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Teatry siłą rzeczy szły wtedy w stronę publicystyki. To miało miejsce tuż po przemianie politycznej roku siedemdziesiątego, albo gdzieś w okolicach tej przemiany.
Po raz kolejny społeczeństwo zostało w jakiś sposób oszukane. I teatry studenckie,
których było bardzo dużo, a ich liczba wciąż rosła, okazały się na tyle silne, że były
w stanie wyartykułować własną postawę wobec tej sytuacji społeczno-politycznej. […] Lublin stanowił silny ośrodek życia teatralnego, studenckiego, klubowego. Tam istniał Teatr Gong 2. […] Potem, kiedy w roku siedemdziesiątym szóstym
w Lublinie zaczęto organizować Konfrontacje Młodego Teatru, jeździłem tam dosyć
regularnie. Konfrontacje były organizowane przez trzy zespoły lubelskie, tak jak pamiętam – oni za to wzięli odpowiedzialność: Provisorium, Grupa Chwilowa i Scena 6. Zaczynały się bardzo poważne dyskusje. Okazało się, że na tematy polityczne
można dyskutować wprost.
Krzysztof Sielicki, kierownik literacki Teatru Polskiego Radia

„Scriptores” jest kontynuacją pisma „Scriptores Scholarum. Kwartalnik Uczniów, Nauczycieli oraz Ich Przyjaciół”,
wydawanego przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w latach 1994–2000 (nr 4–26).
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WSTĘP
Niewielu studentów studiujących obecnie w Lublinie i przychodzących czasami do Chatki Żaka zdaje sobie sprawę
z tego, czym było to miejsce w latach
70. i pierwszej połowie lat 80. ubiegłego wieku – jak wielką kulturotwórczą
rolę (dzięki działającym w niej teatrom,
ale też świetnemu Kinu Studyjnemu)
odgrywało w Lublinie. Przez lata odbywały się tu również coroczne ogólnopolskie przeglądy teatralne: Lubelska Wiosna Teatralna i Konfrontacje
Młodego Teatru. W tym okresie działały też w mieście inne ważne teatry:
OPT „Gardzienice”, Scena Plastyczna
KUL, Teatr Wizji i Ruchu. To wszystko
powodowało, że Lublin stał się jednym
z najciekawszych miejsc teatralnych na
ówczesnej mapie kulturalnej Polski. Tak
więc mimo szarości PRL-u były w Lublinie miejsca i osoby, dzięki którym miasto miało swój własny charakter, swoją
przestrzeń wolności.
Chatka Żaka, ze swoją już zapomnianą niezwykłą historią, jest przykładem kulturowej amnezji, tak charakterystycznej dla naszych czasów.
Brak pamięci o wielu ważnych zjawiskach i osobach z życia artystycznego
Lublina powinien stanowić powód do
wstydu dla całego środowiska kulturalnego miasta. Wciąż nie mamy opracowań dotyczących lat 70. i 80., a poświęconych np. lubelskiemu teatrowi
alternatywnemu (OPT „Gardzienice”,
Scena Plastyczna KUL, Teatr Wizji i Ruchu, Scena 6, Teatr Provisorium, Grupa Chwilowa), środowisku literackiemu
Lublina, Biuru Wystaw Artystycznych
czy też wielu osobom związanym z naszym miastem, takim jak chociażby
Jerzy Ludwiński, Ewa Benesz, Tade-
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usz Mysłowski. To wszystko powinno
stać się ważnym elementem opowieści
o Lublinie.
Prezentowany kolejny tom pisma
„Scriptores” nie ma charakteru monografii. Jest to zbiór reportaży Agnieszki Góry, który powstał na podstawie rozmów, jakie przeprowadziła
m.in. z twórcami teatrów działającymi
w Chatce Żaka w latach 70. i 80. Wyłania się z nich niebanalny obraz środowiska lubelskich teatrów alternatywnych
z wieloma barwnymi postaciami. Kilka
tekstów poświęcono osobom związanym nie z teatrami, ale z samą Chatką
Żaka. A w tle oczywiście polityka. Przypomnijmy, że okres, o którym mówimy,
to czas powstania i działalności KOR-u,
wyboru Polaka na papieża, narodzin
„Solidarności”, stanu wojennego.
Tę wielką historię często można odnaleźć w dramatycznych losach wielu twórców ze wspomnianych teatrów.
Nierzadko byli oni zaangażowani
w podziemie wydawnicze okresu PRL-u,
w tworzenie „Solidarności” i NZS-u,
strajki po ogłoszeniu stanu wojennego.
Wielu z nich musiało wyemigrować. Nie
do wszystkich udało się dotrzeć, kilka
osób już nie żyje.
Okres związany z działalnością teatrów w Chatce Żaka kończy się ich odejściem do Lubelskiego Domu Kultury
w roku 1984. Wtedy też zaczyna się zupełnie nowy rozdział w ich działalności,
trwający aż do początku wielkich przemian ustrojowych, do których drogę
otworzyły wybory w 1989 roku. Na tej
też dacie kończymy swoją opowieść. Bo
to, co nastąpiło później, to już zupełnie
inna historia.
Tomasz Pietrasiewicz
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Małgorzata Choma-Jusińska

„Teatr jest miejscem, gdzie najtrudniej
kłamać”
Teatr niezależny w Lublinie w latach 70. i 80. XX wieku1

1
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Artykuł jest obszernym fragmentem tekstu
opublikowanego w folderze „Teatr jest miejscem, gdzie najtrudniej
kłamać”. Teatr niezależny w Lublinie w l. 70. i 80.
(Lublin 2009), przygotowanym w związku z cyklem imprez Rok Kultury Niezależnej – Teatr
Niezależny.

W Polsce powojennej życie publiczne
zostało wprzęgnięte w sferę polityki.
Twórcy – tak jak całe społeczeństwo
– przyjęli różne postawy, od akceptacji
dla nowej władzy i mechanizmów rządzenia, po jawny opór. Najwięcej było
zapewne postaw pośrednich i przystosowania do powojennych realiów społeczno-politycznych. Niektórzy artyści,
zwłaszcza po 1956 roku, starali się uciec
w takie obszary, które maksymalnie oddaliłyby ich od wpływu ideologii i polityki. Jakaś część z nich, wciąż trudna do określenia, starała się poszerzać
sferę niezależności tak, by artysta miał
poczucie nieskrępowanej aktywności
twórczej, a zarazem by tej wolności doświadczał odbiorca jego dzieła. Kształtowało się zjawisko, które można zdefiniować jako kulturę niezależną (choć
to określenie nieprecyzyjne i obarczone
subiektywizmem oceny).
W drugiej połowie lat 70. i w latach
80. w tak rozumianej niezależnej czy
też wolnej twórczości mieściło się kilka
zjawisk. Najczęściej tego pojęcia używa się do określenia aktywności kulturalnej po Sierpniu ’80, prezentowanej
poza oficjalnym obiegiem, a w stanie
wojennym w podziemiu. Ale również
w okresie wcześniejszym, także pod patronatem państwowych instytucji, powstawały dzieła, które diagnozowały
system społeczno-polityczny, a publiczność dostrzegała w nich antytotalitarne akcenty. Przykładem jest dorobek teatrów studenckich (np. Teatru
Ósmego Dnia).

Interesująca jest zwłaszcza ich twórczość w latach 70. Wpływ na nią miały
zarówno procesy zachodzące w sferze
kultury, jak i w polityce. Przełomem
były wydarzenia Marca ’68, których jedną z bezpośrednich przyczyn było zdjęcie z afisza w Teatrze Narodowym Dziadów. Marzec unaocznił środowiskom
twórczym i intelektualnym, że władze
nie zamierzają godzić się na poszerzanie sfery wolności, a bunty pod hasłami prawdy, demokracji, sprawiedliwości
będą zdecydowanie tłumione.
Na kierunki i metody pracy artystycznej zespołów studenckich szczególnie oddziaływał dorobek Jerzego
Grotowskiego, jednego z największych
reformatorów współczesnego teatru.
Z jego koncepcji artyści czerpali nową
wizję aktorstwa jako drogi do poszukiwania prawdy, samorealizacji oraz dialogu z publicznością.
Dorobek teatrów studenckich jest
często postrzegany jako element kontestacji zastanych wzorców w teatrze,
zwłaszcza wobec uwikłania kultury
w sferę polityki. Niewątpliwy wpływ
na ich twórczość miał ruch kontrkulturowy, który do Polski dotarł po
1970 roku, z opóźnieniem w stosunku
do zjawisk zachodzących na Zachodzie. Teatry studenckie często są zatem określane jako alternatywne, niezależne lub uważa się je za przejaw
kontrkultury.
W sensie instytucjonalnym teatry
studenckie przez większość czasu znajdowały się pod patronatem oficjalnych
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„Teatr jest miejscem, gdzie najtrudniej kłamać”
organizacji młodzieżowych: Zrzeszenia
Studentów Polskich, a po 1973 roku –
Socjalistycznego Związku Studentów
Polskich. Część zespołów wypracowała jednak znaczną niezależność w pracy twórczej.
Lublin w drugiej połowie lat 70. był
jednym z najważniejszych ośrodków
kultury studenckiej. Działały tutaj cenione teatry: Grupa Chwilowa, kierowany przez Krzysztofa Borowca, Scena
6 Henryka Kowalczyka oraz Provisorium, do dzisiaj prowadzony przez Janusza Opryńskiego. Miały swoją siedzibę w Akademickim Centrum Kultury
UMCS „Chatka Żaka”.
Z Lublinem związana była również
działalność artystyczna Leszka Mądzika i stworzonej przez niego Sceny Plastycznej KUL. W przeciwieństwie do
pozostałych teatrów studenckich zespół ten nie miał państwowego mecenasa. W spektaklach Sceny Plastycznej
KUL zredukowano rolę aktora i słowa. Podstawowe znaczenie miały elementy plastyczne, muzyka, rekwizyty.
Człowiek też był jednak obecny. Twórca teatru pokazywał go w ważnych czy
wręcz krytycznych sytuacjach: słabości,
śmierci, zetknięcia z Bogiem. Dlatego
Scena Plastyczna KUL jest określana
jako teatr egzystencjalny, metafizyczny,
nawet religijny.
Aby obraz twórczości teatralnej
w Lublinie był pełny, należy dodać, że
poza teatrem repertuarowym działał
tutaj również Teatr Wizji i Ruchu, a w
podlubelskich Gardzienicach – Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.
Od 1976 do 1981 roku w Lublinie forum prezentowania szerokiej publiczności dorobku teatrów studenckich
z całego kraju stanowiły Konfrontacje Młodego Teatru, jedna z najważniejszych tego rodzaju imprez w owym
czasie. (Tradycja festiwali teatralnych
w Lublinie sięgała 1966 roku – wówczas
odbyła się pierwsza Studencka Wiosna
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Teatralna. Jej inicjatorem był Andrzej
Rozhin, twórca działającego w Chatce
Żaka Teatru Gong 2).
Poza teatrami lubelskimi, w czasie
Konfrontacji spektakle pokazywało kilkanaście innych zespołów, m.in. Teatr
Jedynka z Gdańska, Teatr Ósmego Dnia
z Poznania, Akademia Ruchu z Warszawy, Teatr 38 z Krakowa, Teatr „Ą”
oraz Teatr 77 z Łodzi. Ważnym wydarzeniem kolejnych edycji Konfrontacji
był występ Teatru Ósmego Dnia, cieszącego się sławą zespołu niepokornego. Prezentował on w Lublinie spektakle uznane za jedne z najważniejszych
w dorobku teatrów studenckich: Ach,
jakże godnie żyliśmy oraz Przecena dla
wszystkich.
Zespół poznańskich Ósemek otwarcie współpracował z opozycją lat 70. Pozostałe teatry nie angażowały się bezpośrednio w tego rodzaju działalność, ale
w środowisku, które skupiło się wokół
teatrów alternatywnych – wśród artystów, sympatyków, widzów, recenzentów – były osoby związane z opozycją, zwłaszcza środowiskiem Komitetu
Obrony Robotników. I ta okoliczność
niewątpliwie wywarła wpływ na dorobek teatrów.
Twórczość zespołów studenckich
miała często charakter nonkonformistyczny – jednak na ogół unikano
bezpośredniej wymowy politycznej –
dotykała raczej sfery etyki i wartości.
Teatry piętnowały za to mechanizmy
życia społecznego i instytucje państwa
ograniczające wolność jednostek i zbiorowości. Twórcy starali się pokazać narzędzia indoktrynacji i manipulowania społeczeństwem; unaoczniali skutki
konformizmu, zgody na ubezwłasnowolnienie i zunifikowanie. W spektaklach szczególny nacisk kładziono na
konieczność odnalezienia własnej drogi
postępowania. Artyści nie dawali jednak gotowych recept, skłaniali do refleksji i dyskusji.
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Przedstawienia, również lubelskich zespołów, były interpretowane jako efekt
doświadczenia pokoleniowego – bolesnego rozdźwięku między oczekiwaniami (przede wszystkim funkcjonowania
w lepszej rzeczywistości) a możliwością
ich realizacji. Stanowiły one również
wyraz buntu przeciwko reglamentowaniu życia kulturalnego.
Spektakle tworzyły też płaszczyznę,
na której odbywał się dialog między
artystami i odbiorcami, pozbawiony
ograniczeń i zafałszowań, jakimi było
obciążone społeczne komunikowanie
w codziennym życiu.
Kontestacja realiów społeczno-politycznych naraziła zespoły na szykany ze strony władz. Kłopoty z cenzurą
miała Grupa Chwilowa i przygotowany przez nią spektakl Pokaz. W 1979
roku Nasza niedziela Teatru Provisorium nie dostała zgody lubelskiej delegatury Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk na otwartą
publiczną prezentację. W tym samym
roku na Konfrontacjach w czasie konkursu nie mogły być grane: Nie nam
lecieć na wyspy szczęśliwe Provisorium
oraz Ach, jakże godnie żyliśmy Teatru
Ósmego Dnia. Żywiołowe reakcje publiczności w czasie pozakonkursowych
przedstawień oraz pozytywne opinie
dziennikarzy i krytyków, oceniających
te spektakle jako jedne z najlepszych
w repertuarze teatrów studenckich,
potwierdzały, że zainteresowanie artystów otaczającą ich rzeczywistością
pokrywało się z emocjami i doświadczeniami widzów.
W 1980 roku laureatami Konfrontacji
zostały: Teatr Provisorium, nagrodzony
za Nie nam lecieć na wyspy szczęśliwe,
oraz gdański Teatr Jedynka – za przedstawienie Odzyskać przepłakane lata.
Obserwatorka imprezy Aldona Jawłowska oceniała, że ten ostatni spektakl najlepiej trafiał w nastrój Konfrontacji, był
ich kulminacją. Kończył się symbolicz-
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nym samospaleniem jednego z bohaterów, co stanowiło reakcję na świat,
którego nie akceptował, a nie umiał też
zmienić. W odczuciu widzów i w intencji jego twórców to samospalenie
było jednocześnie aktem oczyszczenia,
zapowiedzią „nowego”. Trzy miesiące
później, w lipcu 1980 roku, rozpoczęły
się strajki pracownicze na Lubelszczyźnie, w sierpniu – na Wybrzeżu; nastąpił ciąg zdarzeń, które doprowadziły do
powstania „Solidarności”.
Teatry studenckie, również te z Lublina, nie pozostały obojętne wobec rodzącego się ruchu społecznego. W 1980
roku lubelskie zespoły wzięły udział
w festiwalu zatytułowanym „Teatr
Studencki Robotnikom Gdańsk ’80”,
towarzyszącym uroczystemu odsłonięciu pomnika Poległych Stoczniowców. Wystąpiły wówczas Teatr Jedynka z Gdańska, Teatr Ósmego Dnia oraz
zespół Provisorium ze spektaklem Nie
nam lecieć na wyspy szczęśliwe, Scena
Plastyczna KUL z Ikarem oraz Grupa
Chwilowa z Martwą naturą.
W 1980 roku członkowie zespołów
lubelskich zaangażowali się w tworzenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów
(Andrzej Mathiasz z Provisorium został
nawet wiceprzewodniczącym Zrzeszenia na UMCS). NZS stał się również nowym mecenasem teatrów.
Jeszcze w 1979 roku teatry studenckie próbowały stworzyć samorządne struktury, które stanowiłyby płaszczyznę organizacyjną nieskrępowanej
aktywności twórczej i dyskusji na tematy ważne dla całego środowiska skupionego wokół zespołów. Po Sierpniu
dążenie do zminimalizowania wpływu państwa na kulturę, do odzyskania
przez nią autonomiczności dało o sobie
znać we wszystkich sferach życia artystycznego, kulturalnego i naukowego.
Symbolem tego stał się Kongres Kultury Polskiej, którego obrady przerwało
wprowadzenie stanu wojennego.
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„Teatr jest miejscem, gdzie najtrudniej kłamać”
Wydarzenia, jakie miały miejsce w Polsce po 13 grudnia 1981 roku, ułatwiły
ludziom teatru zajęcie jednoznacznego
stanowiska wobec polityki władz, choć
i w przypadku aktorów współistniały
różne postawy – z jednej strony przypadki publicznego poparcia dla stanu
wojennego, z drugiej – znacznie szersze
zjawisko bojkotu oficjalnych mediów,
jako narzędzia kłamstwa i propagandy.
W Lublinie członkowie teatrów studenckich już od 13 grudnia angażowali
się w protesty przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego – uczestniczyli
w strajku na UMCS. Współorganizowali opór społeczny – Krzysztof Hariasz
z Provisorium i Emil Warda z Grupy
Chwilowej, wspólnie z dwoma innymi
kolegami, byli pierwszymi redaktorami i drukarzami „Informatora »Solidarność« Region Środkowo-Wschodni”,
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najdłużej ukazującego się pisma podziemnej „Solidarności”.
Wobec wydarzeń stanu wojennego
obojętni nie pozostali także inni artyści. Zaangażowanie polityczne ściągnęło na nich represje władz. W ośrodkach
internowania i areszcie znaleźli się Andrzej Mathiasz, Emil Warda i Sławomir
Skop z Provisorium. Przeżycia związane z ich uwięzieniem znalazły odzwierciedlenie w nowej wersji przedstawienia Nie nam lecieć na wyspy szczęśliwe,
a zwłaszcza w spektaklu Wspomnienia
z domu umarłych, opartym na Innym
świecie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W 1983 roku, wkrótce po pierwszym
przedstawieniu, cenzura wydała zakaz
publicznych prezentacji przedstawienia.
W tym samym roku Provisorium, Grupa Chwilowa i Scena 6 opuściły Chatkę Żaka.
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Agnieszka Góra

Zbiór reportaży, którego wspólnym elementem jest Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”,
gdzie w latach 70. i 80. ruch teatralny w środowisku studenckim Lublina rozwijał się najbardziej dynamicznie.
Twórcy nazywali swoje teatry alternatywnymi. Niezależnymi od panującego systemu politycznego.
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Ludzie zapamiętują to, co chcą zapamiętać, a nie to, co działo się w rzeczywistości. Każdy bowiem barwi ją po swojemu,
każdy w swoim tyglu czyni z niej własną miksturę. Dotarcie więc do przeszłości jako takiej, takiej, jaka była ona naprawdę, jest niemożliwe, dostępne są nam tylko różne jej
warianty, mniej lub bardziej wiarygodne, mniej lub bardziej
dziś nam odpowiadające. Przeszłość nie istnieje. Są tylko jej
nieskończone wersje.
Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem
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Było dwóch braci.
Jeden był pracownikiem milicji, drugi miał kłopoty z prawem.

Zarzutów było kilka.
Mieczysław G. miał brata. Nazywał się
Pierwszy zegarek miał gwizdnąć Witold G.
chłopcu przy basenie na ulicy GrottWitold G. miał 27 lat i pracował dla
gera w Lublinie.
SB, kiedy od 1 czerwca do 7 sierpnia
Właściciel drugiego zegarka, warte- 1967 roku Wydział Dochodzeniowy
go 800 zł, siedział w kawiarni Tip Top. Komendy Miejskiej MO w Lublinie
Podejrzany miał go ukraść w porozu- wszczął siedem postępowań przygotomieniu z Zenonem T.
wawczych w sprawie kradzieży zegarTrzecia była złota obrączka. Wartość
ków i pieniędzy dokonywanych w latach
400 zł.
1965–1966 w Lublinie.
Później – srebrne widelce. Sztuk pięć.
Miał je przywłaszczyć w noc sylwestrową 1966/1967.
– Nie przypominam sobie, abym współdziałał w kradzieży zegarka na basenie –
zeznawał podejrzany. Potem zaprzeczył,
aby ukradł srebrne widelce.
– Przecież byliście w tamtym mieszkaniu – upierał się milicjant.
– Wiedziałem co prawda o zamiarze
ich przywłaszczenia przez Krzysztofa R., lecz w dokonaniu kradzieży nie
uczestniczyłem ani też w podziale pieniędzy uzyskanych w wyniku sprzedaży
skradzionych przedmiotów – tłumaczył
podejrzany. Przyznał się za to do pozostałych zarzutów. Podobnie jak do tego,
że działał razem z Zenonem T. i Krzysztofem R. Co ukradli – sprzedawali. Pieniądze szły na alkohol.
Podejrzany to Mieczysław G. Wcześniej karany za paserstwo. W roku 1965
stracił prawo jazdy za prowadzenie po- Być może na komendę przyszła kobieta.
jazdu po pijanemu. Kiedy oskarżano
Zadbana. Trzydzieści kilka lat. Niebiego o kradzież, był kawalerem i współ- ska sukienka za kolano i włosy kręcone
właścicielem kwiaciarni. Wykształcenie
na papiloty.
średnie. Bezpartyjny. W 1975 roku oże- – Skradziono mi srebrne widelce
nił się z Marią i został ojcem.
– stwierdziła.
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Lublin w czasach PRL.
Fot. Jacek Mirosław.
Ze zbiorów Jacka Mirosława.
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Być może niedługo potem razem z synem wszedł mężczyzna – w średnim
wieku. Broda i wąsy. Szarpnął małego
za nadgarstek: – Chłopakowi buchnęli
zegarek. Przy basenie.
Pojawiła się też pani Wiesława. Dumna, poważna.
– Mój zegarek wart był 800 zł! – rzuciła ostro
Witold G. zapewnił, że zapozna się z notatką służbową na temat swojego brata
Mieczysława.
Gdyby wcześniej na Mirosławie G.
ciążyły zarzuty kradzieży, być może
Witold nie pracowałby w SB. To tylko gdybanie.

Ogród Saski w Lublinie
w czasach PRL.
Fot. Jacek Mirosław.
Ze zbiorów Jacka Mirosława.
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Witold i Mieczysław byli synami Stanisława, krawca.
Pan Stanisław przed wojną mieszkał
w Warszawie. Pracował jako czeladnik
w prywatnym zakładzie. Podczas okupacji miał samodzielny zakład krawiecki w Solcu nad Wisłą. W czasie wysiedlenia w czterdziestym trzecim szył

we wsi Czerwona, powiat Iłża. Mieszkał
tam do roku 1944.
Być może żonę poznał przy ladzie
sklepu – najpierw poprosił o chleb
i mleko, potem zaprosił na spacer.
Na pewno miała na imię Helena i do
dwudziestego dziewiątego pracowała
w sklepie spożywczym w Warszawie na
ulicy Mokotowskiej. Pobrali się.
Małżeństwo G. ani przed trzydziestym dziewiątym rokiem, ani w czasie okupacji działalności politycznej
nie prowadziło. Nikt z ich rodziny nie
współpracował z wywiadem. Nikt nie
był Niemcem. Nie mieli wujków za granicą. Z krajami kapitalistycznymi nie
utrzymywali kontaktów. Wiedział to
podporucznik N., który szył u krawca.
Krawiec właśnie brał czarną nić. Górna
nitka przechodziła od szpulki przez haczyk do talerzyków regulacji naprężenia.
I górna, i dolna – obie były odpowiednio naprężone, a spod maszyny opadał
materiał. Mocny, ciężki. Raczej szarobury. Materiał opadł, maszyna ruszyła.
Jej stukot zagłuszył pukanie do drzwi.
Wszedł podporucznik N.
Krawiec nie zareagował. Materiał opadał. Przez hałas przebiły się
słowa podporucznika: – Pamiętacie
o przymiarce?
Pan Stanisław drgnął przestraszony, odwrócił się, wreszcie odetchnął.
N. stał w pełnym umundurowaniu.
Z „Trybuną Ludu” pod pachą.
– Odłóżcie robotę, nie mam czasu. Na
służbie jestem.
Krawiec wskazał na parawan.
– Rękawy poprawicie – skwitował podporucznik po przymiarce.
Pan Stanisław zaznaczył mankiet.
N. stał wyprostowany i patrzył. Może
na ścianę. Niewykluczone, że wisiał tam
plakat – na nim wielkie oko, niżej skład
z wagonami, a na górze napis: „Nadzór
nad pracą zwiększa bezpieczeństwo”.
Być może w zakładzie pana Stanisława
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znajdował się też inny afisz, z napisem:
„Do pracy najlepiej orzeźwia i wzmacnia
PIWO”. Dalej niezbędna informacja, że
litr piwa zawiera 250 kalorii, a człowiek
pracy potrzebuje 3000 kalorii dziennie.
I jeszcze rada: „Pijcie odżywcze piwo
państwowych browarów”.
– Do kościoła chodzicie? – spytał nagle
podporucznik N.
– Nie praktykuję – odpowiedział
krawiec.
N. zapisał.
– Niedzielę spędzam w zakładzie. Przeważnie pracuję do południa – dodał pan
Stanisław. (Kiedy o to samo pytali sąsiedzi, mówił inaczej: „Pracuję w niedzielę,
bo nie kradnę”.)
– Wierzycie?
– A wy, podporuczniku, w coś wierzycie?
– spytał krawiec i od razu wystraszył się
własnej bezczelności.
– W idee sprawiedliwości społecznej
– dumnie odrzekł N. – I materializm!
– Potem padły kolejne pytania: – Czy
w takim duchu i syna wychowujecie?
Macie syna, prawda?
– Dwóch.
– Starszy Witold, zgadza się?
– Pierworodny. Szacunku do pracy nauczony. Kraj buduje – wyliczał krawiec
na jednym oddechu. – Skończył podstawówkę. Poszedł do Technikum Budowy
Dróg i Mostów w Lublinie. Potem przeniósł się do technikum w Jarosławiu.
– Doświadczenie ma?
– Był w Rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych i Mostów w Lublinie.
– Na jakim stanowisku?
– Technik.
– Mówicie, że był?
– Pracował jakoś od sierpnia pięćdziesiątego dziewiątego do października
następnego roku. Potem poszedł do
wojska, do Szkoły Batalionów Inżynieryjno-Budowlanych, w Gnieźnie. Później przenieśli go do Nowego Dworu
Mazowieckiego – do kampanii inżynieryjnej, na dowódcę drużyny. Dalej
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przerzucili do Braniewa, a w kwietniu
sześćdziesiątego drugiego znów do
Nowego Dworu Mazowieckiego. Kilka tygodniu temu zwolnili go z czynnej służby.
Rozmowa N. z krawcem mogła wyglądać właśnie tak. Informacja o poglądach
krawca, jego fachu i edukacji jego syna
znalazła się w notatce służbowej, a także podaniu o pracę Witolda G.1
N. uważał krawca za dobrego człowieka.
Sumiennego, zaufanego, który do tego,
co miał, doszedł dzięki pracy własnych
rąk, dlatego kilka metrów za zakładem
na „Trybunie Ludu” zapisał: „Stanisław
G. do obecnego ustroju stosunek ma
dobry”. Czy tak rzeczywiście było, możemy się tylko domyślać. Stwierdzenie
na pewno znalazło się w notatce służbowej podporucznika. Podobnie jak opinia
z III Komisariatu MO. Milicjanci znali
krawca. Powiedzieli N.:
obywatel Stanisław G. często udziela
informacji,
mamy do niego zaufanie,
jest za tym, aby zło tępić.

Kiedy Witold G. chciał zostać pracownikiem umysłowym SB, N. wystawił rodzinie G. pozytywną opinię.
– Mógłbym się przyczynić do utrwalenia władzy ludowej – zapewniał Witold
G. Miał włosy w odcieniu ciemny blond.
Zaczesane do tyłu. Twarz pociągłą, 181
cm wzrostu i oczy szare. Wiemy o tym
dzięki zdjęciu z 1962.
Musiał się odnaleźć w nowym zawodzie. Na jego temat wydano kilka opinii. W pierwszej naczelnik stwierdził,
że Witold G. pracownikiem jest średnio zdolnym. Za to zdyscyplinowanym,
prawdomównym i w kolektywie zaaklimatyzował się dobrze.
Druga opinia pochodzi z roku sześćdziesiątego piątego. Napisano w niej, że

1

Obecnie notatka znajduje się w archiwach
IPN, Oddział w Lublinie.
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z siecią TW2 dotychczas nie pracował.
Że prowadził jedną sprawę, w której
brakowało tajnych źródeł informacji. Że
nie wykazywał inicjatywy na odcinku
pozyskiwania TW, ale dbał o społeczną
użyteczność swojej pracy. Że pracował
nad podniesieniem poziomu zawodowego i politycznego, lecz politycznie
wyrobiony był średnio. Że nie brał aktywnego udziału w życiu organizacji
partyjnej, ale jego strona etyczno-mo-

polleną. Niewykluczone, że za pierwszym razem nie odważył się wejść.
Przez nieśmiałość. Za drugim razem
uwijała się z nożyczkami w ręku. On
w garniturze i pod krawatem. Włosy zaczesane – wiemy jak. Tym razem wszedł
i spytał: – Pani strzyże mężczyzn?
Skinęła głową, zarumieniła się.
Mogli jednak poznać się gdzie indziej:
na prywatce albo zabawie. Na pewno
miała na imię Renata. Na pewno po-

ralna nie budziła zastrzeżeń. I że miał
perspektywę wzrostu.
To prawda. Skończył dopiero 25 lat.
Ożenił się. Ona zwykle nosiła blond
włosy starannie ułożone w stylu modnym w latach 60. Pierwszy raz mógł ją
zobaczyć przez szybę zakładu fryzjerskiego ubraną w fartuszek pachnący

prosił ją o rękę. Z bukietem róż, może
goździków, spytał, czy za niego wyjdzie.
Zgodziła się.
Trzeba ją było sprawdzić.
Funkcjonariusz zanotował: pochodzenie społeczno-robotnicze. Majątku
nie posiada. Opinię ma dobrą. Mieszka
z rodzicami, ma młodszą siostrę. Ojciec

Lublin w czasach PRL.
Fot. Jacek Mirosław, 1972.
Ze zbiorów Jacka Mirosława.

2

TW – tajny współpracownik.

16

nr 42 (2013)

Kapitan
fryzjer pracuje w Spółdzielni Fryzjer- poufne z wieloma osobami spośród
skiej w Lublinie. Matka jest pracowni- kadry naukowo-dydaktycznej. Znany
kiem umysłowym, lecz w jakim przed- w środowisku i cieszy się autorytetem”.
siębiorstwie, tego nie ustalono. Siostra
Miewał też wpadki.
Elżbieta w liceum. Rodzina z krajami – Naruszyliście podstawowe zasady orkapitalistycznymi nie ma kontaktów.
ganizacji pracy operacyjnej. DopuściMłodej parze urodził się syn. Na ko- liście do poważnych zaniedbań w pramendzie Witolda G. uznawano wtedy
cy z osobowymi źródłami informacji
za zdyscyplinowanego, prawdomówne- – krzyczał na niego przełożony.
Zaniedbania obiecał wyeliminować.
go, koleżeńskiego i lubianego w kolektySłowa dotrzymał. W roku 1982 nawie. Przełożeni wciąż narzekali jednak
na jego niewielką inwencję. Potwierdzi- czelnik zauważył: „Powierzony mu odła to sprawa o kryptonimie „Szkodnia- cinek pracy należał do trudnych i pracocy” – założona na podstawie sygnałów
chłonnych, z nałożonych obowiązków
o szkodliwej działalności przy budowie
wywiązywał się bardzo dobrze. Posiakanału Wieprz–Krzna. Witold nie po- dał bardzo dobre rozeznanie na ochratrafił tej sprawy wyjaśnić, a jego stara- nianym obiekcie”.
nia nie rokowały rychłego jej zakończeUMCS-em (w tym Akademickim
nia. Zamiast jechać w teren, prowadził
Centrum Kultury UMCS „Chatka
korespondencję. Informacji szukał w lo- Żaka”) zajmował się czternaście lat.
Miał na koncie osiemnaście ujawniokalnej prasie i dziennikach radiowych.
– Studiuj literaturę marksistowską i czytaj tygodniki polityczno-społeczne –
poradził przełożony.
Syn miał dwa latka.
Witold G. w maju sześćdziesiątego
ósmego odpowiadał za osobisty kontakt z sześcioma TW, z których trzech
pozyskano w okresie dwóch lat. Wiedział już, kiedy ma do czynienia z tym,
co antysocjalistyczne. Umiał też pozyskiwać agenturalne źródła informacji. Z czasem uzyskał stopień kapitana. Miał już doświadczenie, łatwo
łączył teorię z praktyczną pracą operacyjną. Miał na koncie sprawę, w której rozpracował nielegalną organizację
w środowisku studenckim, i był autorem kompleksowej informacji o sytuacji polityczno-operacyjnej w środowisku akademickim. W Wydziale III
KWMO lubiano go.
W 1979 roku naczelnik napisał: „Witold
G. posiada bardzo dobre ogólne rozeznanie środowiska UMCS. Co za tym
idzie, dobre kontakty służbowe bądź
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nych zagrożeń w tej instytucji, z czego
pięć zlikwidował. Wszystkie w okresie
od 1 kwietnia 1980 do 1 kwietnia 1982
roku. Był samodzielny, zaangażowany,
zdecydowany i zaradny.
Prywatnie przykładny mąż i ojciec.
Teść. W osiemdziesiątym ósmym jego
syn wziął ślub z ceremoniałem świe-

Pomnik Marii Curie-Skłodowskiej
na miasteczku akademickim
UMCS w Lublinie.
Fot. Jacek Mirosław.
Ze zbiorów Jacka Mirosława.
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jako dyspozytor odcinkowy w DRKP.
O 22 samowolnie opuścił stanowisko
pracy. Nie zgłosił się aż do 13 maja. Potem tłumaczył przełożonym, że zniknął,
ponieważ zachorowała żona. Musiał
wezwać karetkę pogotowia i zaopiekować się dzieckiem.
Komisja dyscyplinarna nie uwierzyła. Zachowanie Mieczysława G. uznała za ciężkie naruszenie podstawowych
obowiązków pracowniczych – jaskrawe
naruszenie dyscypliny i zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.

