawie – dla
której wybrano koÊció∏ Wszystkich Âwi´-
tych, najbli˝szy Teatru Dramatycznego
gdzie trwa∏y obrady – liczono pierwszych
internowanych. Ostatnim g∏osem Kon-
gresu by∏ tekst Jana Paw∏a II, który od-
czytano 13 grudnia 1981 r. w koÊciele
podczas mszy Âw., która mia∏a rozpoczy-
naç trzeci, niedzielny dzieƒ obrad.  

Praktycznie pierwszym wówczas nie-
legalnym pochodem i „zgromadzeniem”
by∏o przejÊcie uczestników Kon-
gresu traktem królewskim
oraz ich uczestnictwo
w coniedzielnej mszy
Âw. dla twórców w ko-
Êciele Âw. Anny.
Tam, w Duszpaster-
stwie Ârodowisk
Twórczych, kilkuset
intelektualistów
i twórców podpisa∏o
pierwszy protest przeciw-
ko stanowi wojennemu
i przed∏o˝y∏o go w∏adzom PRL. 

Stan wojenny zawieszajàc prawa
obywateli oraz wiele dziedzin ̋ ycia spo-
∏ecznego, zawiesi∏ tak˝e ˝ycie kultury.
Zamkni´to teatry i sale koncertowe, re-
dakcje pism i wydawnictwa, zawieszo-
no, a nast´pnie w wielu przypadkach
rozwiàzano stowarzyszenia i zwiàzki.
W∏adze PRL wypowiadajàc wojn´ spo-
∏eczeƒstwu, wesz∏y w stan walki z wie-
lu Êrodowiskami, tak˝e ze Êrodowiska-
mi twórczymi. Podbite spo∏eczeƒstwo,
podbita kultura zacz´∏a si´ broniç.
Rozpoczà∏ si´ sprzeciw i odmowa.
Sprzeciw wobec zniewolenia Polski,
odmowa udzia∏u w szerzeniu niepraw-
dy o sytuacji politycznej, narodowej.

Wobec ludzi kultury podj́ to dzia∏ania
si∏owe. Nastàpi∏a fala represji. Pierwszym
Êrodowiskiem, które próbowano zniewo-
liç byli dziennikarze. Blisko 100 osób zpra-
sy, radia i telewizji internowano. Telewi-
zja i radio, stajàc sí  oÊrodkami propagan-
dy re i̋mu, zosta∏y poddane ideologicznym
rygorom[16]. Prasa – zawieszona przez kil-
ka miesi´cy, by∏a'odwieszana' sukcesyw-
nie. Weryfikowano wszystkich pracowni-
ków mediów oraz przymuszano do pod-
pisania „deklaracji lojalnoÊci”. W wyniku
selekcji 10 % dziennikarzy zwolniono
z pracy (ca∏e Êrodowisko liczy∏o ok. 10
000), a drugie 10% pozbawiono dotych-
czasowych stanowisk. Proces zakoƒczy∏ sí
formalnie w1982 roku. Obok presji na in-
dywidualne osoby, rygorom stanu wojen-
nego poddano stowarzyszenia twórcze.
W pierwszych kilku miesiàcach zawieszo-
no je, wprowadzono komisarzy wojsko-
wych, majàcych wszelkie uprawnienia
w∏adz PRL. Zajmowane przez zwiàzki
i stowarzyszenia stanowisko pe∏ne sprze-
ciwu idezaprobaty wobec stanu wojenne-
go spowodowa∏o coraz mocniejszà presj́
ze strony w∏adz paƒstwowych. 

Podj´to pacyfikacj´ twórców. Pierw-
sze pad∏o Stowarzyszenie Dziennikarzy
Polskich, które zosta∏o rozwiàzanie 19
marca 1982 roku. W grudniu 1981 r. li-
czy∏o 8000 cz∏onków, w Warszawie
2500. Tego samego dnia powo∏ano dys-
pozycyjne Stowarzyszenie Dziennikarzy
PRL, któremu przekazano bud˝et, bu-
dynki oraz pe∏ne zaplecze nale˝àce do
SDP. Powsta∏a pierwsza wyrwa w mono-
litycznym froncie sprzeciwu. 

W dniu 1 grudnia 1982 roku rozwià-
zano Zwiàzek Artystów Scen Polskich,
który liczy∏ 4000 cz∏onków, w Warsza-
wie 2000. Dnia 30 czerwca 1983 roku

rozwiàzano Zwiàzek Literatów
Polskich liczàcy 1370 osób,

w Warszawie 867. Re-
strykcje stanu wojenne-
go dotkn´∏y PEN
Club, któremu roz-
wiàzano Zarzàd 19
sierpnia 1983 roku. 

Grupà najliczniej-
szà, której nie da∏o si´

podporzàdkowaç pod-
czas stanu wojennego, by-

li plastycy. Ich zwiàzek ZPAP
rozwiàzano w czerwcu 1983 roku.

Liczyli wtedy 11149 osób, w Warszawie
3755. 

Lata 80 przynoszà nowe wyzwania.
Stan wojenny powoduje zniewolenie
spo∏eczeƒstwa oraz przekreÊla jego so-
lidarnoÊciowe nadzieje. KoÊció∏ w Pol-
sce, jak zawsze stanà∏ po stronie naro-
du i jego kultury. Jego 'przymierze'
z twórcami staje si´ dla Polaków jednym
ze sposobów przetrwania. KoÊció∏
otwiera Êwiàtynie, aby g∏os intelektuali-
stów i artystów móg∏ zwiastowaç praw-
d´, wolnoÊç, nadziej´. Organizuje po-
moc charytatywnà, prawnà. Przymierze
KoÊcio∏a i twórców od strony praxis do-
konywa∏o si´ przede wszystkim na tere-
nie Duszpasterstwa Ârodowisk Twór-
czych. ObecnoÊç Duszpasterstwa w ˝y-
ciu elit umys∏owych, która w roku 1978
wydawa∏a si´ koniecznoÊcià tylko lu-
dziom najbardziej przenikliwym i wra˝-
liwym, i zrazu wzbudzi∏a tu i ówdzie
sceptyczne uwagi, w trzy lata póêniej
okaza∏a si´ dobrodziejstwem dla ˝ycia
umys∏owego... Tutaj ludzie kultury od-
najdowali swój nowy dom, szans´ budo-
wania wspólnego losu – pisa∏ A. Szczy-
piorski o pierwszym, najliczniejszym
i wiodàcym oÊrodku w Warszawie.
W chwili wybuchu stanu wojennego sta-
∏o si´ azylem, miejscem schronienia,
obrony, pomocy, inspiracji. Dotychcza-
sowe przymierze poszerzy∏o si´ nagle
o kilkanaÊcie Êrodowisk. Do uczestni-
czàcych w nim literatów, dziennikarzy,
aktorów do∏àczyli liczni koledzy. Przy-
sz∏y tak˝e nowe Êrodowiska: archeolo-
gowie, architekci, filmowcy, historycy
sztuki, muzycy, naukowcy (z PAN i in-
stytutów naukowych), plastycy, pra-
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cownicy bibliotek (BN, PAN i wy˝szych
uczelni), pracownicy radia i telewizji,
wydawcy. We mszy niedzielnej uczest-
niczy∏o wtedy ok. 600-900 osób, w roz-
maitych zaj´ciach bra∏o udzia∏ do 2000
miesi´cznie.

DÂT wprowadzi∏o doroczne Êwi´to
poszczególnych Êrodowisk, podczas któ-
rego uroczystoÊç ku czci Âwi´tego skupia
wielu z nich na modlitwie, b´dàc tak˝e
sposobnoÊcià prze˝yç i spotkaƒ wspólno-
ty. Nawiàzujàc do doÊwiadczeƒ KoÊcio-
∏a malarze gromadzili si´ w dniu Âw. ̧ u-
kasza, muzycy w dniu Âw. Cecylii, dzien-
nikarze w dniu Âw. Franciszka Salezego.
Przyj´to te˝ nowych patronów – aktorzy
czczà Âw. Franciszka z Asy˝u, historycy
sztuki – B∏. Fra Angelico, literaci – Âw.
Jana Ap. wydawcy – Âw. Benedykta. 

Wraz z up∏ywem czasu formy nasze-
go uczestnictwa w Duszpasterstwie
zmienia∏y sí  i dostosowywa∏y do potrzeb
– pisze redaktor naczelny „Rzeczpospo-
litej” Dariusz Fikus – powsta∏y spotka-
nia nazwane „Dziennikarze zapraszajà”,
na których dzieliliÊmy si´ najnowszymi
informacjami politycznymi. By∏y to dzia-
∏ania zast´pcze. Pozbawieni swoich ga-
zet i czasopism, swojego mikrofonu, szu-
kaliÊmy jakiejÊ formy istnienia zawodo-
wego. Tak powsta∏ pomys∏ „Dzwonka
Niedzielnego”, na który po mszy przy-
chodzi∏y t∏umy nie tylko tych, którzy szu-
kali w KoÊciele strawy duchowej, ale tak-
˝e dla tych, którzy przychodzili tylko na
ten dzwonek omijajàc koÊció∏. Podobnie
redagowano mówione, nie cenzurowa-
ne pismo KIK w Krakowie „Na G∏os”.
Jego redaktorem by∏ K. Filipowicz

Zgromadzeni na terenie DÂT, wyda-
li swe pierwsze oÊwiadczenia w sprawie
uwolnienia internowanych artystów,
dziennikarzy, literatów i naukowców.
Interwencje, pomoc twórcom uwi´zio-
nym, wyrzuconym z pracy, pozostajà-
cym w trudnej sytuacji bytowej, obrona
przed represjami – wszystko to wype∏-
nia∏o prac´ Duszpasterstwa.  

Warszawskie centrum DÂT w anali-
zowanym okresie, dwukrotnie przepro-
wadza∏o si´ – w czerwcu 1982 roku do
koÊcio∏a parafialnego Nawiedzenia
NMP ul. Przyrynek 2 na Nowym Mie-
Êcie, gdzie pracowa∏o przez ca∏y stan wo-
jenny, nast´pnie przeniesione zosta∏o
w 8 grudnia 1987 do koÊcio∏a semina-
ryjnego Wniebowzi´cia NMP przy ul.
Krakowskie PrzedmieÊcie 54. Jego dzia-
∏alnoÊç przejawia∏a si´ w formach bar-
dzo ró˝norodnych. W jednych spotka-
niach, zamkni´tych, uczestniczyli tylko
twórcy. W drugich, otwartych, mogli
braç udzia∏ wszyscy przychodzàcy. Pro-
pozycje bywa∏y dla poszczególnych Êro-
dowisk, jak i dla ca∏ej wspólnoty.
W DÂT ofiarowano uczestnictwo w Sa-
crum: coniedzielna Eucharystia, dni pa-
tronalne skupiajàce poszczególne Êro-
dowiska w dniu ich Patrona, dni skupie-
nia, rekolekcje, zaj´cia dla katechume-
nów, z oraz w profanum – sesje nauko-
we, panele, wyk∏ady, cykle tematyczne,
koncerty, programy artystyczne, spotka-

nia autorskie, wystawy. Proponowano
tematy dotyczàce pog∏´bionego rozu-
mienia wiary, teologii, ˝ycia KoÊcio∏a,
jak spotkania na temat Biblii, naucza-
nia Jana Paw∏a II, o nauce spo∏ecznej
KoÊcio∏a, o etosie artysty, a tak˝e tema-
tyk´ historycznà, politycznà, kulturalnà.
Celebrowano Êwi´ta koÊcielne i roczni-
ce narodowe. Liczba spotkaƒ w latach
1982-1989 w skali miesiàca obejmowa-
∏a od 20 do 40 spotkaƒ, w skali rocznej
100-150. Do programu w zakresie kul-
tury w∏àczy∏y si´ niezale˝nie od prac
Duszpasterstwa muzea diecezjalne, pa-
rafie, zakony. Nie zawsze obie strony,

twórcy i duchowni, potrafi∏y zrozumieç
si´ wzajemnie. Z jednej strony – arty-
Êci domagali si´ prawa do prezentacji
w∏asnej, nieskr´powanej twórczoÊci,
z drugiej – istnia∏a koniecznoÊç posza-
nowania sakralnej przestrzeni Êwiàtyni,
zrozumienia istotnej misji duchowej Ko-
Êcio∏a. Z wolna u cz´Êci twórców pog∏´-
bia∏a si´ ÊwiadomoÊç aksjologii. Jednak
cz´Êç twórców nie mia∏a g∏´bszej Êwia-
domoÊci, czym jest KoÊció∏. Oczekiwa-
∏a w nim alternatywnego spo∏ecznego,
samorzàdowego, kulturalnego. Dlatego
nie brak by∏o spi´ç i zadra˝nieƒ.