PS

Budynek Chatki Żaka w Lublinie
(około 1970 roku).
Fot. Edward Hartwig.
Ze zbiorów Ewy
Hartwig-Fijałkowskiej.

ckim. Wybranka syna i jej rodzina
także reprezentowali światopogląd
materialistyczny.
W milicji spędził dwadzieścia osiem lat.
Miał pięćdziesiątkę, kiedy zaczęła nadawać pierwsza prywatna stacja radiowa
RMF FM. Przeszedł na emeryturę, ze
względów zdrowotnych. Choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze. Z badań
wynikało, że kapitan nie jest już zdolny
do służby w MO.
Wróćmy do Mieczysława G. Tego, który w wieku dwudziestu lat kradł obrączki i zegarki. Prowadził kwiaciarnię.
Później pracował na stacji PKP Lublin w służbie ruchowo-technicznej. Był
stażystą, potem dyżurnym ruchu klasy
III, później II. Wreszcie mianowano go
pracownikiem Przedsiębiorstwa PKP
i przeniesiono do Dyspozytury Rejonowej Dyrekcji Kolei Państwowych na stanowisko dyspozytora. Zdał wymagane
egzaminy specjalistyczne i awansował.
Mógłby wspiąć się wyżej, gdyby nie noc
z 4 na 5 maja 1981 roku. Miał służbę
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Drzwi otwiera mężczyzna. Wysoki, dobrze zbudowany. Raczej nie gruby. Ma
72 lata. Wydaje się mocny i silny. Granatowa koszula z krótkim rękawem i kapcie. Włosy siwe, krótko przystrzyżone.
– Dzień dobry, pan Witold G.?
– Tak.
Tłumaczę, kim jestem i po co
przyszłam.
– Aaa, coś Krzysiek Borowiec wspominał – przyznaje.
Ma na myśli głośnego w latach 70.
i 80. reżysera. Mieszkają na sąsiednich
osiedlach.
– Czy zgodzi się pan na rozmowę?
– Niech mówi Borowiec.
– Każdy powinien mieć szansę na swoją
opowieść. Opowiadam o teatrze przez
pryzmat historii – przekonuję.
Chcę na przykład spytać kapitana o to,
gdzie spędzał wakacje. Albo jaką lubił
zupę. Czy pamięta datę rocznicy ślubu.
– Czy zostanie pan bohaterem tekstu?
Może…
– Niech on mówi – przerywa mi. – Życzę miłego dnia.
27 kwietnia 2012
Korzystałam z archiwum
Instytutu Pamięci Narodowej,
Oddziału w Lublinie
– sygnatura IPN Lu 0211/4451.
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Fragmenty artykułu o teatrze
alternatywnym i studenckim.
wuka, Teatr nieuczesany, „Kurier
Lubelski” z 21–22 V 1977 r.
Z Archiwum Grupy Chwilowej.
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W dniu 2 marca 2012 18:16 użytkownik renia napisał:
Droga Pani Ago,
Ciekawa jestem, na ile własne zainteresowania kierują Panią
na te ścieżki dawnego teatru, a na ile jest to po prostu czyjś
pomysł napisania wspomnień? To pytanie mogłoby rozpoczynać naszą rozmowę. Dlaczego? Bo oglądanie się na swoje
20–30 lat to dotykanie niemal swojego dziecięctwa, a już na
pewno swojej płomiennej młodości. Co dziwniejsze – taką
młodość wyczuwam nadal. Mimo wylewu krwi do mózgu
i zacierania się pamięci.
Lata teatralne to bajka, mająca nadal swoje niteczki, przyjaźnie nawiązane przed laty odżywają z niebywałą siłą i teraz jedne zamieniły się w miłość, trwającą do dziś i daj Boże na wieki.
Czy Pani zechciałaby pogadać? Na razie byłoby to możliwe
tylko e-mailowo, bo jestem praktycznie sama i z trudnością się poruszam.
Ściskam kciuki za powodzenie w napisaniu frapującej
opowieści.
Renia
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Zastawa „cebulowa”

Zastawa „cebulowa”
Kredens jest niewysoki. Stoi tuż za
drzwiami mieszkania na poddaszu kamienicy znajdującej się opodal placu
Zamkowego w Lublinie. Mieści talerze,
kubki, inne przedmioty. Także zastawę
„cebulową”. W jej skład wchodzi spodek, średniej wielkości i przezroczysty.
Ma „cebulowy” nadruk i kilka, może
kilkanaście lat. Kiedy Renia pierwszy
raz z niego jadła, nie mogła wiedzieć,
że fakt, iż teraz sama może go wyjąć
i z powrotem włożyć do kredensu, podnieść i opuścić, będzie dla niej wielkim
sukcesem. Nie mogła też wiedzieć, że
komputer i Internet staną się dla niej
namiastką kontaktu. Że tak będzie robić zakupy, wyrażać myśli, mówić, czego chce, że tak będzie rozmawiać.
Dziś, kiedy siada w fotelu – wygodnym i czarnym, stojącym naprzeciwko monitora – herbatę w kubku stawia
po lewej stronie biurka. Kubek wydaje
się ciężki, herbatę robią jej dzieci albo
mąż. Coraz częściej parzy ją sama, już
to potrafi.
Na biurku – za nim i na nim, przy
łóżku – obok niego i przed nim, pełno przedmiotów: słonie na szczęście,
drewniany kot, anioły w postaci obrazków czy figurek. I zdjęcia. Z fotografii
obok łóżka patrzy razem z mężem – ma
na imię Grzegorz. Zdjęcie jest sprzed

mówi, ze swoją siwizną, stał się dla niej
miarą czasu. I choć z czasem pamięć
zaczęła jej wracać, to jeśli chodzi o fotografie, dat nadal nie musi pamiętać.
Wystarczy, że spojrzy na kolor brody
męża i śmiało może powiedzieć, że było
to kilka lat temu, kilkanaście – albo
niedawno.
Renia patrzy też ze zdjęcia, które stoi
obok łóżka. Nie jest już na nim studentką, choć wygląda na dwadzieścia kilka
lat, a w to, że może być po trzydziestce,
trudno uwierzyć. Ma dziewczęcą urodę,
luźny T-shirt i ciemne włosy uczesane
tak, że odsłaniają czoło.
Dziś Renia, kiedy spogląda na fotografie i chce ocenić, z jakiego okresu pochodzą, widzi nie tylko na zarost męża,
ale też siebie – i wtedy może stwierdzić, czy jakieś wydarzenie miało miejsce przed, czy po „tamtym”. Zdjęcie, na
którym ma na sobie T-shirt, na pewno
jest wcześniejsze. Ona bez grzywki, a siwizny w jego brodzie jeszcze niewiele.
Teraz Renia ma włosy ciemne, ścięte
na kacapkę i nosi grzywkę, która przysłania blizny. Kiedy wstanie (wstaje
i siada sama), zdejmie okulary (zwykle
je nosi i wtedy zasłania prawe oko), wyprostuje prawą rękę, delikatnie pomagając sobie lewą (od kilku dni jej się to
udaje), a prawy kącik ust uniesie lewą

Ze zbiorów Renaty Dziedzic-Rzepeckiej

Renata Dziedzic-Rzepecka (ur. 1959)

Z wykształcenia inżynier
zootechnik, z pasji aktorka teatrów alternatywnych, instruktor teatralny,
animator kultury. Była
aktorką Grupy Chwilowej
i Teatru NN. Uczestniczyła w przygotowaniu
i realizacji projektów
związanych z kulturą
żydowską i ukraińską.
Pracowała w lubelskim
oddziale „Gazety Wyborczej”, Katolickim Radiu
Plus i Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Sceny ze spektaklu
Cudowna historia.
Fot. Mieczysław Sachadyn.
Ze zbiorów Mieczysława
Sachadyna.

kilku lat. Dokładnej daty, nawet roku,
Renia nie pamięta, ale Grześ, jak o nim
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dłonią, widać, że jest piękna. Tak jak na
dużej fotografii, która wisi na ścianie.
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Trudno uwierzyć, że to zdjęcie zrobiono już po „tamtym”. Renia uśmiecha się
właśnie w ten swój uroczy sposób i pokazuje, jak do fotografii przytrzymywała mięśnie twarzy. Tak, prawy kącik ust
uniosła lewą dłonią. To, jak się śmieje ze
zdjęcia, widać już w drzwiach mieszkania. Widać też mnóstwo książek.
– Pełno ich. – Rozglądam się.
Renia zaczyna mówić, ale na mojej
twarzy chyba widać niepewność, może
zmieszanie, bo Łukasz, jej dwudziestoletni syn, podpowiada: – Mama mówi,
że już nie dba o nie.
Kilka minut później zaczynam rozumieć, Renia mówi całkiem wyraźnie.
Na przykład kiedy pytam, którą książkę lubi. Jest ich naprawdę mnóstwo. Na
półkach – przy ścianie i tej na górze.
Widzę Hrabala, Czechowa. Renia lubi
Mistrza i Małgorzatę. Uwielbia też poezję Mandelsztama.

Sceny ze spektaklu
Cudowna historia.
Fot. Mieczysław Sachadyn.
Ze zbiorów Mieczysława
Sachadyna.
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Dziś jest lekko po pięćdziesiątce.
Podpiera się laską. Wcześniej miesiącami leżała, potem był chodzik, teraz
ta laska. Od kiedy? Tego nie pamięta, dlatego przegląda swoje archiwalne e-maile. Bo nie tylko broda męża
i jej uśmiech, ale i wirtualna skrzynka
pocztowa mówi jej, co i kiedy się wydarzyło. Laskę kupiła na Allegro, datę
może sprawdzić w komputerze. Żeby
zrobić zakupy, też nie musi wychodzić z domu. Mija kilka minut, Renia
przegląda kolejne strony. Teraz czyta
e-maile z maja ubiegłego roku. Dalej
nie sprawdza, ale wiemy, że laskę na
pewno ma już ponad rok.
Na monitorze komputera ma też otwarty plik tekstowy. Pisać zaczęła niedawno. Najpierw prozę, potem wiersze.
Mówi, wyraźnie: – Mnie czasami coś
gnębi. Wcześniej tylko myślałam, potem zaczęłam pisać. Dużo o Bogu i wierze, dobru i złu, śmierci i życiu.
Bywa, że kiedy pisze o śmierci, to na
przykład o tym, że można się jej nie bać.

Że wszyscy czują przed nią lęk, póki nie
mają jej za sobą. „Przeżyłam tzw. śmierć
kliniczną, nic nie pamiętam, tylko ta
niezwykła radość odczuwana jeszcze
po odzyskaniu przytomności”.
Bywają dni, kiedy tematem dla Reni
staje się sam Bóg. Jak wtedy, kiedy pisała, że miała w życiu ogromne szczęście. Szczęście? Tak, szczęście. Trafiła na
ludzi, którzy uczyli ją o wielkości Boga,
ale bez pogardy dla innych religii i wyznań, pozwolili jej pokochać Boga bez
szukania bezwzględnej prawdy. Pisała
i o tym, że pomagali jej uwierzyć, bez
naukowych argumentów, a z dziecięcą
prostotą i ufnością.
… jednak nie jest proste odczytywanie
JEGO słów, gdy inni wrzeszczą!
a kto szaleje, jak źle się dzieje?
a kto się cieszy, jak ludzi uciszy
złym, okrutnym, w serce uderzeniem,
niedostępnej miłości pragnieniem?
BÓG rękę wyciąga
z troską nad nami,
ale… chwycić ją
musimy SAMI!
to wtedy słychać dobre słowa
wędrującej do BOGA duszy
wyraźne, mimo szalejącej burzy,
pełne cudnie ciepłych nut grania,
nabrzmiałe miłością i cudem oddania…
O pierwszym balu:
Kaszmiry, jedwabie i tiule
Pachnące cudnie
Poukładane w zmysłowe wzory
Rozpoczynają pierwszego walca
Prawie bezgłośny, lekki krok
Spojrzenia subtelnie powłóczyste.
Pierwszy taniec
Pierwszego balu, cudownego balu.
Pierwszy taniec – skromny i poważny
Rozwiera wrota jasności kolorowej!
Już nigdy
Nie usłyszymy dziecięcego paplania…
Młodość zaszalała – uroczo, z energią!
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I… ustawiła rodziców w kolejce
Wiecznych oczekiwań.
Oto epoka
Ważnych kroków – nie tylko walca…
Decyzje o życiu zapadają wyważenie:
Jeszcze nieśmiało wypowiadane słowa,
Już wkrótce będą budowały świat.
Ten pierwszy bal!
raz-dwa-trzy, raz-dwa-trzy, raz…
Pliki tekstowe Reni mogą zawierać już
tysiące wierszy. Niektóre teksty poprawia, uzupełnia. Bywają i takie, do których nie wraca. Pyta mnie, a może jednak samą siebie: – Ciekawe, czy któryś
z tych tekstów może być interesujący?
– Ktoś czyta?
– Mój mąż.

Kiedy mówi, słychać, że potrafi już panować nad głosem, który na co dzień
jest dość wysoki, ale kiedy Renia się
postara, odzyskuje swój niski tembr,
ten sam, który miała przedtem. Także wtedy, kiedy była jeszcze studentką.
Teraz ćwiczy samogłoski i już potrafi
wymówić je pełnymi ustami: „a”, „o”,
„u”. Rozchyla wargi i trenuje, aby mówić jeszcze wyraźniej. Wtedy te same
samogłoski mogła ćwiczyć z innych powodów. Na przykład w związku z teatrem – ale żeby rozwinąć ten temat,
musimy się cofnąć.
Renia była studentką zootechniki. Kiedy miała niespełna dwadzieścia
lat, pasjonowały ją zwierzęta dalekich
krajów. Pamięta, że w Lublinie mówiło
Próba do spektaklu Cudowna
historia. W dzwonach zamiast
serca znajdowały się gipsowe
odlewy głów członków Grupy
Chwilowej.
Fot. Mieczysław Sachadyn.
Ze zbiorów
Mieczysława Sachadyna.

– Ocenia?
– Czasem się zachwyca – mówi Renia,
a na jej twarzy znów maluje się uśmiech.
Potem na chwilę urywa i dodaje: – On
jest moim mężem i inaczej na to patrzy.
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się, iż będzie tu ZOO. Chociaż na zajęcia chodziła rzadko – z genetyki miała
mocną piątkę. Na wykładach bywała
nieczęsto, bo zamiast na uczelnię szła
do Chatki Żaka.
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3

Teatr alternatywny w Lublinie założony w 1975 roku jako kabaret Nazwać (Grupa
Chwilowa). Początkowo działał przy Chatce Żaka w Lublinie. Po
sukcesie dwóch pierwszych programów –
Gdzie postawić przecinek. Obrazki oraz Pieśni
nagminne – wieczór autorski Witalisa Romeyko
– nagrodach na Festiwalu Teatrów Debiutujących „Start 75” w Opolu
i FAM-ie Grupa rozszerzyła skład i rozpoczęła
prace nad swoim pierwszym spektaklem teatralnym. W 1976 roku,
na pierwsze Konfrontacje Młodego Teatru w Lublinie, Grupa
Chwilowa przygotowała Scenariusz. Kolejne premiery to Pokaz
(1977), Lepsza przemiana materii (1978), Martwa natura (1980) i Cudowna historia (1983).
Teatr prezentował swoje spektakle na festiwalach w Polsce i za granicą, m.in. we Włoszech,
Francji, w Niemczech,
Portugalii, Danii, Norwegii, Szwecji, Czechosłowacji, Wielkiej Brytanii oraz Izraelu.

4

Tomasz Pietrasiewicz –
bohater reportażu Prochowiec.

5

Krzysztof Borowiec –
bohater reportażu ZOMO najmocniej bije brawo.

6

Jerzy Lużyński – aktor
Grupy Chwilowej.

7

Bolesław Wesołowski –
współzałożyciel Grupy
Chwilowej.

8

Jerzy Rarot – studiował
wtedy na Wydziale Prawa UMCS i występował
w Teatrze Grupa Chwilowa. Później aktor
w Teatrze NN. W 1993
roku ukończył aplikację notarialną. Obecnie prowadzi prywatną kancelarię notarialną
w Krasnymstawie.
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Mniej więcej wtedy, kiedy Telewizja
Polska wyemitowała premierowy odcinek serialu Kariera Nikodema Dyzmy,
a w Warszawie odbyła się inauguracja
Międzynarodowych Spotkań Teatralnych, Renia poznała „mocną czwórkę”.
Była wiosna roku 1980.
„Mocna czwórka” – bo tak ją określa
Renia – działała w teatrze. Nazywała się
Grupa Chwilowa3. Razem ćwiczyli emisję głosu: „a”, „o”, „u”. „Mocną czwórkę” Renia dobrze pamięta – w składzie,
jaki zastała tuż przed przedstawieniami Martwa natura i Cudowna historia.
Kolejność jest przypadkowa. Przyjmijmy, że najpierw zetknęła się z Tomkiem
Pietrasiewiczem4 . Drugi niech będzie
Krzysiek Borowiec, zwany „Borówą”
(reżyser Grupy)5, potem Jurek Lużyński6 i wreszcie Bolek Wesołowski7, który,
jak wspomina Renia, fantastycznie grał
na gitarze i potrafił pociągnąć za sobą
innych, kiedy brakowało im energii.
Kiedy Renia spotkała ich po raz
pierwszy, siedzieli na materacach
i rozmawiali.
Krzysztof Borowiec: – Ogłosiliśmy
zapisy do teatru i do szóstki w Chatce
Żaka weszła taka sierota – uśmiecha
się, mówiąc o Reni – i została w Grupie.
Sala miała ściany i sufit pomalowane
na czarno. Kiedy pojawiła się tam Renia, dyskutowali o życiu. Pierwsza, a potem kolejne rozmowy zaczynały się od
błahostek – na przykład od tego, jak
poznać kłamcę – kończyły się zaś na
tematach poważnych – kto kłamie na
świecie.
„Borówa” wspomina, jak Renia nogą
w bolszewickim bucie rozgniatała piłeczki pingpongowe w spektaklu Martwa natura. Ona nie może sobie tego
przypomnieć, za to pamięta, że były
próby. Nawet kilkunastogodzinne. Zamyka oczy, widzi tamtą salę. Tak, sufit
też był czarny. Wie też, że potem do
„mocnej czwórki” dołączył Jurek Rarot8.

Albo to, że kiedy ona trafiła do teatru,
zajrzała tam też Eda Ostrowska. Eda,
teraz poetka, zakochana w poezji absolutnie. Eda, która czasem wpada do
Reni i czyta wiersze. Albo rozmawiają
o dzieciach, bo Eda ma syna w wieku
Agi – córki Reni.
Aga jest najmłodsza. Dzieci Renia ma
troje. Cała ich piątka jest na zdjęciu tuż
przy łóżku, obok fotografii, z której Renia patrzy razem z mężem. Na tamtym
zdjęciu dzieci były jeszcze dziećmi, teraz mają 25, 20 i 16 lat, choć dla Reni
ta najmłodsza ma 15 – 25, 20 i 15, tak
liczby wyglądają lepiej.
Renia pamięta, że zdjęcie, na którym dzieci są dziećmi (dla matki będą
nimi zawsze), robił profesjonalny fotograf. Jest pewna, że na Starym Mieście
w Lublinie. Nosiła jeszcze długie włosy.
Na zdjęciu ma śmiejące się oczy i zdrową cerę. – To było wtedy, kiedy kręcili
film o Żydach – mówi. – Tylko Grzegorz i Aga dostali rolę. Łukasz! – woła
syna, który siedzi w sąsiednim pokoju.
– Na pewno mój mąż pamięta. Może
Łukasz…
– Nie pamiętam – Łukasz kręci tylko
głową i dodaje: – Ale to był film o II
wojnie. Można sprawdzić, bo grał tam
Martin Landau…
Martin Landau miał już na koncie
Oscara, kiedy u jego boku zagrał mąż
Reni. Był rok 2004, a w Lublinie stworzono polsko-brytyjską koprodukcję The Aryan Couple (Aryjska para).
Film był thrillerem opartym na faktach.
Tłem – Holocaust węgierskich Żydów
w 1944 roku. Grzegorz Rzepecki grał
Żyda.
– Od znajomych dowiedzieliśmy się, że
będą potrzebni statyści. A nasze córki chciały zobaczyć, jak wygląda plan
filmowy, więc poszły na casting. A ja
z żoną razem z nimi, dla towarzystwa.
Okazało się, że zakwalifikowała się
młodsza córka i… ja, bo jako brodacz
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jestem trochę podobny do Żyda – opowiadał „Kurierowi Lubelskiemu”9 pan
Grzegorz, który wówczas uważał, że
sama praca statysty nie należy do najciekawszych. – Dużo czekania – tłumaczył w rozmowie z dziennikiem. Czekać
było warto dla kilku momentów, choćby takich jak ten, o którym opowiedział
gazecie dalej: – W scenie odlotu z okupowanych Węgier, kręconej w Radawcu,
maszyna stała oczywiście na ziemi, a jej
wstrząsy i drgania imitowali mężczyźni stojący na obu skrzydłach i rytmicznie się poruszający. Miło wspominam
to doświadczenie, mogę w końcu powiedzieć, że zagrałem u boku Landaua,
laureata Oscara. A moja córka zarobiła
wtedy pierwsze pieniądze, które zainwestowała w wieżę stereo.
Ta sama wieża stereo być może dalej stoi
w pokoju Agi w ich mieszkaniu. Na pewno jest tam komputer, z którego Renia
pisała do mnie e-maile. Nie wiedziałam
jeszcze, jak Renia wygląda, jak mówi, jak
się porusza, że pisze. Wtedy „użytkownik renia napisał”: „Zacznę najnaturalniej – od ostatnich moich lat, bo one
decydowały o tym, co dalej i co było…
Moja pamięć funkcjonuje na własnych
prawach. Kilka lat temu zabolała mnie
głowa”. Dalej Renia opisuje swój ból jako
oszałamiający, zatrzymujący myślenie.
Jest istotnym wspomnieniem. Choć ból
i to, co się stało, pamięta dobrze, to już
okres bezpośrednio przedtem – znacznie gorzej. Żyli normalnie: Renia, mąż,
dzieci. Rodzice chodzili do pracy, dzieci do szkoły. Pamięta tyle, że pracowała w Urzędzie Miasta Lublin i zajmowała się kulturą. Do tej pory ma tam
Zaplanowali sobie tamten dzień. Reprzyjaciółkę Małgosię. Bywa, że wpada
nia i Grzegorz. Był Sylwester, więc zado Reni na herbatę. Renia pamięta też, planowali na pewno. Wyjść na bal, do
że miała jakieś plany. Wie, że podobno
znajomych albo zostać w domu i razem
szef czekał na jej powrót. Tak było tuż
wypić szampana. Nie zdążyli. Renię zaprzed „tamtym”, czyli przed ostatnim
bolała głowa. Wzięła tabletki, położyła
dniem grudnia 2005. Miała czterdzie- się. Obudziła się na podłodze łazienki.
– Boże, pomocy! – tyle zdołała wyjęczeć.
ści pięć lat.
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Strona informatora Grupy
Chwilowej zawierającego
informacje o historii teatru, a także
recenzje teatralne.
Z Archiwum Grupy Chwilowej.

9

http://www.archiwum.
kurierlubelski.pl/module-dzial-printpub-tid-9-pid-55628.html (data
dostępu: 30.04.2013).
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Mąż złapał telefon i zadzwonił na pogotowie. Chwilę potem był lekarz, później
szpital i operacja. Renia doznała rozległego wylewu krwi do mózgu. Lekarze

Spotkanie aktorów Grupy
Chwilowej z Gustawem
Herlingiem-Grudzińskim, Neapol
1984.
Ze zbiorów Krzysztofa Borowca.

10

Gustaw Herling-Grudziński (1919–2000) –
pisarz, eseista, krytyk
literacki, dziennikarz,
żołnierz. Więziony
w łagrach i obozach
NKWD. Przez pięć lat
przebywał w kolejnych
więzieniach. Następnie
trafił do łagru w Jercewie (potem napisał Inny świat), przyłączył się
do armii gen. Andersa i walczył pod Monte
Cassino. Po wojnie pracował dla Radia Wolna Europa, poślubił Lidię, córkę Benedetto
Crocego, a w pięćdziesiątym piątym osiadł
w Neapolu.
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mówili, że pacjentka albo umrze, albo
przeżyje, ale z możliwymi konsekwencjami – całkowity paraliż albo bezpodstawna agresja – bicie, krzyki.
Jak przez mgłę Renia pamięta jeszcze szpital i ból zatrzymujący myślenie.
Potem powoli odzyskiwała przytomność, jeszcze wolniej pamięć. Pierwsze
wspomnienia powracały przez blisko
pół roku, ale proces trwa do dziś. Na
początku nie pamiętała tego, kim jest
i jak się nazywa. Nikt nie przypominał
jej o Bogu.
– Dostałam szansę. Z Bogiem i Duchem
Świętym – mówi teraz.
Gdy otrzymała pierwszą, trzydniową
przepustkę ze szpitala, mężczyznę, który siedział codziennie obok niej i miał
przemiły uśmiech, spytała: – Przepraszam, kim pan jest? Dlaczego poświęca mi pan tyle czasu? – Potem pytała
o to wiele razy.
Na to on się uśmiechał i tłumaczył,
że jest jej mężem.
Musiało upłynąć trochę czasu, nim
to zrozumiała (teraz jest tego pewna).
Przez kolejne dni i tygodnie przypominała sobie swoje dzieci, swoją ukochaną
trójcę, bo tak o nich mówi.

Grzegorz ma wielkie serce, ciepły
uśmiech, wyobraźnię i inteligencję. Kiedy za niego wyszła, wiedziała, że nie
musi obawiać się życia.
Wcześniej jednak był Krzyś. Nie,
Krzyś nie był mężem, narzeczonym ani
chłopakiem. Ani synem. Renia jeszcze
nie miała dzieci. Mówimy o czasie, kiedy jeszcze sama była dzieckiem. Lata
60. – Krzysia wymyśliła Alina Stanowska. Był teatrzykiem – wspomina Renia. Był to teatrzyk kukiełkowy, a lalki
i scenografię robiły dzieci, prawie samodzielnie. Ostateczny kształt nadawała pani Alinka. Wspaniała kobieta,
która pięknie i często się śmiała. Tak ją
pamięta Renia, która miała wtedy siedem lat i grała Wesołą Ludwikę, śpiewając: „Jestem Wesoła Ludwika, tańczę
leciutko walczyka”, kiedy miły pan grał
na pianinie.
Kilka lat później pojawił się teatr
osiedlowy, a potem młodzieżowy. Była
w liceum, połknęła bakcyla żeglarstwa.
Jeździła na rejsy. Była już aktorką Grupy Chwilowej, gdy autokarem, potem
zaś volkswagenem zjeździła Europę. Pamięta, że z teatrem odwiedziła na przykład Szwajcarię, z którą kojarzy kawę
w maleńkich filiżankach. Aromatyczną i mocną, o słodkawo-ostrym smaku i zapachu, który potem towarzyszył
jeszcze przez wiele godzin. Kawiarnie
były w Genewie, a Renia kawę piła z aktorami Grupy Chwilowej i Gustawem
Herlingiem-Grudzińskim, który osiadł
w Neapolu10.
Pisarz spotkał się z Grupą Chwilową
na emigracji, to Renia pamięta. No i to,
że słuchał ich w skupieniu i mówił szalenie inteligentnie, z emfazą. Głos miał
raczej niski, z leciutką chrypką, wesoły.
Herling był na pewno. Ale czy
w Szwajcarii? Relacje są trochę sprzeczne. Kawa w Genewie to jedna wersja, ta
Reni. Druga jest Krzysztofa Borowca,
reżysera Grupy Chwilowej. Przyjmijmy
jednak, że obie są prawdziwe, bo Renia
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po opowieści o spacerach z Herlingiem
po Genewie dodaje, że Grupa Chwilowa
miała też inne spotkanie z pisarzem. Ale
gdzie i kiedy – tutaj pamięć już ją zawodzi. Może gdzieś głęboko w pamięci ma
spotkanie, o którym mówi Borowiec –
w Neapolu? Podobnie może być z Suchedniowem, gdzie miała – tego jest pewny
„Borówa” – razem z nim robić zdjęcia.
Ona Suchedniowa teraz nie pamięta. To
czarna plama, tak mówi, czarna plama
bez najmniejszej nitki. Nawet sprawdzenie w Internecie tego nie zmienia. Zagląda raz jeszcze. Nie, dalej nie pamięta.
Pamięta za to Borowiec – także i to, że
była kawiarnia. Kawa też, ale w Neapolu:
wcześniej „Borówa” przepisał numer telefonu z „Kultury” wydawanej w Paryżu.
Jeszcze przed wyjazdem teatru, był rok
1984. Numer wykręcał już momencie,
kiedy Grupa Chwilowa wracała z Palermo. Powiedział do słuchawki: – Jedziemy przez Neapol. Chcielibyśmy się
z panem spotkać.
Gustaw Herling-Grudziński się zgodził. W Neapolu aktorzy kupili róże.
Ten, nie ten. Ten, nie ten. Może tamten? Ela Bojanowska11, aktorka Grupy
Chwilowej, krzyknęła: – Słuchajcie, to
chyba ten.
Jakiś mężczyzna niósł plastikową
siatkę.
Borowiec machnął ręką: – Ela, zapierdalaj, to on!
Siatka zasłaniała książki. Pisarz niósł
je dla Grupy.
Pili kawę z maleńkich filiżanek
i rozmawiali.
Członkowie Grupy mówili kolejno,
każdy o sobie. Herling-Grudziński zaprosił ich do siebie. Dyskutowali do
rana.
– Do zobaczenia w Paryżu – pożegnał
ich pisarz.
W marcu Grupa Chwilowa spotkała
się w Maisons-Laffitte z Jerzym Giedroyciem (zasługa Herlinga-Grudzińskiego!), potem znów z Herlingiem, któ-
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Artykuł o prezentacjach Cudownej
historii Grupy Chwilowej.
tam, Grupa Chwilowa w „Cudownej
historii”,
„Kurier Lubelski” z 22 X 1984 r.
Z Archiwum Grupy Chwilowej.

ry oznajmił: – Panie Krzysztofie, mam
zaszczyt wręczyć panu stypendium Redaktora Jerzego Giedroycia. 2000 dolarów. Proszę pokwitować.
Wtedy Borowiec podarował pisarzowi fotografie wykonane w Suchedniowie, gdzie Herling-Grudziński spędził
dzieciństwo i młodość – ten wziął od-

11

Elżbieta Bojanowska
(1957–2001) – aktorka
teatru Grupa Chwilowa, założycielka (wraz
z mężem Leszkiem Bojanowskim) Teatru
z Lublina i jego reżyserka, monodramistka.
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Afisz teatru Grupa Chwilowa.
Z Archiwum Grupy Chwilowej.

dech, zabrał zdjęcia, odszedł od stołu.
Przeglądał jedno po drugim. Wracał.
Drugie, piąte i kolejne. Podobno się popłakał, tak twierdzi „Borówa”.
Renia zagląda do Internetu. Nie, Suchedniowa nie pamięta. Nie pamięta,
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że z Krzyśkiem robiła zdjęcia. Za to filiżanki na łyk kawy ma przed oczami.
Tak jak i podróże z teatrem. Z Francją
kojarzy morze, plażę, kolory, spektakle i brawa. Pogaduchy, wino i rozmowy o Polsce. Wszystkich miejsc, które odwiedziła z teatrem, nie pamięta.
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Ale wie, że na pewno był Paryż – niedługo po tym, kiedy stamtąd wrócili, w Polsce ogłoszono stan wojenny.
Pamięta, że cały świat najpierw runął, by powoli i uparcie się odbudowywać. Zajęła ją codzienna praca w teatrze przy Cudownej historii, w dużej
mierze inspirowanej prozą Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego.
Wie, że była Sycylia. Wspomina też
Anglię, Danię, a przede wszystkim
Norwegię. Norwegię, którą poznawała
przez szyby volkswagena. – Kupiliśmy
go gdzieś w Europie – mówi Renia. –
Nie pamiętam kiedy.
Do dziś ma słabość do tej marki.
Pamięta, że volkswagen był niebieski
i duży. To, że miał cztery lata, model
LT350, do 3,5 tony, silnik volvo, pojemność 2380, 6 garów, z tyłu podwójne
koła, mówi już Krzysztof Borowiec. Wyjaśnia, że Grupa kupiła auto w Kopenhadze, gdzie zarobiła sporo pieniędzy,
i że polecili je aktorom koledzy współpracujący z KOR-em12 . W bagażowej
części auta członkowie Grupy wycięli
miejsce na szybę i zamontowali siedzenia. Tak z towarowego volkswagen stał
się towarowo-osobowy.
Jako teatr zjeździli nim całą Skandynawię. Aż po Tromsø – miasto za kołem podbiegunowym, gdzie rosną palmy karłowate. Tak, Norwegia zrobiła
na Reni kolosalne wrażenie. Zakochała
się w norweskim myśleniu, byciu i ży- Dalej mówi już Renia: – Oszczędni
ciu. Być może dlatego teraz w Norwegii
w słowach, emocjach. Bardzo mili. Dzimieszka jej córka Hanna.
siaj to się zmieniło. Zwiedziliśmy całą
– Nieświadomie pakowałam w nią mi- Norwegię, aż po jej północ.
łość do Norwegii – tłumaczy Renia. –
Na chwilę zapada cisza.
Te skały, było czysto. Teraz to się zmie- – Dlaczego nie zostałam w Norwegii? –
niło, ale wtedy Norwegowie byli…
pyta sama siebie Renia i zaraz odpowiaTu pada przymiotnik, którego nie
da: – Bo w Polsce narodził się Teatr NN.
rozumiem.
W 1990 roku część Grupy Chwilowej,
– Jacy? – pytam delikatnie.
pod kierownictwem Tomasza Pietrasie– Mama mówi, że oszczędni – wyjaśnia
wicza, rozpoczęła pracę nad własnym
mi Aga, córka Reni, która właśnie szy- projektem artystycznym, powołując do
życia nowy lubelski teatr – Teatr NN. Po
kuje się na próbę bierzmowania.
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Prom do Skandynawii. Stoją, od
lewej: Jerzy Rarot, Renata Dziedzic,
Krzysztof Borowiec, Wojciech
Chojno, 1985.
Ze zbiorów Krzysztofa Borowca.

12

Komitet Obrony Robotników – organizacja opozycyjna działająca od września 1976 roku. Powstała w reakcji
na wydarzenia w Radomiu i Ursusie.
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Scena ze spektaklu Ziemskie
pokarmy Teatru NN w reżyserii
Tomasza Pietrasiewicza. Premiera
odbyła się 13 września 1991 roku.
Na zdjęciu wykonawcy (od lewej):
Jerzy Rarot, Renata Rzepecka,
Witold Dąbrowski i Grzegorz
Linkowski.
Fot. Tomasz Romski.
Z Archiwum TNN.

13

Więcej w reportażu
ZOMO najmocniej bije
brawo.

14

Wędrówki niebieskie –
przedstawienie przygotowane w Teatrze
NN. Wykonanie: Grzegorz Linkowski, Jerzy
Rarot, Renata Rzepecka. Wiolonczela: Witold Dąbrowski. Muzyka: Witold Dąbrowski.
Reżyseria: Tomasz Pietrasiewicz. W przedstawieniu wykorzystano teksty N. Bomsego, M. Bułhakowa,
M. Cwietajewej, H. Hofmannsthala, W. Nabokowa, W. Szekspira oraz
pieśń M. Karłowicza
Pamiętam ciche, jasne,
złote dnie… Premiera: 11
V 1990 roku.
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tym rozstaniu w Grupie Chwilowej zostali Krzysztof Borowiec i Jerzy Lużyński, którzy nawiązali współpracę z dwójką rosyjskich aktorów: Iriną Nabatową
i Aleksiejem Zajcewem13.
Siedziba Teatru NN mieści się dzisiaj
przy ulicy Grodzkiej, na Starym Mieście w Lublinie. Teatr ma inny charakter

niż wtedy, kiedy powstał. Renia lubi go
odwiedzać. Jakiś czas temu na wózku,
a teraz o lasce. Kilka lat przed tamtym
sylwestrem do Teatru NN przychodziła jako aktorka.
Dla Reni przejście z Grupy Chwilowej do Teatru NN okazało się zupełnie
naturalne. Pamięta, że Tomasz Pietrasiewicz wyreżyserował przedstawienie.
Nie pamięta daty, ale tytuły – już tak.
Pierwszy spektakl Teatru NN to Wędrówki niebieskie14 , drugi – Ziemskie
pokarmy. Dobrze pamięta nie tylko tytuły przedstawień. Wie, że wtedy pojawił się Grześ. Był ślub. Potem dzieci.
Grześ, czyli Grzegorz Rzepecki, pracuje
w Warsztatach Kultury w Lublinie. Dla
Lublina wymyślił na przykład Jarmark
Jagielloński. Inicjował i współkoordynował takie projekty jak Noc Kultury
czy Planeta Lublin. Jest dumny z bycia
mężem i ojcem. Lubi ludzi, zwierzęta
i rośliny. Podobnie zresztą jak Renia.
Zaraz przed „tamtym”, kiedy pojawił się

ból, Renia pracowała w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Przedtem w Katolickim Radiu Plus, a jeszcze wcześniej
– od 1998 roku do 2001 – w lubelskim
oddziale „Gazety Wyborczej”. Wszystko, co robiła po teatrze, miało zabarwienie teatralne albo ogólniej mówiąc:
kulturalne.
Zwykle przebywa w mieszkaniu na poddaszu. Sama albo z mężem – gdy wróci
z pracy, albo z dziećmi – kiedy przyjdą
ze szkoły. Zdarza się, że zajrzy któraś
z koleżanek. Czasem Małgosia, czasem
Eda. Bywa, że łapie się na śpiewie i próbach teatralnych. Wtedy czas nabiera
dla niej magicznego wymiaru, a ćwiczenia rehabilitacyjne są łatwiejsze. Zdarza
się, że o lasce drepcze do Teatru NN,
który wciąż daje jej siłę. Smakuje tam
życie. Pielęgnuje miłość do Żydów, zrodzoną pewnego dnia mnóstwo lat temu.
Do poezji Anny Achmatowej, Mariny
Cwietajewej i Osipa Mandelsztama.
W mieszkaniu na poddaszu książki są
wszędzie. Na półkach naprzeciw wejścia i na tej długiej przy suficie. Książki
i zdjęcia – tak jak to na ścianie, gdzie
razem z Grzesiem patrzy i się uśmiecha,
przytrzymując dłonią i unosząc prawy
kącik ust. Tego, że miała wylew i ma
niesprawną część ciała, nie widać. Widać za to uczucie męża i żony. I zapisane na fotografii słowa, że miłość cierpliwa jest i łaskawa. Że wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Że miłość nigdy nie ustaje.
Mąż na tym zdjęciu ma już posiwiałą brodę. Był przy Reni, kiedy leżała na
podłodze łazienki. Potem przy szpitalnym łóżku. Był, kiedy pytała: „Kim pan
jest?”. I jest teraz. Zabiera żonę na spacery, jak ten ostatni, mniej więcej trzygodzinny, ścieżką rowerową. Renia dobrze pamięta inną przechadzkę. Jakiś
czas temu, kiedy szli razem, spotkali
mężczyznę w średnim wieku. Utkwi-
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ło jej to w pamięci, bo mąż powiedział
wtedy: – To jest ten, który cię operował.
Od operacji minęło kilka lat. Renia
prostuje już rękę, unosi przedmioty. Tak
jak teraz spodek, na którym leżą wafelki
z nadzieniem kakaowym.

– Jak widzisz, chodzę, siedzę, podnoszę się – mówiąc, unosi talerzyk i dodaje: – Ten jest z zastawy „cebulowej”.
Za trzy lata, jak się spotkamy, będę już
zupełnie inna.
maj 2012

Z PRASY: kronika studencka
„Sztandar Ludu” z 27 marca 1973 roku informował:
Dziś, o godz. 20, w Klubie „Skrzat”
(„Chatka Żaka”) odbędzie się dyskusja nad tezami programowymi pracy
studenckich kół naukowych lubelskiego środowiska. Po dyskusji wręczone
zostaną nagrody i wyróżnienia dla
studentów i aktywistów, którzy brali
udział w pracach studenckich kół naukowych.
***
W ramach Jarmarku-73 Studenckie
Bractwo Satyryczne z Akademii Medycznej „Loża 44” wystawiło swoją
kolejną premierę pt. Memento mori
bluesparlando macabroso, utrzymaną
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w konwencji kabaretu. Przedstawienie
wszystkim się podobało, a najbardziej
cieszy fakt, że nareszcie w tej dziedzinie zaczyna się u nas coś dziać.
***
Od dwóch miesięcy mieszkańcy Domów Studenckich „Femina”, „Grześ”
skarżą się na brak ciepłej wody. Żadne interwencje nie odnoszą skutku,
a beznadziejnej sytuacji końca nie widać. Sądzimy, że naszą uwagę potraktuje poważnie Dział Techniczny UMCS
i w miarę szybko załatwi palący problem. 

(jgr)
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DS „Grześ”
Pokój przesłuchań

Ze zbiorów Andrzeja Mathiasza.

Andrzej Mathiasz
(ur. 1959)

Aktor, animator kultury, scenarzysta, reżyser
i filmowiec. Absolwent
prawa UMCS. W latach
1977–1992 aktor Teatru
Provisorium.
Współzałożyciel
Niezależnego
Zrzeszenia
Studentów.
W dniach 13–14 grudnia
1981 roku uczestniczył
w strajku studentów
UMCS w Chatce Żaka
i domu akademickim
„Grześ”. Po zakończeniu
strajku (wraz z innymi
jego uczestnikami) dołączył do protestu pracowników Lubelskich Zakładów Naprawy Samochodów. W stanie wojennym
aresztowany i oskarżony
o zorganizowanie i kierowanie strajkiem okupacyjnym w domach
studenckich UMCS. Jest
reżyserem filmów dokumentalnych i widowisk
plenerowych oraz twórcą
autorskiego Teatru Projekt (1992). W 2001 roku
powołał do życia Kinoteatr Projekt. Reżyser
pełnometrażowego filmu
Numer (2006). Obecnie
związany z Centrum Kultury w Lublinie.

15

Przesłuchanie Jarosława
Kani odbyło się 4 I 1982
roku.
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W pierwszej kolejności przesłuchiwani
są Jarosław Kania15, pani Kasia i Jan S.
Przesłuchuje ich kapitan – z Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej.
Pierwszy mówi Kania: – Była 11.
Przebywałem w Chatce Żaka16. Oprócz
mnie jakieś trzydzieści, może czterdzieści osób.
Kapitan pyta, po co Kania tam poszedł.
– Żeby spotkać się z kolegami.
Kapitan pyta, z kim Kania się spotkał.
Ten odpowiada, że byli Kazimierz
Iwaszko, Edmund Piotrowski, Adam
Pęzioł i inni. Nazwisk tych innych nie
pamięta.
Kapitan pyta o megafon.
Kania go widział.
Kapitan pyta, co przez megafon
mówiono.
Kania na to, że podawano ocenę sytuacji, jaka zaistniała w związku z wprowadzeniem stanu wojennego jako niezgodnego z przepisami Konstytucji.
Podkreśla, że on przez megafon nie
mówił.
Kapitana interesuje, co zatem robił.
Kania wyszedł i przekonywał studentów, aby rozeszli się do domów. Jedni
mieli pójść zaraz, inni zostać.
Kapitan pyta o NZS17.
Kania przyznaje, że do Zrzeszenia należy od marca 1981 i że był członkiem
Zarządu Uczelnianego (na przełomie
marca i kwietnia 1981 roku).
Funkcjonariusz docieka, kto z członków zarządu NZS-u przebywał wtedy
w Chatce Żaka.
Przesłuchiwany mówi, że on, Piotrowski i Pęzioł.
Co dalej?
13 grudnia 1981 roku o 15 w Chatce
Żaka znajduje się już rektor Baszyń-

ski. Nakazuje studentom, by się rozeszli,
i zabrania posługiwania się megafonem.
To wszystko wiemy z relacji Jarosława Kani przekazanych esbekowi (dokumenty zachowają się w lubelskim oddziale IPN).
Kania twierdzi, że rektor wyszedł,
a on wraz z innymi studentami opuścił budynek. Przyznaje, że potem poszedł do „Grzesia”18.
– Z kim? – pyta esbek.
– Z grupą studentów. Był Krzysztof Hariasz19. Innych nie pamiętam.
– Kto był na miejscu w Domu Studenckim „Grześ”?
– Pęzioł i inni.
Co potem?
Kania: – Ja, Andrzej Mathiasz, Arkadiusz Kutkowski 20, Emil Warda 21, Jerzy Rajpert i Wiesław Ruchlicki22 , nie
wiedząc, co dalej z nauką, podjęliśmy
decyzję, że do czasu wyjaśnienia sytuacji studenci zbiorą się w domach
akademickich.
Kapitan pyta, kto tak zdecydował.
– Wspólnie!
Przesłuchiwana jest też pani Kasia 23 ,
administrator domu studenckiego. Była
wtedy w „Grzesiu”.
Pani Kasia: – Było zebranie. Adam
Pęzioł agitował studentów za strajkiem.
Z Kanią nie miałam żadnych kontaktów.
Nic bliżej na temat jego osoby powiedzieć nie mogę.
Esbek pyta, co kobieta wie o Kazimierzu Iwaszce.
Pani Kasia wyjaśnia, że był aktywnym działaczem „Solidarności” i tłumaczy: – Organizował zebrania z pracownikami fizycznymi i ustawiał ich
przeciwko administracji bloku. Na temat Rajperta oraz Pęzioła więcej mogą
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powiedzieć portierzy, którzy pełnili
swoje obowiązki podczas tego strajku.
Pani Kasia ma pismo z datą 13 grudnia 1981 roku zatytułowane „Oświadczenie Uczelnianego Komitetu Strajkowego UMCS” o treści: „Z dniem
dzisiejszym pełną władzę i odpowiedzialność na terenie Domu Studenckiego »Grześ« przejmuje Uczelniany
Komitet Strajkowy UMCS. W związku
z tym zwracamy się do administracji
budynku o wykonywanie swoich obowiązków i ścisłe podporządkowanie się
decyzjom UKS”.
Jan S.24 jest studentem prawa. Mieszka w „Grzesiu”. Esbek pyta go, jak było
naprawdę25. Student twierdzi, że wracał
do domu, a przy wejściu do akademika jacyś studenci (nazwisk nie podaje)
sprawdzili, czy tam mieszka. Pamięta,
że przed wejściem wisiała flaga w barwach narodowych. Następnego dnia
usłyszał, że został proklamowany strajk
okupacyjny studentów.
– Strajk był w „Grzesiu” – tłumaczy Jan
S. – Dowiedziałem się też, że powołano
Komitet Strajkowy.
Funkcjonariusz pyta o jego skład.
Jan S. nie wie, kto był w Komitecie.
Nie wie też, w jakim celu zorganizowano strajk studentów. Uzyskał tę informację potem: – Powiedział mi kolega jakiś (znów nie pamięta nazwiska).
Mówił, że kto nie chce się przyłączyć
do strajku w „Grzesiu”, musi opuścić
akademik.
Jan S. miał sporo rzeczy do zabrania,
dlatego został dzień dłużej.
– Po prostu liczyłem, że przyjedzie mój
brat i mi pomoże – wyjaśnia. – Nie
chciałem się przyłączyć do strajku!
Esbek chce wiedzieć, co jeszcze student pamięta.
Ten mówi, że około dwudziestej 14
grudnia 1981 przybyły siły porządkowe MO i spisały personalia wszystkich
studentów w „Grzesiu”. Padł też rozkaz,
aby zdjąć flagę.
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Areszt śledczy
– Czy podejrzany pali papierosy?
– Nie palę.
– Czy podejrzany pije alkohol?
– Bardzo rzadko, przy okazji świąt.
Podejrzany to Andrzej Mathiasz.
179 cm wzrostu, oczy zielone, znaków
szczególnych brak. Ma przy sobie jakieś 5000 zł.
Esbecy pytają, skąd ma pieniądze.
– Pożyczone od kolegów.
Kapitan notuje skrzętnie. Wygląda
na czterdzieści lat i wydaje się silny.
Nosi mundur i ciężkie buty. Rozmawiają w budynku Aresztu Śledczego przy
ulicy Południowej w Lublinie.
Jest 9 lutego 1982.
Mathiasz studiuje na Wydziale Prawa
i Administracji UMCS – na IV roku,
a także filozofię – na II roku. Studentem jest bardzo dobrym – ze średnią
ocen w każdym semestrze w granicach
4,5. W nagrodę za to – oraz za wzorową
postawę moralno-obywatelską – dostawał nagrody pieniężne rektora UMCS.
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Akademickie Centrum
Kultury Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

17

NZS – Niezależne
Zrzeszenie Studentów, organizacja studencka, która powstała we
wrześniu i w październiku 1980 roku w wyniku wydarzeń i strajków
robotniczych z sierpnia tego roku, będących
sprzeciwem społeczeństwa wobec reżimu politycznego w Polsce.
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„Grześ” – Dom Studencki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie.
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Krzysztof Hariasz – bohater reportażu Podmiot męski (o duszy kobiecej).
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Arkadiusz Kutkowski –
od X 1980 roku w NZS;
członek Komitetu Założycielskiego NZS
UMCS.
13–14 XII 1981 roku –
uczestnik strajku NZS
na UMCS, członek KS;
po pacyfikacji miasteczka akademickiego ukrywał się. XII 1981–II 1982
roku – współzałożyciel, wydawca i drukarz
podziemnego „Informatora NSZZ »Solidarność« Regionu Środkowo-Wschodniego”
oraz numeru 1 „Biuletynu NZS UMCS” (II
1982), http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.
php?title=Arkadiusz_
Jan_Kutkowski (data
dostępu: 6 X 2013).
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Emil Warda – aktor
Grupy Chwilowej.
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Wiesław Ruchlicki –
członek Teatru Provisorium, bohater reportażu
Mieszkanie Grudniów.

23

Imię zostało zmienione.
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Imię zostało zmienione.
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Przesłuchanie odbyło
się 14 I 1982 roku.

– O co mnie oskarżacie? – pyta Mathiasz
w którymś momencie.
– O tworzenie Komitetu Strajkowego
NZS po ogłoszeniu stanu wojennego
oraz przechowywanie i gromadzenie
zabronionych druków i wydawnictw.
Dokładniej zostało to sformułowane w postanowieniu o tymczasowym
aresztowaniu i jego uzasadnieniu:
Po pierwsze, w dniach 13 i 14 grudnia
1981 w Lublinie – po ogłoszeniu stanu wojennego na terenie kraju – Andrzej Mathiasz kontynuował działalność w zawieszonym Niezależnym
Zrzeszeniu Studentów, powołując z innymi Komitet Strajkowy, a następnie
jako jego członek kierował strajkiem
okupacyjnym w domach studenckich
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
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ZOMO najmocniej bije brawo
Po drugie, w Lublinie w okresie od 18
grudnia do 6 lutego 1982 Andrzej M.
w celu rozpowszechniania gromadził
pisma i druki zawierające fałszywe
wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy albo mogące wyrządzić inną poważną szkodę

– Czy podejrzanemu znane jest nazwisko Arkadiusz Kutkowski? – zaczyna
kapitan.
– Odmawiam odpowiedzi na to pytanie.
– Czy podejrzany otrzymywał od Arkadiusza Kutkowskiego zeszyty, pisma
bądź pozycje książkowe?

interesom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a także druki zawierające teksty wyszydzające i poniżające premiera
PRL. Stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu zarzucanego podejrzanemu jest wysoki i w tych warunkach
zastosowanie tymczasowego aresztowania jest obligatoryjne.

– Odmawiam odpowiedzi na to pytanie
– powtarza Mathiasz.
– Skąd znalazły się w lokum na ulicy Wróblewskiego zakwestionowane
w czasie przeszukania przedmioty?
– Odmawiam odpowiedzi na to pytanie.
– Czyją własność stanowi zakwestionowana tam maszyna do pisania?
– Odmawiam odpowiedzi.

Oświadczenie Uczelnianego
Komitetu Strajkowego UMCS z 13
grudnia 1981 roku.
Z Archiwum IPN (IPN Lu 76/5).
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Imię zostało zmienione.
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– Podejrzanego odizolować od Jarosława
Kani i Jerzego Rajperta – wydaje polecenie kapitan.
Zaczyna się dochodzenie.
Kapitan, który zajmuje się sprawą Andrzeja Mathiasza, nazywa się Stanisław
Z.26 i służy w Komendzie Wojewódzkiej
Milicji Obywatelskiej w Lublinie. Siedzi
z jednej strony stołu, Andrzej Mathiasz
z drugiej.

Retrospekcja 1

Przed 6 lutego 1981 roku w mieszkaniu przy placu Wolności, na rogu ulicy
Wróblewskiego
Na parapecie stała butelka. Któryś
(może Mathiasz, może Kutkowski) rzucił pomysł, że ma ona zniknąć, jeśli coś
pójdzie nie po ich myśli. Wiedzieli już,
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że mieszkanie przy placu Wolności jest
obserwowane.
Butelka stała. Mathiasz powtórzył
jeszcze: – Nie przynosić do mieszkania druków. Ma być czyste. Tu się śpi.
6 lutego 1981 roku
Naczelnik Wydziału Śledczego
KWMO w Lublinie zażądał druków.
Rozkazał przeszukać mieszkanie należące do Jerzego Onucha, ulica Wróblewskiego 4/30, w celu odnalezienia
literatury, pism ulotnych i urządzeń
służących do jej wytwarzania.
Kapitan Janusz M.27 włożył płaszcz.
Kropiło. Wychodząc, energicznym ruchem otworzył czarny parasol. Za nim
podążało kilku esbeków. Był jeszcze
na ulicy Narutowicza, kiedy w mieszkaniu przy Wróblewskiego Kutkowski
z Mathiaszem przeżyli chwilę grozy.
W drzwiach stanął mężczyzna w prochowcu. Odetchnęli z ulgą, kiedy okazało się, że jest świadkiem Jehowy.
Kutkowski wyszedł, Andrzej został.
Pukanie. Było ich sześciu, może siedmiu, po latach Mathiasz nie jest pewny.
Wie natomiast, że jeden z nich przystawił mu pistolet do głowy, inny rzucił na ścianę. Następny przeszukiwał
mieszkanie. Kapitan patrzył. Strzepnął
wodę ze spłowiałego parasola. Ożywił
się, kiedy ci, którzy przetrząsali lokal,
znaleźli niedodruki, gdzieś za szafą,
pod łóżkiem.
– Chciałbym się napić – odezwał się
Mathiasz.
– Idź i pilnuj, żeby sobie niczego nie
zrobił – polecił kapitan jednemu
z podwładnych.
– O! Mam mleko – ucieszył się Andrzej
teatralnie.
Zdjął butelkę z parapetu, ściągnął
kapsel. Mleko pokrywał gruby kożuch
pleśni. Student pociągnął długi łyk, ale
skrzywił się tylko trochę. Butelkę postawił na blacie kuchennym. Parapet
był pusty.
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Kolejne pukanie. Esbecy zaciągnęli
Mathiasza do drzwi. Z pistoletami w rękach doskoczyli do młodzieńca stojącego w progu. Szarpnęli go, jak wcześniej
Mathiasza. Chłopak krzyczał w panice.
– Szedłem do swojej dziewczyny. Pomyliłem piętra! – tłumaczył przerażony.
Mówił prawdę.
W tym samym czasie pod budynkiem
pojawił się Kutkowski. Butelki nie było,
na piętro nie wszedł. Zaraz potem wyprowadził się ze spalonego lokum.
Esbek odczytywał protokół z rewizji.
Było tam o maszynie do pisania marki
„Łucznik” nr fabryczny 0144285 z futerałem koloru brązowego, planie Londynu, widokówce, podaniu o wizę, ryzach
papieru formatu A4 oraz rulonie A3.
Dalej informacja o kolejnych egzemplarzach „Informatora NSZZ »Solidarność« Regionu Środkowo-Wschodniego”, ulotkach i zapiskach „różnej treści”
oraz tytułach znalezionych książek, innych publikacji i wydawnictw. Na przykład broszury Ł. Czumy Poprawiajmy
podręczniki historii. Lista była długa.
Nie znalazło się na niej pióra „Parker”.
Wiele lat później wspomina o nim Andrzej Mathiasz. Trudno było je kupić.
Wtedy dostał je w prezencie – jest prawie pewny, że któryś esbek „Parkera”
zabrał i nie wpisał na listę.
Mathiasza zabrali najpierw na Północną, na dołek. W ponurej celi siedział
dwie doby. Prawie bez światła. Obiady
dobre, z kantyny. Miał chleb i margarynę. Tej drugiej brakowało mu na wolności. Noża nie miał, kromkę smarował
piętką chleba. Potem trafił do aresztu
śledczego.
Był już 9 lutego 1982.
– Czy podejrzany pali papierosy?

Pokój przesłuchań – ciąg dalszy

Potem przesłuchiwani są Teresa Karbownik, Tomasz Pietrasiewicz, Wiesław
Ruchlicki, Janusz Opryński, Arkadiusz
Kutkowski (Mathiasz siedział już w celi).
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Imię zostało zmienione.
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ZOMO najmocniej bije brawo
Każda z osób pojawiająca się w tym fragmencie
odpowiadała na pytania dotyczące Andrzeja
Mathiasza na osobnym
przesłuchaniu. Tomasz
Pietrasiewicz – 8 II 1982
roku, Teresa Karbownik
– 17, Janusz Opryński
i Arkadiusz Kutkowski
– 18, Wiesław Ruchlicki
– 20. Protokoły przesłuchań świadków znajdują się w lubelskim oddziale IPN.

28
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Teatr Gong 2 – grupa teatralna założona
w 1961 roku przez Andrzeja Rozhina. Początkowo funkcjonował jako teatr amatorski, w 1964 roku znalazł
się pod opieką uczelni
i Zrzeszenia Studentów
Polskich; rok później
otrzymał nowoczesną salę widowiskową
w Akademickim Centrum Kultury „Chatka
Żaka”.

30

Andrzej Mathiasz ma
na myśli Zespół Tańca
Ludowego UMCS założony i kierowany przez
Stanisława Leszczyńskiego. Więcej o ZTL
w reportażu Pan Leszczyński z ulicy Chrobrego.
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Andrzej Rozhin – reżyser teatralny, aktor, scenarzysta, dyrektor teatrów. Bohater reportażu
Szmaty Leona.
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Scena 6 – teatr alternatywny działający
w Lublinie. Grupa powstała w 1976 roku. Jej
założycielem, kierownikiem artystycznym
i reżyserem od momentu powstania do dziś
jest Henryk Kowalczyk. Scena 6 prezentowała swoje spektakle
na wszystkich ważniejszych krajowych i zagranicznych festiwalach
młodego teatru.
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Teatr Provisorium – teatr alternatywny założony w 1972 roku, wywodzący się z nurtu

36

Kapitan zaczyna przesłuchanie.
Pierwsza jest Teresa Karbownik, narzeczona Mathiasza: – Andrzeja znam
od 1977, od kiedy zaczęłam studia. Zaczynaliśmy je razem na Wydziale Prawa.
Potem mówią inni, przyjmijmy, że
na zmianę28.
Tomasz Pietrasiewicz: – Od około
trzech lat znam Andrzeja Mathiasza
z działalności w Akademickim Centrum Kultury. Wiem tyle, że jest studentem prawa i że działał w Teatrze
Provisorium.
Wiesław Ruchlicki: – Przed chyba czterema laty wstąpiłem do Teatru
Provisorium. Tam poznałem Andrzeja.
Janusz Opryński: – Jestem kierownikiem studenckiego Teatru Provisorium. Przez jakieś cztery lata prowadziliśmy nabór. Jednym z kandydatów był
Andrzej Mathiasz. Został przyjęty i od
tego czasu datuje się nasza znajomość.
Wiem, że Mathiasz należał do NZS-u.
Czy i jakie funkcje pełnił w tym związku, tego nie wiem.
Tomasz Pietrasiewicz: – Byłem na
zebraniu założycielskim NZS-u, gdzie
Andrzej Mathiasz przemawiał, i stąd
wnosiłem, że był jednym z założycieli.
Było to jeszcze w 1980.
Arkadiusz Kutkowski: – Wiem, że
początkowo Andrzej zaangażował się
w działalność NZS-u. Został nawet
wiceprzewodniczącym Tymczasowego Komitetu Założycielskiego. Było to
jesienią 1980. Po jakichś dwóch miesiącach stracił zainteresowania działalnością w NZS-ie, ponieważ zajął go
teatr.
Janusz Opryński: – Czytałem zamieszczoną przez niego notatkę w „Biuletynie NZS-u” na przełomie 1980/1981.
Było tam o tym, że z powodu zaangażowania się w działalność teatralną rezygnuje z działalności w Zrzeszeniu.
Arkadiusz Kutkowski: – Absorbowały go występy w Provisorium. Wiem, że
i później Mathiasz nie działał bezpo-

średnio we władzach NZS-u, natomiast
był w teatrze. Był aktorem, wydaje mi
się, że pisał teksty.

Retrospekcja 2

Na początku chciał zostać kompozytorem muzyki współczesnej. W szkole napisał symfonię na nadmuchiwane i roztrzaskiwane torebki papierowe. Jeszcze
wcześniej uczył się gry na gitarze klasycznej. Po doświadczeniach z dmuchanymi torebkami planował pójść do
łódzkiej filmówki. Była to szkoła podyplomowa – najpierw musiał skończyć
studia. Z powodów rodzinnych wyjechał z rodzinnego Krakowa. Trafił na
studia prawnicze do Lublina i miał
wrócić po pierwszym semestrze, kiedy unormuje się jego sytuacja rodzinna.
Jako student prawa UMCS usłyszał o Teatrze Akademickim UMCS
Gong 229, z siedzibą w Chatce Żaka. Jechał trolejbusem i dziwił się tej nazwie.
„Chatka Żaka” brzmiała dziwnie.
Andrzej Mathiasz po latach: – Zapisałem się do wszystkiego, co było możliwe. Łącznie z zespołem Leszczyńskiego30, „Jelenia” tak zwanego. Chciałem
zapisać się do Gongu 2.
Teatr Gong 2 już nie istniał; Andrzej
Rozhin31 (jego reżyser i założyciel) wyjechał, zostały tylko biura. W Chatce
Mathiasz dopytywał się o teatr, ale na
miejscu usłyszał tylko: – Proszę powiedzieć, gdzie pan mieszka. Odezwiemy
się.
Nie odezwali.
Myślał o Scenie 632 . Odradziła mu to
opiekunka roku: – Tam się tylko pije.
Któregoś razu szedł korytarzem
Chatki Żaka, zauważył uchylone drzwi.
Czarne, z białym napisem: „Teatr Provisorium”33. Zobaczył fortepian, za nim
dziewczynę. Spodobało mu się, wybrał
się na otwarte spotkanie Provisorium.
Załapał się na ostatnie próby do Naszej niedzieli. Ćwiczył rolę: wybijanie
werbelkiem rytmu, do którego aktorzy
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Scena ze spektaklu Wspomnienia
z domu umarłych. Od lewej:
Andrzej Mathiasz, Jacek Brzeziński,
Sławomir Skop.
Fot. Mieczysław Sachadyn.
Ze zbiorów Elżbiety Skop.

zmieniali pozy. Miał jeszcze jedno zadanie: w odpowiednim momencie odwrócić jeden z reflektorów na widownię
i potem znów na scenę.
– Od tej pory „Chatka Żaka” przestała brzmieć dziwnie – mówi Andrzej
Mathiasz w roku 2011. – Stała się miejscem mojego pobytu, spędzałem tam
czas na próbach, żywiłem się w olbrzymiej stołówce lub wieczorami przy barku. Była miejscem, gdzie pojawiały się
nietypowe postacie34 , a potem zakładano NZS.
Była jesień roku 1980, kiedy i w Lublinie – a wcześniej w innych miastach,
na przykład w Warszawie czy Krakowie – spontanicznie powstał Tymczasowy (z początku) Komitet Założycielski NZS. Był ruchem oddolnym. Reakcją
na wydarzenia sierpnia 1980 i sprzeciwem wobec ówczesnego reżimu politycznego. KOMZAŁ, bo tak ironicznie,
na modłę socjalistycznych skrótów, Komitet nazwano, był inicjatywą rewolu-
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cyjną i nielegalną, bo do lutego 1981
roku funkcjonował bez statutu. Reprezentowali go przewodniczący Krzysztof Podleśny i wiceprzewodniczący
Andrzej Mathiasz. Organizację intensywnie inwigilowała SB. Komitet prowadził aktywność typowo studencką,
ale też wspierał „Solidarność”. Rząd
długo zwlekał z legalizacją i rejestracją NZS-u – aż do 17 lutego 1981 roku,
kiedy porozumienie między władzami a organizacją zostało w dużej mierze wymuszone strajkami studenckimi,
w szczególności najdłuższym w Europie
strajkiem studentów w Łodzi. Gdy już
i w Łodzi, i w innych miastach, w tym
w Lublinie, organizacje zostały zalegalizowane, co oznaczało, że rząd je toleruje – odbyły się wybory.
W Lublinie Andrzej Mathiasz jako
kandydata na stanowisko przewodniczącego zaproponował Adama Pęzioła, który następnie wybory wygrał i przewodził organizacji do 13 grudnia 1981 roku.
Mathiasz wystąpił z SZSP35.

teatru studenckiego.
Przedstawienie Nasza niedziela w reżyserii Janusza Opryńskiego
miało premierę w roku
1978.
34

Więcej o „nietypowych
postaciach” w reportażu Listy.
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– Nawet jak student nie płacił składek,
do których był formalnie zobowiązany,

Iwaszko wyjrzał. Faktycznie, samochód,
żołnierze.

to nie tracił członkostwa, dlatego trzeba
było wystąpić – wyjaśnia dzisiaj.
Jesienią 1981 roku dwa tygodnie
spędził na strajku studenckim w Chatce Żaka. Nocą z 12 na 13 grudnia był
w Warszawie i wymieniał bibułę lubelską na warszawską.
Kazimierz Iwaszko36 , dyrektor Chatki Żaka, porządkował ją po wspomnianym strajku. Do domu studenckiego,
gdzie mieszkał, wrócił późno. Świtało, okno było zamknięte, ale i tak słyszał krzyk z dołu: „Obudźcie Kazika
Iwaszkę, bo pali się Chatka Żaka”. Chatka miała fatalną instalację elektryczną. Zarzucił kożuch na piżamę i włożył
drewniaki. Zatrzymał się na portierni
akademika. Studenta, który krzyczał,
już nie było.
– Coś dziwnego się dzieje. Niech pan
patrzy! – krzyknęła do niego przejęta
portierka. – Przed akademikiem stoi
samochód wojskowy. Co jakiś czas wychodzi z niego dwóch żołnierzy i chodzą wkoło.

– Coś się musiało stać! Mogę zadzwonić? – spytał.
– Telefon nie działa!
– W takim razie muszę iść.
– Dobrze, ale wypuszczę pana tak, żeby
pan nie wlazł prosto na ten samochód.
Wyszedł od zaplecza.
W Chatce Iwaszko natknął się na studentów, w tym Hariasza.
Mieli piwo, po sprzątaniu zostali
w garderobie teatralnej na noc. Kazimierz próbował ich dobudzić: – Nie
wiecie, co się dzieje? Telefony nie działają, dziwni ludzie się kręcą.
Jego informacje potwierdził student,
który przybiegł z miasta: – W mieście milicyjne samochody. Pod Zarządem Regionu na Królewskiej wszystko
zniszczone.