Obok prowadzonej dzia∏alnoÊci arty-
stycznej, twórcy podj´li na terenie DÂT
powa˝ny wysi∏ek, jakim by∏a samopo-
moc, pomoc charytatywna. Zaistnia∏e
warunki postawi∏y wielu ludzi kultury,
zw∏aszcza bezrobotnych, starszych, cho-
rych, samotnych w trudnym po∏o˝eniu.
Pomoc finansowa, rzeczowa, prawna, le-
karska sta∏a si´ koniecznoÊcià. Pierwsza
pomoc, jakà zorganizowano w Warsza-
wie 13 grudnia, odbywa∏a si´ w duszpa-
sterstwie twórców. Tutaj liczono tak˝e
pierwszych internowanych. Ju˝ w dniu
wybuchu stanu wojennego znoszono
paczki, koce, odzie˝. W zwiàzku z bra-
kiem zaplecza dla tego rodzaju pracy
w ówczesnej siedzibie DÂT w koÊciele
Âw. Anny, by∏em zmuszony po po∏udniu
13 grudnia poszukiwaç sposobnego miej-
sca na Starym MieÊcie. Przyjà∏ nas ów-
czesny rektor koÊcio∏a Âw. Marcina – ks.
B. Dembowski. Tam cz´Êç twórców ju˝
w nast´pnych dniach mog∏a podjàç dzia-
∏alnoÊç charytatywnà, którà w tydzieƒ

póêniej zinstytucjonalizowano jako Pry-
masowski Komitet Pomocy Internowa-
nym i Wi´êniom. Tym te˝ t∏umaczy si´
obecnoÊç wielu ludzi kultury w pracy cha-
rytatywnej, prowadzonej w tym koÊcie-
le przez kolejne lata. Komitet bierze po-
czàtek z miejsca, jakim by∏o Duszpaster-
stwo twórców. Dnia 17 grudnia 1981 ro-
ku za pe∏nà aprobatà Prymasa Polski Ko-
mitet powsta∏ i odby∏ swe posiedzenie
w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.
Przewodniczy∏ bp W∏adys∏aw Mizio∏ek.
W sk∏ad tego cia∏a przede wszystkim we-
szli twórcy, organizatorzy Komitetu:
Maja Komorowska, Ewa Morsztyn, Kry-
styna Zachwatowicz, Aleksander Jackie-
wicz, Romuald Kuko∏owicz, Henryk
Kupiszewski, Andrzej ¸apicki, Daniel

Olbrychski, ks. Bronis∏aw Dembowski
i ks. Wies∏aw Niew´g∏owski. Do pracy
charytatywnej w nied∏ugim czasie do∏à-
czy∏y inne osoby. Praca by∏a podzielona
na poszczególne sekcje: duszpasterskà,
do rozmów z w∏adzami paƒstwowymi, in-
formacji, pomocy internowanym, pomo-
cy materialnej rodzinom, pomocy praw-
nej, pomocy pozbawionym pracy. By∏a
ona pierwszà pomocà okazanà potrze-
bujàcym. Zrodzi∏a si´ ju˝ w lutym 1982
r. g∏ównie w Êrodowisku dziennikarskim
i aktorskim. Uczestniczy∏y w niej tak˝e
inne instytucje Obejmowa∏a wyrzuco-
nych z pracy. Opiera∏a si  ́na funduszach
zebranych wÊród pracujàcych kolegów.
Przekazywali oni pewnà cz´Êç swoich za-
robków. Pomoc t´ przekazywano po-
przez DÂT g∏ównie w 1982 roku. Pienià-
dze nadsy∏ali aktorzy z Teatrów: Drama-
tycznego, Polskiego, Popularnego, Po-
wszechnego; dziennikarze z redakcji:
Ekspres Wieczorny, Filipinka, Kulisy,
Kurier Polski, Kobieta i ˚ycie, Polityka,
S∏owo Powszechne, Za i Przeciw, Zorza,
˚ycie Warszawy; wydawcy: Krajowe
Wydawnictwo Czasopism, Paƒstwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne oraz Aka-
demia Medyczna, Instytut Filozofii UW,
Instytut Psychologii, Biuro Projektów,
INCO, Veritas, muzycy, osoby prywatne.
W czerwcu 1982 r. z myÊlà o tej pomo-
cy plastycy urzàdzili aukcj´ swoich prac
w wie˝y koÊcio∏a Âw. Anny – ówczesnej
siedzibie DÂT.  

Rozmowy z gen. Cz. Kiszczakiem,
min. spraw wewn´trznych, S. Zawadz-
kim, min. sprawiedliwoÊci, F. Ruskiem,

prokuratorem generalnym oraz ich de-
legatami, prowadzone w latach 1981-
1982, odby∏y si´ podczas dwudziestu je-
den spotkaƒ. Wystàpiono o pilne zwol-
nienie internowanych (714 osób), przed-
k∏adajàc odpowiednià, nades∏anà przez
rodziny, kurie, zak∏ady pracy, dokumen-
tacj́ . By∏y tam dokumenty o stanie zdro-
wia, o potrzebie zwolnienia ze wzgl´du
na stan rodzinny, na sytuacje losowe itd.
By∏y tak˝e interwencje doraêne z powo-
du cí ˝kiej choroby, pogrzebu, wydarzeƒ
losowych. Interweniowano w sytuacji
nadu˝yç ze strony w∏adz wi´ziennych.
Duszpasterz odwiedzi∏ internowanych
twórców w kwietniu 1982 roku w obo-
zie w Dar∏ówku.  

W trójosobowej sta∏ej delegacji Pry-
masowskiego Komitetu do rozmów
z rzàdem – do której nale˝eli bp W∏. Mi-
zio∏ek, ks. B. Dembowski – by∏ duszpa-
sterz Êrodowisk twórczych. Obok powy˝-
szej dzia∏alnoÊci ludzie kultury podj´li
pomoc w swoim Êrodowisku. Przy Dusz-
pasterstwie ÂT powsta∏ w styczniu 1982
roku komitet Pomocy Charytatywnej.
Odbywa∏a si´ ona poprzez sekcje pomo-
cy zawieszonych zwiàzków twórczych,
które mia∏y pe∏nà orientacj´ dotyczàcà
potrzebujàcych. Pomocà ogarní to twór-
ców wyrzuconych z pracy, chorych, star-
szych oraz m∏ode ma∏˝eƒstwa. Punkt po-
mocy obejmowa∏ wszystkie Êrodowiska
i osoby, bez wzgl´du na Êwiatopoglàd.
Dzia∏a∏ w latach 1982-1987 codziennie
z wyjàtkiem niedziel i Êwiàt. Twórcom
niepe∏nosprawnym s∏u˝ono pomocà
w domu.(Nie mo˝na tutaj pominàç
Leszka Proroka, pisarza, który jadàc
z DÂT z paczkami dla potrzebujàcych
zmar∏ w drodze, czy energicznych orga-
nizatorek, dzia∏ajàcych równie˝ w piw-
nicy na Przyrynku paƒ, np. Kazimiery Ki-
jowskiej, Aleksandry Dmochowskiej,
Haliny Cenglowej, Haliny Pracelowej). 

W komitecie pracowa∏y tak˝e sek-
cje: pomocy finansowej, pomocy praw-
nej s∏u˝àca osobom wyrzuconym z pra-
cy, poÊrednictwa pracy.

Skomasowanie dzia∏aƒ charaktery-
stycznych dla poszczególnych Êrodo-
wisk, zgromadzenie niekwestionowa-
nych autorytetów, powodowa∏o, ˝e pra-
ce najliczniejszego centrum, jakim by∏o
DÂT w Warszawie, stawa∏y si´ niejako
wzorem dla podobnych dzia∏aƒ w innych
oÊrodkach. W nast´pstwie oddolnych
dzia∏aƒ twórców w licznych miastach Pol-
skich oraz DÂT w Warszawie, od 1982 ro-
ku zacz´∏y powstawaç oÊrodki pracy
duszpasterskiej twórców w poszczegól-
nych diecezjach – Wroc∏awiu, Lublinie,
PrzemyÊlu... Skupia∏y od kilkudziesi´ciu
do 300-500 twórców. W 29 marca 1984
roku na 199 Konferencji Plenarnej Epi-
skopatu Polski powo∏ano Krajowe Dusz-
pasterstwo Ârodowisk Twórczych, które
strukturalnie zosta∏o w∏àczone do Komi-
sji Episkopatu d/s Duszpasterstwa Ogól-
nego oraz mianowano piszàcego te s∏o-
wa krajowym duszpasterzem twórców.
W 1985 r. by∏o szesnaÊcie oÊrodków die-
cezjalnych DÂT. 

KKss..  WWiieess∏∏aaww  AAll..  NNiieeww´́gg∏∏oowwsskkii
(tekst pochodzi z ksià˝ki „25 lat

Duszpasterstwa Ârodowisk Twórczych 
– Ksi´ga Jubileuszowa”, Rosikon Press,

Warszawa 2004)
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„„˚̊yyttnniiaa””  ttoo  sskkrróótt,,  zzrroozzuummiiaa∏∏yy  oodd  cczzaa--
ssóóww  ssttaannuu  wwoojjeennnneeggoo  ddllaa  wwii´́kksszzoo--
ÊÊccii  wwaarrsszzaawwiiaakkóóww..  OOzznnaacczzaa  sszzcczzee--
ggóóllnnee  mmiieejjssccee,,  ww kkttóórryymm  ww llaattaacchh
11998822  ––  8899  ooggnniisskkoowwaa∏∏aa  ssii´́  nniieezzaallee˝̋--
nnaa  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊçç  kkuullttuurraallnnaa  ii aarrttyy--
ssttyycczznnaa  wwsszzyyssttkkiicchh  ÊÊrrooddoowwiisskk  ttwwóórr--
cczzyycchh  ssttoolliiccyy..  

Tà enklawà wolnoÊci sta∏ si´ zruj-
nowany ubogi koÊció∏ek z przyleg∏ym
domem zakonnym sióstr Zgroma-
dzenia Matki Bo˝ej Mi∏osierdzia, ist-
niejàcy przy ul. ˚ytniej 3/9 na Woli.
KiedyÊ by∏ tu drewniany dworek,
w którym na dwa miesiàce przed wy-
buchem Powstania Styczniowego
(1863) siostry tego zakonu utworzy∏y
swój dom macierzysty. 10 lat póêniej,
mimo popowstaniowych represji cara-
tu wobec koÊcio∏a, uda∏o si´ siostrom
zbudowaç murowanà Êwiàtyni´. Dla
niepoznaki mia∏a p∏aski dach, prostà
bry∏´, a od ulicy zas∏oni´ta by∏a do-
mem mieszkalnym sióstr i ich pod-
opiecznych „upad∏ych dziewczyn”
(s∏ynnych Magdalenek). Rozbudo-
wano jà tu˝ przed II wojnà Êwiatowà,
a w sierpniu 1944 r. Niemcy wszystkie
zabudowania wraz z koÊcio∏em – po
wyp´dzeniu sióstr (i zastrzeleniu jed-
nej, która odmówi∏a wyjÊcia) oraz ich
dwustu wychowanek – zburzyli, spa-
lili. Po wojnie by∏a to najd∏u˝ej stojà-
ca, nieodbudowywana ruina w War-
szawie. Dopiero w 1977 r. w∏adze sto-
∏eczne zezwoli∏y na odbudow´ tego sa-
kralnego obiektu, a w grudniu 1980 r.
powo∏ano tu do ̋ ycia Parafi´ pw. Mi-
∏osierdzia Bo˝ego, której pierwszym
proboszczem zosta∏ ks. Wojciech
Czarnowski – kap∏an, który ju˝ 7 lat
wczeÊniej osiad∏ przy tych ruinach, aby
przywróciç do ˝ycia zniszczone sank-
tuarium. 

Z tym miejscem zwiàzanych jest
wiele pi´knych, historycznych kart. Po
Powstaniu Styczniowym siostry zakon-
ne z ˚ytniej obesz∏y zakaz carski, za-
mieniajàc habity na stroje Êwieckie, by
pod szyldem zak∏adu dobroczynnego
„Dom schronienia i opieki NMP” na-
dal prowadziç swojà misj´. Tu modli-
∏a si´ Êw. Faustyna, przyj´ta w 1925 do
zakonu, tu podczas okupacji siostry
ukrywa∏y ̋ ydowskie dziewcz´ta wydo-
bywane z pobliskiego getta, a po 1945
r. w tych ruinach spotykali si´ ˝o∏nie-
rze AK, zaÊ ju˝ w latach 80-tych –
dzia∏acze podziemnej SolidarnoÊci,
a potem Komitetu Obywatelskiego
„S”. Ciàgneli tu tak˝e bezdomni, któ-
rym ks. Wojtek jako pierwszy w War-
szawie szed∏ z pomocà, dajàc im po-
˝ywienie i schronienie. 

Dom bezdomnej sztuki
Najbardziej jednak zas∏yn´∏a „˚yt-

nia” jako miejsce wolnych, niezale˝-
nych dzia∏aƒ i manifestacji artystycz-
nych. Pierwszy by∏ Janusz Bogucki,
który w czasie stanu wojennego przy-
szed∏ z Ninà Smolarz do proboszcza,

ks. Wojtka (dla wszystkich by∏ po pro-
stu ksi´dzem Wojtkiem) z pomys∏em
du˝ego interdyscyplinarnego przedsi´-
wzi´cia artystycznego pt. „Znak Krzy-
˝a”. Zrealizowano je w 1983 r.,
z udzia∏em ok. 60 malarzy i rzeêbia-
rzy, 46 fotografików, kilkudziesi´ciu
aktorów, muzyków, kompozytorów,
solistów i teoretyków. Przez kilka ty-
godni w tych ubogich, surowych wa-
runkach odbywa∏y si´ spotkania teo-
retyczne („KoÊció∏ i kultura”, „Sym-
bolika Krzy˝a” i in. tematy), koncer-
ty i recitale (Knittel, Sojka, Gintrow-
ski, S. Woytowicz i in.), spektakle te-
atralne (m.in. Teatr Ósmego Dnia
z Poznania, Teatr Studencki ze Szcze-
cina, warszawska Akademia Ruchu),
codziennie o 19 wyÊwietlano filmy (na
ogó∏ niedost´pne w kinach). Nie˝yjà-
cemu ju˝ Januszowi Boguckiemu i Ni-
nie Smolarz, którzy kierowali ca∏oÊcià,
pomaga∏o bezinteresownie wiele
osób, m. in. Maciej Gutowski (nie˝y-
jàcy), Magdalena Hniedziewicz i Jo-
anna Krzymuska (ekspozycje), Woj-
ciech Krukowski (teatr, film, spotka-
nia), Andrzej Zajàczkowski (organi-
zacja), Tadeusz Kaczyƒski (muzyka)
oraz kilkadziesiàt innych osób ze Êro-
dowisk artystycznych i wielu parafian,
spoÊród których sta∏à, bliskà wspó∏-
prac´ z artystami nawiàzali m. in. Da-
nuta i Zbigniew Baszkowscy oraz
Ignacy Motylewski. No i energiczny,
pracowity ks. Wojtek, ogarniajàcy
wszystko czu∏ym, przyjaznym spojrze-
niem gospodarza.