Strajk ostrzegawczy w Chatce Żaka
zorganizowany przez studentów
UMCS w ramach strajków 1981
roku.
Fot. Jacek Kmieć.
Ze zbiorów Jacka Kmiecia,
Archiwum TNN.

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich
– organizacja powstała w roku 1973 z połączenia Zrzeszenia Studentów Polskich i działających na uczelniach
Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej. SZSP miał być organizacją ideową, pod
kierownictwem PZPR.
Projekty przekształcenia ZSP w SZSP spotkały się ze sprzeciwem
studentów, zwłaszcza
na Uniwersytecie Warszawskim. Pod koniec
stanu wojennego (w XI
1982 roku) SZSP rozwiązał się i na jego miejsce powołano Zrzeszenie Studentów Polskich
(ZSP), a więc wrócono
do starej nazwy (hasło,
w opracowaniu Jakuba Karpińskiego, z publikacji Polska, komunizm, opozycja. Słownik,
b.d., London, za: Słownik PRL-u, „Scriptores”,
nr 36, Wyd. Ośrodek
„Brama Grodzka – Teatr
NN”, Lublin 2009).
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Fragment na podstawie
relacji mówionej Kazimierza Iwaszki zarejestrowanej 15 IV 2005 roku w ramach Programu
Historia Mówiona realizowanego w Ośrodku
„Brama Grodzka – Teatr NN”. Rozmawiał Tomasz Czajkowski.
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O godzinie szóstej przemówił generał
Wojciech Jaruzelski: „Obywatelki i obywatele. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii.
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Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na
wszystkich frontach wojny i której oddało najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia
Narodowego. Rada Państwa, w zgodzie
z postanowieniami Konstytucji, wprowadziła dziś o północy stan wojenny na
obszarze całego kraju”.
Około 8 lub 9 u Mathiasza pojawił
się Ruchlicki.
– Stan wojenny! – Próbował go dobudzić.
Mathiasz nie dowierzał. Przesunął
zasłonkę, ale nic nie zobaczył. Dziwiła się także Teresa. Po pierwsze, bo
poprzedniego wieczoru świętowała
w Chatce Żaka zakończenie strajku
studenckiego, którego przyczyną był
konflikt w Wyższej Szkole Inżynieryjnej
w Radomiu, gdzie wcześniej na stanowisko rektora mianowano Michała Hebdę,
bez wymaganych procedur i z pogwałceniem zawartych wcześniej porozumień. Po drugie – wracała po północy.
Co prawda podchmieleni studenci widzieli wojsko na ulicy, ale tylko na siebie
popatrzyli. Studenci na mundurowych,
oni na studentów. Nikt nie wiedział, jak
reagować, Teresa zrozumiała to później.
Andrzej Mathiasz pobiegł do Chatki.
Iwaszko już działał. W biurze SZSP stał
czeski powielacz marki „Cyklos” – jeszcze przed południem drukował pierwsze ulotki.
Kiedy pojawiła się informacja, że
władze chcą rozbić strajk w ChŻ, jego
uczestnicy przeszli do Domu Studenckiego „Grześ”. Potem Jan Kondrak37
(dziś lubelski bard) widział, jak studenci
wybiegają z akademika, a Urszula Brytan 38 (aktorka Sceny 6) była świadkiem tego, jak zomowcy pacyfikują jego
mieszkańców.
Niektórzy studenci opuścili akademiki w popłochu, innych zabrali rodzice. Przez okna wyrzucano swoje rze-
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czy, ratowano, co się dało. Potem domy
studenckie zajęli zomowcy. Strajkujący
z „Grzesia” poszli do zakładów pracy.
Około siedemdziesięciu osób przeniosło się do Lubelskich Zakładów Naprawy Samochodów przy Drodze Męczenników Majdanka. Poszli między innymi
Andrzej Mathiasz i Wiesław Ruchlicki.
Była tam już ekipa „Spotkań”39, z Pawłem Nowackim i Krzysztofem Wasilewskim na czele. Inni udali się do
Fabryki Samochodów Ciężarowych.
Pierwsze noce stanu wojennego były
niebezpieczne. Mathiasz pamięta, że
nasłuchiwał czołgów. Już wtedy krążyły legendy o łapankach i wywózkach
do lasu. Jeszcze 13 grudnia zdelegalizowano NSZZ „Solidarność” i NZS.
Nastąpiły aresztowania, tysiące osób
internowano, brutalnie – często krwawo – pacyfikowano strajki. Andrzej
Mathiasz i inni działacze NZS – a po
wprowadzeniu stanu wojennego także członkowie Komitetu Strajkowego
z siedzibą w Chatce Żaka – musieli się
ukrywać.

Pokój przesłuchań – ciąg dalszy

Janusz Opryński: – Po wprowadzeniu
stanu wojennego Mathiasza widziałem w niedzielę 13 grudnia przed południem. Razem z innymi z Teatru stał
przed Chatką Żaka. Powiedziałem im,
że z uwagi na stan wojenny zawieszamy
działalność teatralną, i uzgodniliśmy,
że członkowie spoza Lublina rozjadą
się do domów.
– Czy do domu pojechał też Mathiasz?
– pyta esbek.
– Nie wiem. Spotkałem go dopiero kilka
dni przed świętami Bożego Narodzenia
w Chatce Żaka.
O to samo co Opryńskiego esbek pyta
Teresę, która odpowiada, że Mathiasza widziała 11 grudnia, a potem dopiero 14. Miał wtedy do niej przyjść na
ulicę Pana Balcera, przynieść walizkę
i stwierdzić, że „do akademików przy-

37

Bohater reportażu Pokój
713.
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Bohaterka reportażu Dostojewski jest nieśmiertelny!
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„Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików” – jedno z najważniejszych pism drugiego obiegu, powstało
w Lublinie. Pierwszy
numer ukazał się
w X 1977 roku. Było wydawane do 1989 roku.
W tym czasie ukazało
się trzydzieści sześć numerów „Spotkań” (do
wprowadzenia stanu
wojennego – szesnaście). Wokół pisma skupiali się ludzie w różny sposób związani
z Kościołem katolickim
i ośrodkami inteligencji w Polsce. „Spotkania”
miały też swój oddział
w Paryżu. Paryską edycją „Spotkań” (pod nazwą Editions Spotkania)
kierował Piotr Jegliński,
http://teatrnn.pl/leksykon/node/290 (data dostępu: 4 X 2013)
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szło wojsko i poleciło studentom wyprowadzić się”. Mathiasz spytał jeszcze, czy
może przenocować.
Wiesław Ruchlicki: – 13 grudnia nie
było mnie na miasteczku akademickim,
poszedłem tam po południu następnego dnia.
Milicjanci z komendy żądają
szczegółów.
Ruchlicki wyjaśnia, że Mathiasz przebywał w holu „Grzesia”. Chwilę rozmawiali o przyszłości teatru.
– Andrzej nie mówił wtedy, co robi
w akademiku ani co zamierza – tłumaczy Ruchlicki. Podkreśla też, że
Mathiasz nie miał opaski i dlatego nie
potrafi powiedzieć, czy działał w NZS-ie po ogłoszeniu stanu wojennego.
Teresa Karbownik: – Nie mówił, czy
po 13 grudnia działał w NZS-ie ani nie
opowiadał o strajku w domach studenckich i o Komitecie Strajkowym.
Janusz Opryński: – Nic mi nie mówił o tym, czy prowadzi jakąś działalność w zawieszonym NZS-ie. Nie wiem
też, czy i jaki był jego udział w strajku
okupacyjnym studentów. Widziałem go
w Chatce Żaka dopiero kilka dni przed
Bożym Narodzeniem. Powiedział, że
jedzie do domu na święta. Spytał, czy
może się u mnie zameldować. Wyraziłem zgodę. Mieszkał u mnie od połowy stycznia do końca miesiąca. Nie zauważyłem, czy go wtedy ktoś odwiedzał.
Nie widziałem też, aby posiadał jakieś
wydawnictwa.
Wiesław Ruchlicki: – Nie wiem, czy
Mathiasz miał nielegalne wydawnictwa bądź zajmował się ich kolportażem. Ja zostałem zatrzymany 17 lutego
pod zarzutem kolportażu wydawnictw
bezdebitowych.
Janusz Opryński: – Około 1 lutego
powiedział mi, że ma zamiar wyjechać
do Krakowa. Więcej go nie widziałem.
Zostawił u mnie koszule i inne osobiste rzeczy, które odebrała jego matka
w ubiegłym tygodniu.
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Teresa Karbownik: – Walizkę, która była u mnie, zabrała 15 lutego jego
matka. Otworzyła ją. Były tam ubrania Andrzeja.
Janusz Opryński: – W tej chwili żadnych jego rzeczy w moim mieszkaniu
nie ma.
Teresa Karbownik: – Innych rzeczy
u mnie nie zostawił.

Listy i podania

Przed odebraniem walizki matka Andrzeja Mathiasza pisze podanie. Prosi Wojskową Prokuraturę Garnizonową o uchylenie aresztu tymczasowego
syna. Tłumaczy, że syna wychowywała samotnie, od kiedy miał dziewięć lat.
Pisze tak, jak pisać może tylko matka
zatroskana losem swojego dziecka: „[…]
zmuszona byłam rozwieść się z mężem
i izolować dzieci od ojca, gdyż wpadł,
a raczej wrócił do intensywnego picia
alkoholu, co rodzina jego zataiła, gdy
pobieraliśmy się w miesiąc po poznaniu
się. […] W związku z tym miałam wiele
trudności wychowawczych, lecz dokładałam wszelkich starań, by wzbudzić
w nich wiele zainteresowań, zwłaszcza
do muzyki, sztuki, literatury”.
Zdesperowana matka składa w prokuraturze kolejne wnioski. W tamtym
czasie pisze wiersz:
Wiersz poświęcony wszystkim matkom
synów ściganych w stanie wojennym
Matko, zadrżałaś, przeszył Cię dreszcz,
Bo nie wiesz, nie wiesz, gdzie syn Twój jest,
Mieszka w odległym mieście,
Już telefony zablokowane.
Wyjazd do niego jest zabroniony,
Akademiki podobno puste.
Studentów wypędzono już na święta,
A syn Twój także jest studentem,
Walczył przez rok, by prawo było prawem.
Lecz on na święta nie przyjechał,
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To gdzie się ukrył, gdzie przyczaił?
A więc drżysz, Matko, może płaczesz…
Stukot do drzwi i w drzwiach już dwóch:
„Szukamy syna, pewnie tu jest.
Mamy list gończy. My go znajdziemy”.
O Boże, matko, w głowie ci szumi;
On osaczony. Twój syn ścigany!
Przecież to student. Walczył, żeby prawo…
było prawem.
Ojciec Andrzeja był niezwykłym mężczyzną. Architekt, który w socjalizmie
wybrał los niebieskiego ptaka. Żył poza
systemem i był jednym z najbardziej
cenionych fałszerzy znaczków pocztowych. Jego miejscem pracy stały się
knajpy. Andrzej wychowywał się wśród
klaserów i pudeł pełnych znaczków.
Tymczasem pani Halina pisze do
prokuratury40:
Gdy synowie zaczęli chodzić do szkół średnich, ciasnota mieszkaniowa spowodowała nowe, poważne problemy wychowawcze,
chłopcy zaczęli sobie przeszkadzać w nauce,
co powodowało coraz groźniejsze konflikty.
Starszy syn uczęszczał do Liceum Plastycznego, a potem na Akademię Sztuk Pięknych, potrzebował wiele miejsca na rozłożenie sztalug,
kartonów, farb itp., młodszy Andrzej, który
oprócz Liceum Ogólnokształcącego chodził
również do Szkoły Muzycznej na gitarę klasyczną, musiał wiele godzin ćwiczyć. Sytuacja stawała się nie do zniesienia.
Mimo ciągłych, uporczywych starań o przyśpieszenie otrzymania mieszkania spółdzielczego dla siebie i młodszego syna decyzje
władz Spółdzielni Mieszkaniowej były negatywne. […].
Dlatego z bardzo ciężkim sercem musiałam
podjąć decyzję, by syn rozpoczął studia w innym mieście, a gdy otrzymamy mieszkanie,
wróci do Krakowa. Wybór padł na Lublin.
Bardzo pragnęłam, by [syn] kontynuował naukę w Szkole Muzycznej, gdyż odnosił sukce-
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sy w konkursach na gitarę organizowanych
w Krakowie i postarałam się o przeniesienie go do tutejszej szkoły średniej. Jednak
nie mógł pogodzić obu kierunków i musiał
zrezygnować z muzyki. Zainteresowania artystyczne jednak zaszczepione przez muzykę musiały gdzieś znaleźć ujście, zainteresował się teatrem studenckim i wkrótce stał
się członkiem zespołu Teatru Provisorium.
Nie byłam z tego zadowolona, gdy ledwie wyperswadowałam mu szkołę aktorską, bardzo
nie chciałam, by został aktorem zawodowym,
znając dobrze to środowisko, gdyż w młodości grałam w Krakowskim Teatrze Satyryków, a potem przez dwa lata występowałam
jako piosenkarka na wielu estradach w Polsce.
Lecz cóż, nie miałam już wpływu na bieg
wypadków. Praca w teatrze zafascynowała
go, a na mieszkanie w Krakowie nadal nie
było widoków […].

Areszt śledczy – ciąg dalszy

Mathiasz liczy dni. Siedzi z innym
współwięźniem w celi dwuosobowej.
Innym razem tłoczą się w czternastu
w ośmioosobowej. Ma materac, ale tylko na noc. Kąpiel raz w tygodniu. Raz
na dwa tygodnie zmiana bielizny i pościeli. Umywalka i ubikacja już pod celą
– „cywilizacja”. Spacer – około dwudziestu minut dziennie. Tak jest na papierze,
w praktyce jakieś pięć minut, co zależy
od wartownika na zmianie.
Któregoś razu strażnik pisze: „Wymierzyć karę dyscyplinarną i ukarać
Mathiasza. Kilkakrotnie pluł w moim
kierunku”. Podobno groził, że na wolności odnajdzie klawisza za to, iż ten
zwrócił mu uwagę, aby nie gwizdał.
Mathiasz zaprzecza. Twierdzi, że
zachowywał się poprawnie i nie pluł.
Przekonuje, że wymiana zdań dotyczyła regularnego skracania spaceru o kilka minut.
W kolejnym meldunku oddziałowy
skarży się, że Mathiasz nagminnie kon-

Należy pamiętać o tym,
że Halina Potocka-Mathiasz kieruje podanie do prokuratury w czasach PRL-u. To
tłumaczy zastosowaną
przez nią argumentację.

40

41

ZOMO najmocniej bije brawo
Ta myśl towarzyszy mi od pierwszych chwil
aresztowania. Z zaciekawieniem przyglądam
się, co tu się ze mną wyprawia, zapamiętałem
swoje wrażenia, spokojnie szedłem w tę szarość, nieporównywalną nawet z ciemnością,
w której zniknął O. M.41 Moja jest luksusowa,
sam komfort. Mleczna zupka […]42 .

Pokój przesłuchań – ciąg dalszy

Podanie Andrzeja Mathiasza do
naczelnika aresztu przy ulicy
Południowej w Lublinie z 1982
roku.
Z Archiwum IPN (IPN Lu 23/269).
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Osip Mandelsztam –
rosyjski poeta. W latach
1934–1937 przebywał
na zesłaniu, na osobisty rozkaz Józefa Stalina.
W V 1938 roku został
ponownie aresztowany i skazany na zesłanie
za działalność antyrewolucyjną. Zmarł z wycieńczenia w łagrze pod
Władywostokiem. Jako oficjalną przyczy-
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taktuje się z kobietami z oddziału VI
i na sznurze z prześcieradła podaje im
grypsy.
– Chciałem podać paczkę papierosów,
ale upadła – wyjaśnia Andrzej. Dostaje miesięczny zakaz zakupu wyrobów
tytoniowych oraz ich otrzymywania.
Za to ma widzenia: w obecności straży
więziennej, przez siatkę, przy stoliku.
Najczęściej z matką i narzeczoną.
Prowadzi korespondencję. Pisze do
Janusza Opryńskiego. Po raz pierwszy
2 kwietnia 1982 roku:
Ja też nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie mieli zrobić jeszcze wielu spektakli i grać ich.

Esbek każe wyjaśnić, kim jest Onuch.
Pyta o mieszkanie na Wróblewskiego.
Teresa Karbownik: – Onuch to nasz
znajomy. Ponieważ przebywa w Warszawie, dał mi klucz do mieszkania
i poprosił, abym tam zaglądała. Stała
tam maszyna do pisania, którą kupiliśmy z Andrzejem za wspólne pieniądze,
chyba we wrześniu 1981. Andrzejowi
kupił ją kolega z Radomia. Nie znam
nazwiska.
Arkadiusz Kutkowski: – W ubiegłym roku, bodajże we wrześniu, kupiłem Mathiaszowi w Radomiu maszynę
do pisania „Łucznik”. Była w brązowej
walizce.
Teresa Karbownik: – Andrzej pisał
jednym palcem na maszynie. Pisał wiersze do spektaklu, które wystawiali w Teatrze Provisorium.
Esbek pyta o 5 lutego 1982 roku.
Teresa twierdzi, że czekała na Andrzeja w mieszkaniu na Wróblewskiego.
Przyszedł późno, wrócił z Krakowa. Nie
widziała u Mathiasza ulotek. Mieszkanie na Wróblewskiego opuściła 6 lutego około 8, może 9. On jeszcze został.

Areszt śledczy – ciąg dalszy

Podprokurator żąda opinii psychiatrów
z Wojskowego Szpitala Okręgowego
w Lublinie. Chce, aby stwierdzili, czy
w czasie zarzucanych czynów przestępczych Mathiasz miał zdolność poznania ich znaczenia i pokierowania swoim
postępowaniem i czy cierpi na chorobę
psychiczną.
(Bezpośrednio przed aresztowaniem
ciotka Andrzeja – pediatra – sfałszo-

nr 42 (2013)

DS „Grześ”
wała w Krakowie jego kartotekę leczenia, z której wynikało, iż jako dziecko
był leczony i miał problemy psychiczne. Tak na wszelki wypadek – Mathiasza już wtedy poszukiwano. Potem został aresztowany. Pierwszego ranka na
dołku, około 5 rano, kiedy wszedł strażnik, Mathiasz zaczął symulować chorobę psychiczną – udał, że budzi się
z krzykiem. Pomysł okazał się kiepski.
Strażnik popatrzył na niego z politowaniem. Pracownicy aresztu nie z takimi
jak on mieli już do czynienia).
Podprokurator żąda opinii Wydziału
Kryminalistyki Komendy Wojewódzkiej MO w Lublinie. Trzeba stwierdzić,
czy za pomocą maszyny marki „Łucznik” nr 0144285 sporządzono załączone do badań teksty oznaczone kolejnymi numerami; czy pismo odręczne
na wyszczególnionych kartach wyszło
spod ręki Andrzeja Mathiasza lub Tomasza Pietrasiewicza, których wzory
pisma jako materiał porównawczy dołączył do badań.

kołu zeznaję, że odmawiam odpowiedzi
na pytanie, czy Andrzeja Mathiasza widziałem po 13 grudnia.

Areszt śledczy – ciąg dalszy

Dowodowe teksty pisma maszynowego
występujące na pięciu kartkach papieru
nie zostały sporządzone na maszynie do
pisania marki „Łucznik” 0144285. Dowodowe pismo ręczne wykonane na pojedynczej karcie papieru kratkowanego

Siedziba Komitetu
Wojewódzkiego PZPR i redakcji
„Sztandaru Ludu” przy Alejach
Racławickich w Lublinie. Kartkę
z parafrazą hasła widocznego
na budynku – „Pogrom partii
programem narodu” – SB znalazła
podczas rewizji w mieszkaniu przy
placu Wolności w Lublinie.
Fot. Jacek Mirosław.
Ze zbiorów Jacka Mirosława.

Pokój przesłuchań – ciąg dalszy

Teresa Karbownik: – Okazane mi zeszyty oznaczone numerem 26 w brązowych plastikowych okładkach i numerem 34 w niebieskich nie są zeszytami
Andrzeja. Pismo w tych zeszytach też
nie jest jego.
Arkadiusz Kutkowski ma przed sobą
kartkę z napisem „Pogrom Partii Programem Narodu”: – Kartkę tę znalazłem na dworcu PKP w Radomiu
w okresie trwania stanu wojennego i ją
wziąłem. Odmawiam odpowiedzi na
pytanie, w jaki sposób znalazła się ona
w mieszkaniu na placu Wolności. Po
odczytaniu mi protokołu mam zastrzeżenie do treści ostatniego zdania, gdyż
mogłoby z niego wynikać, że przebywałem w mieszkaniu na placu Wolności po
13 grudnia, a ja, tak jak wcześniej zaznaczyłem, na ten temat odmawiam składania zeznań. Po odczytaniu mi proto-
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zostało nakreślone w całości przez jedną osobę. Nie był to ani Pietrasiewicz,
ani Mathiasz.

Listy i podania – ciąg dalszy

Pani Halina regularnie jeździ nocnymi
pociągami do Lublina. Jest maj 1982
roku, zrozpaczona pisze do Oddziału
Karnego Sądu Rejonowego w Lublinie
podanie z prośbą o uchylenie aresztu
wobec syna. Narzeka na swoje wysokie
ciśnienie: „Syn mój Andrzej także nie
cieszy się dobrym zdrowiem, zwłaszcza
teraz, i istnieją obawy, że pobyt w areszcie wyciśnie swój ślad u niego na całe
życie, gdyż jego zdrowie fizyczne i psy-

nę śmierci podano zawał serca. Teksty Mandelsztama wykorzystał
Teatr Provisorium do
spektaklu Nie nam lecieć na wyspy szczęśliwe.
42

Za: Jan Piotr Szamryk,
Teatr Provisorium 1975–
1995. Zarys monograficzny, Warszawa 2002, praca magisterska napisana na Wydziale Wiedzy
o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie
pod kierunkiem prof.
Lecha Śliwonika.
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chiczne pozostawia wiele do życzenia.
[…] Proszę gorąco zatem o uchylenie
aresztu, by pod moją opieką w Krakowie mógł wrócić trochę do sił i równowagi, a równocześnie by mógł roztoczyć
nade mną jakąś opiekę i poprawić mój
stan zdrowia”.

Rozprawa

17 czerwca 1982, Sąd Rejonowy
w Lublinie:
Pani Kasia, administrator domu studenckiego: – Nie wiem, o co jest ta
sprawa. Pracuję na UMCS i jestem kierownikiem bloku G. Nie było nieporozumień między mną a studentami.
Flag żadnych nie było. Służba porządkowa sprawdzała legitymacje wszystkich
wchodzących do akademika. Żadnej
akcji protestacyjnej nie było. O godzinie dziesiątej 13 grudnia miało miejsce zebranie rady mieszkańców. Gdy
tam byłam, rozmawiano o sprawie porządkowej i roztrząsano, czy studenci
mają jechać do domów. Znam Jerzego
Rajperta i komunikowałam wszystkim
studentom, aby rozjechali się do domów.
Jerzy Rajpert: – 13 grudnia znajdowałem się w Domu Studenckim „Grześ”.
Był duży ruch, dezorientacja, różne opinie. Na temat akcji strajkowej nic nie
wiem. O żadnym Komitecie nic nie
wiem. Oskarżonego znałem z widzenia i tego dnia go nie widziałem.
Sędzia zarządza wprowadzenie
oskarżonego.
– Zrozumiałem zarzut. Nie przyznaję się
– mówi Mathiasz i wyjaśnia: – 13 grudnia 1981 dowiedziałem się o stanie wojennym i przestraszyłem się. Poszedłem
do akademika „Grześ”. Tam spotkałem
się z kolegami i rozmawiałem z nimi
o sprawach prywatnych. Był samorząd,
który pilnował porządku. Żadnych plakatów nie widziałem. Było jakieś zebranie w holu i ono miało charakter porządkowy. Żadna komisja nie została
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powołana. O żadnym Komitecie Strajkowym nic nie wiem. Będąc w „Grzesiu”, nie widziałem żadnych oznak strajku. Dopiero gdy byłem przesłuchiwany,
zasugerowano mi, że był to strajk. Należałem do Zrzeszenia Studentów po
zarejestrowaniu tej organizacji. Żadnych funkcji tam nie pełniłem. Byłem
członkiem Komitetu, ale potem wycofałem się. Akademik opuściłem go popołudniu następnego dnia. Żadnych sił
porządkowych tam nie było. Na terenie
„Grzesia” działał samorząd. Po opuszczeniu „Grzesia” poszedłem do przyjaciela, by przenocować.
Sąd dwukrotnie odracza rozprawę.
Wyrok zapada 26 sierpnia 1982 roku:
Sąd Rejonowy w Lublinie postępowanie
karne w stosunku do Andrzeja Mathiasza warunkowo umarza, przyjmując, że
nie kierował on strajkiem okupacyjnym.
Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 600 zł tytułem opłaty oraz koszty postępowania w kwocie
3600 zł.

PS

W ciągu pierwszego tygodnia trwania
stanu wojennego w więzieniach i ośrodkach internowania znalazło się ok. 5000
osób. Ogółem w okresie trwania stanu
wojennego zostało internowanych ok.
10 000 osób – w czterdziestu dziewięciu ośrodkach internowania na terenie
całego kraju. Byli to głównie przywódcy
NSZZ „Solidarność”, doradcy związku
i związani z nimi intelektualiści oraz
działacze opozycji demokratycznej.
Andrzej Mathiasz przez pierwsze trzy
miesiące jest oskarżany o kierowanie
strajkiem studenckim i druk nielegalnych publikacji. Postępowanie w jego
sprawie odbywa się w trybie przyśpieszonym – grożą mu co najmniej trzy lata
więzienia. Bez zawieszenia. Z taką świadomością siedzi trzy pierwsze miesiące.
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DS „Grześ”
Scena ze spektaklu Nie nam
lecieć na wyspy szczęśliwe Teatru
Provisorium. Od lewej: Andrzej
Mathiasz, Sławomir Skop, Jacek
Brzeziński, 1981.
Ze zbiorów Elżbiety Skop.

Konsekwentnie powtarza, że przyjechał
z Krakowa, ulotki znalazł na ulicy, przyniósł do domu, papieru potrzebował do
pisania pracy magisterskiej i do własnej
twórczości literackiej, a żadnego strajku
nie było. Sprawą najpierw zajmuje się
prokuratura wojskowa, potem cywilna.
Wiele lat później Andrzej Mathiasz tłumaczy: – Wbrew pozorom prokuratura wojskowa była lepsza od tej cywilnej.
Prokuratorzy wojskowi mieli większą
swobodę myślenia.
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Po trzech miesiącach zarzuty wobec
Mathiasza o kolportaż i druk zostają
wycofane. Tryb przyśpieszony zostaje
zmieniony na zwykły, ale studentowi
nadal grozi więzienie. Dopiero kiedy
latem jego koledzy – Kania i Rajpert –
dostają wyrok w zawieszeniu, wie, że
i on nie pójdzie siedzieć43.
Kiedy w 1982 roku Mathiasz wychodzi, Janusz Opryński z żoną wydają dla
niego kolację. Kobieta przynosi czerwony barszcz. Andrzej uśmiecha się, bo
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Andrzej Mathiasz po latach dodaje: – Sąd umorzył postępowanie, ale
później, gdzieś w latach
90., uznano, że jednak
zostałem skazany, ale
sąd mnie uniewinnił,
zresztą zaocznie, bo zawiadomienia przychodziły na stary adres i nic
o tym nie wiedziałem.
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Premiera pierwszej wersji spektaklu Nie nam
lecieć na wyspy szczęśliwe odbyła się we wrześniu 1979 roku. „W 1979
r. do członków Teatru dotarło sporo nowych tekstów z drugiego obiegu, a wśród nich
znalazły się utwory Osipa Mandelsztama w tłumaczeniu Stanisława
Barańczaka. Pod względem literackim Nie nam
lecieć na wyspy szczęśliwe było spektaklem
o wiele bardziej zróżnicowanym niż Nasza niedziela [poprzedni spektaklu Teatru
Provisorium]. Provisorium wykorzystało teksty takich autorów jak
O. Mandelsztam, F. Dostojewski, S. Brzozowski, Cz. Miłosz oraz po
raz pierwszy na większą
skalę teksty własne”. Jan
Piotr Szamryk, op. cit.
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Janusz Opryński w 2011
roku wyjaśniał, że formą protestu była głodówka.
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O sekwencji ze spektaklu napisałam za: Teatr
Provisorium 1975–1995…

Halina Potocka-Mathiasz, Do matek
w stanie wojennym, Kraków, 10 XI 2006.
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niedaleko więzienia była uprawa buraków i często dawali botwinkę. A na niej
mnóstwo mszyc.
Wraca do teatru. Provisorium do
spektaklu Nie nam lecieć na wyspy
szczęśliwe 44 dodaje kilkuminutową
sekwencję więzienną – występuje trójka aktorów, nad którymi wisi żarówka.
Pada i taka kwestia: „Nie mogę do was
napisać, ręce mi się pocą […] Nie mogę
do was napisać. Kolejny tydzień bez sensu! Tracę czas! Moje notatki, ukradli mi
moje notatki, wszystkie rysunki i wiersze […] Który?!”.
A później: „Nie będziesz jadł? Nie będzie jadła świnia? Wsadź mu rurkę!”45.
Potem rozlega się rozdzierający krzyk:
„Bartuniu, synku kochany, dobranoc”.
Jest i więzienna piosenka, którą kończą słowa: „Wszyscy tu wylądujecie –
bulgoce radośnie miska”.
Żarówka gaśnie46.
– Dziś byłby to teatr dokumentu. Zrobiliśmy tę sekwencję po tym, jak chłopcy
wyszli z więzienia. Przerażające sceny
– mówi po latach Janusz Opryński. –
W naszym środowisku nikogo nie złamano. Nikt z nas nie był donosicielem,
nie pogrążył drugiego. Nie zniszczono
nas jako ludzi. Ale człowiek jest ludzki
w ludzkich warunkach. Byłbym daleki
od osądzania tych, którzy się złamali,
bo nie wiemy – i nikt z nas nie wie –
jaką w sobie ma granicę wytrzymałości.
Ale powtarzam – w naszym środowisku
nikogo nie złamano.
Matka Andrzeja ma dziś osiemdziesiąt jeden lat. Sześć lat temu napisała
wiersz47:
Do matek w stanie wojennym
O, Matki, które żyjecie jeszcze
pamiętacie tę noc złowieszczą
ten łomot do drzwi i krzyki
to trwożne serca bicie
gdy synów naszych zabierano.
A w odległych Akademikach

nie mogłyście spojrzeć w oczy
na pożegnanie swemu synowi
gdy go w nieznane prowadzono.
Tyle już lat upłynęło
lecz tym matkom, które jeszcze żyją
wraca często ów koszmar w snach
i do serca znów wciska się strach.
Andrzej Mathiasz ma dziś pięćdziesiąt
trzy lata. W 1990 roku podjął pracę
w telewizji. Miał nawet pomysł: zrobić
o ulicy Grodzkiej film dokumentalny,
a potem widowisko. Został szefem redakcji kulturalnej. Z Ulicą Grodzką
i kolejnymi widowiskami: Legenda i Sen,
jeździł po Europie. Potem wciągnęło go
kino niezależne. Numer to film w jego
reżyserii dostępny na YouTube. Teraz
spełnia się jako animator i organizator
festiwali oraz przeglądów filmowych.
Prywatnie jest ojcem, a był mężem –
Teresy Karbownik, którą poznał na
studiach, tej samej, której w 1982 roku
podrzucił walizkę, i tej, która potem
musiała tłumaczyć się na komendzie.
Teresa Karbownik została dziennikarką TVP Lublin. Była reżyserem telewizyjnym i teatralnym oraz producentem.
Dziś miałaby pięćdziesiąt cztery lata.
Dziś uśmiecha się już tylko ze zdjęcia –
siedzi przy sprzęcie telewizyjnym, ma
na sobie sweterek z kapturem i śliczne
kolczyki. Podobno miała ironiczne poczucie humoru. Był 29 marca 2012 roku,
kiedy Teresa Karbownik po raz ostatni
przechodziła przez przejście dla pieszych na ulicy Skłodowskiej w Lublinie (niedaleko mieści się siedziba TVP
Lublin). Przechodziła tamtędy setki
razy. Tamtego dnia zginęła potrącona
przez samochód. Kierowca, który prowadził auto, miał dwadzieścia trzy lata
i był dostawcą pizzy. Zamieścił nekrolog
w „Kurierze Lubelskim”: „Jako sprawca tragedii, która wydarzyła się w dniu
29 marca 2012 roku na ulicy Skłodowskiej, gdzie śmiercią tragiczną zginęła Pani Teresa Karbownik, wiedząc, że
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słowa w takiej sytuacji nic nie zmienią, chciałem mimo wszystko wyrazić
Jej Bliskim ogromne współczucie i żal.
Jest to również moja tragedia osobista,
z którą będę żył do końca moich dni.
Z całego serca Państwa przepraszam”.
Było popołudnie, kiedy Andrzej
Mathiasz wrzucił zdjęcie nekrologu
na Facebooka. Wspomina żonę. Opisuje ją jako pięknego, dobrego, mądrego człowieka. Wierzy, że spotkają
się w Nowym Yorku albo w Filadelfii.
Może oglądać jej zdjęcia i uśmiechnąć
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się, widząc, że i ona się śmieje. Może
też przeglądać ich wspólne produkcje,
na przykład spektakle Teatru Projekt,
które też znajdują się na YouTube. Teresa Karbownik zostawiła po sobie wiele
wspomnień. Mathiasz przy zdjęciu nekrologu umieścił napis: „Wybaczamy
i współczujemy”…
2011/2012
Korzystałam z archiwum
Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie –
IPN Lu 76/5; IPN Lu 23/269.

Fotografia wykonana podczas
próby do spektaklu Nie nam lecieć
na wyspy szczęśliwe. Od lewej:
Jacek Brzeziński, Sławomir Skop,
Andrzej Mathiasz, Janusz Opryński,
Jacek Łupina.
Ze zbiorów Elżbiety Skop.
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Podmiot męski (o duszy kobiecej)

Fot. Tomasz Czajkowski.
Z Archiwum TNN.