Mimo braku Êrodków i surowych,
prymitywnych warunków, przedsi´-
wzi´cie si´ powiod∏o, wszystko zafunk-
cjonowa∏o we w∏aÊciwy dla niezwyk∏e-
go miejsca i czasu sposób. ˚ytnia sta-
∏a si´ centrum wolnej, niezale˝nej
sztuki, przyciàgajàcym ludzi z ca∏ej
Warszawy. 

Od tej pory nie by∏o tu dnia bez
kulturalnego zdarzenia. Magdalena
Hniedziewicz, Maciej Gutowski (hi-
storycy sztuki, krytycy) i malarz Jerzy
Puciata co roku urzàdzali wielkie,
otwarte wystawy pt. „ObecnoÊç”,
w których swoje prace (obrazy, rzeê-
by, instalacje, fotografie) wystawia∏o
co najmniej 600 warszawskich arty-
stów plastyków. To wszyscy ci, którzy
bojkotowali oficjalne galerie sztuki.
W 1985 r. wielkim wydarzeniem arty-
stycznym by∏o wystawienie na ̊ ytniej
„Wieczernika” Ernesta Brylla w re˝.
Andrzeja Wajdy, z udzia∏em wybit-
nych aktorów, jak Krystyna Janda, Je-
rzy Zelnik, Daniel Olbrychski, Olgierd
¸ukaszewicz, Piotr Machalica, Micha∏
Bajor, Tadeusz Borowski i in.. Wszyst-
ko tu mia∏o swoje artystyczne, symbo-
liczne, moralne i polityczne znaczenie:
sam temat Zmartwychwstania (prze-
tworzenie rozproszonej, wystraszonej
gromady Jezusowej w si∏´, która prze-
mieni∏a Êwiat), pierwsze przedsta-
wienie w Wielki Piàtek, 5 kwietnia 85,

w naturalnej, ubogiej scenerii cz´Êcio-
wo jeszcze zrujnowanej Êwiàtyni.
Spektakl grany by∏ d∏ugi czas, wali∏y
t∏umy, wi´c zosta∏ sfilmowany i by∏
emitowany przez ca∏y rok na ˚ytniej.
Z uwagi na du˝e zainteresowanie, dla
spo∏ecznoÊci parafialnej, która poma-
ga∏a w przygotowaniu ca∏ej insceniza-
cji, odbywa∏y si´ dodatkowe projekcje.
Kasety video z „Wieczernikiem” obie-
g∏y kawa∏ Êwiata. A wiedzieç trzeba,
˝e Bryll i Wajda najpierw zabiegali
o wystawienie tej sztuki w oficjalnym
teatrze, ale nie otrzymali zgody od pe-
erelowskich w∏adz decydujàcych o re-
pertuarze teatralnym, jak równie˝
cenzura nie zezwoli∏a wówczas na
druk „Wieczernika” w piÊmie literac-
kim „Dialog”. Mo˝na byç jednak
pewnym, ˝e takiego efektu, jak na
˚ytniej, takiej wymowy dzie∏a, w ˝a-
den sposób nie osiàgn´liby autorzy na
pude∏kowej scenie miejskiego teatru.
Nie mieli i nie majà czego ˝a∏owaç.

W tym samym 1985 roku, olÊniony
miejscem, przyby∏ do ks. Wojtka na
˚ytnià Marek Rostworowski, z pi´k-
nym pomys∏em wystawy „Niebo nowe,
ziemia nowa”. Zanotowa∏, co tu zoba-
czy∏: na rozstaju ˚elaznej i ˚ytniej –
dawny wiejski krzy˝ pomi´dzy dwoma
drzewami, nieopodal z lewej wznoszà-
cy si´ na wysokoÊç dwu pi´ter nowy
ceglany mur, nad nim na tle nieba –
prowizoryczny ̋ elazny krzy˝, zwróco-
ny skoÊnie ku idàcemu; za wjazdem
plac budowy: deski, ceg∏y, rury, b∏o-
to, taczki, betoniarki, ci´˝arówka,
przyczepy; naprzeciwko n´dzny bara-
czek, spoza którego wystajà bloki
mieszkalne ulicy Âwierczewskiego, od
strony ̊ ytniej otaczajà dziedziniec ce-
glane budynki z otworami okiennymi
za∏o˝onymi folià, z prawej – niewiel-
ki, zrujnowany, brunatno-szary ko-
Êció∏, dziÊ bia∏y, bo go otynkowano;
pomimo deszczu ludzie pracujà, wi-
bruje pi∏a, warczy koparka, w jej ka-
binie siedzi chyba ksiàdz, nikt nie za-
trzymuje przybysza. Jak tu wejÊç do

Êrodka? – jakieÊ drewniane schodki
przyparte do podmurówki, dalej scho-
dy w dó∏ do podziemia, fotografia
ksi´dza Popie∏uszki, Êwiece, kwiaty;
ciemno, tu i tam Êwieci podwieszona
na kablu ̋ arówka, pod nogami beton,
ziemia, po kàtach plàtaniny przewo-
dów, beczki, ˝elazne trociniaki z ru-
rami wetkni´tymi w ceglano-cemen-
towe Êciany, stosy worków, desek, zim-
ny ciàg z otworów okiennych; gdzie-
niegdzie pozostawione fotografie, ob-
razy wiszàce na gwoêdziach wbitych
w spojenie cegie∏; z drewnianego po-
mostu do prezbiterium koÊcio∏a, gdzie
jasno, bo nie ma stropu, wokó∏ pokru-
szone Êciany z brunatnej ceg∏y, okop-
cone, z resztkami tynku, u góry dwie
strzaskane kolumny, za nimi ciemna
absyda bez o∏tarza, z wielkim d´bo-
wym krzy˝em. Naprzeciwko, nad
g∏ównymi drzwiami, pop´kana beto-
nowa pó∏ka z wystajàcym zbrojeniem
– dawny chór, nad nim trzy pi´kne
okna zamkni´te ∏ukami, jak w wie-
czerniku Leonarda da Vinci. Wn´trza
niezwyk∏e, pociàgajàce; „ruina i budo-
wa – rozpad i wzrost; jedno przemi-
n´∏o, drugie ma zaistnieç”.

Nikt lepiej nie opisa∏ obrazu ˚yt-
niej w owym czasie, jak Rostworow-
ski, który poczu∏ si´ wr´cz natchnio-
ny tym miejscem: „Tu i teraz ˚ytniej,
podobne jest do niezwyk∏ej sytuacji
sztuki naszego wieku – bezdomnej,
efemerycznej, ubogiej w dokonaniach
a Êmia∏ej w zamys∏ach, przekraczajà-
cej rzeczywistoÊç potocznà. Ten ge-
niusz miejsca przeminie, gdy zabudo-
wania stanà si´ funkcjonalne, mo˝e
przeminie tak˝e stan wyjàtkowy sztu-
ki? Dlatego trzeba o nim zaÊwiadczyç
dzisiaj, urzàdzajàc wystaw´ w∏aÊnie tu.
Czy przeminie specyficzny polski stan
wyjàtkowy – exodus artystów z lokali
wystawowych do koÊcio∏ów, czy sztu-
ka zadomowi si´ w koÊcio∏ach, czy 'ka-
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mieniarz, cieÊla, murarz, snycerz, po-
eta (...) odpocznie po pracy, czynie,
modlitwie... (Norwid, „Promethi-
dion”) – przysz∏oÊç poka˝e”; tutaj „nie
mo˝na po prostu rozwiesiç obrazów
na Êcianach, one musza sterczeç jeden
po drugim, jak kamienie przydro˝ne,
o których nie wiadomo, czy to koÊç czy
kamieƒ – Êwiadectwa minionego ju˝
˝ycia, czy kamienie oczekiwanej do-
piero nowej Jeruzalem, przy drodze
ku „niebu nowemu i ziemi nowej, bo
pierwsza ju˝ przesz∏a” (Apokalipsa
Êw. Jana) – rozmyÊla∏ Rostworowski.

I stworzy∏ „Drog´” alegorycznà,
prowadzàcà z placu budowy przez
podziemia i krypt´ – zwykle miejsce
umar∏ych – do koÊcio∏a, oznakowanà
dzie∏ami artystów, jako najbardziej
wiarygodnymi Êwiadkami kondycji
ludzkiej. Na poczàtku tej drogi,
w podziemiu – fotografia przechodnia
(Markowski), stojàcego przed cz∏o-
wiekiem zapakowanym w pud∏o cywi-
lizacji i stopà olbrzyma (T. Kantor),
dalej – „CodziennoÊç”, czyli szare, po-
toczne ˝ycie (obrazy: W. Szamborski,
M. Sapetto i in.), „Podró˝ do kresu
nocy” – czyli labirynt egzystencji bez
sensu, ludzi cierpiàcych (B. Sienicka,
E. Arend-Sobocka, G. Bednarski,
Mira ˚elechower i in.); „W t∏umie”
(obrazy J. Âwitki, K. Wachowiaka
i in.), „Dzia∏ania arytmetyczne” (S.
Gierowski, A. Szpakowska-Kujaw-
ska, J. Modzelewski, M. Sobczyk
i in.), dalej – „Na drodze Samaryta-
nina” (J. WaltoÊ, S. Sobolewski, Z.
Grzywacz, J. Sempoliƒski i in.), a na
koƒcu podziemnego labiryntu, w g∏´-
bokim szybie wychodzàcym do górnej
cz´Êci koÊcio∏a, nazwanym Pietà Wo-
li – „Odkupienie”, czyli pragnienie
przemiany, przezwyci´˝enia brutali-
zmu (prace T. Boruty, W. Cwenarskie-
go, J. Dobkowskiego, S. Rodziƒskie-
go, A. Szapocznikow, J. Waltosia
i in.), i ju˝ u wyjÊcia z podziemi – fo-
tografie (A. Bujak) t∏umu ludzi s∏u-
chajàcych s∏ynnego wezwania Jana
Paw∏a II: „Niech zstàpi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”.

I dalsza „droga”, ju˝ w górnej cz´-
Êci odbudowywanego koÊcio∏a, droga
Wspólnoty, potrzebujàcej przemiany
i nauki: w odrapanej absydzie wielki,
apokaliptyczny pentaptyk Jerzego
Tchórzewskiego – symbol tajemnicy
zbawienia, pod nim symboliczny grób
Chrystusa zbudowany przez Jerzego
Kalin´ – cementowy bunkier na pó∏
rozwalony, ukazujàcy Êwietlistà, szkla-
nà trumn´, z odpadajàcà piecz´cià
rzymskiego imperium „S.P.Q.R.”; za
grobem – ca∏un Tadeusza Boruty. po-
Êrodku nawy, na bia∏ym prostokàcie
u∏o˝ony 'plac budowy' z narz´dziami
i materia∏ami budowlanymi, tech-
nicznymi i artystycznymi, w oczekiwa-
niu na...; w nawie bocznej obrazy i ry-

sunki, jako wspomnienie fak-
tów, które powinny mieç ciàg
dalszy – warszawskich krzy-
˝ów kwietnych i pogrzebu
ksi´dza Jerzego (¸. Korolkie-
wicz, Szamborski, Dobkow-
ski), jeszcze obrazy Maciejew-
skiego – „Ogrodu” w s∏oƒcu
i ciszy i „S∏upnika” – artysty
trzymajacego pochodni´; a na
chórze, na obna˝onej, beto-
nowej pó∏ce – zielona ∏àka
Kaliny; u koƒca drogi, przed
wejÊciem – stos naràbanego
drewna, wokó∏ którego Jerzy
BereÊ u∏o˝y∏ pi´ç ognisk: Na-
dziei, GodnoÊci, Mi∏oÊci,
Prawdy i WolnoÊci; zapalajà-
cych si´ wcià˝ na nowo. Oto
spe∏niona droga wiarygod-
nych Êwiadków tamtego cza-
su.

Ten szczegó∏owy opis jed-
nej tylko wystawy niech uzmy-
s∏owi nam, jak wielkie i pi´k-
ne, jak poruszajàce i wa˝ne
dzia∏ania mia∏y miejsce na
˚ytniej, która naonczas sta∏a
si´ domem dla bezdomnej
polskiej sztuki. Celowo przy-
taczam du˝o nazwisk (a
wszystkich i tak si´ nie da),
aby uÊwiadomiç, ˝e masowo
uczestniczyli w tych dzia∏a-
niach czo∏owi, najwybitniejsi
twórcy. Jeszcze raz przyby∏
w to miejsce Janusz Bogucki,
aby z Ninà Smolarz i Janem
Turnau zrealizowaç swoje
drugie zbiorowe interdyscy-
plinarne przedsi´wzi´cie pt.
„Droga swiate∏” (1987), zaÊ
najliczniej obsadzone arty-
stami wystawy „ObecnoÊç”
odbywa∏y si´ do 1988 roku.
Jerzy Brukwicki (historyk
sztuki) w 1985 r. zorganizowa∏ wysta-
w´ plakatu politycznego, której cz´Êç
zagranicznà stanowi∏y prace z Amne-
sty Internationale, a cz´Êç polskà –
oryginalne projekty plakatów (czyli
niedrukowane), takich m. in. autorów,
jak M∏odo˝eniec, W. Miller, A. Pion-
tek, A. Rodowicz, A. Buzek, Ko∏ysz-
ko. W 1989 r. mia∏a tu wystaw´ gru-
pa niemieckich malarzy z Kassel –
uczniów prof. Wernera Kautscha, dla
uczczenia 20-lecia istnienia jego gale-
rii. Pod koniec 1987 r. zagoÊci∏ na ̊ yt-
niej 'Dzwonek Niedzielny' – ˝ywa ga-
zeta opozycji demokratycznej, kiero-
wana przez Rom´ Przyby∏owskà –
Bratkowskà i Stefana Bratkowskiego.
Od 18 grudnia 1988 r. odbywa∏y si´
tam regularne spotkania Komitetu
Obywatelskiego przy Lechu Wa∏´sie.
Mia∏y tam równie˝ miejsce liczne, bar-
dzo interesujàce sympozja i spotkania,
poÊwi´cone kulturze, sztuce, architek-
turze, problematyce spo∏eczno-poli-
tycznej. Wa˝nym wydarzeniem sta∏o
si´ np. seminarium pt. „Pokój mi´dzy-
narodowy i spotkania helsiƒskie”,

zorganizowane w 1987 r. z udzia∏em
Ruchu WolnoÊç i Pokój oraz przedsta-
wicieli 16 paƒstw, w tym i „Karty 77”
z Czechos∏owacji. By∏o to pierwsze te-
go rodzaju mi´dzynarodowe spotka-
nie w kraju 'obozu socjalistycznego';
po jego zakoƒczeniu wszyscy uczest-
nicy udali si´ do grobu ks. Jerzego Po-
pie∏uszki z wieƒcami i kwiatami.

Nie sposób wymieniç, a tym bar-
dziej opisaç to wszystko, co dzia∏o si´
na ˚ytniej. Ten tekst to tylko 'liêni´-
cie' tematu '˚ytnia'; szukajàc zaledwie
przez jeden miesiàc tropów – êróde∏
i ludzi, nabra∏em przekonania, ˝e to
temat na wiekopomnà ksià˝k´ (˝eby
to zrobiç, w kulturalnym paƒstwie pi-
sarz musi mieç na to stypendium).
Ró˝nego rodzaju wystawom, przed-
stawieniom (oprócz wymienionych
ju˝ zespo∏ów, równie˝ Teatr Wizji
i Ruchu z Lublina, Teatr KUL, akto-
rzy warszawskiego Teatru Powszech-
nego i in.), seansom filmowym, kon-
certom, recitalom, spotkaniom tema-
tycznym i innym wydarzeniom – nie
by∏o koƒca. Odbywa∏y si´ one perma-

nentnie do 1990 roku, nie tylko z oka-
zji corocznych Tygodni Kultury Chrze-
Êcijaƒskiej, które swojà drogà tak˝e
obfitowa∏y w przeró˝ne wydarzenia
artystyczne. Parafianin Ignacy Moty-
lewski, który przy tym wszystkim by∏
(napisa∏ broszurk´ o parafii Mi∏osier-
dzia Bo˝ego – „˚ytnia 1981 – 1991”)
twierdzi, i˝ te niezale˝ne, pozaoficjal-
ne dzia∏ania kulturalne mia∏y tu miej-
sce jeszcze przed stanem wojennym,
od 1980 roku. Trzeba by jeszcze tra-
fiç do wielu innych Êwiadków i uczest-
ników (nie tylko twórców, ale i do
ksi´dza Wojtka, który ju˝ od kilku lat
zmienia miejsca pobytu, poza Warsza-
wà, i do niektórych parafian, jak np.
paƒstwa Baszkowskich, których córka
Joanna – studentka historii sztuki UW,
ju˝ w 1986 r. pisa∏a prac´ magisterskà
o ˚ytniej) wydarzeƒ na ˚ytniej z tej
pami´tnej dekady, bo stanowià wa˝-
kà i ˝ywà cz´Êç walki nie tylko o wol-
nà kultur´, sztuk´, co chyba oczywi-
ste. By∏y to trudne przedsi´wzi´cia,
w jak˝e trudnym czasie!

HHuuggoonn  BBuukkoowwsskkii
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WWiioossnnàà  11998833  rr..  uukkaazzaa∏∏  ssii´́  ppiieerrwwsszzyy
nnuummeerr  wwrroocc∏∏aawwsskkiieeggoo  nniieezzaallee˝̋nneeggoo
kkwwaarrttaallnniikkaa  lliitteerraacckkiieeggoo  „„OObbeeccnnooÊÊçç””,,
kkttóórryy  ––  jjaakk  ddeekkllaarroowwaa∏∏aa  rreeddaakkccjjaa  ––
mmiiaa∏∏  ss∏∏uu˝̋yyçç  wwaarrttooÊÊcciioomm,,  kkttóórree  pprrzzee--
kksszzttaa∏∏ccaajjàà  nniieewwoollnniikkaa  ww cczz∏∏oowwiieekkaa
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zzaacczzyynnaa∏∏  ssii´́  oodd  nnoottkkii  iinnffoorrmmuujjààcceejj,,  ̋̋ ee
ppiissmmoo  nniiee  jjeesstt  zzwwiiààzzaannee  zz ˝̋aaddnnyymm
uuggrruuppoowwaanniieemm  ppoolliittyycczznnyymm,,  ˝̋ee  oodd--
ddaajjee  sswwoojjee  ssttrroonnyy  nnaa  uu˝̋yytteekk  sswwoobboodd--
nneejj  wwyymmiiaannyy  mmyyÊÊllii  ttwwóórrcczzeejj,,  ssppoo∏∏eecczz--
nneejj  ii ppoolliittyycczznneejj,,  ii bb´́ddzziiee  ppuubblliikkoowwaaçç
lliitteerraacckkiiee  ÊÊwwiiaaddeeccttwwaa  eeppookkii..

„ObecnoÊç” bardzo szybko zdoby-
∏a sobie du˝à popularnoÊç. Pismo wy-
soko ceniono nie tylko we Wroc∏awiu,
co znalaz∏o swoje odzwierciedlenie
w przyznaniu ObecnoÊci ogólnopol-
skiej Nagrody Kulturalnej „Solidarno-
Êci” za rok 1986. Inicjatywa powo∏a-
nia tego pisma do ̋ ycia wysz∏a ze Êro-
dowiska wroc∏awskich literatów zwià-
zanych z opozycjà. Pierwszy numer
kwartalnika zredagowali Janusz Sto-
larczyk i Zbigniew Âmigielski, którzy
wymyÊlili tytu∏ pisma oraz Maciej Ra-
tajczak. Bardzo szybko do∏àczyli do
nich Lothar Herbst oraz Krzysztof
Hoffmann i Jacek Mulak (kierowali
Inicjatywà Wydawniczà „Aspekt”,
która wydrukowa∏a wszystkie numery
ObecnoÊci). Wp∏yw tych dwóch ostat-
nich osób – pierwszy z nich jest fizy-
kiem, drugi chemikiem – na redago-
wanie pisma ciàgle rós∏, zaÊ po aresz-
towaniu 7 X 1985 r. Lothara Herbsta
w ca∏oÊci przej´li oni wydawanie
kwartalnika. Ostatnie dwa numery
czasopisma – 23 i 24 – wspó∏redago-
wa∏ tak˝e Rafa∏ Bubnicki.

Poczàtkowo redakcja publikowa∏a
jeden lub kilka wierszy. Obok wierszy
w piÊmie znalaz∏y si´ te˝ teksty piose-
nek powsta∏ych w obozach internowa-
nia. Pismo drukowa∏o tak˝e artyku∏y,
w których omawiano twórczoÊç literac-
kà. Prawie w ka˝dym numerze kwar-
talnika ukazywa∏y si´ opowiadania. 

Sporo uwagi redakcja poÊwi´ca∏a
teatrowi. Pismo opublikowa∏o m.in.
tekst sztuki angielskiego dramatopi-
sarza Harolda Pintera JEDNEGO
NA DROG¢ oraz scenariusze kilku
spektakli Teatru Ósmego Dnia. 

SpoÊród innych wydarzeƒ kultural-
nych uwag´ redakcji przykuwa∏y te˝
wystawy organizowane przez Êrodowi-
ska plastyków b´dàce w opozycji do
re˝imu. Jednà z nich by∏a Krajowa
Wystawa Malarstwa M∏odych DRO-
GA I PRAWDA, która trwa∏a od ma-
ja do czerwca 1985 r. we Wroc∏awiu. 

W dziale DOKUMENTY znalaz∏
si´ m.in. list zarzàdu Zwiàzku M∏o-
dzie˝y Wiejskiej z podwroc∏awskiej
gminy Âwi´tej Katarzyny do Ministra
Spraw Wewn´trznych w zwiàzku ze
skandalicznym naruszeniem swobód
obywatelskich i przekroczeniem
uprawnieƒ s∏u˝bowych przez funkcjo-
nariuszy Milicji Obywatelskiej z Ko-

misariatu Dworca G∏ównego PKP
we Wroc∏awiu oraz funkcjonariusza
S∏u˝by Bezpieczeƒstwa z Katowic. In-
cydent ten mia∏ miejsce 5 XII 1983 r.
i dotyczy∏ dwóch cz∏onków ZMW, któ-
rzy zostali dotkliwie pobici przez wy-
˝ej wymienionych funkcjonariuszy
MSW. Pismo to by∏o jednym z wielu
dokumentów oficjalnych instytucji
przedrukowanych przez redakcj´,
ukazujàcych anomalie ówczesnego
˝ycia w Polsce. Obok nich przedruko-
wano dokumenty wytworzone przez
Êrodowiska opozycyjne. Redakcja bar-
dzo rzadko opatrywa∏a publikowane
dokumenty komentarzem. 

W cyklu NAD KSIÑ˚KAMI
omawiano obok bezdebitowych no-
woÊci wydawniczych równie˝ pozy-
cje wydane oficjalnie, np. opracowa-
nie LITERATURA POLSKA.
PRZEWODNIK ENCYKLOPE-
DYCZNY z 1985 r. Z rubrykà tà
korespondowa∏y – cieszàce si´
wÊród czytelników du˝ym powodze-
niem – rozrzucone po ca∏ych nume-
rach informacje z cyklu KSIÑ˚KI
NADES¸ANE. Podobnie druko-
wano krótkie WYPISY Z LEK-
TUR, wÊród których znalaz∏ si´
wiersz Antoniego S∏onimskiego
DWIE OJCZYZNY. Fragmenty
przygotowywanych do druku bezde-
bitowych ksià˝ek ukazywa∏y si´
w dziale ZAPOWIEDZI WY-
DAWNICZE. 

W rubryce PRZEGLÑD PRA-
SY NIEZALE˚NEJ omawiano bie-
˝àce numery pism bezdebitowych
ukazujàcych si´ w Polsce i na Zacho-
dzie. Jednym z niewielu oficjalnych
pism, które zwróci∏o uwag´ Obecno-
Êci by∏ dwumiesi´cznik warszawskich
marksistów „Colloquia Comunia”,
któremu poÊwi´cono osobny artyku∏.
W cyklu Z PRASY ZACHODNIEJ
redakcja przedrukowa∏a wiele tekstów
o wojnie toczonej przez ZSRR
w Afganistanie. W piÊmie nie zabra-
k∏o krytycznych uwag pod adresem
prasy bezdebitowej.

WÊród osób z którymi „ObecnoÊç”
przeprowadzi∏a wiele wywiadów zna-
leêli si´ znani dzia∏acze opozycji, pi-
sarze, aktorzy i malarze. Pismo opu-
blikowa∏o te˝ rozmowy z osobami,
które udzieli∏y wywiadów dla oficjal-
nych gazet, ale których druk wstrzy-
ma∏a cenzura. Redakcja przedrukowy-
wa∏a te˝ wywiady z pism ukazujàcych
si´ na Zachodzie.