MĘŻCZYZNA PIERWSZY
– Krzysztof Hariasz
(ur. 1955)
Aktor Teatru Provisorium – w latach 1975–1982.
Kierownik
programowy
ACK UMCS „Chatka Żaka”
(1980–1981). 13–14 XII
1981 uczestnik strajku studentów UMCS w Chatce
Żaka i domu akademickim
„Grześ”; współorganizator
akcji informacyjnej adresowanej do studentów. Redaktor i drukarz „Informatora »Solidarność« Region
Środkowo-Wschodni” oraz
„Biuletynu NZS” UMCS.
W stanie wojennym aresztowany. Od 1983 roku
mieszka w USA. Autor
tekstów literackich, krytycznych, naukowych i publicystycznych drukowanych
na łamach prasy emigracyjnej i krajowej. Dyrektor
techniczny i reżyser świateł
w teatrach akademickich
i alternatywnych.

Scena ze spektaklu Najważniejsze
części człowieka: głowa, zęby. Na
zdjęciu Ewa Leziak, Jerzy Leziak.
Fot. Mieczysław Sachadyn.
Ze zbiorów Wiesława
Kaczkowskiego.
Kazimierz Iwaszko –
dyrektor ACK UMCS
„Chatka Żaka”.
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Za: Jan Paweł II, Laborem exercens.
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– Skąd jesteście? – spytał papież.
Oni na to, że z Lublina.
Ojciec Święty się ucieszył: – O, jak
miło. Z mojego Lublina! Na wycieczce jesteście?
– Na wycieczce.
Karol Wojtyła niedawno został papieżem. Ostatnio Krzysztof Hariasz często oglądał telewizję u Kazika Iwaszki48. Zaczęło się od mistrzostw świata
w piłce nożnej. Tamtego dnia – kiedy
kardynałowie głowili się nad wyborem nowego papieża, Wanda Rutkiewicz, jako trzecia kobieta na świecie
oraz pierwsza Europejka, weszła na
Mount Everest, a w Paryżu agenci jugosłowiańskiej tajnej policji politycznej zamordowali chorwackiego pisarza
i dziennikarza Bruno Bušicia – Krzysiek
też siedział przed telewizorem w Lublinie. Był w szoku: Polak papieżem. Nie
chodził regularnie na niedzielne msze
i nie wiedział, że ten wybór może mieć
wpływ na sytuację polityczną w Polsce.
Był w szoku, bo padło akurat na Polaka.
– To pozdrówcie mój Lublin – odezwał
się Ojciec Święty kilka miesięcy później.
– Pozdrowimy.
– Studiujecie?
– Niektórzy tak, inni pracują.
Po latach Wiesław Kaczkowski zastanawia się: – Pewnie gdybyśmy powiedzieli, że jesteśmy teatrem z Lublina,
rozmowa byłaby dłuższa. Mógłby poprosić, abyśmy coś zagrali. Może chciałby Gombrowicza?
Papież mógłby się też zdziwić, że na
audiencji z grupą z Lublina jest tylko
jedna kobieta.
Wiesław Kaczkowski: – Wtedy przy
Ojcu Świętym było nas tylko czworo: ja, Krzysio Hariasz, Boguś Janczyk
i Ewa Leziak. A reszta zespołu została

na obrzeżach placu – dodaje i podkreśla,
że w pierwszych latach działalności tej
grupy teatralnej poza Ewą Leziak w teatrze działały też inne kobiety.
Ojciec Święty miał swoje zdanie na
temat płci pięknej. Uważał, że chociaż
w wielu społeczeństwach kobiety pracują niemal we wszystkich dziedzinach
życia, to jednak winny mieć możliwość
wykonywania zadań zgodnych ze swoją
naturą, bez dyskryminacji i bez pozbawienia możności podjęcia takiego zatrudnienia, do jakiego są zdolne49.

MĘŻCZYZNA PIERWSZY:

– Wie pani, to były takie czasy, że społeczeństwo było bardzo patriarchalne
i nawet dobrzy ludzie, tacy jak my, myśleli jak męscy szowiniści – przyznaje

po latach Krzysztof Hariasz. Rocznik
pięćdziesiąty piąty, szczupły, niewysoki.
Ciepły, wrażliwy. Kiedyś koledzy śmiali się z jego skłonności do sentymentalizmu. Kontynuuje: – Kobiety często
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traktowało się z przymrużeniem oka,
nieładnie. Taka była kultura, na przykład nas denerwowało, że jak któraś
miała miesiączkę, to nie mogła na próbie dać z siebie stu procent, co oczywiście było bardzo nieładne z naszej
strony.
– Mało tych kobiet w teatrach alternatywnych lat 70. i 80. – mówię, kiedy
w maju 2013 roku spotykam Krzysztofa
Hariasza w Ośrodku „Brama Grodzka –
Teatr NN” w Lublinie.
– Być może. W każdym razie, nie wiem,
od kogo to wyszło, ale w końcu powiedzieliśmy: „Dosyć, robimy spektakl
z samymi facetami. Nie możemy czekać półtora roku, aż aktorka urodzi, odchowa i wróci grać spektakl”.
– Pani Beata Michałkiewicz 50 mówiła mi o materacach w Naszej niedzieli – mówię.
– No tak, oczywiście! Bo tam były
materace.
– I to przeszkadzało jej jako kobiecie.
Pełno kurzu!
– Ależ absolutnie. Ja się wcale nie dziwię.
A jak już się dowiedziała, że jest w ciąży, to ją w stu procentach rozumiem, że
nie chciała na materacach występować.
Myśmy łykali ten kurz tonami. To były
zużyte materace z akademików. Niektóre w okropnym stanie. Po tych doświadczeniach zdecydowaliśmy, że okej,
następny spektakl robimy we czterech.
– A jak zaczął się ten teatr dla pana?
– Kolega, z którym mieszkałem na stancji, pewnego dnia powiedział, że poznał
fajne laski, które występują w teatrze.
Okazało się, że to był Teatr Provisorium.

MĘŻCZYZNA DRUGI:

– Bogusław Janczyk, urodzony w Kolbuszowej, 30 kwietnia 1953. Poszedłem na
studia do Lublina na polonistykę i praktycznie od siedemdziesiątego drugiego jestem związany z Lubelszczyzną.
Byłem bardziej typem umysłu ścisłego,
po tacie. On był nauczycielem, chemi-
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kiem. Na złość babci – babcia rządziła
w domu i twierdziła, że najbliżej mam
do Rzeszowa – wymyśliłem Lublin. Siedemdziesiąty drugi rok, filologia polska.
Poznałem Janusza Opryńskiego. Był ze
mną na roku. Nas było sto pięćdziesiąt parę osób na roku. Ja na „J”, Janusz
na „O” – następna grupa. A połączyła
nas koszykówka, bo przez trzy lata był
Fot. Agnieszka Góra.
obowiązkowy WF na studiach. On był
Z Archiwum TNN.
bardzo dobrym rozgrywającym. Z kolei
MĘŻCZYZNA DRUGI
rok młodszy Jacek Brzeziński51, którego – Bogusław Janczyk
jeszcze nie znałem, też studiował na fi- (ur. 1953)
Z wykształcenia filolog.
lologii polskiej. Jacek już wcześniej był
Nauczyciel i wychowawca.
związany z Provisorium i znał się do- Aktor
Teatru Provisorium
w latach 1975–1979.
brze z Januszem, bo chodzili do tego
samego liceum, A ja znałem Krzysia
Na zdjęciu Grażyna Twardowska,
Anna Dziurkowska, Ewa Antos-Rybka, Krasnobród 1975.
Ze zbiorów Wiesława Kaczkowskiego.
50

Irena „Beata” Michałkiewicz – aktorka Teatru Akademickiego
Grupa „Ubodzy” i Teatru Provisorium. Bohaterka reportażu Letnie
buty.

Jacek Brzeziński – do
dziś (2013) aktor Teatru Provisorium, zagrał
między innymi w takich przedstawieniach
grupy jak Nasza niedziela (1978); Nie nam
lecieć na wyspy szczęśliwe (1979); Pusta estrada (1981); Wspomnienia
z domu umarłych (1983);
Pieśni przeklęte (1984);
Dziedzictwo (1987);
Ogrody (1989); Z nieba
przez świat do samych
piekieł (1992); Współczucie (1993); Koniec wieku (1996); Ferdydurke (1998); Sceny z życia
Mitteleuropy (2002); Do
piachu (2003); Trans-Atlantyk (2004); Homo Polonicus (2008);
Emigranci (2009); Bracia Karamazow (2011).
Nauczyciel akademicki w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla
Polonii i Cudzoziemców przy UMCS.

51

Hariasza, który też pochodzi z Kolbuszowej – dwa lata ode mnie młodszy.
Studiował prawo w Lublinie.

MĘŻCZYZNA PIERWSZY:

– Myślałem, że przez teatr trafię do kina
– mówi Krzysztof Hariasz. Będąc maturzystą, marzył o łódzkiej filmówce. Była
podyplomówką i musiał mieć jakieś stu-
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Fot. Alina Bąk. Z Archiwum TNN.

MĘŻCZYZNA TRZECI
– Janusz Opryński
(ur. 1954)

Reżyser Teatru Provisorium.
Wyreżyserował
między innymi takie
przedstawienia jak Wspomnienia z domu umarłych,
Nasza niedziela, Nie nam
lecieć na wyspy szczęśliwe,
Pieśni przeklęte, Dziedzictwo, Z nieba, przez świat,
do samych piekieł. W 1998
roku we współpracy z Witoldem Mazurkiewiczem
i prowadzoną przez niego
Kompanią Teatr Provisorium zrealizował Ferdydurke Witolda Gombrowicza. We współpracy dwu
teatrów i dwu reżyserów
powstały m.in. Sceny z życia Mitteleuropy i Do piachu według Tadeusza Różewicza. Obecnie Janusz
Opryński jest także dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Konfrontacje
Teatralne i dyrektorem
prog ramow ym lubelskiego Centrum Kultury.

dia. Padło na prawo na Uniwersytecie
sza: – W Provisorium szukają aktorów,
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. – mają projekt na lato. Chodź, dziewczyJaki to był tytuł tego spektaklu? – pró- ny przyjdą, będzie fajnie.
buje sobie przypomnieć przedstawienie, które grał Teatr Provisorium. – Być
MĘŻCZYZNA DRUGI:
może, że to się nazywało Provisorium- – Mój kontakt z teatrem? Z Krzysiem
-show. Jacek Brzeziński grał główną rolę. się zgłosiliśmy. Chodziło o wędrówki
Rzeczywiście były tam między innymi
po Roztoczu53.
te dwie dziewczyny52 , jedna duża i postawna, druga trochę mniejsza, ciemna. MĘŻCZYZNA PIERWSZY:
Mnie się ta mniejsza, ciemna spodobała. – W Stanach przyjmowanie do spekEwa Antos to była ta duża i wysoka. taklu to audition. Nie pamiętam, żeby
Później wyszła za mąż za mojego kole- mnie w Provisorium przesłuchiwali,
gę, który nas zaciągnął do teatru. Na- żebym jakiś monolog przedstawił czy
zywał się Grzegorz Rybka. Natomiast ta
scenkę. Mieliśmy dostać role drugo-

Od lewej Grażyna Twardowska,
Krzysztof Hariasz, pani dyrektor
Domu Kultury w Krasnobrodzie.
Na trawie – Wiesław Kaczkowski.
Sala Domu Kultury była bazą
treningową Provisorium, 1975.
Ze zbiorów Wiesława
Kaczkowskiego.
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Wiesław Kaczkowski
wyjaśnia, że w spektaklu Provisorium-show
wystąpiło aż pięć kobiet.
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Bogusław Janczyk ma
na myśli przedstawienia
wędrowne dla mieszkańców wsi na Roztoczu, a także obóz teatralny.
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druga dziewczyna miała na imię Magda,
ale nazwiska nie pamiętam. Mimo że
więcej w tym teatrze nie występowała,
miałem z nią później jeszcze jakiś kontakt – opowiada.

NARRATOR

Był rok 1975. Grzesiek Rybka znów
miał pomysł. Powiedział do Haria-

planowe. W Suścu i Krasnobrodzie
była baza i mieliśmy wyjeżdżać w różne miejsca i grać spektakle. Zwolniła
się rola, więc mnie zapytali: „Chcesz
to zagrać?”. Powiedziałem: „Okej”.
Nie powiedziałem „okej”, bo wtedy
tak nie mówiłem, ale się zgodziłem.
Mimo że nie miałem doświadczenia
aktorskiego.

nr 42 (2013)

Podmiot męski (o duszy kobiecej)
MĘŻCZYZNA DRUGI:

– Nowy Don Kichot54 to była błaha komedyjka. Grałem burmistrza miasteczka. W długiej nocnej koszuli, na głowie
szlafmyca i miałem poduchę. Burmistrz
był grubasem.

MĘŻCZYZNA PIERWSZY:

– Już za bardzo nie pamiętam tej historii, ale był pewnie jakiś szlachcic,
który miał sługę, jak zwykle u Moliera
czy Fredry. Boguś Janczyk grał chyba
wójta albo karczmarza. Była taka scena:
spałem, a karczmarz chodził ze świecą
i nachylał się nade mną. Któregoś dnia
tak się nachylił ze świeczką, że wosk
zaczął mi kapać na twarz. Nie mogłem
się zerwać, byłem przecież dobrym aktorem, musiałem udawać, że śpię. Jacek Brzeziński grał główną rolę w tym
spektaklu.

tą kobietą pojechał na obóz teatralny
Provisorium.

MĘŻCZYZNA CZWARTY:

– To była fajna szkoła aktorskiego
rzemiosła – mówi o obozie teatralnym Wiesław Kaczkowski – zabawa
z wieloma improwizacjami słownymi
i sytuacyjnymi, od zabijania much po
Dostojewskiego.

Fot. Wioletta Wejman.
Z Archiwum TNN.

MĘŻCZYZNA CZWARTY
– Wiesław Kaczkowski
– Obóz się skończył i Wiesiek Kaczkow- (ur. 1950)

MĘŻCZYZNA PIERWSZY:

ski, współzałożyciel Provisorium, zaproponował, abyśmy zostali członkami teatru.

MĘŻCZYZNA CZWARTY:

– Ludzie pokończyli studia, wyjechali,
poszli do pracy, zależało mi, żeby teatr grał.

MĘŻCZYZNA CZWARTY:

Współzałożyciel Grupy
Provisorium.
Związany
z tym teatrem do roku
1979. Redaktor i drukarz.
W latach 80. aktywnie
uczestniczył w podziemnym ruchu drukarskim.
Od 1976 roku związany
z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie.
Pracuje w oficynie drukarskiej Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury.

MĘŻCZYZNA PIĄTY
– Andrzej Mathiasz, jego
biogram w reportażu
DS Grześ.

– Grał panicza Karola odznaczającego
się swoistą fredrowską donkichoterią –
uzupełnia Wiesław Kaczkowski.

MĘŻCZYZNA SZÓSTY
– Wiesław Ruchlicki,
jego biogram
w reportażu Mieszkanie
Grudniów.

MĘŻCZYZNA PIERWSZY:

– Ewa Antos-Rybka zdaje się, że również
tam była. I Sławek Skop. Janusz Opryński też dostał rolę, małą.

MĘŻCZYZNA CZWARTY:

– Ale bardzo znaczącą – podkreśla
Kaczkowski.

MĘŻCZYZNA PIERWSZY:

„Tercet egzotyczny” ze spektaklu
Provisorium-show. Na zdjęciu Ewa
Antos, Anna Dziurkowska, NN.
Ze zbiorów Wiesława
Kaczkowskiego.

– Była też ówczesna miss UMCS-u,
w której zakochany był Janusz Opryński, i on też w ten sposób trafił do teatru.

MĘŻCZYZNA TRZECI:

– To prawda. Ania Dziurkowska. Bardzo piękna, fajna, też była w teatrze.
Obdarzona pięknym głosem, niezwykła dziewczyna – uśmiecha się po latach Janusz Opryński, który jak dodaje Wiesław Kaczkowski, to właśnie za

nr 42 (2013)

MĘŻCZYZNA PIERWSZY:

– Okazało się, że Teatr Provisorium
stracił paru głównych aktorów. Bo kiedy teatr powstał, oprócz Wieśka Kaczkowskiego była tam jego żona – Anka
Żelazna, Dobosz, Aleksandrowicz, Sawic… – wylicza.
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Sztuka na podstawie
utworu Aleksandra Fredry.
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MĘŻCZYZNA CZWARTY:

…Jaś Twardowski, Ewa Leziak, jej brat
Jurek, Marek Pitera – dodaje Wiesław

bliskim współpracownikiem Kaczkowskiego. Próbowali napisać sztukę. Nigdy
to nie zostało do końca napisane. Myślę, że Janusz już wtedy chciał zrobić
Ferdydurke. Notabene, ten spektakl nie
nazywał się wtedy Ferdydurke, a W połowie drogi.

MĘŻCZYZNA CZWARTY:

Scena ze spektaklu Najważniejsze
części człowieka: głowa, zęby.
Ze zbiorów Wiesława
Kaczkowskiego.

Kaczkowski. – Janusz Seledec (później
w cenzurze). No i aktor i poeta Mirek Grudzień, a także techniczni, bez
których nie ma teatru. Przed obozem
byli już Jacek Brzeziński, Sławek Skop,
dziewczyny, z Anką Dziurkowską na
czele, muzycy z Provisorium Jazz Trio,
etc.

MĘŻCZYZNA TRZECI:

– Ja nie byłem w tym pierwszym składzie Teatru – przyznaje Janusz Opryński. – To poloniści założyli Teatr
Provisorium55.

MĘŻCZYZNA DRUGI:

– Janusz pojawił się jako kolega Jacka
Brzezińskiego. Można powiedzieć, że
doszło do rokoszu.

MĘŻCZYZNA PIERWSZY:

55

Teatr w początkowym
okresie funkcjonował
jako Grupa Provisorium.
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– Z pierwszego zespołu został Wiesiek
Kaczkowski. A Janusz wiedział, że nie
jest aktorem. Interesowała go reżyseria.
Zaczął z Kaczkowskim współpracować;
nie na tyle, żeby od razu zostać niejako
współdyrektorem teatru, ale już bardzo

– W połowie drogi było kontynuacją
tego, co robiliśmy wcześniej – podkreśla Wiesław Kaczkowski, który razem
ze Stefanem Aleksandrowiczem i Janem
Twardowskim w 1971 roku zakładał
Grupę Provisorium. Pierwszy zespół
wystawił kilka spektakli, na przykład
Czekając na Godota, Najważniejsze
części człowieka – głowa, zęby…, Provisorium-show, Nowy Don Kichot (1975).
Może mieć żal, bo niektórzy uznają, że
teatr powstał dopiero, gdy przyszedł
Janusz Opryński. Wiesław Kaczkowski żalu nie ma. Zachował dwie strony
maszynopisu przygotowane na 5-lecie
Grupy Provisorium, gdzie jest napisane,
że pierwszą premierą Grupy było Czekając na Godota (marzec 1972). Choć są
i tacy, którzy za początek Teatru uważają premierę W połowie drogi (1976).

MĘŻCZYZNA TRZECI:

– Zaczęło się prozaicznie – opowiada
Janusz Opryński. – Mój przyjaciel z liceum – aktor Jacek Brzeziński – działał już w tym teatrze, a ja byłem studentem IV roku filologii polskiej. Dość
zblazowanym, bo widziałem absurd
studiowania filologii polskiej. Czułem
się rozczarowany, bo na początku myślałem, że na filologię polską przychodzą sami poeci i same poetki i że tam
będziemy się kłócić o porządek świata,
z rumieńcami… Myślałem, że będziemy
wymieniać kawałki prozy, wiersza, a tu
nic z tego. Mieliśmy beznamiętne zajęcia z gramatyki, którą oblewałem notorycznie. A miałem z literatury bardzo
dobre stopnie, aczkolwiek te studia były
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dla mnie koszmarem. Znajdowałem się
właśnie w takim momencie absolutnego zawieszenia, zastanawiałem się, czy

spektaklu. Nieprawdą jest, że teatr do
siedemdziesiątego szóstego to coś zupełnie innego niż po siedemdziesiątym

ten mój wybór był właściwy. Czytałem
Gombrowicza i kiedyś powiedziałem Jackowi Brzezińskiemu, że byłoby fajnie
zrobić Ferdydurke w teatrze. On: „To
przyjdź, może zrobimy”.

szóstym. To ciągle ten sam teatr, tylko kolejne przedstawienie, nowi ludzie.

MĘŻCZYZNA CZWARTY:

– Janusz dał książkę, Ferdydurke Gombrowicza, Stefanowi Aleksandrowiczowi,
by ten wybrał fragmenty tekstu do scenariusza. Potem siedliśmy z Januszem
i jeszcze raz to przejrzeliśmy. Zrobiliśmy wspólnie pierwszy scenopis. Moją
zasadą było wówczas wciąganie całego
zespołu do pracy nad kształtowaniem
spektaklu. Podczas drugiego obozu
w Zwierzyńcu (1976) wręcz wymusiłem na wszystkich, by przedstawili swoje pomysły i propozycje do realizacji

nr 42 (2013)

Afisze Grupy Provisorium.
Ze zbiorów Wiesława
Kaczkowskiego.

MĘŻCZYZNA TRZECI:

– No i tak to się dla mnie zaczęło, że
po prostu poszedłem do Provisorium
i zrobiliśmy Ferdydurke. Tak jakby wyszedłem z pomysłem i zacząłem troszeczkę wyrastać na lidera tego teatru.
No i wyrosłem56.

MĘŻCZYZNA PIERWSZY:

– Oni zostali współreżyserami, Janusz
i Wiesiek Kaczkowski – zauważa Hariasz. – To był zespołowy spektakl, ensemble theatre po angielsku. Praktycznie wszyscy równi. Polegało to trochę
na tym, że myśmy improwizowali i proponowali różne rozwiązania ruchowe

56

Na podstawie relacji mówionej Janusza
Opryńskiego zarejestrowanej 21 XI 2005 roku
w ramach Programu Historia Mówiona realizowanego w Ośrodku
„Brama Grodzka – Teatr
NN”. Rozmawiała Wioletta Wejman
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w Polsce – mówi Krzysztof Hariasz.
W Stanach Zjednoczonych mieszka od
1983 roku. O przedstawieniu W połowie drogi opowiada, kiedy w 2013 roku
przyjeżdża do Lublina: – Rajmund Bigos
przez jakiś czas grał w tym spektaklu.
Przyszła też dziewczyna, Ela. Bardzo
ciekawa. Była z północno-wschodniej
Polski, gdzieś z Olsztyńskiego. Nie była
studentką. Była, nie chcę powiedzieć
„bezdomna”, wtedy nie było takiego
określenia, ale Cyganką? Jak gdyby nic
nie robiła. Była młodą kobietą, z artystyczną duszą.
– Wolnym duchem? – podpowiadam.
– Wolnym duchem, tak. A na sam koniec
do teatru przyszedł Andrzej Mathiasz,
ale to już było przed naszym wyjazdem
do Włoch.

MĘŻCZYZNA CZWARTY:

– To był wyjazd do Włoch. Mój ostatni rok z Provisorium – mówi Wiesław
Kaczkowski. Ma sześćdziesiąt trzy lata,
pracuje w oficynie wydawniczej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.
– Pojechaliśmy do Włoch ze spektaklem
W połowie drogi. Graliśmy w L’Aquili.
To było parę miesięcy od wyboru Karola Wojtyły na papieża – podkreśla.
Był maj siedemdziesiątego dziewiątego.

NARRATOR

Maj 1979 roku – Włochy. Kościół Świętego Stanisława na via Botteghe Oscure

Strona informatora spektaklu
W połowie drogi Teatru
Provisorium.
Ze zbiorów Wiesława
Kaczkowskiego.
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czy sceniczne, a Kaczkowski z Opryńskim mówili: „Okej, to dobrze. To spróbujemy, okej, to rozwińmy”. Niech się
pani nie gniewa, ale mam czasem kłopoty z mówieniem po polsku więc gubię się często…
Nie ma racji, po polsku mówi dobrze.
– …bo niedawno się okazało, że mieszkam za granicą dłużej, niż mieszkałem

Ojciec Przydatek był znajomym Jacka
Brzezińskiego i załatwił aktorom nocleg
w Rzymie. Audiencja była w środę. Na
placu przed bazyliką niektórzy aktorzy
stwierdzili, że zdążą wypić jeszcze piwo,
inni czekali. Pierwsi z piwa nie wrócili. Wiesław Kaczkowski z Ewą Leziak,
Bogusławem Janczykiem i Krzysztofem
Hariaszem niedaleko drzwi bazyliki
czekali kilka godzin. Ojciec Święty najpierw minął całujące pierścień zakonnice. Potem zatrzymał się przy aktorach.
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Żaden z nich nie wspomniał, że przyjechali do Włoch ze spektaklem W połowie drogi – ze scenami lekcji języka
polskiego, gębą, pupą, aktorami ubranymi w jeansowe spodnie, bawełniane koszule i trampki, którego premiera
miała miejsce w roku 1976 na niewielkiej przestrzeni podestu: 2 m szerokości,
4 m długości i 20 cm wysokości. Najpierw aktorzy czekali na widzów, klęcząc wokół podestu. Później widzowie
szli z trójkątną, białą chustą. Zawiązaną
na szyi „po pioniersku” przez wpuszczających na spektakl. Miała być znakiem
dzieciństwa i niedojrzałości. Dalej było
już o tym, że przed gębą nie ma innej
ucieczki, jak tylko w kolejną gębę. No
i o tym, że przed człowiekiem można
się schronić jedynie w objęciach innego człowieka.

MĘŻCZYZNA TRZECI:

– Dlaczego Gombrowicz? Dlaczego? –
powtarza Janusz Opryński. Do dziś reżyser Teatru Provisorium. – Dobrze
było widziane, żeby czytać coś osobliwego, a taki Gombrowicz był mało czytany – tłumaczy. Dalej już mówi jaśniej. Że z polonistycznego snobizmu.
No i zamiłowania do absurdu. Że to była
odpowiedź na czasy, humor, gra z tradycją. Przyznaje, że wtedy nie do końca
rozumieli Gombrowicza, i powtarza: –
Był mało czytany. Kto go czytał, należał do tzw. dobrego klubu, do którego
wchodzili także ci, którzy pochłaniali
słowa Schulza, Witkacego i pisma Brzozowskiego. Tak jawił się nowoczesny
świat i Polska.
Świat w roku 1976.

„BEATA”:

– Janusz zaczął przejmować Provisorium – mówi Irena „Beata” Michałkiewicz. Wtedy aktorka Teatru Akademickiego Grupa „Ubodzy” przy
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
– Dziewczyny mu wyjeżdżały, kończy-
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ły studia. A ja byłam z Lublina i wiedział, że mam przygotowanie aktorskie.
To był spektakl W połowie drogi, prawie gotowy, ale wypadła im dziewczyna. Nadarzyła się okazja wyjazdu z tym
spektaklem na festiwal do L’Aquili.
Szybko się dogadaliśmy.

Przed spektaklem W połowie drogi
widzom nakładano chusty – ile
chust, tylu widzów wchodziło
na przedstawienie.
Ze zbiorów Wiesława
Kaczkowskiego.

– W tym teatrze ogólnie było mało kobiet – dziwię się.
– Tak, Ewka Leziak. I ja byłam ta druga.

Spektakl W połowie drogi. Jacek
Brzeziński z Krzysztofem
Hariaszem. Na drugim planie od
lewej Elżbieta Zakrzewska, Ewa
Antos, Wiesława Dębska.
Ze zbiorów Wiesława
Kaczkowskiego.

MĘŻCZYZNA PIERWSZY:

– W pewnym momencie Janusz Opryński powiedział, że granie Gombrowicza
w tej sytuacji politycznej trąci trochę es-
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Próba do spektaklu Nasza niedziela,
1977. Od lewej: Jacek Brzeziński,
Elżbieta Zakrzewska, Krzysztof
Hariasz.
Fot. z Archiwum Teatru
Provisorium.

kapizmem. Zaczęliśmy czytać „Kulturę”
paryską, Miłosza Gdzie słońce wschodzi i kędy zapada. Janusz – Brzozowskiego. Biblia musiała być cytowana. To
okres, kiedy Grotowski święcił największe tryumfy z Apocalypsis cum figuris,
a Janusz w Grotowskim był zakocha-

przyjechał. Lech Raczak był jego szefem. Dał swoje uwagi, mówił, że spektakl ciekawy. Nieskromnie dodam, że
też moją grę dobrze docenił. To mi dodawało skrzydeł. Dobrze się czułam
w Provisorium. Trochę mi przeszkadzał ten kurz, bo sporą część spektaklu Nasza niedziela grało się na materacach. Byłam już w narzeczeństwie
z moim obecnym mężem. Któregoś
dnia powiedziałam, że nie przyjdę
więcej na próbę, bo po prostu duszę
się w kurzu, bo my tam skaczemy! Tumany kurzu, okna zamknięte, zakotarowane. – Uśmiecha się z perspektywy
czasu. – Tam nie było dopływu powietrza. Potem Janusz Opryński zadzwonił: „No przyjdź, już wytrzepaliśmy
materace”. Opowiadał, jak trzepali je
przed Chatką Żaka. Ludzie przechodzili i się dziwili, skąd te materace, bo
takie ilości kurzu.

MĘŻCZYZNA PIERWSZY:

– Potem chyba zaszła w ciążę i musieliśmy znaleźć następną. Tak że w Naszej niedzieli było trzech facetów tych
samych przez cały czas: ja, Jacek Brzeziński i Sławek Skop, i te trzy kobiety.
Te kłopoty z kobietami dały nam trochę popalić.

„BEATA”:

Próba do spektaklu Nasza niedziela,
1977. Od lewej: Jacek Brzeziński,
Elżbieta Zakrzewska, Sławomir
Skop.
Z Archiwum Teatru Provisorium.
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Teatr Ósmego Dnia –
teatr alternatywny
w Poznaniu założony
w 1964 roku jako teatr
studencki pod nazwą
Studencki Teatr Poezji
Ósmego Dnia.
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ny. Cytowaliśmy artykuły z Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Spektakl miał tytuł Nasza niedziela. Grało
trzech facetów i jedna kobieta. Ta jedna
– Ela – wkrótce od nas odeszła. Może
postanowiła rozpocząć nowy rozdział
w życiu i pojechać do innego miasta.
Zdaje się, że „Beata” ją zastąpiła.

„BEATA”:

– Byłam przez cały okres prób do Naszej niedzieli. Na próby Ósmy Dzień57

– Dociągnęłam do premiery. Tymczasem wzięłam ślub i miałam mieć dziewięć miesięcy przerwy. Nie mogłam
tego kontynuować. Majka Czarnecka
weszła na moje miejsce. Ja urodziłam,
okazało się, że Majka spodziewa się
dziecka, więc znowu trochę grałam. To
tyle, jeśli chodzi o Provisorium. W pewnym momencie zaczęłam pracować dla
„Solidarności”.

MĘŻCZYZNA PIERWSZY:

– Zdecydowaliśmy, że następny spektakl
robimy we czwórkę. Andrzej Mathiasz
był już na stałe z nami.
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MĘŻCZYZNA PIĄTY:

Próba do spektaklu Nasza
niedziela, grudzień 1977. Od lewej
Sławomir Skop i Beata Mirowska.
Z Archiwum Teatru Provisorium.

– Wchodząc na pierwsze piętro Chatki Żaka, natknąłem się na drzwi Teatru Provisorium – wspomina Andrzej
Mathiasz. – Wymalowane na czarno,
z białym napisem: „Teatr Provisorium”.
Albo odwrotnie. Były uchylone, dochodziła muzyka. Zajrzałem, dziewczyna
grała na fortepianie i to mnie urzekło. Na tyle, że poszedłem na spotkanie otwarte, które robił Teatr Provisorium. Załapałem się na ostatnie próby
do spektaklu Nasza niedziela, który
później był prezentowany bez zgody
cenzury.

NARRATOR

Być może to mniej więcej wtedy Janusz
Opryński zdefiniował pojęcie aktora
poszukującego prawdy: podmiot męski o duszy kobiecej.

MĘŻCZYZNA PIERWSZY:

– Każdego lata wyjeżdżaliśmy na Roztocze. Przyjeżdżali do nas koledzy: Rysiek Turbiasz, Piotr Kłoczowski. A Leon
Cierniakowski, nie wiem, czy ktoś pani
wspominał o takiej postaci? Leona poznaliśmy przez Teatr Ósmego Dnia.

NARRATOR

Leon miał jeden sweter, parę spodni
i garnuszek. W tym garnuszku gotował wszystko: herbatę, zupę, ziemniaki.
Naczynia nie mył. Tylko płukał. Garnek
nazywał „gestapowcem”.
Leon robił doktorat na polonistyce
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Miał paranoję na punkcie systemu komunistycznego i chciał wyjechać z kraju. Interesował go teatr. Najpierw Grotowski, później Ósemki. W Lublinie
Provisorium.

stii strajków ma swoje poglądy: gdyby
nie było Lublina, nie byłoby Gdańska
i „Solidarności”.) – Jak mówiłem, Leon
tam się pojawiał. Pokazywaliśmy mu
nasze improwizacje.

NARRATOR

– No jak tam, Leon? Podobało się? – spytali aktorzy.
Skrzywił się raz, potem drugi i w
końcu odezwał: – Wiecie, to było bardzo dobre, ale może coś by tu jeszcze
usprawnić?
– Przecież to była po prostu improwizacja! Z tego prawdopodobnie nic się
nie nada do spektaklu. Jeżeli już, to jakiś malutki fragmencik, który trzeba
będzie improwizować jakieś piętnaście
razy, a potem dopiero rozbudować.

MĘŻCZYZNA PIERWSZY:

– On to bardzo przeżywał. Uważał, że
teatr to najwyższa forma życia, protest
przeciwko komunizmowi. Zaczął przyMĘŻCZYZNA PIERWSZY:
chodzić na każde nasze przedstawienie.
– Być może pojechaliśmy na to Rozto- Kiedy po spektaklu wracaliśmy do sali,
cze dopiero po strajkach lubelskich – cali mokrzy, bo na każdym spektaklu to
mówi dalej Krzysztof Hariasz. (W kwe- podejrzewam, że traciliśmy parę kilo-
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gramów, pot się z nas lał strumieniami,
Leon na nas czekał.