Najbardziej pojemnym dzia∏em
w piÊmie, zarówno pod wzgl´dem ob-
j´toÊci jak ró˝norodnoÊci poruszanych
tematów, by∏a rubryka FELIETONY,
POLEMIKI, ARTYKU Y̧ OKO-
LICZNOÂCIOWE. Z publikowanych
w niej tekstów czytelnik móg∏ si´ m.in.
dowiedzieç o dzia∏alnoÊci wroc∏aw-
skiej Galerii „Na Ostrowie”, k∏opo-
tach wroc∏awskich zak∏adów Elwro,
pozorach praworzàdnoÊci w PRL,

cenzurze, socjotechnice, ró˝nych
aspektach terroryzmu w RFN, sytuacji
szkolnictwa w Polsce, wyborach do rad
narodowych czy te˝ powodach dla
których film Clauda Lantzmana „Sho-
ah” wywo∏a∏ w Polsce du˝e kontrower-
sje. W rubryce tej opisano tak˝e zma-
gania rolnika Stanis∏awa Helskiego
z przeÊladujàcymi go w∏adzami, zaÊ
„Andrzej Sadowski”(Jan Koziar) udo-
wadnia∏, ˝e w myÊl prawodawstwa
PRL Polska Zjednoczona Partia Ro-
botnicza by∏a organizacjà nielegalnà.

Znany filozof prof. Leszek Nowak
by∏ autorem cyklu artyku∏ów WYPI-
SY Z LEKTUR, POLITYKA

W OCZACH MATERIALISTY.
W tekÊcie MIT MARKSIZMU dowo-
dzi∏ on ˝e nies∏uszny by∏ poglàd jako-
by w Polsce garstka wyznawców Mark-
sa z zaciek∏oÊcià i ca∏à pot´gà machi-
ny paƒstwowej [usi∏owa∏a] przekszta∏-
ciç spo∏eczeƒstwo w kierunku wskaza-
nym sto lat temu przez proroka czer-
wonej utopii [K. Marksa]. Autor uwa-
˝a∏ te˝, ̋ e w Polsce mia∏o nastàpiç dal-
sze zbli˝enie marksistowskiej i chrze-
Êcijaƒskiej doktryny spo∏ecznej. 

Na ∏amach kwartalnika ukazywa∏o
si´ wiele tekstów socjologicznych,
znalaz∏y si´ wÊród nich wyniki badaƒ
nad ÊwiadomoÊcià robotników du˝ych
przedsi´biorstw, przeprowadzonych
w drugiej po∏owie 1984 r. 

W kwartalniku doÊç rzadko ukazy-
wa∏y si´ artyku∏y w których komento-
wano ówczesnà sytuacj´ politycznà
w kraju. Autorem cz´Êci z nich by∏ ma-
jàcy Êwietne pióro „Andrzej ¸aszcz”
(Jerzy Przystawa). Pod wspólnym ty-
tu∏em NIEMCY – POLSKA ukaza∏y
si´ m.in. trzy artyku∏y dotyczàce zasad-
niczych problemów politycznych w po-
wojennych stosunkach polsko-nie-
mieckich.

Kwartalnik cz´sto drukowa∏ teksty
historyczne, znalaz∏ si´ wÊród m.in. nie
publikowany dotàd DZIENNIK PO-
CIÑGU PANCERNEGO NR
4 HALLERCZYK. Nast´pnym ma∏o
znanym opracowaniem, które ukaza-

∏o si´ na ∏amach ObecnoÊci by∏a opu-
blikowana w 1945 broszura Marka
Edelmana GETTO WALCZY
o udziale dzia∏aczy socjalistycznego
Bundu w obronie Getta Warszawskie-
go. Pismo przedstawia∏o tak˝e sylwet-
ki wybitnych Polaków, znalaz∏ si´
wÊród nich Eugeniusz Kwiatkowski.

Tytu∏em NA MARGINESIE HI-
STORII SOLIDARNOÂCI opatrzo-
no blok tekstów dotyczàcych historii
Zwiàzku, który wydrukowano w 14
numerze kwartalnika. Znalaz∏ si´
wÊród nich reporta˝ Tomasza Solden-
hoffa KOLEJARZE napisany jesienià
1980 roku po zakoƒczeniu g∏odówki
w lokomotywowni we Wroc∏awiu i z∏o-
˝ony do druku w ∏ódzkim tygodniku
spo∏ecznym-kulturalnym ODG¸OSY
– zosta∏ zatrzymany przez cenzur´.
SpoÊród innych artyku∏ów dotyczà-
cych Zwiàzku – przewa˝a∏y one wÊród
tekstów historycznych w ObecnoÊci –
warto zwróciç uwag´ m.in. na teksty
Karola Modzelewskiego i Jana Wasz-
kiewicza. Mo˝na te˝ wspomnieç pio-
nierskie opracowania „Cyryla Iwaƒ-
skiego” (Krzysztof Hoffmann) WRO-
C¸AWSKA BIBU¸A oraz „Sylwestra
Skryby” (Jacek Mulak) ZNACZKI
„POCZTY SOLIDARNOÂå”.

Nie dopuszczony do druku w kato-
lickim miesi´czniku „Znak” zapis
dyskusji redakcyjnej o kulturze ukra-
iƒskiej opublikowany pt. BOGAC-
TWO KULTURY POGRANICZA.
Szcz´Êcia do cenzury nie mia∏ tak˝e
Józef ̊ yciƒski, którego teksty z cyklu
LISTY DO NIKODEMA kwartalnik
równie˝ drukowa∏.

W „ObecnoÊci” mo˝na by∏o te˝
znaleêç artyku∏y o walce bez przemo-
cy, sytuacji koÊcio∏a katolickiego
w Czechos∏owacji, teologii wyzwole-
nia, ekologii, zasadach zarzàdzania
produkcjà, polskiej kinematografii,
stanie wiedzy historycznej u m∏odzie-
˝y, festiwalu muzyki m∏odzie˝owej
w Jarocinie oraz happeningach Poma-
raƒczowej Alternatywy. Redakcja
doÊç cz´sto publikowa∏a teksty
o Zwiàzku Radzieckim. Autorem,
który najcz´Êciej porusza∏ ten temat
by∏ Wies∏aw Wodecki.

Kwartalnik cieszy∏ si´ du˝à popu-
larnoÊcià wÊród czytelników. Pismo –
dzi´ki temu, ˝e by∏o powielane kon-
spiracyjnie w drukarni jednej z wro-
c∏awskich wy˝szych uczelni – by∏o za-
wsze dobrze wydrukowane. Mia∏o
te˝ bardzo ciekawà szatà graficznà. Je-
go dodatkowym atutem by∏a du˝a
punktualnoÊç z jakà si´ ukazywa∏o. 

„ObecnoÊç” nigdy jednak nie wy-
pracowa∏a swego ÊciÊle okreÊlonego
profilu.  Najwi´kszy wp∏yw na ten stan
rzeczy mia∏y konspiracyjne warunki,
w jakich pismo to powstawa∏o oraz
brak przygotowania i doÊwiadczenia
redakcji.

SSzzcczzeeppaann  RRuuddkkaa

ObecnoÊç



10
bbiibbuu∏∏aa

TTeeaattrryy  ddrruuggiieeggoo  oobbiieegguu  ttwwoorrzzyyllii  zzaa--
rróówwnnoo  iinnddyywwiidduuaallnnii  ttwwóórrccyy  jjaakk  ii zzeessppoo--
∏∏yy  nniieezzaallee˝̋nnee,,  ppoowwssttaa∏∏ee  ww zzwwiiààzzkkuu
zz wwyyssttaawwiieenniieemm  jjeeddnneejj  lluubb  kkiillkkuu  sszzttuukk..
TTrrwwaallsszzee  ggrruuppyy,,  cczz´́ssttoo  ppoossiiaaddaajjàà
ww∏∏aassnnàà  nnaazzww´́,,  jjaakk::  TTeeaattrr  ÓÓssmmeeggoo
DDnniiaa,,  TTeeaattrr  DDoommoowwyy,,  SScceennaa  CCzztteerr--
ddzziieeÊÊccii  ii CCzztteerryy,,  TTeeaattrr  iimm..  AAnnddrrzzeejjaa  JJaa--
wwiieenniiaa,,  TTeeaattrr  PPooddzziieemmnnyy  PPooeezzjjii  SSttaannuu
WWoojjeennnneeggoo,,  TTeeaattrr  PPààttnniicczzyy,,  NNiiee  SSaa--
mmyymm  TTeeaattrreemm,,  TTeeaattrr  PPoonniieeddzziiaa∏∏kkoowwyy,,
TTeeaattrr  ZZaammkknnii´́ttyy  ii iinnnnee..  TTeeaattrr  ttwwoorrzzyy--
llii  pprrooffeessjjoonnaallnnii  aarrttyyÊÊccii  wwyysstt´́ppuujjààccyy  ppoo--
zzaa  cceennzzuurràà  ww iinnssttyyttuuccjjaacchh  ppoozzaappaaƒƒ--
ssttwwoowwyycchh::  ww kkooÊÊcciioo∏∏aacchh,,  ww ddoommaacchh
ppaarraaffiiaallnnyycchh,,  nnaa  ppllaaccaacchh  pprrzzyykkooÊÊcciieell--
nnyycchh,,  ww ddoommaacchh  pprryywwaattnnyycchh,,  ww MMuu--
zzeeuumm  AArrcchhiiddiieecceezzjjii  WWaarrsszzaawwsskkiieejj..

Teatr Ósmego Dnia
z Poznania 

Teatr Ósmego Dnia istnieje od po-
nad 40, lat. Szczególne uznanie zdoby∏
sobie spektaklem „Jednym tchem”,
nawiàzujàcym do wydarzeƒ Grudnia ‘70
oraz „Przecenà dla wszystkich”. 13
grudnia 1981 r. zosta∏ zawieszony i „od-
wieszony” 30 czerwca 1982 r. Dzia∏a∏ le-
galnie do sierpnia 1984 r., kiedy to zo-
sta∏ zdelegalizowany z powodu rzeko-
mej „dzia∏alnoÊci pozaartystycznej”
prowadzonej przez zespó∏ (chodzi∏o
o wyst´p w warszawskim koÊciele Mi-
∏osierdzia Bo˝ego przy ul. ̊ ytniej, któ-
ry by∏ znanym oÊrodkiem kultury nie-
zale˝nej). Joanna Lerska (Marta Fik)
w „Kulturze Niezale˝nej” nr 3/84 tak
skomentowa∏a t´ decyzj´: „Teatr Ósme-
go Dnia zosta∏ – co oczywiste – wyrzu-
cony karnie z estrady jako teatr politycz-
ny”.

W 1983 r. teatr otrzyma∏ Nagrod´
Kulturalnà „SolidarnoÊci” za lata 1981-
82 za „Wzlot” wg Osipa Mendelsztama
– scen. i re˝. Lech Raczak. Spektakl
mia∏ premier´ w obiegu oficjalnym
3 grudnia 1982 r. w Poznaniu. W czerw-
cu 1983 r w ramach „Spotkaƒ ze sztu-
kà” spektakl wystawiono w koÊciele war-
szawskim Mi∏osierdzia Bo˝ego przy ul.
˚ytniej. Po delegalizacji teatr rozpoczà∏
dzia∏alnoÊç w II obiegu z koƒcem 1984
r. spektaklami: „Wzlot” i „Wi´cej ni˝
jedno ˝ycie” – (premiera w grudniu
1982 r. w Poznaniu) kreacja zbiorowa
– zaprezentowanymi w koÊciele przy ul
˚ytniej.

Dzia∏alnoÊç w drugim obiegu teatral-
nym Teatr Ósmego Dnia zakoƒczy∏
z poczàtkiem 1989 r., prezentujàc w Po-
znaniu w przykoÊcielnej sali u oo. Jezu-
itów spektakl: „Pio∏un”. Premiera „Pio-
∏unu”- kreacja zbiorowa – odby∏a si´
w maju 1985 r. w Mistrzejowicach. Na-
st´pne przedstawienia pokazano w ko-
Êcio∏ach Krakowa, Gdaƒska, ¸odzi
i Warszawy. ¸àcznie zagrano 13 spek-
takli.

Innymi spektaklami zaprezentowa-
nymi w drugim obiegu by∏y: „Cuda
i mi´so” – jednorazowa akcja uliczna
zrealizowana w Lubomierzu w sierpniu

1984 r. podczas II Mi´dzynarodowego
Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej
Górze.

„Raport z obl´˝onego miasta” – kre-
acja zbiorowa inspirowana poematami
Zbigniewa Herberta. Poczàtkowo by∏o
to przedstawienie uliczne, a od jesieni
1984 r. pokazywane na dziedziƒcach ko-
Êcio∏ów i klasztorów; od 1987 r. grane
na Zachodzie, w 1989 r. tak˝e w Lenin-
gradzie i w Warszawie.

„Auto da fé” wg „Ma∏ej Apokalipsy”
Tadeusza Konwickiego. Dzi´ki temu, ̋ e
czterej cz∏onkowie zespo∏u otrzymali
paszporty, spektakl pokazano na Za-
chodzie – zagrano 80 przedstawieƒ
w ró˝nych krajach Europy. W 1985 r.
„Auto da fÈ” na Festiwalu w Edynbur-
gu zdoby∏o First Fringe Award.

„Ma∏a Apokalipsa” – kreacja zespo-
∏owa inspirowana powieÊcià T. Kon-
wickiego. Premiera mia∏a miejsce
w czerwcu 1985 r. w Poznaniu, w dniu
29. rocznicy Czerwca’56. Zagrano 50
przedstawieƒ, w: Podkowie LeÊnej,
Warszawie, Inowroc∏awiu, Gdaƒsku,
Bydgoszczy, Lublinie, Kielcach, Âwid-
niku, Bia∏ymstoku, Cz´stochowie,
Krakowie, Rzeszowie, Lubinie, G∏ogo-
wie, Polkowicach, w koÊcio∏ach Gór-
nego Âlàska i Zag∏´bia oraz Krakowie
i Mistrzejowicach.

Re˝yserem wszystkich wymienio-
nych spektakli by∏ Lech Raczak.

Teatr Ósmego Dnia wyst´powa∏
g∏ównie w koÊcio∏ach, przykoÊcielnych
salach i na koÊcielnych dziedziƒcach.
Spektakle gromadzi∏y niekiedy ok. ty-
siàca osób. Cz∏onkowie teatru byli
szczególnie represjonowani, SB i Urz´-
dy do Spraw Wyznaƒ wywiera∏y równie˝
naciski na proboszczów organizujàcych
przedstawienia teatru w swoich para-
fiach. 

Wykonawcy: Adam Borowski, Ma-
ria Cebula, Danuta Forszpaniak, Ma-
riola Grotkowska, Tadeusz Janiszew-
ski, Pawe∏ Kamza, Marcin K´szycki,
Katarzyna Klebba (skrzypce), Maciej
Koz∏owski, Marceli KwaÊniewski, Pa-
we∏ Laskowski, Danuta Obniska, Ju-
liusz Piosik, Roman Radomski, Leszek
Szczaniecki, El˝bieta Soko∏owska,
Aleksandra Spyrka, Tomasz Stachow-
ski, Mariusz Szutka, Ewa Wanat, Mi-
cha∏ Wasilewski, Ewa Wójciak, Robert
Wyród.

Teatr Domowy 
1 listopada 1982 r. w Warszawie,

w mieszkaniu Ewy Da∏kowskiej i Toma-
sza Miernowskiego, pokazano spektakl
„Wszystkie spektakle zarezerwowane nr
2 – Przywracanie porzàdku”, re˝. El˝-
bieta Bukowiƒska (teksty m.in.: Stani-
s∏awa Baraƒczaka, Jacka Kaczmarskie-
go, Leszka Szarugi, Ernesta Brylla) in-
augurujàcy dzia∏alnoÊç Teatru Domo-
wego. Spektakl by∏ grany wczeÊniej
w Teatrze Powszechnym pt. „Wszystkie
spektakle zarezerwowane” (prem. 27 II
1981) i zdj´ty z repertuaru po wprowa-
dzeniu stanu wojennego. 

W latach 1982-89 Teatr Domowy da∏
oko∏o 150 przedstawieƒ w ró˝nych
miastach, wyst´powa∏ g∏ównie w miesz-
kaniach prywatnych, ale te˝ w salach pa-
rafialnych, a nawet w plenerze. Zakoƒ-
czy∏ dzia∏alnoÊç 15 listopada 1989 r., kie-
dy to wystàpi∏ na Du˝ej Scenie Teatru
Powszechnego. 

W 1986 r. Komitet Kultury Niezale˝-
nej przyzna∏ Teatrowi Domowemu Na-
grod´ Kulturalnà „SolidarnoÊci” za
profesjonalny model teatru domowego.

WÊród spektakli przygotowanych
przez teatr wymieniç nale˝y: 

„Kabaret” Jana Pietrzaka – oko∏o
100 przedstawieƒ;

„Degrengolada” Pavla Kohouta –
powy˝ej 60 przedstawieƒ;

„Largo desolato” Vaclava Havla –
powy˝ej 60 przedstawieƒ.

Wymienione spektakle re˝yserowa∏
Maciej Szary. 

Wyst´powali: Ewa Da∏kowska
(wspó∏za∏o˝ycielka TD), Maria D∏u˝ew-
ska, Marek Fràckowiak, Emilian Ka-
miƒski, Joanna ̧ adyƒska, Piotr Macha-
lica, Andrzej Piszczatowski (wspó∏za∏o-
˝yciel TD, jego „dyrektor organizacyj-
ny”), Maria Robaszkiewicz, Zygmunt
Sierakowski, Maciej Szary (twórca, re-
˝yser i aktor, wspó∏za∏o˝yciel TD),
Bogdan Szczesiak, Kazimierz Wysota,
Jan Pietrzak, Krzysztof Popowicz, Da-
ria Trafankowska, Krzysztof Kumor,
El˝bieta K´piƒska, Jerzy Zelnik..

Nie Samym Teatrem
(NST) 

21 czerwca 1983 r. pokazano pierw-
szy spektakl przysz∏ego zespo∏u NST, by∏
to program na przyjazd Jana Paw∏a II
do Wroc∏awia pt. „Pokój Tobie Polsko,
Ojczyzno moja”. 

Do 1985 r. zagrano 27 przedstawieƒ.
Spektaklem inaugurujàcym dzia∏al-

noÊç Niezale˝nego Samorzàdnego Te-
atru „Nie Samym Teatrem” (NTS) by-
∏o „Epitafium Êw. Kazimierzowi”, któ-
rego premiera odby∏a si´ 21 paêdzier-
nika 1984 r. we Wroc∏awiu w koÊciele
oo. Jezuitów pod wezwaniem Êw. Kle-
mensa Dworzaka (spektakl pokazany
w ramach VII Tygodnia Kultury Chrze-
Êcijaƒskiej). Re˝yserem „Epitafium”
by∏ Andrzej Makowiecki, muzyka – Zbi-
gniew Karnecki zaÊ scenariusz, wg tek-
stów, m.in.: Jana Paw∏a II, Teodora Buj-
nickiego, Kazimiery I∏∏akowiczówny,
Czes∏awa Mi∏osza, Bogus∏awa Kierca,
Tadeusza Konwickiego, napisa∏ Jaro-
s∏aw Szymkiewicz.

Spektakl zosta∏ wyró˝niony przez
Komitet Kultury Niezale˝nej Nagrodà
Kulturalnà „SolidarnoÊci” za rok 1985.
Grano go póêniej i w innych koÊcio∏ach,
∏àcznie 33 razy.

Innymi spektaklami przygotowanymi
przez NTS w latach 1984-87 by∏y: „Wy-
rok na Sierpieƒ” – scenariusz na pod-
stawie stenogramów z rozprawy W∏ady-
s∏awa Frasyniuka napisali: Andrzej Fal-
kiewicz i Krystyna Mi∏ob´dzka – wido-
wisko grane prawdopodobnie wielo-

krotnie we Wroc∏awiu i poza nim;
„Anhelli” Juliusza S∏owackiego (dedy-
kowany „Ksi´dzu Jerzemu”) grany wie-
lokrotnie do 1986 r.; „Bàdê wierny, idê”
Zbigniewa Herberta – spektakl grany 22
razy w ró˝nych miejscowoÊciach; „ProÊ-
ba o ogieƒ i pieÊƒ” (grana tak˝e pt.
„Ma∏a siostrzyczka”) – spektakl na
podstawie wierszy siostry Nulli (Lucy-
ny Westwalewiczówny), do 1987 r po-
kazano 24 przedstawienia w ró˝nych
miastach; „Do przyjació∏” – rapsod wg
tekstów Adama Mickiewicza; „Prawd´
niesiemy w zaciÊni´tych ustach” – mon-
ta˝ poetycki w rocznic´ Czerwca’56;
„Powrót taty” – spektakl dla m∏odzie-
˝y szkolnej wg tekstów Adama Mickie-
wicza i Czes∏awa Mi∏osza, do 1987 r. za-
grano 16 przedstawieƒ na terenie kra-
ju; „Marsz weselny” – spektakl autor-
ski Danuty i Bogus∏awa Kierców z ich
udzia∏em.

Wykonawcami wymienionych spek-
takli byli: Janusz Andrzejewski, Zbi-
gniew Górski, Renata Jasiƒska, Ewa
Kamas, Bogus∏aw Kierc, Daniuta Kierc,
Joanna ̧ adyƒska, Andrzej Makowiec-
ki, Stanis∏aw Melski, Henryk Niebudek,
Edwin Petrykat, Andrzej Wilk, Gena
Wydrych, Kazimierz Wysota.

Spektakle NTS-u re˝yserowa∏ An-
drzej Makowiecki, muzyk´ przygotowy-
wa∏ Zbigniew Karnecki.

Scena CzterdzieÊci
i Cztery Renaty 
Jasieƒskiej 
i Iwony Stankiewicz 

Pierwszym przedstawieniem zespo-
∏u znanego potem jako Scena Czter-
dzieÊci i Cztery by∏, pokazany w maju
1983 r. w Jeleniej Górze w koÊciele Êw.
Pankracego, spektakl: „Ksi´ga narodu
polskiego i pielgrzymstwa polskiego” wg
A. Mickiewicza, w re˝yserii i w wykona-
niu Renaty Jasiƒskiej i Iwony Stankie-
wicz; wspó∏pr. re˝. – Andrzej Nowak,
ruch sceniczny – Jerzy Koz∏owski. Spek-
takl prezentowano póêniej na terenie
ca∏ego kraju. 

Teatr wyst´powa∏ w koÊcio∏ach i sa-
lach katechetycznych. W latach 1983-87
przygotowa∏ kilka spektakli, w re˝yse-
rii Renaty Jasiƒskiej i Iwony Stankiewicz
lub Andrzeja Nowaka, pokazywanych
na terenie kraju:

„Jeêdêcy Apokalipsy” – na kanwie
fragmentów powieÊci Hansa Fallady
„Ka˝dy umiera w samotnoÊci” i „Apo-
kalipsy Êw. Jana”; „Wyznanie wiary” –
na podstawie modlitw Jana Paw∏a II do
Matki Boskiej Cz´stochowskiej i jego
kazaƒ do Polaków po 13 grudnia 1981
r., a tak˝e wierszy poÊwi´conych Mat-
ce Boskiej Cz´stochowskiej poetów
polskich; „Testament” – spektakl po-
Êwi´cony ks. J. Popie∏uszce oparty m.in.
na fragmentach „Kazania na Górze”,
kazaƒ ks. Popie∏uszki, wspomnieƒ;
„Przemiany” – na podstawie m.in. tek-
stów „Ewangelii”, „Quo vadis” H. Sien-
kiewicza, tekstów z paryskiej „Kultury”,
prasy codziennej. 

Teatry drugiego obiegu
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Wykonawcami wymienionych spek-
takli byli: Renata Jasiƒska, Iwona
Stankiewicz, Ryszard W´grzyn, Bog-
dan Michalewski, Irena Borsuk- Sza-
tanik.

Teatr 
im. Andrzeja Jawienia 

Teatr zosta∏ za∏o˝ony w 1980 r.
przy koÊciele oo. Dominikanów w Po-
znaniu. Dzia∏a∏ do 1989 r. Prowadzo-
ny by∏ przez Krystyn´ Tyszarskà-Sko-
∏uda i Celestyna Sko∏uda, oni te˝
przygotowywali scenariusze i re˝yse-
rowali spektakle, których wykonaw-
cami byli: Krystyna Feldman, Bole-
s∏aw Idziak, Janina Jankowska, Wie-
s∏aw Kamasa, S∏awa KwaÊniewska,
Lech ¸otocki, Kazimiera Nagajówna,
Mieczys∏aw Ostroróg, Wanda
Ostrowska, Stanis∏aw Raczkiewicz.
Do og∏oszenia stanu wojennego teatr
przedstawi∏ cztery programy: „Oca-
lenie” – wiersze Czes∏awa Mi∏osza,
„Traktat poetycki” – Cz. Mi∏osza,
„èród∏o” – poezje Kazimiery I∏∏ako-
wiczówny, „By∏a Polska” – program
ku czci Konstytucji 3 maja. Te progra-
my prezentowano tak˝e w czasie
trwania stanu wojennego. 

Pierwszym przygotowanym w stanie
wojennym programem by∏a „Kol´da
zatroskana” -program wigilijno-pa-
triotyczny, którego premiera odby∏a si´
w styczniu 1982 r. – by∏ to zamkni´ty
pokaz u oo. jezuitów- potem powtarza-
no go w wi´kszoÊci koÊcio∏ów poznaƒ-
skich.

W latach 1982-1989 teatr przygoto-
wa∏ oko∏o 20 premier, a wÊród nich: 

„Ci´˝ki jest Krzy˝ Twój” – program
pasyjny; „By∏eÊ jak wielkie stare drze-
wo” – program poÊwi´cony rocznicy
powstania warszawskiego; „Biblia Pol-
ska” – wiersze poetów polskich; „Kto-
kolwiek ̋ yjesz w polskiej ziemi” – wier-
sze poetów polskich, program pokazy-
wany wielokrotnie w koÊcio∏ach Pozna-
nia oraz w Bydgoszczy, Chodzie˝y, Pi-
le, Trzciance; „Psalm nadziei” – wier-
sze Romana Brandstaettera; „PieÊƒ
o ziemi naszej” – poezje Cypriana Nor-
wida; „W oczekiwaniu na Jana Paw∏a
II” – wiersze religijno-patriotyczne, ak-
torzy recytowali wiersze dla kilkuset-
tysi´cznego t∏umu oczekujàcego przy-
jazdu Jana Paw∏a II na ̧ àgach D´biƒ-
skich; „Ta co nie zgin´∏a” – teksty m.in.:
Jerzego ˚u∏awskiego, Leopolda Staf-
fa, Kazimierza Wierzyƒskiego, pro-
gram powtarzany w wielu koÊcio∏ach
Poznania; „Via dolorosa” – widowisko
pasyjne; „Wieczór poetyckich kol´d”;
„A jednak ja nie wàtpi´” – wiersze po-
etów polskich, program grany w wielu
koÊcio∏ach Poznania; „Na noc na-
dziei” – program kol´dowy; „Panie, je-
Êli zamkniesz s∏uch narodu” – program
z∏o˝ony z tekstów m.in. Cypriana Nor-
wida, Stefana Witwickiego, Jerzego
Narbutta; „Znowu si´ rodzi” – wiersze
poetów polskich; „Pacierz za zmar∏ych.
Na 30 rocznic´ Poznaƒskiego Czerw-
ca”; „Gorzki to chleb polskoÊç. Na 30
rocznic´ Poznaƒskiego Czerwca”; „Co-
kolwiek b´dzie. Na 30 rocznic´ Po-
znaƒskiego Czerwca”.