NARRATOR

– Ale żeście im przypierdolili! – mówił
wtedy Leon. Później wyjechał do Szwajcarii, prawdopodobnie w osiemdziesiątym pierwszym.

MĘŻCZYZNA PIERWSZY:

Ruch Obrony Praw
Człowieka i Obywatela
– opozycyjne ugrupowanie polityczne działające w latach 1977–1981.

58
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Komitet Obrony Robotników – organizacja opozycyjna działająca od IX 1976 do IX 1977
roku.

60

Henryk Kowalczyk –
dyrektor artystyczny teatru Scena 6; bohater reportażu CX717.
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cę 25-lecia października 1956 roku na
Węgrzech – a nie byli pijani (co podkreślił „Borówa”) – Adam Michnik mówił
o którymś spektaklu, gdy w pewnym
momencie padło niewyraźne zdanie,
które mniej więcej brzmiało: – O… to…
nie Lub..lin… to… a..ten…
– Ale nie Ateny teatralne – powtarza
„Borówa”.

– Słyszałem od Ósmego Dnia, że się
MĘŻCZYZNA TRZECI:
„zeszwajcarował”.
– To nieprawda, co Krzysztof mówi. By– Miał więcej garnuszków? – pytam, tro- łem tego świadkiem – zapewnia Janusz
chę złośliwie.
Opryński. – Wychodząc z przedstawie– Stał się normalnym człowiekiem. Pra- nia, powiedział: „Lublin to są Ateny tecował chyba w bibliotece w Rappers- atralne”. Miał łatwość formułowania
wilu – wyjaśnia Hariasz i mówi dalej: – trafnych ocen świata.
Wyjeżdżaliśmy ze spektaklem Nie nam
lecieć na wyspy szczęśliwe bardzo dużo. MĘŻCZYZNA PIERWSZY:
Do Londynu na London International – Byliśmy bardzo blisko środowisk opoFestival od Theatre – LIFT. To już było
zycyjnych. Wręcz uważani za pewnew czasie „Solidarności”. Mam wrażenie, go rodzaju liderów. Aldona Jawłowska,
że ten spektakl graliśmy w Teatrze Stu- a może Elżbieta Morawiec, napisała, że
dio w Warszawie, gdzie któregoś dnia
w tamtym czasie były trzy niezależne
tylnymi drzwiami wprowadzono Ada- środowiska w Polsce: środowisko opoma Michnika. Był wtedy absolutnie in- zycji demokratycznej oficjalne – ROPwigilowany. Spektakl mu się podobał
CiO 58 , KOR 59. Drugie – polski film:
i zaprosił nas do siebie na wódkę. To
Kieślowski, Zanussi i paru innych. Trzebyła już legenda. Okazało się, że jest
cie to był ten teatr studencki, w owym
sympatycznym człowiekiem, który po- czasie to był Teatr Ósmego Dnia i my,
trafi się śmiać i żartować.
teatry lubelskie.
Henryk Kowalczyk60, Janusz OpryńNARRATOR
ski, Krzysiek Borowiec – każdy miał
Michnik pojawia się we wspomnie- grupę aktorów. Jeżeli chodzi o ruch
niach Janusza Opryńskiego i Krzysz- opozycyjny, oni też się razem trzymatofa Borowca. Mamy dwie prawdy. Ta
li. W jedności siła. Nec Hercules conpierwsza należy do Janusza Opryńskie- tra plures. Zresztą lubili wypić, wszygo, który twierdzi, że Adam Michnik
scy trzej.
powiedział: „Lublin to Ateny teatralne”.
W Ameryce jest taka tradycja w teaInnego zdania jest Krzysztof „Borówa” trze. To się nazywa Green room. To znaBorowiec, reżyser teatru Grupa Chwi- czy miejsce, historycznie pomalowane
lowa. Kiedy dwa lata temu przekładał
na zielono, gdzie są fotele, stąd nazwa.
fotografie z lat 70. i 80. w Chatce Żaka, Tam kiedyś się przychodziło na papierouśmiechnął się na widok znajomej twa- sa. Aktorzy z technicznymi. Nasze biurzy: – O, Adaś! – I od razu zaznaczył, ro w Chatce Żaka to było takie miejsce
że nie jest tak, jak opowiada Janusz
spotkań. No i kawiarnia. Wszyscy piOpryński. Że pamięta, jak po przed- liśmy herbatę. Nie pijałem chyba jakoś
stawieniach w Chatce Żaka na roczni- strasznie kawy. Herbatę oczywiście. No
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i jedliśmy drożdżówki. Szklanka mleka
z drożdżówką przez wiele lat była dla
nas śniadaniem.

MĘŻCZYZNA TRZECI:

– Budowała się niewiarygodna wspólnota. Do dzisiaj niezmiennie trzymam
się jednej zasady z tego okresu – mam
poczucie misji naprawy świata spektaklami. Tamte przedstawienia mnie
uformowały – mówi Janusz Opryński, który urodził się siedem miesięcy
i cztery dni po śmierci Stalina. Dorastał w pełnym ciepła, pięknym mieszkaniu przy ulicy Chopina w Lublinie.
Z siostrą, ojcem – znanym lubelskim
krawcem, matką, miłośniczką literatury, i dziadkiem Janem Tarkowskim.
Jako dziecko przesiadywał w bibliotece
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Chodził do VIII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, gdzie uczył
się od znawczyni Norwida profesor Elżbiety Żwirkowskiej. Jeździł na Wajdę czy Grotowskiego do Warszawy, by
potem na kilka lat rozstać się z teatrem. Na studiach przez pierwsze dwa
lata ślęczał nad książkami. Później grał
w koszykówkę.
– Chatka Żaka była miejscem niezwykle kulturotwórczym – kontynuuje. –
Przyjeżdżały teatry, zespoły, bardowie,
poeci. Zawsze mówię, że z tej maleńkiej sali w Chatce Żaka myśmy wyjechali w świat. Spektakl, który tam
powstał, jeździł i po całej Polsce, i Europie. Nie byłoby mnie takiego dzisiaj,
gdyby nie tamte doświadczenia. Nie
grałbym Braci Karamazow, gdyby nie
przeszłość. Tamten czas był dla mnie
strasznie ważny.

MĘŻCZYZNA PIERWSZY:

– W osiemdziesiątym pierwszym, późną wiosną, odbyła się premiera Pustej
estrady. Dosyć głęboki i naprawdę przemyślany spektakl, ale nie przemawiał
tak, jakby Amerykanie powiedzieli,
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do flaków, do wnętrzności. Niektórzy
twierdzili, że był przeintelektualizowany. Graliśmy we czterech: Mathiasz, ja,
Brzeziński i Skop.

Była „Solidarność” i NZS. Ja, Andrzej
Mathiasz, Wiesiek Ruchlicki, Emil Warda (przy tym spektaklu z nami współpracował), myśmy się zaangażowali
w niezależny ruch związkowy. Teatr
zszedł na drugi plan, ponieważ ważne
rzeczy się odbywały. Tuż przed strajkami studenckimi teatr został zaproszony
na festiwal do Belgradu. Jechała alternatywna kultura studencka. Były dwa zespoły muzyczne: Brygada Kryzys, chyba pierwszy punkowy zespół w Polsce,
i Maanam. Ale też inni artyści. Jechała
grupa zarośniętych, brodatych, z długimi włosami, niektórzy, jak Brygada Kryzys, mieli różowe czy niebieskie włosy.

Powrót Teatru Provisorium z LIFT
(London International Festival of
Theatre) – festiwalu teatralnego,
który odbył się 3–16 sierpnia
1981 roku w Londynie. Teatr
zaprezentował tam spektakl Nie
nam lecieć na wyspy szczęśliwe.
Od lewej: Janusz Opryński, Emil
Warda, Kazimierz Iwaszko,
Andrzej Mathiasz, Sławomir Skop,
Wiesław Ruchlicki; na dole: Jacek
Brzeziński, Krzysztof Hariasz.
Ze zbiorów Elżbiety Skop.
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Bohater reportażu
Mieszkanie Grudniów.
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Relacja mówiona
Krzysztofa Hariasza zarejestrowana 31 V 2011
roku w ramach Programu Historia Mówiona realizowanego w Ośrodku „Brama
Grodzka – Teatr NN”.
Rozmawiał Tomasz
Czajkowski.
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Mówili na takich jak my „hipisi”. Dotarliśmy do czeskiej granicy. „Nigdzie nie
jedziecie”, powiedzieli Czesi. Byli pewni,
że wieziemy do Czechosłowacji „wrogą”
propagandę. Wtedy na granicy staliśmy
jakieś dwadzieścia cztery godziny. Nie
pomógł ani telefon do Komitetu Centralnego, ani do SZSP.
– Była zgoda na wyjazd? – pytam.
– No tak, to wszystko było oficjalne –
odpowiada Krzysztof Hariasz. – Jak
nas wyciągnęli z tego autobusu i robili rewizję, zaprowadzili nas do pomieszczenia. Któryś punkowiec z Brygady Kryzys przy kaloryferze znalazł
torbę. Pełną materiałów „Solidarności”.
Ktoś wcześniej ją schował. Nie mieliśmy
w autokarze kontrabandy. Tylko znaczki „Solidarności”. Nosiliśmy je, więc oni
przetrząsnęli autokar. Nic nie znaleźli, ale nas nie wpuścili. A my tę torbę
wzięliśmy później do autobusu. Okazało się, że na pewno nie pojedziemy, to
oplakatowaliśmy cały autobus hasłami „Solidarności” i innymi symbolami
opozycyjnymi. Czesi nie wiedzieli, co
jest grane. Nam było już wszystko jedno. Wróciliśmy do Krakowa, dalej pociągiem do Lublina. Byliśmy zmęczeni
i wkurzeni. Zaczęliśmy pić. Mam nadzieję, że chłopcy mnie za to nie pobiją
– uśmiecha się po latach Krzysztof Hariasz – ale po wódce zaczęliśmy mieć do
siebie pretensje. Wręcz do przepychanek dochodziło. Pamiętam, że ja się ze
Sławkiem Skopem przepychałem. Nie
miałem szans, bo on był o głowę wyższy
ode mnie i mocniejszy, ale po pijaku żeśmy się tłukli. Padły chyba nawet takie
słowa, że to już koniec, że już ze sobą
nie pracujemy. Jak Beatlesi. To już była
jesień. Wróciliśmy do Lublina i parę dni
po tym zaczęły się strajki studenckie.

MĘŻCZYZNA SZÓSTY:

– Od października osiemdziesiątego
pierwszego już się mieszkało w Chatce Żaka – mówi Wiesław Ruchlicki61.

– Było mnóstwo materacy i łóżek żelaznych. Tyle ładnych dziewczyn, a my już
nie mieliśmy czasu.

MĘŻCZYZNA PIERWSZY:

– Znów byliśmy razem, ale nie jako teatr, tylko jako opozycjoniści. Ciągle
pracowaliśmy razem. Ale w teatrze od
tego czasu już nic nie robiłem, bo po
strajkach wybuchła wojna. Reszta jest
w moich nagraniach – mówi. Ma na
myśli nagranie sprzed dwóch lat dla
Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”
w Lublinie62 .

DALSZA HISTORIA KRZYSZTOFA
HARIASZA:

***

Lubił porządek. Nawet książki układał
w porządku alfabetycznym. Nazywali
go Aptekarzem. Miał 26 lat i był kawalerem. Mieszkał w Domu Studenckim
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej „Helios”. Pracował jako kierownik programowy Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka”. Zarabiał
grosze. Za to pokój wynajmował półdarmo. Czynszu też nie musiał płacić.

***

Wychował się w Kolbuszowej koło Rzeszowa. Małym miasteczku przed wojną
znanym jako sztetl. Mieszkało tam półtora tysiąca żydów i tyle samo katolików.
Tych pierwszych wojnę przeżyła tylko
garstka. W liceum grał na gitarze w zespole rockowym. Na studiach działał
w Teatrze Provisorium. Pewnego razu
przyniósł na próbę swój wiersz.
– To jest świetny tekst. On się nada do
spektaklu – powiedział Janusz Opryński. Wiersz zaczynały słowa „Naprzeciw otwartych drzwi do celi” – wykorzystano je w przedstawieniu Teatru.
Rozpoczynały spektakl Nie nam lecieć
na wyspy szczęśliwe.
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W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku
Hariasz pił wino.
Krzysztof Hariasz: – Jako pracownik
Chatki Żaka z kolegami z NZS-u sprzątałem po strajku studenckim. Nigdy nie
miałem mocnej głowy.

Strajk trwał osiemnaście dni.
Andrzej Mathiasz: – Była straż strajkowa, która nie wpuszczała z alkoholem.
Wiesław Ruchlicki: – Młodzi mieli
dyżur w drzwiach i sprawdzali, czy nikt
wódki nie wnosi.
A. M.: – Ludzie przychodzili na strajk
i się ich kwaterowało.
W. R.: – Spali we wszystkich pomieszczeniach, na holu, w salach…
A. M.: – Materace! Nasza cała sala
teatralna zamieniła się w jedno wielkie legowisko.
Henryk Kowalczyk: – W tej wąskiej
sali na piętrze był Teatr Provisorium
– mówi o pomieszczeniach w Chatce
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Żaka. – Ale jest jeszcze druga sala, na
końcu, w tym samym ciągu. Mała Scena,
tak! Tam wszystko było zasłane. Wszędzie materace. Na scenie i w kawiarni,
w pokojach teatralnych i na korytarzach.
Z dystansu ten strajk wyglądał zabawnie. Znajdowałem się już wtedy w trochę innym miejscu niż ci strajkujący, dla
nich na pewno to było przeżycie.
A. M.: – Generalnie życie strajkowe
było sympatyczne. Myśmy wystawili
spektakl Pusta estrada.
K. H.: – Załapałem się jako rzecznik
prasowy strajku. Mimo że już nie byłem
studentem. Zaczęliśmy wydawać „Biuletyn Strajkowy”, chyba codzienny. Emil
Warda przy tym pracował, Wiesiek Ruchlicki i Mirek Haponiuk. I pewnie jakieś dziewczyny, które były oczywiście
wspaniałe w tym samym czasie, ale później się jakoś rozpłynęły.
A. M.: – Były jakieś potańcówki.
W. R.: – Sławek Skop zawsze wieczorem przynosił płyty. Do tej pory wiele
dziewczyn się rozmarza, bo żeby wiadomo było, że trzeba iść spać, leciała piosenka Maanamu Planety szaleją.
A. M.: – Wtedy pękało najwięcej kobiecych serc. Na pewno wiele par się
skojarzyło. Sławek Skop z późniejszą
żoną, z którą potem się rozwiódł. Pod
tym względem było super. Chatka przeszła w nasze ręce, oczywiście za poparciem jej dyrektora Kazika Iwaszki.

Sceny ze spektaklu Nie nam
lecieć na wyspy szczęśliwe Teatru
Provisorium.
Fot. Mieczysław Sachadyn.
Ze zbiorów Mieczysława
Sachadyna.

Po lewej: Chatka Żaka podczas
strajku w 1981 roku.
Ze zbiorów Marka Marcinkiewicza.

***

13 grudnia o 4.30 nad ranem Krzysztof
Hariasz miał kaca.
– Wstawaj, jest wojna – usłyszał.
– No to co? – spytał zaspany.
– Wstawaj, bo cię zabiją.
Podobno się zgodził: – To niech
zabiją.
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Uczestniczył w strajku w Domu Studenckim „Grześ”. Drukował ulotki…
– …z którymi wysyłaliśmy dziewczyny
do jednostek wojskowych – opowiada
Krzysztof Hariasz. – Nie pamiętam, co
było w ulotkach. Chyba żeby nie słuchać
rozkazów, żeby nie walczyć przeciwko
narodowi. Te dziewczyny były niesamowite! Że się nie bały pójść pod jednostkę wojskową i nawoływać do nieposłuszeństwa ówczesnej władzy…
Hariasz nie mógł wrócić do mieszkania. Administracja domów studenckich
przygotowała 2000 miejsc dla ZOMO.
Wziął parę sztuk bielizny, śpiwór i maszynę do pisania.

***

Swój materac i biurko z maszyną do
pisania miał u Emila Wardy i jego żony
na stancji na Węglinie (dzielnica Lublina). Na Boże Narodzenie pojechał do
Kolbuszowej.
W drzwiach stała matka, cała we
łzach: – Synku, nie wiem, co się dzieje
z tobą, a tu policja co drugi dzień przychodzi i cię szuka.
Przez parę dni siedział cicho w ostatnim pokoju mieszkania. Bezczynność
była męcząca.
– Wracam do Lublina, bo mam robotę.
Nie martw się. Możesz dostać wiadomość z dwóch miejsc. Albo przyjdzie
z aresztu w Lublinie, wtedy jest niedobrze, bo mnie złapali za działalność
i będą sądzić. Albo przyjdzie z więzienia
we Włodawie. To dobrze, bo znaczy, że
jestem internowany – tłumaczył przerażonej matce.
Po latach może powiedzieć więcej: –
Dopóki się nie jest w więzieniu, to tak
naprawdę się nie wie, jak tam jest.
Drukował (z Emilem Wardą, Wiesławem Ruchlickim i Arkadiuszem
Kutkowskim) „Informator NSZZ »Solidarność« Regionu Środkowo-Wschodniego”. Omawiali kilka spraw na Węglinie. Zasiedzieli się. Wiesiek z Arkiem
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zdecydowali, że zostaną na noc. Mieli
pecha: właścicielem stancji był ojciec
drobnych złodziejaszków. Mundurowy szukał jego synów, znalazł drukarzy i bibułę.

***

– Ale żeś się wpierdolił! – powiedział
do Krzyśka kolega ze studiów. Wtedy
już mundurowy na komendzie przy
Narutowicza.
– Co to znaczy, że się wpierdoliłem?
Jestem pod waszą opieką. Wszystko
w porządku.

***

Areszt na Północnej:

Milicjantka zapisała: monety pochodzenia zagranicznego, sztuk jedenaście.
– Chwileczkę, to nie są sztuki, one mają
swoją wartość. Proszę zapisać, ile są
warte – zaprotestował Hariasz.
Pieniądze zostały mu po wyjeździe
z teatrem. Prawdopodobnie niemieckie fenigi.
– To Polska Ludowa was wykształciła!
– krzyknęła.
– Polska Ludowa nie zdawała za nas egzaminów na studiach! – odparował.
– Te rzeczy idą w depozyt – rzuciła wyraźnie już wkurzona.
– A kiedy ten depozyt będzie można
odebrać? – spytał.
– Ten depozyt to ty zobaczysz za dziesięć lat. Może.
W dalszym ciągu oświadczam, że chcę
skorzystać z przysługującego mi prawa
do odmowy składania wyjaśnień i nie
będę ich składał, jak również nie chcę
się wypowiadać na temat przyznania się
lub nieprzyznania do popełnienia zarzucanego mi czynu – oznajmił potem.
Po latach mówi: – Jeżeli cię było stać na
to, żeby odmówić zeznań, to nobilitowało w pewnym sensie. Dodawało parę
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belek do statusu opozycjonisty i więźnia
politycznego.
Został zatrzymany pod zarzutem
sporządzania, gromadzenia i rozpowszechniania po 13 grudnia 1981 roku
pism i druków zawierających fałszywe
wiadomości mogące wywołać niepokój społeczny lub rozruchy. Po latach
wciąż łapie się na tym, że kiedy słyszy o sprawach związanych „z kryminałem”, skupia uwagę. Choćby to był
tylko amerykański film, którego akcja
rozgrywa się w więzieniu. Czuje więź
ze wszystkimi za kratami. Nawet jeśli to są złodzieje czy politycy. Na temat więzień ma swoje zdanie: ludzi nie
powinno się trzymać zamkniętych za
kratami.

***

Miał długie włosy, brodę i pół paczki papierosów. Na Północnej spędził
dziesięć dni. Nie mył się i odmawiał zeznań. Robili mu testy i sprawdzali, co
mógł napisać, a czego nie. Na śniadanie
chleb, margaryna i marmolada wieloowocowa. Cela była wąska. Po jednej
stronie dwie prycze, po drugiej jedna.
Trzy postumenty jak trumny. Na górze
deski i koc. Obok półka z czterema cynowymi miskami, czterema łyżkami,
czterema kubkami. Stało też wiadro
z pokrywą, na mocz. W kieszeni miał
szczoteczkę i pastę do zębów. Pobudka
była o 6 rano.
Krzysztof Hariasz: – Wyganiali nas
do łazienki, gdzie można się było opłukać i usiąść nad tą dziurą, żeby się wypróżnić. Chcieliśmy to robić tam, żeby
nie zasmradzać celi. Ale nie dawało się,
bo zawsze przyprowadzili kogoś, kto
był tak przestraszony, że musiał to zrobić w celi. Po prostu z ludzi leciało, ze
strachu. To był areszt tymczasowy, więc
dwadzieścia cztery godziny lub czterdzieści osiem. Moi współwięźniowie
ciągle się zmieniali. Były pospolite sytuacje: ktoś się napił i kogoś zrugał w tro-
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lejbusie. Ktoś inny strzelił kogoś innego
w pysk, to go wsadzili.
– To co, zapalimy? – Któregoś dnia milicjant otworzył paczkę carmenów. Miał
cały karton.
– Oczywiście, bardzo chętnie – ucieszył
się Hariasz.
Zgasili pety. Milicjant wyjaśnił, że
karton przyniósł Krzyśkowi ktoś z rodziny lub znajomych.

***

Ostrzygł włosy, umył się. Siedział już we
Włodawie, gdzie były niedzielne msze –
wszystkich wpuszczano wtedy do jednej sali i wydawano zezwolenia na kilkugodzinne odwiedziny w sąsiedniej
celi. Była tam cała lubelska opozycja.
Ale także prości robotnicy.
– Słuchaj no, dlaczego ty się zbuntowałeś przeciwko ustrojowi? – spytał Hariasz jednego z nich.
Robotnik posługiwał się komunistycznymi sloganami: – Wy, inteligenci, to bzdura. Tylko robotnik tworzy coś,
czego można dotknąć i co daje społeczeństwu bogactwo.
Hariasz nie mógł zrozumieć, dlaczego w takim razie jego rozmówca walczył z komuną.
Odpowiedź okazała się prosta: robotnik wywiesił dekoracje z okazji 1 Maja.
Chodnikiem szła jego matka. Zerwał się
wiatr i jeden z elementów spadł jej na
głowę. Spędziła tydzień w szpitalu, a syn
znienawidził czerwony kolor i postanowił walczyć z ustrojem.
Siedzieli też robotnicy z fabryki samochodów. Hariasz chciał zrozumieć
także ich. Niektóre historie były do siebie podobne: pojawiał się opozycjonista,
tłumaczył robotnikowi, co się dookoła
dzieje – ten przyznawał rację, czytał
biuletyny, a potem działał.
We Włodawie siedzieli też zupełnie
przypadkowi ludzie.
Krzysztof Hariasz: – Po prostu znaleźli się w strajku i nagle wir ich porwał.
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***

12 maja 1982 roku został skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie w trybie doraźnym na rok
i trzy miesiące więzienia oraz obciążony
kosztami postępowania. Potem osadzono go w Zakładzie Karnym w Łęczycy,
a później w Hrubieszowie. Był cichym
i spokojnym więźniem. Został warunkowo zwolniony 9 lutego 1983 roku.

***

Mógł wrócić do rodziców, ale nie chciał
jechać na prowincję. Któregoś razu stał
w kolejce w sklepie spożywczym. Ludzie chcieli kupić czekoladę i spierali
się o miejsce w ogonku. Zaczęli na niego krzyczeć, że niewystarczająco szybko przesuwa się w kolejce.
– My w kryminałach siedzimy, a oni się
tu za cukierkami zabijają i jeszcze nas
opieprzają! – oburzył się Hariasz.

kto będzie do mnie jeździł na widzenia,
jeśli ona wpadnie?!

***

Z okna domu w Stanach ma widok na
ogród. Zdarza się, że odwiedza Lublin.
Trolejbusy mają już trzycyfrową numerację. Nie ma też porannych kolejek po
kawałek kości na zupę. Wtedy porę na
szynkę zwykle przesypiał.
Krzysztof Hariasz: – Nie jestem ani
Amerykaninem, ani Polakiem. Przykro
mi się zrobiło, jak mi ludzie zaczęli mówić, że mówię po polsku z akcentem.
Musiało do tego dojść.

***

Był pewny, że Stany to koniec teatru.
Mylił się. Zamieszkał w Filadelfii. Na
nocnej zmianie sprzątał hotel, za dnia
chodził na zajęcia z administracji sztuki. Poznał byłego żołnierza wojny wietnamskiej i razem stworzyli teatr. Kiedy
***
żołnierz odziedziczył biznes na FloryW kwietniu 1983 roku wziął ślub w lu- dzie po zmarłym ojcu, wyjechał. Habelskim Ratuszu. Świadkiem był Emil
riasz znów został bez teatru. Jako stuWarda.
dent administracji sztuki w Stanach
Przyjaciołom z teatru powiedział: – miał tam praktykę przy Festiwalu TeaKocham was, ale rezygnuję. Dziękuję
tru dla Dzieci.
za wszystko. Wyjeżdżam.
– Wiesz, ten program dopiero zaczyna
W lipcu razem z żoną był już w samo- rosnąć. Dostał dofinansowanie i zgodę
locie do Stanów.
na wynajęcie dyrektora technicznego.
Może byłbyś zainteresowany? – które***
goś dnia spytała dyrektorka festiwalu.
Była studentką romanistyki.
Nie wahał się ani chwili.
Krzysztof Hariasz: – Studenci filoJego żona robiła jednak doktorat
logii obcych robili wszystko, żeby wy- z romanistyki i dostała pracę w Akron,
jeżdżać przynajmniej na kilka miesię- w Ohio.
cy na wakacje za granicę. Moja żona
Krzysztof Hariasz: – Musiałem rzuosiemdziesiąty pierwszy rok spędziła
cić pracę i wyjechać. Znowu straciłem
we Francji. Wróciła na krótko przed
kontakt z teatrem.
wydarzeniami strajku studenckiego. Ja
Miał kilka czasowych robót. Telefon
mówię „moja żona”, ale wtedy jeszcze
zadzwonił mniej więcej po roku. Zapynią nie była. Ani nawet narzeczoną. By- tali, czy nie chciałby przyjść na Wydział
łem w niej zakochany. Pamiętam, że Teatru Uniwersytetu w Akron.
jak w stanie wojennym zaczęła roznosić
Pracuje tam od osiemnastu lat. Jest
dyrektorem technicznym. Reżyserem
ulotki, to moi znajomi ją skrzyczeli, że
jej absolutnie nie wolno tego robić. Bo
światła (lighting design) w ponad stu
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spektaklach. Poznał Jima Slowiaka,
współpracownika Grotowskiego w Kalifornii i we Włoszech. Jim zna się z Jairo Cuestą, który też pracował z Grotowskim. Mają swój teatr. Christopher
został ich pomocnikiem technicznym.
– Wiesz, członek naszego zespołu, Irańczyk, był w Nowym Jorku i ktoś go zaciągnął na spektakl. Jakiś amerykański teatr robił nową polską sztukę i on
twierdzi, że jest wspaniała – powiedział
któregoś razu Jim. – Upiera się, że musimy to zrobić.
– Co to za sztuka? – spytał Hariasz.
– Dwoje biednych Rumunów mówiących
po polsku.
Hariasz sprowadził wersję polską
i angielską. Zaczął porównywać obie
z tą amerykańską. Uznał, że angielska
jest lepsza od amerykańskiej. Jim jednak
wolał tę drugą: – Ma lepszy amerykański rytm i melodię. Angielskie jest takie brytyjskie.
Zdecydowali się zostać przy poprawionej wersji amerykańskiej.

***

– Nie martw się – powiedział oficer do
Hariasza przed jego wyjazdem do Stanów. Jako były aresztowany Krzysztof
mógł wyjechać, jeśli chciał. – Dajemy
wam paszport bez problemu. Pojedziesz,
dorobisz się. Tu w tym czasie się zmieni.
Wrócisz i będziesz panisko.
Miał rację, zmieniło się.
Krzysztof Hariasz: – Niezupełnie
wróciłem, a jeżeli wracam, to nie jako
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panisko. Nigdy nie miałem aspiracji,
żeby być działaczem opozycji. Wydawało mi się po prostu, że nikt inny tego
nie zrobi, jeżeli nie ja. Ja byłem aktorem
w teatrze. Chciałem robić teatr.

***

Odzywa się telefon komórkowy: You
have new message. SMS brzmi: Mam
pomysł, może to ty byś zagrał tego
dziada?
Nadawca – Jim Slowiak – ma na myśli
sztukę Doroty Masłowskiej wystawianą w Ameryce.
Adresatem wiadomości jest Christopher Hariasz.
– To ja już tak staro wyglądam? – odpisał.
– Wystarczająco, żeby go zagrać.
– Why not?!

***

Funkcję łóżka w spektaklu pełnił pochyły podest. Żadne tam materace, po
prostu sklejka z namalowaną dużych
rozmiarów mapą Polski. Kładł się na
tym twardym posłaniu, między Dżiną a Parchą 63 , między Wrocławiem
a Tczewem, i próbował przekonująco
grać śpiącego człowieka. Próbował być
dobrym aktorem.
czerwiec 2013
Reportaż powstał
przy okazji projektu dokumentacyjnego
„Teatr alternatywny i studencki w Lublinie
w latach 1965–1990”, który realizuję
w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.
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Bohaterowie sztuki Doroty Masłowskiej Dwoje
biednych Rumunów mówiących po polsku.
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Nosiła sandały. Brązowe, z rzemykami.
Trzymała miotłę i na wszelki wypadek
potrząsnęła nią groźnie przed ojcem
Krąpcem, rektorem KUL.

Fot. Agnieszka Góra.
Z Archiwum TNN.

Irena „Beata”
Michałkiewicz, z domu
Mirowska (ur. 1951)
Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Była aktorką Teatru Akademickiego KUL
Grupa „Ubodzy” i Teatru
Provisorium. Zaangażowana w ruch „Solidarności”. Lata 80. i początek
90. spędziła na emigracji
w Australii, gdzie zajmowała się animacją działań
parateatralnych z dziećmi
i młodzieżą polonijną. Po
powrocie do Polski pracowała przy tworzeniu, a następnie (do 2007) organizacji kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu
Konfrontacje Teatralne.
Jest autorką projektu Lubelski Salon Artystyczny
w ramach Centrum Kultury. Obecnie kierownik
tego projektu, twórca jego
programu, promotor jego
działań.
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Brązowe, z rzemykami. Tak mogły wyglądać sandały. To, że miała je wtedy
na stopach, to też przypuszczenie (mogło być chłodniej i mogła założyć kryte
buty). Na pewno wiemy tyle, że tamtego dnia ojciec Krąpiec pokręcił głową
i spytał studentów: – Co wy tutaj robicie po nocy?
Odparli, że przedstawienie. Sprzątali po próbie.
Rzeczywiście, byli teatrem i nazywali się Teatr Akademicki KUL Grupa „Ubodzy”.
– Jakie znowu przedstawienie?! – dopytywał. Gromko i donośnie.
Próbowali wytłumaczyć.
– Jeśli ojciec rektor nas nie odwiedzi
i nie zobaczy naszego spektaklu, to ja
użyję tej miotły – zakończyła „Beata”,
jeszcze Mirowska. Była pierwsza połowa lat 70.

TATUŚ CHYBA ZABITY
Paltko

– Tatuś chyba zabity – Niespełna trzyletni Łukasz spoglądał na matkę. Był już
rok 1982. Dziewczyna, która kilka lat
wcześniej groziła miotłą ojcu Krąpcowi, zdążyła już zostać mężatką i matką.
Tamtego dnia była pewna, że syn śpi.
Zrobił kilka kroków po pokoju. Powtórzył, jak na kilkulatka wyraźnie: – Tatuś chyba zabity.
– Nie, synku – Głaskała go po głowie
i zapewniała: – Pokażę ci tatusia. Po

prostu jest w więzieniu. Wiesz, źli ludzie go zamknęli, ale my nie pozwolimy, żeby zrobili mu krzywdę. On tam
będzie tylko przez jakiś czas.
Malec słuchał z szeroko otwartymi
oczami.
Zapięła guziki w paltku syna. Zasznurowała mu buciki i zatrzasnęła za sobą
drzwi. Złapała chłopca za rękę i naciągnęła mu na czoło czapkę. Sama po raz
pierwszy z bliska miała zobaczyć, jak
funkcjonuje system penitencjarny. Jak
wytłumaczyć dziecku, że na ojca będzie
patrzyło przez szybę?!
Szyba faktycznie była. Obok słuchawki. Z jednej strony mąż, ona z synem po drugiej. Być może przyłożyła
dłoń do szyby – tak jak widziała to
w filmach – a on swoją, i tak trwali
kilka sekund, wymieniając spojrzenia.
Mężczyzna odezwał się pierwszy. Najpierw do syna: – Cześć, synku, kochasz
mnie?
Zaskoczony głosem ojca, malec po
prostu zaczął krzyczeć: – Tak, tatusiu!
Kocham cię!!!
– Wynosić się. Koniec widzenia! –
krzyknął klawisz.
Kobieta złapała chłopca za ramię.
Przypomniała sobie o papierosach dla
męża. Wtedy dużo palił. Błagała strażnika, żeby przekazał choć jedną paczkę.
Nie dał się przekonać. Niegłośno, ale tak,
by klawisz słyszał, „Beata” powiedziała
tylko: – Jak gestapo! – Chwilę potem się
żachnęła: – „Boże kochany, a jak mnie
zamkną? Co z dzieckiem?”. – Pociekły
jej łzy. Wtedy chłopiec odezwał się tonem doświadczonego człowieka: – No
nie płacz, nie płacz…
Łzy w oczach miała znów wtedy, kiedy
na ulicy spotkała znajomego.
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– Słyszałem, że Sowieci wejdą i na
pierwszy ogień do odstrzału pójdą ci,
co w więzieniach.
– Kolejna plotka – przekonywała samą
siebie.