Teatr Podziemny 
Poezji Stanu Wojennego 

Teatr prezentujàcy sk∏adanki po-
etyckie, programy kabaretowe zainau-
gurowa∏ dzia∏alnoÊç programem „Po-
ezja stanu wojennego” zaprezentowa-
nym we wrzeÊniu 1982 r. w Katowicach.
Teatr zakoƒczy∏ dzia∏alnoÊç 16 grudnia
1989 r., kiedy to wyemitowano w tele-
wizji jego spektakl pt. „Zobaczysz kie-
dyÊ po latach...” w re˝. Stanis∏awa Olej-
niczaka.

W sk∏ad zespo∏u wchodzili: ks. An-
toni Klemens – impresario i kierownic-
two muzyczne, Stanis∏aw Olejniczak –
scenariusze, re˝yseria i konferansjerka,
Joanna Budniok-Machera, Marta Sto-
kowska, Maria Wilhelm, Krzysztof Mi-
siurkiewicz – wykonawcy, Jerzy Wuttke,
W∏odzimierz Remisz – organizacja
i transport.

Teatr przygotowa∏ ok. 30 programów
pokazywanych niemal 60 razy w miesz-
kaniach prywatnych w Katowicach,
Chorzowie, Rybniku, Sosnowcu, Rudzie
Âlàskiej, Krakowie, Wroc∏awiu. Obej-
rza∏o je oko∏o 1500-2000 osób. Progra-
my nie mia∏y Êcis∏ego scenariusza, wi´c
zmieniano je wielokrotnie.

Ten sam zespó∏ przygotowa∏ program
poÊwi´cony ks. J. Popie∏uszce, który po-
kazywano w salach parafialnych.

Teatr przygotowa∏ tak˝e kilka recita-
li monograficznych: „Poezja Anny Ka-
mieƒskiej” – grany m.in. w: Katowicach,
Opolu, Dàbrowie Górniczej, Jastrz´biu,
Sosnowcu (z udzia∏em Michaliny Gro-
niec – Êpiew), „Poezja Zbigniewa Har-
berta”, „Poezja ks. Jana Twardowskie-
go” – liczne wyst´py w Katowicach
i okolicznych miastach, „TwórczoÊç
Rabindranatha Tagore” – program
s∏owno-muzyczny (z udzia∏em Michali-
ny Groniec – Êpiew).

Teatr NIE PRASOWAå 
17 paêdziernika 1982 r. w Warszawie

odby∏a si´ premiera spektaklu „Blizny”
wg scenariusza i w re˝yserii: Urszuli
i Zbigniew Brzozów, W∏odzimierza
Kwieciƒskiego, Gwido Zlatkesa. Ostat-
ni, ósmy, spektakl zagrano 14 listopada
1982 r. w koÊciele Wszystkich Âwi´tych
w Warszawie. 

Âlàska Scena S∏owa
Polskiego 

Âlàska Scena S∏owa Polskiego po-
wsta∏a w 1983 r. z inicjatywy Jerzego
Wuttkiego, który by∏ pomys∏odawcà i re-
˝yserem wszystkich programów. 

W teatrze poczàtkowo wyst´powali
miejscowi aktorzy, póêniej amatorzy –
m∏odzie˝ i robotnicy. Przygotowano
m.in. program poÊwi´cony kultowi Êw.
Barbary i górnikom z kopalni Wujek pt.
„Bo˝e Narodzenie, Bàdêcie moimi po-
mocnikami” – misterium o Êw. Miko∏a-
ju dla dzieci, które obejrza∏o oko∏o 50
tys. dzieci w ró˝nych parafiach. Innym
spektaklem, prezentowanym w koÊcio-
∏ach Êlàskich w latach 1984-89, by∏a
„Odwaga i wiernoÊç” – poÊwi´cona
ksi´dzu Jerzemu, wg tekstów Tomasza
Morusa, Hanny Malewskiej oraz ano-
nimowej poezji konfederatów barskich.

Teatr im. Kici Koci 
pod kierunkiem 
Zbigniewa Micha 

Teatr za∏o˝ony i kierowany przez
Zbigniewa Micha, przy wspó∏pracy
Wojciecha Królikiewicza rozpoczà∏
dzia∏alnoÊç 31 grudnia 1985 r. spekta-
klem „Kabaret Kici Koci” Mirona Bia-
∏oszewskiego w re˝. Zbigniewa Micha,
wykonanie – Wojciech Królikiewicz.

Przedstawienie pokazano wWarszawie
w mieszkanie Ewy i Wojciecha Brojerów
przy ul. Ordynackiej. Spektakl grano
w wielu miastach Polski, a tak˝e w USA. 

Spektakle teatru organizowano g∏ów-
nie w mieszkaniach prywatnych. Do li-
stopada 1987 r., kiedy to Teatr im. Ki-
ci Koci zosta∏ zarejestrowany, jako
spó∏ka, w urz´dzie notarialnym w ¸o-
dzi, zagrano m.in. jase∏ka Marty Ku-
charskiej „Ubogi król” (wystawiony
w Warszawie w mieszkaniu Anny
i Krzysztofa Zam∏yƒskich na Ursynowie,
potem tak˝e w innych mieszkaniach
prywatnych), re˝. Zbigniew Mich, wyk:
Joanna Banak, Wojciech Królikiewicz;
oraz „Mit o Prometeuszu” wg Charle-
sa Kingsley’a w re˝. Z. Mich, scen.: An-
drzej Malec, wyk.: Magdalena Kuta,
Gra˝yna Wolszczak, Jerzy Gudejko, Ar-
tur Kaczmarski, Wojciech Królikie-
wicz. Zagrano 67 przedstawieƒ, w Cen-
trum Zdrowia Dziecka w Mi´dzylesiu,
a potem g∏ównie w plenerze – po wsiach
i miasteczkach.

Teatr Pàtniczy 
Teatr wystawia∏ widowiska o charak-

terze religijnym i patriotycznym. Mi´-
dzy 1982 a 1988 rokiem, kiedy to zakoƒ-
czy∏ dzia∏alnoÊç, zaprezentowano nast´-
pujàce spektakle: „Misterium Maryjne”
– widowisko zrealizowane z okazji
600-lecia obrazu Matki Boskiej Cz´sto-
chowskiej oraz klasztoru na Jasnej
Górze, scenariusz Anna Bieniaszko wg
pomys∏u Jerzego Joƒczyka, re˝. Jaro-
s∏aw Kusza; premiera mia∏a miejsce
w ¸odzi, zagrano ∏àcznie kilkadziesiàt
spektakli; „Nasza kol´da” – misterium
bo˝onarodzeniowe. Scen. – zespó∏ przy
wspó∏pracy Andrzeja Urbanowicza,
grano 60 razy w ¸odzi i okolicach. „Nie-
nadaremny jest ten Krzy˝” – widowisko
oparte na fragmentach Biblii i utworach
poetyckich b´dàcych do niej komenta-
rzem. Scen. wg pomys∏u Jerzego Joƒ-
czyka: Anna Bienaszko, re˝. Jaros∏aw
Kusza;

„To czyƒcie na mojà pamiàtk´” – mi-
sterium sto∏u o∏tarzowego, Eucharystii,
mi∏oÊci, wiary i patriotyzmu, scen. i re˝.
Andrzej Kierc (zagrano ok. 120 razy,
z udzia∏em 500 osób na ka˝dym spek-
taklu). 

Wykonawcami spektakli byli: Zbi-
gniew Bielski, Leon Charewicz, Adam
Gwara, Stanis∏aw Jasku∏ka, Jerzy Joƒ-
czyk, Krzysztof Kaczmarek, Andrzej
Kierc, Manfred Kusza (skrzypce), Alek-
sander Miko∏ajczak, Halina Miller,
Marek Targowski. Opraw´ muzycznà
przygotowywa∏ Leszek Orlewicz.

Teatr Zamkni´ty 
Teatr za∏o˝ony i prowadzony przez

Tomasza Uniwersa∏a, poczàtkowo
w Krakowie, potem tak˝e w Opolu.

WÊród spektakli przygotowanych
przez teatr znajdujà si´: „Dzyƒ” wg pro-
zy Samuela Becketta, zaprezentowany
w kwietniu 1982 r.; „1984” wg prozy
George’a Orwella, „Gyubal Wahazar”
Stanis∏awa I. Witkiewicza i teksty w∏a-
sne – scenariusz, re˝yseria i wykonanie:
Tomasz Uniwersa∏. Spektakl wystawio-
ny w Opolu w sali Teatru im. Kocha-
nowskiego, odby∏y si´ trzy zamkni´te
pokazy.

Filharmonia im. 
Romualda Traugutta 

30 stycznia 1983 r. Filharmonia im.
Romualda Traugutta zainaugurowa∏a
dzia∏alnoÊç programem: „PieÊni powsta-
nia styczniowego” – pieÊni powstaƒcze
i utwory muzyczne oraz piosenki Jacka
Kaczmarskiego i Przemys∏awa Gin-
trowskiego, a tak˝e teksty Romualda
Traugutta. Scenariusz przygotowali: Ta-
deusz Kaczyƒski i Pawe∏ Konic. Pro-
gram pokazano w Warszawie w koÊcie-
le Êw. Jacka, a póêniej w wielu miastach
Polski.

Zespó∏ filharmonii przygotowywa∏,
koncerty i programy s∏owno-muzyczne
o charakterze patriotycznym, religijnym.
W latach 1983-89, istniejàca do dziÊ, Fil-
harmonia dawa∏a koncerty, m.in. w rocz-
nice Konstytucji 3 maja czy odzyskania
niepodleg∏oÊci, wyst´powa∏a wielokrot-
nie w koÊcio∏ach Warszawy, Gdaƒska,
Lublina, Nowej Huty, miast Âlàska i in-
nych miejscowoÊciach, cz´sto w ramach
Tygodni Kultury ChrzeÊcijaƒskiej.

Za∏o˝ycielem Filharmonii by∏ Tade-
usz Kaczyƒski, któremu Komitet Kul-
tury Niezale˝nej przyzna∏ Nagrod´ Kul-
turalnà „SolidarnoÊci” za rok 1984 za
przygotowanie cyklu programów muzy-
ki i s∏owa w ramach Filharmonii im. Ro-
mualda Traugutta.

Z zespo∏em wspó∏pracowa∏o bardzo
wiele osób, m.ni.: Micha∏ Bajor, Józef
Duriasz, Andrzej Ferenc, Jan Frycz,
Barbara Horawianka, Emilian Kamiƒ-
ski, Krzysztof Kolberger, Andrzej ¸a-
picki, Anna Nehrebecka, Maciej Ray-
zacher, Mieczys∏aw Voit, Zbigniew Za-
pasiewicz.

• • •
Wart odnotowania jest te˝ za∏o˝ony

i prowadzony przez Mari´ D∏u˝ewskà
Teatr Poniedzia∏kowy. Dzia∏a∏ na tere-
nie parafii w Ursusie (dziÊ Warszawa)
od 1983 do 1986r.

WÊród licznych teatrów domowych
(nie u˝ywajàcych okreÊlonej nazwy) jed-
nym z aktywniejszych by∏ za∏o˝ony
i prowadzony przez Daniela Bargie∏ow-
skiego. Wystepowali w nim m.in. Irena
i Tadeusz Byrscy, Maria Chwalibóg, Jo-
anna Szczepkowska, Miros∏aw Kona-
rowski.

Wspomnieç te˝ trzeba wyst´pujàcà
z w∏asnym programem poetycko – mu-
zycznym Katarzyn´ ̧ aniewskà. Wyst´-
powa∏a wraz z Krystynà Kwasowskà
(Êpiew) i Dariuszem Zawadzkim (gita-
ra) podczas mszy za ojczyzn´ w koÊcio-
∏ach ca∏ego kraju, dajàc od lutego
1982r. oko∏o 460 spektakli „Boga o ta-
kà moc prosimy”.

Podobnie wytrwa∏y by∏ Piotr Szcze-
panik i wielu, wielu innych twórców te-
go czasu. MMaa∏∏ggoorrzzaattaa  ZZaarreemmbbaa
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„Niech wstàpi duch Twój na ziemi´...na t´ ziemi´” s∏owa Oj-
ca Âwi´tego Jana Paw∏a II z pierwszej pielgrzymki do Ojczy-
zny staja si´ dzisiaj wa˝nym cytatem, przywo∏ujàcym znaczàce
daty i fakty historyczne. 

Data 4 czerwca 89, dzieƒ zwyci´stwa ca∏ej formacji opozy-
cji demokratycznej, dzieƒ w którym faktycznie „obalono ko-
munizm’, otwarto drog´ do zwalenia muru berliƒskiego, zlikwi-
dowania poja∏taƒski porzàdek i wkroczono na drog´ zjedno-
czenia Europy, ten dzieƒ b´dàcy Êwiadectwem bezpreceden-
sowej roli Polski w tym procesie – ulega zapomnieniu!

To trzeba zmieniç!
4 czerwca 2005 roku poprzez dzia∏ania artystyczne Teatru

Makata, Klinika Lalek z Wolimierza i Znaku z Gdaƒska i Ra-

dos∏awa Ochnio przeniesiemy si´ do czasów opozycji demo-
kratycznej w Polsce, do nastroju rewolucji prze∏omu lat 80-tych.
Czasu strachu i nadziei.

Dom Kultury ÂródmieÊcie zaprasza wszystkich przyjació∏ SO-
LIDARNOÂCI na happening artystyczny pod tytu∏em „4 czer-
wiec 89 WybraliÊmy Wygralismy” oraz koncert zespo∏u VooVoo.

Miejsce Imprezy: Plac Defilad przed Pa∏acem Kultury i Na-
uki

Program Imprezy: 4 czerwiec 89 Wybralismy Wygralismy.
17.30 – Poczàtek wydarzenia – PERFORMANCE pod ha-

slem 4 czerwiec – (aktorzy i animatorzy przebrani za robotni-
ków i stoczniowców” zdob´dà trybun´

18.25 – Koncert VooVoo

Nagrody 
Kulturalne
SolidarnoÊci

Nagrody w niezale˝nym ˝yciu kultu-
ralnym nie by∏y pomys∏em „Solidar-
noÊci”. Choç te sà najbardziej znane.
Warto jednak przypomnieç, ̋ e nagro-
dy za twórczoÊç niezale˝nà, niezale˝-
ne gremia przyznawa∏y ju˝ w drugiej
po∏owie lat 70. (nagroda „Zapisu”, na-
groda mec. Stanis∏awa Szczuki). Tak-
˝e w latach 80. istnia∏y inne nagrody,
w tym znana i ceniona nagroda
Dziennikarzy Niezale˝nych.
Nagrod´ Kulturalnà SolidarnoÊci
przyznawa∏o TKK na wniosek Ze-
spo∏u ds.Kultury a potem Komitetu
Kultury Niezale˝nej. 
Nagrody przyznawano od roku 1983,
pierwsza przyznana zosta∏a nietypo-
wo, bo za lata 1981-82. Kolejne, ze
rok poprzedzjàcy. Warto wspomnieç
osoby i instytucje, które nagrody
otrzyma∏y (nie jest to pe∏na lista): Ry-
szard Bugajski, Jerzy Jarocki, Krzysz-
tof KieÊlowski, Marek Nowakowski,
Andrzej Piekutowski, Jan Polkowski,
Janusz Zaorski, Zbigniew Zapasie-
wicz, Lech Bàdkowski, Tomasz Ja-
strun, Jan Krzysztof Kelus, Andrzej
Szczepkowski, Teatr Ósmego Dnia,
redakcja pisma „Arka”, Janusz Bo-
gucki, Andrzej Brzozowski, Przemy-
s∏aw Gintrowski, Zbigniew Herbert,
¸ukasz Korolkiewicz, Bohdan Kra-
Êniewski, wydawnictwo „Kràg”, Jan
Józef Lipski, Zygmunt Mycielski, Wi-
told Lutos∏awski, Adam Michnik, Ma-
rek Sapetto, Wiktor Woroszylski i Ste-
fania Woytowicz, Stefan Bratkowski,
Adam Bujak, Erazm Cio∏ek, Ewa Da∏-
kowska i Zbigniew Zapasiewicz, Ta-
deusz Kaczyƒski, Jerzy Kalina,
Krzysztof Krauze, red.gazety mówio-
nej „NaG∏os”, Jerzy Radziwi∏∏owicz,
Jaros∏aw Marek Rymkiewicz, Wie-
s∏aw Saniewski, Wanda Szaad, Ma∏-
gorzata Szejnert i Tomasz Zalewski,
Andrzej Titkow, Wies∏aw Wodyk,
„Zespó∏ 4R” (J.Fedorowicz i wspó∏-
pracownicy), Jan Bokiewicz, Krzysz-
tof Knittel, W∏adys∏aw Kopaliƒski,
Krystyna Kersten, Hanna Krall, kwar-
talnik „Krytyka”, Tadeusz ¸omnicki,
Marcel ¸oziƒski,, Jacek Petrycki, ze-
spó∏ Nie Samym Teatrem, wyd. NO-
WA, Kazimierz Podlaski, Marek Ro-
stworowski, Jerzy Tchórzewski, Teatr
Domowy, Tomasz Tomaszewski, Te-
resa Toraƒska, Jacek WaltoÊ, Jerzy
BereÊ, Maciej Bieniasz, Jacek Bo-
cheƒski, Waldemar Frydrych, Henryk
Miko∏aj Górecki, Marek Grzesiƒski,
Julia Hartwig, Alina Kowalczykowa,
Waldemar Krzystek, Zygmunt Ku-
biak, ̧ ukasz Socha (Maria Turlejska),
Biblioteka Kwartalnika Politycznego
„Krytyka”, NOWA, Jan Józef Szcze-
paƒski, Wis∏awa Szymborska, Jacek
Krzysztof Zieliƒski. Zebra∏: js.

WWsszzeellkkiiee  ffoorrmmaallnnee  iinnffoorrmmaaccjjee  oo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiuu  WWoollnneeggoo  SS∏∏oowwaa  mmoo˝̋nnaa  wwyysszzuukkaaçç  nnaa  ssttrroonniiee  wwwwww..sswwss..oorrgg..ppll  ppoodd  iikkoonnkkàà
ww ppaasskkuu  ppoo  lleewweejj  ssttrroonniiee::  SSWWSS
Wiele osób, które wype∏ni∏y Deklaracje Cz∏onkowskie SWS 4 czerwca 2003 r. podczas Dni Wolnego S∏owa nie odszuka swych
nazwisk wÊród cz∏onków Stowarzyszenia. DziÊ, po dwóch latach, wypada si´ przyznaç – w ogólnym rozgardiaszu zabawo-
wym cz´Êç z∏o˝onych wówczas deklaracji diabe∏ ogonem przykry∏ i tyle... Wszyscy poszkodowani mogà, a mocno do tego
zach´camy, wype∏niç Deklaracje elektronicznie schowane w dziale 'SWS', lub pisemnie, podczas Koncertu Bardów. Doty-
czy to tak˝e wszystkich tych osób – dawnych dzia∏aczy opozycji i podziemia i sympatyków tego Êrodowiska, które dotych-
czas naszej deklaracji nie wype∏ni∏y i cierpià, bo oczywiÊcie nie sà cz∏onkami SWS!
Cz∏onków zaÊ zach´camy do si´gni´cia pami´cià celem przypomnienia sobie, czy wys∏ali ju˝ na konto SWS
sk∏adk´, której wysokoÊç sami przecie˝ zadeklarowali! 
Adres: ul. Wilcza 12c, 00-532 Warszawa, Nr KRS: 000195433
Nr konta: BG˚ S.A. 64 2030 0045 1110 0000 0083 4220 (wp∏aty prosimy opatrywaç dopiskiem 'sk∏adka'
lub 'datek') – cz´Êciowo wype∏niony, gotowy do druku blankiet wp∏aty znajduje si´ tutaj
Adres e-mail: sws@sws.org.pl

Soko∏ów Podlaski, 
2–3 czerwca 2005

2 czerwca – spotkanie Miros∏awa
Chojeckiego z m∏odzie˝à.

3 czerwca koncert Stanis∏awego
Klawego i grupy bluesowej „Bluszcz”.

Warszawa, 
4 – 11 czerwca 2005

Tegoroczne Dni Wolnego S∏owa b´dà
nieco mniej rozbudowane, ni˝ planowali-
Êmy. Powodem jest mniejsza pomoc ze stro-
ny w∏adz Warszawy, ni˝ mieliÊmy na to na-
dziej´. No ale nadzieje mieliÊmy znaczàce... 

Do zainstalowania tablicy upami´t-
niajàcej dzia∏alnoÊç, w latach siedem-
dziesiàtych, prowadzonego przez Êp.
Ann´ Erdman i Tadeusza Walendow-
skiego Salonu Walendowskich, b´dàce-
go instytucjà ówczesnej opozycji demo-
kratycznej, brakuje nam jeszcze tylko
jednego zezwolenia. Dlatego mamy
podstawy, by wierzyç, ˝e 4 czerwca
o godz. 10.30 odb´dzie si´ uroczyste jej
ods∏oni´cie na Êcianie kamienicy przy ul.
Rakowieckiej 1 (bezpoÊrednio przy Pu-
∏awskiej.

Pod adresem www.sws.org.pl w dziale
„co zrobiliÊmy” znajduje si´ lista osób,
które sfinansowa∏y koszty materia∏owe
dzie∏a wybitnego rzeêbiarza Krzysztofa
Bednarskiego. 

*******
W tym samym dniu, tj. 4 czerwca od

godz. 12.00 do godz. 16.30 w Domu Kul-
tury ÂródmieÊcie przy ul. Smolnej 9 (wej-
Êcie od Alej Jerozolimskich odb´dzie si´
pokaz znakomitych filmów dokumental-

nych poÊwi´conych dziejom opozycji de-
mokratycznej.

O godz. 17.30 w okolicach granitowej
Trybuny Honorowej Peerelu przy Pl. De-
filad (mi´dzy Marsza∏kowskà a PKiN) od-
b´dzie si´ SZTURM TRYBUNY – hap-
pening organizowany przez Âródmiejski
Dom Kultury, a tak konkretnie – przez
naszych Przyjació∏ (i cz∏onków SWS):
Ma∏gorzat´ Bocheƒskà i Andrzeja Tade-
usza Kijowskiego. Informacja prasowa
o tym wydarzeniu znajduje si´ poni˝ej.

O godz. 19.30 w ogrodach Frascati (nie-
opodal gmachu Sejmu), na nowej scenie
plenerowej Âródmiejskiego Domu Kultu-
ry w Warszawie odb´dzie si´ Koncert Bar-
dów, a po nim doroczne SPOTKANIE PO
LATACH. Zapewniamy zakàski i napoje
ch∏odzàce, piwo b´dzie mo˝na nabywaç po
niskiej cenie, zaÊ amatorzy mocniejszych
trunków b´dà musieli przypomnieç sobie
praktyki studniówkowe, he, he...

Nadto przewidziane jest otwarcie wy-
stawy dzie∏ plastycznych powsta∏ych przed
1989 rokiem, odnoszàcych si´ do proble-
matyki walki z komunizmem. 

Tak˝e we wspó∏pracy ze Âródmiejskim
Domem Kultury oraz z warszawskim Od-
dzia∏em Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
w terminie, o którym b´dziemy informowaç
osobno, w Ogrodach Frascati odb´dzie si´
Wieczór Poezji

Dok∏adniejsze informacje o termi-
nach i przebiegu wszystkich uroczystoÊci
na naszej stronie www.sws.org.pl

11 czerwca 2005 
Konferencja „Kultura niezale˝na

w PRL” 

Collegium Civitas, Pa∏ac Kultury i Na-
uki w Warszawie. 

W bie˝àcym roku mija 25-ta Rocznica
podpisania Porozumieƒ Gdaƒskich i po-
wstania NSZZ „SolidarnoÊç”. Zarazem 4-
go czerwca mija kolejna rocznica wyborów
1989 roku, które (wraz z porozumieniami
Okràg∏ego Sto∏u) odmieni∏y kszta∏t paƒ-
stwa polskiego i otworzy∏y drog´ do prze-
mian w naszej cz´Êci Europy. W latach
1976-89 mimo represji i szykan rozwija∏ si´
ruch kultury niezale˝nej, bez którego ob-
raz tamtych lat by∏by daleko niepe∏ny
a zwyci´stwo wyborcze w 1989 roku na
pewno trudniejsze. 

Stowarzyszenie Wolnego S∏owa
(www.sws.org.pl) i Collegium Civitas or-
ganizujà konferencj´ poÊwi´conà kultu-
rze niezale˝nej w PRL w latach 1976-
1989. Planowane sà obrady w dwóch se-
sjach: pierwsza, której przewodniczy
prof. Andrzej Friszke, poÊwi´cona b´-
dzie ruchowi wydawniczemu, druga zaÊ,
kierowana przez prof. Leszka Szarug´,
pozosta∏ym dziedzinom kultury niezale˝-
nej (plastyka, film, radio „SolidarnoÊç”,
ruch samokszta∏ceniowy inspirowany
przez Towarzystwo Kursów Naukowych,
itd.). Przewidziane sà wystàpienia o cha-
rakterze naukowym poÊwi´cone: nieza-
le˝nym wydawnictwom, muzyce, teatro-
wi, filmowi, edycji kaset dêwi´kowych
i wideokaset, sztukom plastycznym, eko-
nomii, socjologii, historii i literaturo-
znawstwu. Sesja skierowana b´dzie do
m∏odzie˝y akademickiej i innych osób
zainteresowanych tematem. Organizato-
rzy przewidujà publikacj´ tomu pokon-
ferencyjnego.

dni wolnego s∏owa

Informacja o uroczystoÊciach organizowanych 
4 czerwca 2005r. przez Âródmiejski Dom Kultury
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Nak∏adem Fundacji Gazety Podlaskiej 

im. prof. T. K∏opotowskiego w Siedlcach,

ukaza∏a si´ ksià˝ka „Dlaczego wysz∏o to

nam inaczej – czyli Polska i SolidarnoÊç

widziana po latach”. Polecamy.