Banknoty

Mąż w więzieniu to Krzysztof Michałkiewicz. W latach 1979–1981 pracował jako socjolog w Zakładzie Remontowym Energetyki. Zakładał tam
„Solidarność”. Na przykład z robotnikiem, który, kiedy Krzysztofa zamknęli,
wpadł do „Beaty” z samego rana. Zdążyła tylko zarzucić szlafrok na koszulę
nocną i tak go przyjęła.
– Weź to – rzucił zdyszany.
Widziała, że coś kurczowo ściska
w dłoni. Zwitek banknotów. Ledwie
mieściły mu się w garści.
– Dla Krzyśka, dla ciebie. Po prostu weź. –
Wcisnął jej pieniądze i wyszedł.
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O BOŻE, A JAK MAM DZIURAWĄ
SKARPETKĘ?!
„Beata”

Okładka i strona folderu
Teatru Akademickiego KUL
Grupa „Ubodzy” z informacją
o spektaklach zrealizowanych
do roku 1974.
Ze zbiorów Romana Doktóra.

– Irena „Beata” Michałkiewicz, tak
się przedstawiam – mówi w 2013
roku – chociaż „Beata” to imię, które przylgnęło do mnie jeszcze w liceum, i później, pomimo licznych prób
powrotu do mojego imienia z chrztu,
nie udało mi się, bo wszyscy twierdzili, że ta „Beata” lepiej do mnie pasuje. Używam imienia „Irena”, żeby być
w porządku wobec rodziców, i „Beata”,
żeby była możliwość wyboru. Irena
„Beata” Michałkiewicz. Od urodzenia
jestem związana z Lublinem. Teatr pasjonował mnie już w latach licealnych.
Spektaklem, który mnie wtedy zainteresował, ale nie udało mi się go obejrzeć, był Ecce Homo Leszka Mądzika
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Scena ze spektaklu Kain
i Abel TA KUL Grupa „Ubodzy”.
Na pierwszym planie tyłem
Roman Doktór jako Kain. Przed
nim Mieczysław „Metys”
Abramowicz w roli Abla.
W tle siedzą: przodem – Beata
Mirowska, tyłem – Urszula
Schulz. Na zdjęciu spektakl grany
dla gości zagranicznych, dlatego
publiczność, która przeważnie
na przedstawieniach TA KUL
Grupa „Ubodzy” siedziała na
podłodze, tym razem zajmowała
krzesła.
Ze zbiorów Ireny „Beaty”
Michałkiewicz.

i Joachima Lodka. Studenci zafascynowani teatrem dużo o tym przedstawieniu dyskutowali. Kiedy dostałam
się na KUL, natychmiast przyszłam
na spotkanie do Teatru Akademickiego KUL.

Płótno
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Opiekun Teatru Akademickiego KUL.
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Piotr Zieliński – założyciel i właściciel Galerii Sztuki „Wirydarz”
w Lublinie. Wieloletni
aktor, menadżer i opiekun Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL.
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Miała dobrą dykcję, dlatego Adam
Chruszczewski64 chciał, żeby została
w Teatrze Akademickim KUL, którego
był opiekunem. Studiowała na pierwszym roku kierunku filozoficzno-socjologicznego. Miała dwadzieścia lat i wiedziała o tym, że Mądzik i Lodek właśnie
się rozstali. No i o tym, że Lodek swój
teatr nazwał Grupa „Ubodzy”. Odciął
się od formy scenograficzno-inscenizacyjnej. Skupił się na słowie. Mądzik
został przy obrazie.

Obrazki

Pragnął być malarzem. Nie chciała go
żadna akademia sztuk pięknych. Ani

poznańska, ani warszawska, ani wreszcie krakowska. Wziął swoje obrazki
i bez przygotowania poszedł na egzamin z historii sztuki na KUL. Swoimi
pracami zdobył sobie komisję i kuchennymi drzwiami dostał się do Teatru
Akademickiego KUL. Po trzech czy
czterech przedstawieniach stworzył
teatr autorski i nazwał Sceną Plastyczną KUL.
– Co to znaczy „trudny artysta”? Czy
Leszek Mądzik jest trudny? – pyta Piotr
Zieliński65 i zaraz odpowiada: – Każdy artysta ma różne dni. On na pewno jest artystą nadwrażliwym, ale wie,
czego chce w swoim teatrze, który jest
bardzo interesujący artystycznie. Pracuję z artystami od lat. Rzeczywiście
nie jest to łatwy gatunek człowieka.
Można mówić o humorach, niekonsekwencjach czy dziwnych pomysłach. To
nieobce także artyście pod tytułem:
„Leszek Mądzik”. To wynika z pracy
nad spektaklem.
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Płótno – ciąg dalszy

Joachima Lodka pani Michałkiewicz
określa przymiotnikami „wspaniały”,
„delikatny”, „uśmiechnięty”, „skromny”
i „tajemniczy”. Dodaje, że twórca jest po
przejściach, i dalej tłumaczy, że podczas
gdy Mądzik grał w dużych aulach, Lodek zapraszał do małych pomieszczeń
klubu KULuary.
W przedstawieniu Hiob Grupy „Ubodzy” „Beata” miała niebieskie letnie
spodnie i bluzkę w kwiatki. Z uśmiechem witała widzów. Korytarz prowadzący do salek nie był szeroki. Na podłodze białe płótno. Trzymając w ręku
świecę, prowadziła gości. Zatrzymywała się pod ścianą, nie pokazując emocji.
Zdejmowała buty i boso wchodziła na
płótno. Spoglądała na przeciwległą ścianę. Niektórzy widzowie też zdejmowali buty. Inni gorączkowo zastanawiali
się, czy nie mają dziurawych skarpetek.
Jeszcze inni czekali, aż część osób przejdzie, brali rozbieg i skakali przez materiał. Kiedy przychodzili po raz kolejny
(zdarzało się to nierzadko!), zachowywali się inaczej. Na przykład wycierali
zabłocone buty o prześcieradło. Potem
znów przechodzili przez korytarz i siadali na krzesłach. Oglądali na spektakl.
Na koniec „Beata” ubrana na czarno
prowadziła ich do wyjścia.

Maski

Scena ze spektaklu Kain
trze – mówi po latach. – Chciałam, żeby
i Abel Teatru Akademickiego KUL
było chociaż trochę słowa.
Grupa „Ubodzy”, 1974. Premiera
Wróciła do Grupy. Znów grała w te- przedstawienia miała miejsce
1973 roku. Na zdjęciu: Roman
atrze ze słowem. Ewę w Kainie i Ablu. wDoktór
jako Kain i Beata Mirowska
Po jej prawej stronie w pozycji embrio- w roli Ewy. W tle publiczność
nalnej leżał „Metys”66. Był też Roman67, holenderska. Później Holendrzy
zaprosili Grupę z rewizytą do
i też się kulił. Zginał kolana i zwijał się
swojego kraju. TA KUL Grupa
w kłębek. Tyle że przy jej lewym udzie. „Ubodzy” miał zaprezentować
Kaina i Abla. Mieczysław „Metys”
Z kolanami pod brodą leżeli jako Kain
Abramowicz nie dostał paszportu
i Abel. Na scenę wpadała Ula Schulz
i miał dojechać. Został zatrzymany
przez ZOMO na ulicy i pobity.
(jako Demiurg) i z krzykiem wbijała nóż
Ze zbiorów Romana Doktóra.
w podłogę. – Dlaczego w tym momen66
Mieczysław „Metys”
cie pojawia się nóż? – spytała na próbie
Abramowicz – aktor
Rena Mirecka. A może Zbyszek CynkuTeatru Akademickiego
tis? Albo Stanisław Scierski? Pewne jest,
KUL Grupa „Ubodzy”.
Reżyser teatralny, aktor
że któryś z aktorów od Grotowskiego68.

Cohen

Lodek zdążył rozpocząć pracę nad kolej- Zanurzyła kruche ciastko w herbanym spektaklem, ale wyjechał i przed- cie. Rozmyślała o melodii z filmu
stawienie kończył Jerzy Binkowski.
Rosemary’s Baby, którą jako Ewa nu– Nie podobało mi się to, w jaki sposób
ciła na scenie, niańcząc Kaina i Abla.
Jurek prowadził próby – wspomina po
Rozpromieniona i szczęśliwa.
latach Irena Michałkiewicz. Pogodna.
Wzięła kolejnego herbatnika i spojLekko po sześćdziesiątce. Wtedy zapu- rzała na Elżbietę „Kruszynę” Wojnowkała do Leszka Mądzika i przyznała się, ską 69, która szła do pianina. Starego
że z Grupy „Ubodzy” odeszła w trakcie
i rozklekotanego.
próby. Twórca Sceny Plastycznej KUL – „Beata”, proszę, wyłącz już płaczka Coprzyjął ją od razu.
hena – rzucił ktoś. Raz, drugi i trzeci.
Lepiła maski. Klej, kawałek gaze- Dalej nie liczyła.
ty. Klej, kawałek gazety. Znów klej… –
Płytę Cohena przywiozła z Holandii,
Mnie przecież nie o to chodziło w tea- gdzie była razem z Grupą.
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teatru lalek, autor sztuk
teatralnych oraz historyk teatru.
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Roman Doktór – aktor
Teatru Akademickiego
KUL Grupa „Ubodzy”.
Profesor Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, historyk literatury, kierownik Katedry Literatury i Kultury
Polskiej XVIII wieku na
KUL.
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Jerzy Grotowski – reżyser, teoretyk teatru, pedagog. Współzałożyciel
i kierownik Teatr Laboratorium.

69

Elżbieta Wojnowska –
piosenkarka, kompozytorka, aktorka i pedagog.
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z lewego i prawego profilu. Potem stała
i fotografowali ją od stóp do głów. – Co
ci „Ubodzy” robią w teatrze? – dopytywał się ten pierwszy.
– Przecież są plakaty. Na KUL-u wszystko wisi – odparła „Beata”.
– Czyli to tak.
„Ano tak”, pomyślała. Grupa „Ubodzy” grała Upłaz. Przewodni motyw
spektaklu, który zapamiętała na lata,
brzmiał: „Choćby mi przyszło żyć na
takim maleńkim upłazie, to wolałabym
żyć niż umrzeć”.
– Przecież panowie wiedzą, bo od tego
są właśnie panowie, no i jeszcze ten pan,
który zawsze siedzi na naszych próbach
i słucha – mówiła na Narutowicza. A w
myślach powtarzała swoją rolę, którą
zaczynała spektakl. Miała przed oczami to, jak siedzi pod ścianą i deklamuje wiersz Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej:
„Kto chce, bym go kochała, nie może być
nigdy ponury / i musi potrafić mnie
unieść na rękach wysoko do góry”.
Bywało, że niewysoki mężczyzna pojawiał się na próbach jeszcze przed aktorami. Miał wyglądać na studenta. –
Mów głośniej, niech on tak ciężko nie

Scena ze spektaklu Upłaz Teatru
Akademickiego KUL Grupa
„Ubodzy”, 1973. Na pierwszym
planie z profilu Beata Mirowska,
leży Roman Doktór, a w głębi
Urszula Schulz. Na spektaklach
Grupy widzowie przeważnie
siedzieli na podłodze.
Ze zbiorów Romana Doktóra.

Jedna z pierwszych scen spektaklu
Upłaz TA KUL Grupa „Ubodzy”.
Na pierwszym planie Beata
Mirowska recytująca wiersz Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
Kto chce, bym go kochała. W tle
w czarno-białym podkoszulku
Wiesław „Felek” Lipiec. Następna
w tym spektaklu była scena
gwałtu.
Ze zbiorów Ireny „Beaty”
Michałkiewicz.

Irena „Beata” Michałkiewicz po latach: –
Najlepsze hity Leonarda Cohena. Właśnie te stare. O, płytę winylową! Ja to na
sercu przywiozłam i po prostu leciała
na okrągło.

Korytko

Scena gwałtu ze spektaklu
Upłaz Teatru Akademickiego
KUL Grupa „Ubodzy”. Od lewej:
Mieczysław „Metys” Abramowicz,
Beata Mirowska (leży), Roman
Doktór, Wiesław „Felek” Lipiec. Ze
zbiorów Romana Doktóra.
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Kazali jej usiąść. Wskazali na mebel,
który ona po latach nazywa „drewnianym korytkiem”.
– Co robicie w teatrze? – spytał esbek
w budynku komendy przy Narutowicza. Drugi robił jej zdjęcia: na wprost,
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musi pracować. – Chichotali aktorzy
i puszczali do niego oko.
Na komisariacie esbek straszył „Beatę”, że jeśli nie odpowie na pytania, pójdzie na dołek, do kryminalistów. I wtedy zacznie mówić.
Domyślała się, że to blef: – Jestem gotowa, mogę iść.

Pałeczka

– Zakładaliśmy, że nasza praca jest pracą zbiorową – kontynuuje pani Irena. –
Natomiast nie możemy zaprzeczyć, że
rolą moją, Ulki Schulz, Wieśka Lipca
czy Iśki Kadzińskiej było oddanie pałeczki inicjacyjnej Romanowi i „Metysowi”. Myśmy byli z różnych kierunków. Roman i Wiesiek na polonistyce.
Ja i „Metys” na socjologii, mówiło się:
kierunek filozoficzno-społeczny. Ulka
na teologii, Iśka na historii sztuki. Pamiętam, że był spektakl Judasz. Brałam udział w jego tworzeniu jako osoba doradzająca. Potem się rozstaliśmy,
Roman i „Metys” nie zgodzili się, żeby
razem robić spektakl. W tym momencie
bardzo ważne było, kto z kim zostanie.
Została z Romanem. Zaraz potem
Grupa „Ubodzy” się rozjechała. – „Metys” do Gdańska, Ulka do Człuchowa,
Iśka do Gdańska – wylicza „Beata”. –
Roman zajął się pracą doktorską. „Felek”
– Wiesiek Lipiec – został w Lublinie, Religia
ale chciał napisać pracę magisterską. Budynek internatu miał trzy piętra i stał
A znaliśmy się jako teatr z Proviso- przy ulicy Podzamcze w Lublinie.
rium. Janusz Opryński zaczął przej„Beata” zwykle wstawała rano i pracomować Provisorium po Kaczkowskim70. wała na pierwszą zmianę, żeby zdążyć
Dziewczyny im wyjeżdżały, kończyły
na próby do Naszej niedzieli. W godzistudia… A ja byłam z Lublina i Janusz
nach przedpołudniowych była wychowiedział, że mam przygotowanie. Gra- wawcą jednego z pięter.
li W połowie drogi na podstawie FerdyKierownik internatu, emerytowany
durke. Spektakl gotowy, ale wypadła im
pułkownik, zatrzymał jej podopieczdziewczyna, a nadarzyła się okazja wy- nych: – Gdzie idziecie?!
jazdu z tym spektaklem do Włoch, do – Na religię – odparli zgodnie.
L’Aquilli, na Festiwal Teatru Studen- – Z powrotem!
ckiego. Weszłam na to miejsce. Później trwały długie prace nad Naszą – Proszę pani, dlaczego nie możemy
niedzielą.
pójść na religię?! – spytali potem Irenę.
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Okładka i strona folderu Teatru
Akademickiego KUL Grupa
„Ubodzy” z informacją o spektaklu
Upłaz.
Ze zbiorów Romana Doktóra.
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W 1971 roku Wiesław
Kaczkowski razem ze
Stefanem Aleksandrowiczem i Janem Twardowskim założył Grupę
Provisorium.
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– A kto tak powiedział?
– Pan kierownik.
– Nie przejmujcie się nim – powiedziała.
Dobrze go znała, na przykład z tego,
że wpajał jej uwielbienie dla Gierka.
Ona była po KUL-u i uważała, że każdy powinien mieć prawo wyboru.
Kierownik nie wytrzymał. Zasugerował, aby na własne żądanie odeszła
z pracy.
Zgodziła się.
Kiedy dowiedzieli się o tym jej wychowankowie, wzięli ołówki kreślarskie,
bardzo miękkie, i zamazali drzwi kierownika przekleństwami.
– Kierownik Stokwisz stał z gumą i wycierał drzwi – opowiadała „Beacie” koleżanka, która tamtego dnia pełniła dyżur.
– Wie pani, kto to zrobił?! – ze słabo skrywaną dumą spytali „Beatę”
podopieczni.
– Nie mam pojęcia – odparła, udając
zdziwienie.

– Naprawdę pani nie wie!?
– Oczywiście. Bo niby skąd?
Nie wytrzymali: – Proszę pani, to my!
Po raz ostatni opuściła budynek
internatu.
– Wtedy jeszcze ciągle chodziłam na
próby – podkreśla po latach „Beata”.
Któregoś dnia zakomunikowała Januszowi Opryńskiemu, że musi odejść.
Odpowiedział, że nie będzie z nią już
pracował. Nigdy.
Po latach oboje działają w Centrum
Kultury w Lublinie. On dalej ma Teatr
Provisorium, ona projekt autorski: Lubelski Salon Artystyczny, i już wie, że
„nigdy” Janusza znaczy „jutro będzie już
okej”.
– Gdyby to był normalny kraj i gdybym
wtedy dostała jakiekolwiek pieniądze na
to, żeby móc być w teatrze, to i za grosze
bym została – tłumaczy wiele lat później pani Irena. – No ale nie mogłam!
Wstyd mi było, dwadzieścia siedem

Oddziały ZOMO pod WSK
Świdnik podczas strajku w stanie
wojennym.
Fot. Sławomir Smyk, 1981.
Ze zbiorów Sławomira Smyka.
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lat, z dzieckiem na utrzymaniu rodziców?! Zaczęłam pracować, żeby móc się
utrzymać. W „Solidarności” mogłam
pracować i zarobkowo, i ideowo, żeby
coś zmienić w kraju.
(Później w Australii niespełniona aktorka zmieniała się na scenie w Koziołka
Rududu albo owieczkę. Czytała Brzechwę i Tuwima. Opowiadała o Grzesiu
Kłamczuchu. Albo o białym, skrzypiącym i białym śniegu w Polsce – swoim synom).

BRACIA, NIE STRZELAJCIE!
Inicjały

Teraz kursowała między domem a ulicą Królewską, gdzie mieściło się biuro NSZZ „Solidarność” Rolników
Indywidualnych.
– Jak już złamali „Solidarność” – opowiada dalej „Beata” – mój mąż 71 był
na strajku w WSK w Świdniku. Zostałam z dzieckiem. On ze strajku nie wyszedł na wolność. Czatowali na tych,
którzy buntowali robotników, a on był
ten inteligent. Wcześniej też pracował
na Królewskiej i jakieś teksty dziennikarskie popełniał. Z Daną Winiarską, żoną świętej pamięci Kuronia, ówczesną żoną Janusza Winiarskiego. Też
świętej pamięci. Współpracowaliśmy
z Pawłem Nowackim. Teraz od programu Warto Rozmawiać. Widzieliśmy go
ostatnio w kościele Wizytek… Na strajku mąż był jednym z tych, którzy wydawali „Biuletyn Strajkowy”.
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
w Świdniku, 15 grudnia 1981
O 7 kordony wojska zatrzymały przed
bramą ludzi udających się do zakładu.
Po krótkiej rozmowie z żołnierzami,
którą zaczęły kobiety idące do pracy,
wojsko odjechało, a pracownicy weszli do środka. To samo powtórzyło
się o 14.
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O 13 na terenie zakładu Komitet Strajkowy spotkał się z komisarzem Grzegorczykiem, prokuratorem wojskowym,
wojewodą lubelskim Stępniem i naczelnikiem miasta Kucharukiem. Rozmowa
nie przyniosła rezultatów. Komitet podtrzymał postulaty.
O 19 w Dzienniku Telewizyjnym podano informację o zdjęciu ze stanowiska dyrektora naczelnego WSK Jana
Czogały.
W nocy, tuż po 1, rozpoczęła się pacyfikacja zakładu. Mieszkańców miasta
poinformował o tym dźwięk syreny fabrycznej. Kobiety i dzieci, nie zważając
na godzinę milicyjną, wybiegły z domów i ruszyły się w stronę otoczonego
czołgami i wojskiem zakładu. Zostały
brutalnie zatrzymane przez uzbrojone
jednostki ZOMO, pobite pałkami, użyto przeciwko nim gazu. W tym samym
czasie miasto patrolowali inni zomowcy. Pracownicy, trzymając się za ręce
i śpiewając pieśni patriotyczne, odpierali ataki wojska, które – przebijając
mur otaczający zakład – wtargnęło na
jego teren. Przed budynkiem technicznym grupa technologów wydelegowała
pracownicę z wiązanką goździków – na
znak pojednania. Rozwścieczeni żołnierze zdeptali kwiaty i gdyby za dziewczyną nie wstawili się koledzy, mundurowi spałowaliby ją. O 4 wyszli pierwsi
pracownicy spacyfikowanego zakładu.
Część strajkujących wywieziono do
Lublina na przesłuchanie. Wśród nich
dyrektora naczelnego72 .
Mundurowi zatrzymali też Michałkiewicza. Aresztowanie i rozprawa. Postawiono mu zarzut działania przeciwko
obronności państwa polskiego. Obciążał go podpis „K. Michałkiewicz”, który
widniał pod tekstem Bracia, nie strzelajcie do nas.
Lufa czołgu mierzyła w fabrykę.
„Beata” czekała na ogłoszenie wyroku
w sprawie męża. Oparła się o krzesło.

Krzysztof Michałkiewicz, II–III 1982 roku –
osadzony w ZK w Łodzi, III–V 1982 roku –
w Łęczycy, V–IX 1982
roku – w Hrubieszowie, od 10 IX 1982 roku miał przerwę w odbywaniu kary; w latach
1982–1983 wraz z rodziną korzystał z materialnego wsparcia podziemnej „Solidarności”,
Kościoła oraz pomocy z Zachodu; uchwałą Rady Państwa z 8 VI
1983 roku warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary, z 2-letnim okresem próbnym.
IX 1981–IV 1983 roku –
rozpracowywany przez
Wydział III A i Wydział V KW MO w Lublinie w ramach SOS
(sprawy operacyjnego sprawdzenia) krypt.
„Widmo”, http://www.
encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.
php?title=Krzysztof_
Stefan_
Micha%C5%82kiewicz
(data dostępu: 6 X 2013).
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Kalendarium wydarzeń pierwszych dni
stanu wojennego i pacyfikacji zakładu WSK
Świdnik przytaczam
na podstawie strony, www.teatrnn.pl/
leksykon/node/981/
stan_wojenny_w_
wsk_%C5%9Bwidnik
(data dostępu: 5 X 2013).
Opracowała je – dla Radia Wolna Europa – Urszula Radek wraz z synem Andrzejem (22 VII
1982 roku).
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Mocne uderzenia serca. Czuła je w całej
klatce piersiowej. Usiadła. Tak jak wtedy
nie czuła się już nigdy potem.
Był 5 stycznia 1982 roku, kiedy
Krzysztof Michałkiewicz wyrokiem
Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego Delegatura w Lublinie (w procesie z trzema innymi członkami redakcji
„Biuletynu Strajkowego”: Bożenną Kudelską, Wiesławem Lipcem i Sławomirem Smykiem) został skazany na półtora roku więzienia. 27 lutego 1982 roku
Izba Wojskowa SN podwyższyła wyrok
do 2,5 roku73.
– To długo nie potrwa – pocieszał „Beatę” kolega męża. – Chłopcy niedługo wyjdą.
Pani Irena po latach: – Mąż najpierw
siedział w Lublinie, potem w Łęczycy
i jeszcze w Hrubieszowie, więc tułałam się, zamiast robić w życiu to, co
chciałam.

Tramwaj

Pociąg z Lublina zatrzymał się w Łodzi
koło północy. To było jedyne połączenie
na tej trasie. Na dworcu „Beata” spotkała się z teściem. Miała przenocować
u jego siostry w Łodzi i następnego dnia
pojechać dalej, do Łęczycy.
Była godzina milicyjna.
Ktoś na dworcu powiedział Irenie, że
w nocy po mieście będzie jeździł tramwaj i sprawdzał szyny.
Rzeczywiście, tak było. Jechał powoli.
Minął centrum.
– Nasz postój – szepnęła „Beata” do
kierowcy.

Paczki
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Za www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.
php?title=Krzysztof_
Stefan_
Micha%C5%82kiewicz
(data dostępu: 5 X 2013).
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Szukając pracy, pukała do domów kultury. Miała dwa papiery potwierdzające, że ma doświadczenia teatralne. Na
jednym podpisał się Adam Chruszczewski, na drugim Janusz Opryński.
Dzięki tym dwóm papierom dostała
trzeci, który znaczył więcej. Otrzymała uprawnienia instruktora teatralne-

go. Z pierwszej rozmowy o pracę wyszła zadowolona. Później przez telefon
usłyszała, że „nieaktualne”. Za drugim
razem było podobnie. Trzeci raz nie
poszła. Musiała jej wystarczyć pensja po „Solidarności” – straciła pracę
po delegalizacji Związku, ale przepisy
prawne jasno stwierdzały, że jeszcze
przez kilka miesięcy ma dostawać wypłatę. Razem z synem zajmowała pokój
u rodziców. Dostawała pomoc od ludzi
z całego świata.
Po latach wyjaśnia: – Te gesty solidarności były wzruszające. Nasze nazwiska
i adresy – na przykład osób, których
mężowie zostali aresztowani – rozeszły
się po świecie i prawie codziennie podjeżdżał pocztowy samochód z paczkami
z całego świata. Skandynawia, Niemcy,
Francja, także Australia, do której później wyjechaliśmy. Znałam niemiecki
ze studiów, więc odpisywałam. Pomagali też Polacy, wiedzieli, że mam męża
w więzieniu.
„Beata” wracała pamięcią do strajku
– bramy w Świdniku. Stała po jednej
stronie, mąż był z drugiej. W bucie miała legitymację „Solidarności”. Chciała
wejść, ale Krzysiek przekonywał ją, aby
została z synem.
– Oczywiście, że zostałam z dzieckiem –
mówi dziś pani Irena i rzuca szczere,
ciepłe spojrzenie. – Nie byliśmy pewni,
czy się jeszcze zobaczymy.

Praca

– Chcesz zrobić na złość komunistom,
napisz pracę magisterską – usłyszała
w parafii przy Narutowicza.
– Po co?! Magister po KUL-u? W Polsce
Ludowej? – zżymała się.
– Zrób im na złość – powtórzył ksiądz
Brzozowski, który był dla niej jak ojciec.
Docent Joachim Kądziela miał dla niej
materiały obcojęzyczne. Został jej promotorem. Pisała o swobodnym przepływie informacji w świetle Aktu Koń-
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cowego Konferencji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Helsinkach.
Pani, która przepisywała jej pracę na
maszynie, złapała się za głowę. Przekonywała, aby wyrzucić jakiś fragment.
I jeszcze jeden.
– Pani nie obroni. Nie puszczą pani
tego – tłumaczyła kobieta.
„Beata” się uparła.
– Na KUL-u były różne osoby, ale do
mnie się nie przyczepiono – wspomina
po latach. – Mąż nie zdążył wyjść z więzienia, a ja już się obroniłam.

Karteczka

– Słuchajcie, chłopcy za długo siedzą
w więzieniu. My nie mamy jak ich wyciągnąć, ale wy, żony, tak – zaczął zaprzyjaźniony prawnik.
Były we trzy: „Beata”, Majka Czarnecka (nazwisko jej ówczesnego męża
– W. Lipiec – znajdowało się obok nazwiska Krzyśka w „Biuletynie Strajkowym”) i żona Sławomira Smyka.
Smyk, Lipiec i Michałkiewicz stanęli przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego Ośrodek Zamiejscowy
Lublin. Dwóch ostatnich dostało surowszy wyrok. Mieli „wyższy poziom
świadomości społecznej”, czyli wyższe
wykształcenie.
– Wy, żony, musicie zachorować i to
udokumentować – kontynuował prawnik. – Po to, żeby oni musieli wyjść na
przerwę w odbywaniu kary. Wami się
zaopiekować, dziećmi. To, że macie rodziców jeszcze żyjących, nie ma znaczenia, bo według prawa to wy macie obowiązek opieki nad dzieckiem. Wy, czyli
matka i ojciec, póki żyją. A nie dziadek
czy babcia!
Kolejno dostarczały zaświadczenia
o chorobie. Tłumaczyły, że potrzebują mężów. A ci wychodzili na przerwy
w odbywaniu kary. Kobiety miały nadzieję na ogłoszenie amnestii. Niestety,
tak jak ich mężczyźni wychodzili, tak
kolejno wracali do więzienia.
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Krzysiek znowu miał wracać. Poszedł
do szpitala. Rankiem „Beata” pobiegła
do lekarza po zaświadczenie o chorobie
męża. Zajrzała na salę.
– Nie mogę dłużej udawać – stwierdził
mąż. – Błagam cię, ja wolę do więzienia – rzucił zniechęcony. Pokazał jej
garść chowanych piguł. – Proszę cię,
zabierz mnie stąd.
Później „Beata” stanęła przed sądem
penitencjarnym i oświadczyła: – Mąż
nie stawi się w więzieniu.
Wcześniej adwokat Przeciechowska
przedstawiła argumenty za przedłużeniem przerwy. Prokurator, występujący w zastępstwie, prawie na wszystko
się zgadzał.
– Zaraz, zaraz… – przypomniał sobie
w pewnym momencie. Z teczki wyciągnął karteczkę, przeczytał. – Przecież ja mam się sprzeciwiać. Ja się
sprzeciwiam!
„Beata” przedstawiła przed sądem zaświadczenie, że mąż jest w szpitalu i nie
może wrócić do więzienia.
Przerwę w odbywaniu kary przedłużono Krzysztofowi o trzy miesiące. „Beata” wiedziała, że i tak jest on w lepszej
sytuacji niż ci, których sądził sąd cywilny. Na ten wojskowy nie narzekała. Kiedy poszła z Łukaszem po przepustkę – wyrok męża jeszcze nie był
prawomocny i mogła co tydzień go widywać – spotkała skład sędziowski. Łukasz wbił ślepka w jednego z mężczyzn
i nie spuszczał go z oczu.
– Niech pani nie nastawia przeciwko
nam dziecka – usłyszała. – I tak daliśmy waszym mężom wyroki najniższe
z możliwych.
– Ja go nie nastawiam. Sam widzi – odparła „Beata”.

Fiś

Chciała zostać w teatrze.
– Ja sobie nie wyobrażałam pracy gdzie
indziej – mówi po latach. – Pracowałam w „Solidarności”, krótko, w latach
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Scena ze spektaklu Upłaz. Na
pierwszym planie od lewej
Roman Doktór i „Beata” Mirowska,
Mieczysław „Metys” Abramowicz
(stoi).
Ze zbiorów Ireny „Beaty”
Michałkiewicz.

1980–1981. Jak się okazało, że będę miała dziecko, to nie mogę powiedzieć, że
byłam szczęśliwa, bo wiedziałam, że
to mi zablokuje pewne rzeczy, ale dostałam kompletnego fisia, gdy Łukasz
się urodził. Nie pojechałam z Naszą
niedzielą graną przez Provisorium do
Poznania, gdzie byli zaproszeni przez
Ósmy Dzień. Powiedziałam, że nie pojadę, bo mam chrzest. To była prawda.
Stwierdzili, że wyjazd ze spektaklem
powinien być ważniejszy. Wybrałam
dom. Wybrałam pieluchy. Wybrałam
to moje wydarzenie rodzinne. Byłam
bardzo młoda, teraz tak mówię, wtedy
taka się nie czułam. Jakieś dwadzieścia

siedem lat. Wie pani, gdybym ja wtedy,
bo to ciągle był amatorski i bezpłatny
teatr… Byłam już po studiach, miałam
dziecko. Gdybym miała jakąkolwiek
pracę. Mąż w więzieniu – tłumaczy. –
To wszystko w dalszym ciągu nie jest
porównywalne z tym, co przeżyli ludzie w latach 50. Niemniej jest to coś,
co nas kształtuje i co się odbija na naszym dalszym losie.

Sandały

Spodziewała się drugiego dziecka. Nad
mężem wisiała groźba powrotu do
więzienia.
– Dzieci były dla nas ważne – przyznaje po latach „Beata”. – Nie żyliśmy tylko tym, co się działo w naszym kraju
– dodaje.
Podjęli decyzję o emigracji. Wyjechali
z Majką Czarnecką i Wieśkiem Lipcem
oraz ich synem – Kubą, pół roku młodszym od ich Łukasza. We wrześniu 1983
roku „Beata” była w ósmym miesiącu
ciąży. Skłamała, mówiąc, że jest w siódmym, dzięki temu weszła na pokład samolotu. Nogi jej spuchły. Na nic więcej
w czasie lotu nie mogła narzekać. Na
spuchnięte stopy miała prosty sposób.
Włożyła o rozmiar większe buty. Letnie
brązowe sandały mamy.
kwiecień 2013
Reportaż powstał
przy okazji projektu dokumentacyjnego
„Teatr alternatywny i studencki w Lublinie
w latach 1965–1990”, który realizuję
w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

76

nr 42 (2013)

Figurant. Kryptonim „Kurtyna”

Figurant74. Kryptonim „Kurtyna”
W 1976

na krzyczeć „urrra…” i samogłoski. Te
długie, wysokie albo otwarte.
Istniał też powód czwarty: figurant
dobrze znał to miejsce. Trzysta metrów

Po pierwsze po to, żeby zagrać dla robotników. Młodych, z zakładów Mesko.
Po drugie, aby ćwiczyć emisję głosu:
długiego „e”, wysokiego „y”, otwartego
„u”, „i”, „o”, „a”… Albo mocnego „urrra…”
Po trzecie, znajdował się tam zalew,
las, ośrodek sportowy i stalinowski dom
kultury.
Powód drugi łączył się z trzecim: las
przy zalewie był miejscem, gdzie moż-

od zalewu mieszkali jego dziadkowie.
To tutaj nad wodą pierwszy raz biegał
z fajerką.

figurant robił kabaret. Ze swoim programem Pieśni nagminne pojechał do
Skarżyska-Kamiennej.
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Nad zalewem

krzyczeli na całe gardło. Nosili szorty
i podkoszulki z bawełny. Możliwe, że
pili polo cocktę. Woda była szaroniebieska, na trawie rosa, pachniało sosną.
Rosły też grzyby. Na pewno przecho-

Grupa Chwilowa na obozie
teatralnym, Skarżysko-Kamienna
1976.
Ze zbiorów Krzysztofa Borowca.

74

Figurant – osoba sprawdzana, kontrolowana lub rozpracowywana przez SB w ramach
sprawy operacyjnej;
http://katalog.bip.ipn.
gov.pl/dictionary.do
(data dostępu: 5 X 2013).
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Był rok 1976, a funkcję
prorektora ds. studenckich pełnił Albin Koprukowniak – historyk.
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dził grzybiarz. Może wysoki, w koszuli i szerokich spodniach w odcieniach
zgniłej zieleni? W spodniach z dużymi kieszeniami? Z jednej z nich mogła
wystawać butelka pisanego patykiem
wina. Może powiedział, że szuka podgrzybków? Albo maślaków? No i mógł
się zdziwić, skąd w tym miejscu wzięła się grupa biegaczy. I dlaczego tak
krzyczą?
Trzysta metrów dalej stał wędkarz.
Bujne wąsy i obszerne gumowe spodnie.
Palił ekstramocne i spytał, co trenują.
Kilometr stamtąd znajdował się
ośrodek sportowy. Jego szef, a zarazem
przyjaciel figuranta nazywał się Piwko
i – jeśli po latach wierzyć figurantowi –
rzeczywiście lubił ten trunek.
– Kierownik przyjdzie do mnie – machnął ręką na figuranta.
Pokój był spory. Biurko mogło stać
koło okna. Niewykluczone, że w oczy bił
blask połyskującej meblościanki pokrytej imitującą drewno okleiną, z barkiem
na klucz. Na ścianach makatki ścienne i medale. Na półkach meblościanki
mogły leżeć wycinki z wakacyjnej prasy. Już lekko przykurzone. Na przykład
o tym, że Irena Szewińska ustanowiła
rekord świata w biegu na 400 m wynikiem 49,28 s, a Bronisław Malinowski
pobił rekord Polski w biegu na 3000 m
z przeszkodami, uzyskując czas 8:09,1.
Być może przez chwilę Piwko i figurant
rozmawiali o piłce nożnej. Mówił raczej
Piwko, bo zdaje się, że o piłce miał pojęcie. Pewnie opisywał, jak – dwa tygodnie przedtem, kiedy Stal Mielec grała
u siebie z madryckim Realem – wyły
syreny WSK, widzów było 40 tysięcy,
a nawałnica przeszła taka, że zrobiło
się ciemno. Emocjonował się, że Stal
przegrała, że było 2:1 i że w 74. minucie Sekulski strzelił gola…
Mogli też dyskutować o czym innym.
Jeden mógł opowiadać o niedawnej premierze filmu Motylem jestem, czyli romans 40-latka, a drugi o nowym seria-

lu Telewizji Polski Szaleństwo Majki
Skowron.
To tylko domysły. Pewne jest to, że
potem rozmowa potoczyła się tak:
– Widziałeś tych dwóch facetów, którzy
wczoraj byli w biurze? – spytał Piwko.
– Nie. – Pokręcił głową figurant.
– Spisali wasze personalia.
Figurant się zdziwił, ale po chwili
zrozumiał – nieopodal „wakacje” spędzali kieleccy esbecy. Zabrali rodziny,
wynajęli domki nad zalewem i udawali, że łowią ryby. Tak naprawdę przyjechali tu po to, żeby obserwować tych,
którzy nad zalewem ćwiczyli emisję
głosu. Esbecy relacje składali swoim
przełożonym.

W Chatce Żaka

figurant ledwie nad sobą panował, był
oburzony i zdenerwowany. Żądając
wyjaśnień od portierki, podniósł głos.
Chciał schować kabaretowe rekwizyty,
ale sala Grupy została zaplombowana.
Próbował przekonywać.
– Nie wolno. Polecenie kierownika –
stwierdziła portierka i przestała zwracać na niego uwagę.
Sala była zamknięta.
Po pierwsze dlatego, że teatr zagrał
dla robotników. Młodych, tych z Mesko.
Po drugie z powodu emisji głosu.
Trzecią przyczyną były zalew, las
i ośrodek sportowy.
Czwartą zaś sąsiedzi z domków, którzy zbierali grzyby i wędkowali, a potem
skarżyli się, że wokół zalewu biegali nie
członkowie teatru, a komandosi.

Na Uniwersytecie

prorektor75 spytał: – Proszę powiedzieć,
co tam się wydarzyło w tym Skarżysku?
– No jak to co? Obóz teatralny. Przecież daliście mi na to pieniądze – odparł figurant.
– A ja mam inne sygnały. Byli u mnie
tacy smutni panowie, którzy stwierdzili,
że niestudent prowadzi teatr studencki.
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Figurant. Kryptonim „Kurtyna”
Figurant podał rektorowi pismo potwierdzające, że ma uprawnienia instruktora kategorii III do prowadzenia
amatorskich grup teatralnych. – To wystarczy? – spytał.
– Niech pani to powieli – polecił prorektor sekretarce. Utykając, podszedł
do kobiety i podał jej papier.
– Proszę wracać do Chatki Żaka. Normalnie pracujecie. Biorę to na siebie –
zapewnił figuranta.
Figurant z lat 70. mówi dzisiaj: – Prorektorowi Koprukowniakowi trzeba oddać, co jego. Tak się zachował. Musiał
mieć kłopoty. Zwykle zachowywał dystans, a wtedy „łapa”. Był silnie partyjny.
Jego brat zajmował wysokie stanowisko
w KC. Nam Koprukowniak zrobił parasol. Nie tylko nam, ale i innym grupom,
które wtedy działały w Chatce Żaka.

Na komendzie na Narutowicza

wyjaśnień domagał się kapitan SB
Witold G.76: – Co tam było w tym
Skarżysku?
Figurant zdziwił się ponownie: – Jak
to co? Obóz.
Figurant był instruktorem teatralnym, a kapitan inspektorem operacyjnym. Oprócz nich pojawił się jeszcze
podporucznik G., który zbierał zeznania tajnych współpracowników. Łączyła
ich sprawa operacyjnego sprawdzenia
kryptonim „Kurtyna”. Po jednej stronie
figurant (jako podejrzany o działalność
przeciw systemowi), po drugiej kapitan
i podporucznik, którzy sprawdzali go
od kwietnia roku 1976.
Dlaczego?
Tajni współpracownicy, TW „Janek”
i TW „Mały”, argumentowali:
Zarzut pierwszy: figurant propaguje
wrogie poglądy polityczne w środowisku studenckim.
Zarzuty kolejne: robi aluzje do obecnego ustroju, kpi z nieprawidłowości życia społecznego i pracy klasy
robotniczej.
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Bolesław Wesołowski.
Ze zbiorów Krzysztofa Borowca.

I jeszcze, jak twierdził TW „Mały”, figurant nawiązał znajomość z członkami Salonu Niezależnych.
Podporucznik poinformował TW
„Ryszarda”, że figurant będzie grał
w Lublinie w październiku.
Dwa dni później „Ryszard” przedstawił fakty.
Pierwszy: wieczór autorski Grupy
Chwilowej odbył się 19 października.
Drugi: pojawili się figurant i Bolesław
Wesołowski.
Trzeci: recytowano poezję, przedstawiano teksty Grupy i innych poetów.
Czwarty: odśpiewano pieśń o rozwoju Polski w okresie stalinowskim.
Piąty: działo się to w Chatce Żaka,
w sali numer 13.
Szósty: spektakl nie był anonsowany publicznie, pojawiło się około sześćdziesięciu osób, głównie studenci.
Siódmy: prawdopodobnie Grupa zagra na Festiwalu Konfrontacje Młodego Teatru.
Ósmy: Grupa nie wystawiła pełnego spektaklu, ponieważ kilku członków
zachorowało.
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Bohater reportażu Kapitan.
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Karta uczestnictwa
w Konfrontacjach Młodego
Teatru w 1976 roku Lecha „Lele”
Przychodzkiego wystawiona przez
Socjalistyczny Związek Studentów
Polskich.
Ze zbiorów Lecha Przychodzkiego.

Dziewiąty: nie było kontrowersyjnych i aluzyjnych tekstów w sprawach
aktualnych.
Dziesiąty: pojawił się poeta Aleksander Rozenfeld i jako widz reagował żywo – śmiał się głośno, kiedy zabrzmiał utwór dotyczący lat 50.
Jedenasty: w środowisku akademickim nie widać atmosfery napięcia na
tle polityczno-gospodarczym.

Na komendzie
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Właściwa nazwa festiwalu to Konfrontacje
Młodego Teatru. Festiwal teatralny odbywający się w latach
1976–1981 w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, gdzie swoją siedzibę
miały wówczas zespoły
teatralne o studenckim
rodowodzie – Grupa
Chwilowa, Provisorium,
Scena 6.
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podporucznik G. nadal się głowił: –
Niełatwo znaleźć sens i myśl przewodnią wykonywanych utworów.
Witold G. kazał mu ich szukać, podniósł głos.
– W Lublinie Grupa nie przedstawiła
programu ze Skarżyska z tekstami satyrycznymi i stosunkami społeczno-politycznymi – tłumaczył podporucznik.
TW wyraził przypuszczenie, że wynikało to z faktu, iż Grupa stara się o zgodę na organizację jednej z imprez towarzyszących podczas listopadowych
Konfrontacji Teatru Studenckiego77.

Śledczy ustalili kolejne kroki:
Dowiedzieć się, co zamierza Grupa w kwestii Konfrontacji oraz rozpoznać atmosferę oraz nastroje wśród
studentów.
W stosunku do figuranta zastosować
przedsięwzięcia profilaktyczno-neutralizujące.
Nawiązać kontakty ze środowiskiem
akademickim.

Na biurku podporucznika G.

leżały materiały, meldunki, zeznania. Wszystko dotyczyło figuranta.
Podsumował:
Figurant wraz ze swym dziewięcioosobowym zespołem przebywał w dniach
25.09–6.10.1976 na obozie szkoleniowym
w Skarżysku-Kamiennej. W dniu 5.10.1976
w Zakładowym Domu Kultury ZM „Predom-Mesko” odbyło się spotkanie zespołu
z aktywem młodzieżowym ZSMP Zakładów
Metalowych w Skarżysku-Kamiennej. Podczas spotkania Grupa Chwilowa przedstawiła
program pt. Pieśni nagminne.
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Figurant. Kryptonim „Kurtyna”
Figurant jako kierownik zespołu w słowie
wstępnym przed spektaklem określił swój
zespół jako teatr studencki, który „wziął na
siebie powinność artystycznego odzwierciedlania aktualnej rzeczywistości i rzeczywistych poglądów naszego społeczeństwa”.
Realizując swoje artystyczne credo, Grupa
Chwilowa przedstawiła teksty z dominującym elementem pesymizmu, dezaprobaty,
a czasem buntu. Pieśni nagminne autorstwa
figuranta i innych członków zespołu zawierały wiele mniej lub bardziej czytelnych aluzji
o szkodliwej wymowie pod względem społecznym i ideowo-politycznym.
W dniu 19.10.1976 Grupa Chwilowa zorganizowała w Chatce Żaka w Lublinie wieczór
autorski. Program zawierał recytacje i śpiew
własnych tekstów oraz tekstów współczesnych poetów polskich. Nie wystawiono tym
razem Pieśni nagminnych, gdyż jak wyjaśnił
figurant, wielu członków grupy zachorowało. W programie znalazła się jedna z Pieśni,
pieśń traktująca o stosunkach polityczno-społecznych w Polsce lat 50. oraz pomocy UNRR-y dla Polski. Ironiczne sformułowania typu „UNRR-a ubierała nas w szare
mundury” oraz wieloznaczna przenośnia:
„przyszła odwilż i nas wszystkich zalała”,
w kontekście tekstu satyrycznego, wywołały ożywioną reakcję sześćdziesięcioosobowej publiczności.

treści polityczno-społecznych nie była dopuszczona do prezentowania publiczności.

Należy przypuszczać, że figurant ostrożnie
wybrał teksty, nie wystawił programu prezentowanego wcześniej w Skarżysku-Kamiennej
tylko dlatego, że czyni starania, by zezwolono
Grupie Chwilowej na zorganizowanie jednej
z imprez towarzyszących podczas zbliżających się Konfrontacji Teatrów Studenckich
w Lublinie. Należy zaznaczyć, że programy
Grupy Chwilowej nie są aktualnie zgłaszane w lubelskiej delegaturze GUKPPiW, a w
przeszłości w kilku wypadkach znaczna część
tekstów przygotowywanych do spektakli ze
względu na tendencyjny i krytykancki stosunek do obecnej rzeczywistości i wrogich

Z materiałów uzyskanych w sprawie operacyjnego sprawdzenia krypt. „Kurtyna” od TW
ps. „Przybyszewski” wynika, że figurant tej
sprawy nawiązał kontakt z figurantem sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Futuryści” – Mirosławem Mułą78, w celu współpracy w zakresie wymiany tekstów literackich
i prezentowania utworów członków grupy
„Ogród” w wieczorach poezji organizowanych przez Grupę Chwilową. W wyniku podjętych przedsięwzięć operacyjnych spowodowano, że figurant sprawy „Kurtyna” został
odwołany ze stanowiska kierownika zespołu
Grupa Chwilowa, a programy prezentowa-
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Strona Informatora Konfrontacji
Młodego Teatru, 18–21 XI 1976
roku.
Ze zbiorów Wiesława
Kaczkowskiego.

78

Mirosław Muła – aktor
Grupy Chwilowej.
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Od lewej: Krzysztof Borowiec,
Tomasz Pietrasiewicz, Dariusz
Galicki, Skarżysko-Kamienna 1976.
Ze zbiorów Krzysztofa Borowca.

ne przez wymieniony zespół są poddawane
szczególnej kontroli przez Radę Programową
Komisji Kultury SZSP powstałą w ostatnim
czasie na UMCS w Lublinie.
Daje się zauważyć, że Grupa Chwilowa stopniowo zmienia swoje zainteresowania artystyczne. Odchodzi od programów opartych
wyłącznie na poezji i pieśniach, a proponuje
spektakle beztekstowe, tzw. działania aktorskie, które nie zawierają negatywnych treści
pod względem polityczno-społecznym.
Stosowane przedsięwzięcia operacyjne będą
zmierzały do dalszej neutralizacji Grupy
Chwilowej i ograniczenia wpływu figuranta na ww. zespół.

Rok później na komendzie

musieli odpuścić. Figurant ich przechytrzył. Wystawiał już tylko Scenariusz.
Bez politycznych treści. Prawie bez słów.
Za to z przesłaniem. Przechytrzył, ponieważ nieprawdą było to, w co wierzyli esbecy – że to dzięki ich kontaktom operacyjnym i temu, że figurantowi
postawiono jasne warunki co do zasad,
form i treści wystawianych publicznie
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przez Grupę Chwilową, zrezygnował on
z treści politycznych. Prawda wyglądała
inaczej: figurant z Grupą odnosił sukcesy. Został uznany za jednego z wybijających się znawców i twórców teatru
studenckiego w Polsce. Zarząd Główny
SZSP powołał go do Rady Programowej
i na członka jury zbliżających się Łódzkich Spotkań Teatralnych.
Esbecy uważali, że teraz nie można
go już usunąć z funkcji kierownika Grupy. Tłumaczyli, że to niekorzystne, bo
zdobył popularność i ma uprawnienia
instruktora teatralnego.

Po roku do kapitana
i podporucznika

przyszedł TW „Ryszard”. Może trochę
przytył, może dojrzał. Podporucznik
znów zapytał go o figuranta.
– Przypuszczalnie jest w Rzeszowie –
odpowiedział TW. – Podobno Wesołowski choruje, Grupa Chwilowa nie
szykuje nowego spektaklu, nie wystawia
żadnej sztuki, nawet ostatniego Scenariusza. Pod koniec lutego w Krakowie
będą Reminiscencje, zaraz po Konfrontacjach Młodego Teatru, i mają tam je-
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Figurant. Kryptonim „Kurtyna”
chać oba teatry – Grupa Chwilowa
i Provisorium.

We wrześniu 1977

zakończono prowadzenie sprawy.
Powód: figurant zaniechał wrogiej
działalności.

Figurant

nazywał się Krzysztof Borowiec79. Miał
wtedy dwadzieścia sześć lat, zielone
oczy i ciemne blond włosy.
kwiecień 2012
Tekst powstał na podstawie materiałów
z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej,
Oddział w Lublinie – Lu 0229/685.

79

Współzałożyciel teatru
Grupa Chwilowa, który powstał w 1975 roku, początkowo jako kabaret Nazwać (Grupa
Chwilowa); pod pseudonimem Witalis Romeyko prezentowano teksty powstające
w procesie zbiorowej
kreacji.

Plakat Scenariusza Grupy
Chwilowej.
Z Archiwum Grupy Chwilowej.
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Pierwszy odezwał się milicjant: – Co wy tutaj robicie?
– Przyjechałam…
Wszedł jej w słowo: – Dokumenty!
Jak dojechać do Chodakowa80?! – spytała Nela. – Nie ma ani autobusu, ani taksówki.
– Do rana tutaj zostaniecie – oznajmił mundurowy.
– Do rana – przytaknęła pokornie. – Zaczekam na pierwszy autobus.
Ze zbiorów Anieli Bryłowskiej.

Aniela „Nela” Bryłowska,
z domu Król (ur. 1954)
Artysta grafik. Malarka
i autorka ilustracji do
tekstów. Pedagog. Była
plastykiem Teatru Gong
2 i aktorką teatru Grupa
Chwilowa.

Elżbieta Bojanowska.
Ze zbiorów Anieli Bryłowskiej.

80

Chodaków jest dzielnicą Sochaczewa.

81

Elżbieta Bojanowska
(1957–2001) – aktorka
teatru Grupa Chwilowa, założycielka (wraz
z mężem Leszkiem Bojanowskim) Teatru
z Lublina i jego reżyserka, monodramistka.

84

HISTORIA NELI
Farby olejne

– Nazywam się Aniela Bryłowska –
mówi w 2013 roku. – Aniela – imię
z chrztu, ale wszyscy znają mnie jako
Nelę Król, to nazwisko panieńskie. Po
mężu Bryłowska. Mężu – Janie Bryłowskim, który był założycielem Grupy
Chwilowej. Urodziłam się w Sochaczewie. Ukończyłam tam szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące. W siedemdziesiątym trzecim – matura.
Moim marzeniem było projektowanie tkanin i ubiorów. Próbowałam się
dostać do Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Świetnie zdałam
egzaminy teoretyczne, ale słabo z malarstwa. Nie wzięłam na egzamin farb
olejnych. A były wymagane. Nawet nie
wiedziałam, jak się farbami olejnymi
maluje, w szkołach średnich nie uczyli
tego. Do domu wróciłam zrozpaczona.
A plastyka? Chyba po tatusiu. To, co
jest tu na ścianie, on namalował – mówi
podczas spotkania w przedwojennym
mieszkaniu rodziców w Sochaczewie.
59 lat, niewysoka, jeździ rowerem i wygląda na malarkę.
Jest malarką. Więcej: ilustratorką książek. No i pedagogiem na
emeryturze.
– Studiowałam na UMCS-ie na kierunku wychowanie plastyczne – kontynu-

uje. – Na egzaminie poznałam Elę Rogalę 81. Bojanowska to ona jest po mężu.
Ela wpadła na egzaminy spóźniona. Siedziała na schodkach i strasznie płakała.
Specjalnie dla niej zrobili egzamin. Tak
fajnie narysowała, że bez problemu się
dostała. Była taka malutka, taka śmieszna i taka zapłakana. Zamieszkałyśmy
w jednym pokoju w akademiku.
Po studiach Nela pracowała w lubelskiej szkole. Wciąż mieszkała w akademiku. Już innym i bez Eli. Za to
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luksusowym. – Była wspólna łazienka – wspomina Nela. – Korytarz łączył raz, dwa… cztery pokoje. Ja i Mirka82 z teatru Kowalczyka83 w dwójeczce.
Mieszkał tam Emil Warda z żoną i córką. A obok, z żoną i Borysem malutkim
– Kazik Iwaszko, który wtedy był dyrektorem Chatki Żaka. Jeszcze rok pracowałam w tej szkole i już jednocześnie
jako plastyk w gminnym ośrodku kultury w Głusku pod Lublinem.
Przeprowadziłam się. Wynajmowałam mieszkanie z Elwirą, przyszłą żoną
Wiesia Ruchlickiego, z Teatru Provisorium. Tam nas zastał stan wojenny.

Piec kaflowy

– Moja mama była działaczką „Solidarności” w zakładach chodakowskich

– Przyjechałam…
Wszedł jej w słowo: – Dokumenty!
Jak dojechać do Chodakowa?! – spytała Nela. – Nie ma ani autobusu, ani
taksówki.
– Do rana tutaj zostaniecie – oznajmił
mundurowy.
– Do rana – przytaknęła pokornie. – Zaczekam na pierwszy autobus.
Nela Bryłowska po latach: – Wiozłam
ulotki do mamy. Na szczęście żadnej rewizji nie miałam. Rano najpierw pojechałam na komendę, żeby się zameldować. Zostałam przesłuchana. Wpadłam
do domu. Była rewizja, tak mi mama
opowiadała. Była księgową. Kiedy powstała „Solidarność”, zaangażowała się.
Na przesłuchanie zabrali ją do Skiernie-

Fot. Marek Nawratowicz,
Archiwum TNN.

Jan Bryłowski (ur. 1953)
Kabareciarz, autor tekstów i poeta. Współzałożyciel teatru Grupa Chwilowa i współtwórca jego
spektakli do 1980 roku.
Kolporter wydawnictw
niezależnych. Był przewodniczącym
Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Garwolinie
i współwydawcą informacyjnego biuletynu „Ku
Zdrowiu”. Publikował na
łamach prasy niezależnej
lat 80. Jego teksty ukazywały się w „Tygodniku
Wojennym”. Należał do redakcji „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych” – tygodnika opozycyjnego wydawanego w tzw. drugim
obiegu od 1984 do 1990
roku. Pod pseudonimem
Jan Al. Biński jest autorem tomiku poezji Pieśni
nagminne.
Obóz teatralny w Krasnobrodzie
(17–23 lutego 1978 roku). Stoją,
od lewej: Nela Bryłowska, Andrzej
Rozwałka, Teresa Szerling, Dariusz
Galicki, Bolesław Wesołowski,
Majka Czarnecka, Emil Warda; na
dole, od lewej: Jacek Brzeziński,
Krystyna Tatko.
Fot. Krzysztof Motyka.
Ze zbiorów Anieli Bryłowskiej.

– opowiada dalej Nela Bryłowska. – wic84. Dostała zakaz wejścia do zakładu
W połowie pierwszego tygodnia stanu
i urlopik przymusowy, krótki.
wojennego wsiadłam w pociąg. Do So- – A tata kim był? – dopytuję.
chaczewa dojechałam późną nocą. Na – Pracownikiem fizycznym w tych
dworcu był piec kaflowy. Siedzę przy- zakładach.
tulona do pieca, nagle wchodzi patrol. – I jak tutaj do Sochaczewa przyjechałaś,
Lotnik, milicjant i wojskowy.
to zostałaś już?
– Nie, nie, nie. To trzeba by się znowu
Pierwszy odezwał się milicjant: – Co
cofnąć. Do Jana Bryłowskiego, czyli jak
wy tutaj robicie?
w tym teatrze się pojawiłam.
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Mirosława Jaworska,
z domu Wojciechowska.
W 1976 roku z inicjatywy Henryka Kowalczyka powstał teatr Scena 6.
Kowalczyk jest kierownikiem artystycznym
i reżyserem wszystkich
spektakli.
84
W latach 1975–1998 Sochaczew administracyjnie należał do województwa skierniewickiego.
82
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Ćwiczenia fizyczne

85

Teatr Gong 2 funkcjonował w latach 1961–
1974. Przedstawienia
Gongu reżyserował Andrzej Rozhin (wcześniej aktor lubelskiego
Teatru Lalki i Aktora),
który sprawował także opiekę organizacyjną
nad zespołem. O odgrywanej przez Rozhina roli absolutnego lidera zespołu świadczy chociażby fakt, że jego wyjazd
z Lublina (w 1974 roku objął funkcję dyrektora teatru w Gorzowie
Wielkopolskim) położył
kres działalności zespołu; http://teatrnn.pl/leksykon/node/358/gong_2
(data dostępu: 5 X 2013).
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Teresa Szerling.

87

Mirosław Muła.

88

Krzysztof Borowiec.

89

W Głoskowie mieściło się Sanatorium Neuropsychiatrii Dziecięcej,
a od roku 1978 pierwszy
w Polsce ośrodek Monaru.

90

Biuro Wystaw Artystycznych.

91

Andrzej Mroczek – historyk sztuki, kurator
i wieloletni dyrektor
Galerii Labirynt i BWA
w Lublinie. Przez lata
konsekwentnie realizował przyjęty przez siebie program artystyczny, w ten sposób promując Lublin w Polsce
i na świecie.

86

Jeszcze na pierwszym roku studiów
z Elą Bojanowską stwierdziłyśmy, że
mamy trochę czasu – wspomina po latach Nela Bryłowska. – Postanowiłyśmy zaoferować swoje usługi plastyczne w Chatce Żaka. Wydaje mi się, że Ela
od razu do Grupy Chwilowej weszła. Ja
jeszcze zahaczyłam o Teatr Gong 2. Pojechałam z nim do Krakowa na przegląd
teatru. Robiłam tam za plastyka. Dla
mnie świat się otworzył. Ale Teatr Gong
2 już tak naprawdę nie istniał85. Wtedy
Ela powiedziała mi o Grupie Chwilowej.
Czułam się rozczarowana, że to nie plastyka, tylko ćwiczenia fizyczne, dykcja
i robienie za aktoreczki. Weszłam w to,
mimo swojej nieśmiałości. Był Krzysiek Borowiec, Tomek Pietrasiewicz.
Czy Teresa86 była od razu? Nie wiem.
Na pewno Muła87, Emil Warda, Antek
Mierzwiński, który zajmował się muzyką. Studiował chemię, Antoś. Przecudny. Nawet się w nim podkochiwałam.
Odbywały się próby. Na zadany temat improwizacja. Przedtem rozgrzewka, a potem etiudy. Albo indywidualnie każdy prezentował coś, co mu się
w głowie urodziło, albo parami. Krzysiek88 wybierał. Nie było scenariusza,
szeleszczących karteczek i ról uczonych
na pamięć, tylko on o czymś nam opowiadał: „A teraz będzie to. Wróćmy do
tego, co było”. Tak się rodził spektakl,
w którym grałam.

Czerwone autobusy

Mieliśmy czarną salę prób. Na górze
w Chatce Żaka. Nieraz próby odbywały się na dużej scenie. Wtedy na widowni, w cieniu taka postać siedziała. Ten
ktoś mnie zawsze wyprowadzał z równowagi. Parokrotnie mówię do Borowca: „Kto to jest?! Po co ten ktoś?!”. A to
Jan Bryłowski przychodził na próby. Dla
mnie to było naprawdę krępujące. Kiedyś powiedziałam Krzyśkowi, że nie
będę przychodziła, jak tam będzie ten

osobnik. A słyszałam o nim już dużo. Że
to autor tekstów – Pieśni nagminnych.
Wszyscy go znali. Robił za wyrocznię,
a mnie to nie bardzo pasowało. Potem,
jak to bywa w życiu: jedna impreza, druga, rozmowy, zaczęliśmy się spotykać
i skończyło się małżeństwem. Dlatego zostałam w Lublinie. On skończył
psychologię. Pracował w Głoskowie89
z narkomanami. Kiedy wybuchł stan
wojenny, Jasiek pracował już w Garwolinie. Chcieli go internować – razem
z Romkiem Loncem zakładali „Solidarność” i byli przewodniczącymi. Złapałam stopa i zajechałam do Garwolina.
Jakaś pani mówi, że Jaśka nie ma: „Miał
być internowany, ale udało mu się uciec”.
Kiedyś – do mieszkania, które wynajmowałam z Elwirą – wchodzi chłopak.
Przedstawił się i powiedział, że przywozi list od Jaśka. Okazało się, że Jasiek jest
na plebanii u księdza w Garwolinie. Po
jakimś czasie znowu ten sam chłopak
przychodzi i mówi, że mogę odwiedzić
Jaśka na parafii.
Pokoik, pakamerka. Łóżko. Miał dużo
książek. Nie wychodził stamtąd i jego
zadaniem było liczenie tacowego, które ksiądz mu przynosił. Stamtąd przetransportowali go pod Lublin. Miejskie czerwone autobusy tam jeździły.
Były szklarnie i tam dla odmiany Jasiek
z perzem walczył. Stamtąd trafił do cudownych ludzi. Piękna rodzina w Lublinie. Dwóch braci, Tadeusz i Andrzej
Mroczkowie. Jeden był dyrektorem
BWA w Lublinie90, Andrzej Mroczek91.
Działała taka sieć, Jaśka sobie
przekazywano.

HISTORIA JANA
Brat Paweł

Urodził się w kamienicy przy ulicy Królewskiej w Lublinie.
– Gdzie obecnie jest „Solidarność”… –
wzdycha Jan Bryłowski, lat sześćdziesiąt. – Urodziłem się pierwszego marca.
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W kamienicy przy ulicy Królewskiej
w Lublinie, gdzie później mieściła
się siedziba „Solidarności”, urodził
się Jan Bryłowski.
Fot. Jacek Mirosław.
Ze zbiorów Jacka Mirosława.

Nie wiadomo, czy radość rodziców była
większa z powodu tej daty pierwszego,
czy piątego marca, kiedy umarł Stalin
– uśmiecha się i tłumaczy: – Byłem późnym dzieckiem. Czwartym synem. Śladem starszego brata Pawła poszedłem
do liceum Staszica. Brat był w latach
90. prezydentem Lublina, posłem, teraz
adwokatem. A wtedy – prymusem tej
szkoły. Ja sporo kłopotów wychowawczych sprawiałem. Pół roku przed maturą, w grudniu 1971 roku, niecenzuralnie odpowiedziałem wicedyrektorowi
na – zresztą słuszne – słowne karcenie mojego zachowania. To przeważyło i mnie wywalili. Znalazłem miejsce
w IV Liceum na Czwartku. Zrobiłem
maturę w terminie i dostałem się na
prawo. Znowu śladem brata. Po inauguracji wybrałem się do klubu Arcus92 .
Pod lokalem doszło do awantury. Jan
Bryłowski powiedział o kilka słów za
dużo. Co dokładnie, tego po latach nie
pamięta. Znalazł się w suce, trafił na
dołek.
– Kodeks karny przewidywał, że jeśli
ktoś był oskarżony o czynną napaść na
funkcjonariusza milicji czy Służby Bezpieczeństwa, to „pochowali go w kaloszach” – tłumaczy Jan Bryłowski.
Rozprawa w sądzie. Odpowiadał
z wolnej stopy. Zasługa ojca i brata Pawła, który stracił wtedy przez to pracę
w prokuraturze. Z aresztu na Zemborzyckiej Jan wyszedł po miesiącu.
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Do czasu zakończenia sprawy został zawieszony w prawach studenta na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
W 1972 roku rozpoczął naukę na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest absolwentem
psychologii KUL z 1977 roku.

AMBAwi

Jan Bryłowski: – Chciałbym cofnąć się
do istoty rzeczy, czyli do działalności
artystycznej, do roku 1973. Studiowałem na KUL-u. Moi koledzy ze Staszica
– Andrzej Potrzyszcz i Marek Pogonowski – byli na prawie i rządzili klubem
Szprycha93, który otworzono obok Arcusa na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Mieli kabaret Amba94. Borowiec95
działał z nimi.
Krzysztof Borowiec: – Było takie potoczne powiedzenie: „Amba ci odbiła”.
I stworzyliśmy Legion Amba, w którym
znalazło się w sumie około dwustu osób.
Grupa ludzi, rówieśników. Były w nim
legitymacje, stopnie, hierarchie. Był
młodszy AMBAwy, starszy AMBAwy96.
Jan Bryłowski: – Wydawano legitymacje AMBAsadorów. Nie pamiętam,
czy to była formuła kabaretu, czy recitale – mówi. Próbuje sobie też przypomnieć nazwiska członków: – …Potrzyszcz, „Borówa”, Pogonowski to był
menager. Wojciech Krawczyk – poeta, Janusz Wroczyński śpiewał z gitarą.
Była Danuta Cichocka z Puław, później znana jako Błażejczyk, i także, choć

92

Klub studencki przy ulicy Narutowicza w Lublinie.

93

Klub Szprycha mieścił się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
UMCS przy ulicy Narutowicza 12 w Lublinie.

94

Właśc. Legion Amba.

95

Krzysztof „Borówa” Borowiec – później reżyser teatru Grupa Chwilowa; bohater reportażu
ZOMO najmocniej bije brawo.

96

Fragmenty wypowiedzi Krzysztofa Borowca – na podstawie relacji mówionej Krzysztofa
Borowca zarejestrowanej 5 XII 2005 roku
w ramach Programu Historia Mówiona realizowanego w Ośrodku
„Brama Grodzka – Teatr
NN”. Rozmawiał Marek
Nawratowicz.

87

ZOMO najmocniej bije brawo

88

nr 42 (2013)

List gończy

Na poprzedniej stronie:
program kabaretowy Legionu
Amba.
Ze zbiorów Andrzeja Potrzyszcza.
Powyżej:
Pieśń nagminna dialektycznie.
Muzyka i słowa: Jan Bryłowski.
Ze zbiorów Dariusza Galickiego,
Archiwum Grupy Chwilowej.
Obok:
Krzysztof Borowiec w klubie
Szprycha.
Ze zbiorów Krzysztofa Borowca.
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Karta członkowska Legionu Amba.
Ze zbiorów Andrzeja Potrzyszcza.

Od lewej Janusz Wroczyński,
Andrzej Potrzyszcz.
Ze zbiorów Krzysztofa Borowca.

rzadziej, Witold Paszt. Występowała
też Helga Miller. Dziewczyna Wojtka
Krawczyka. NRD-ówka, aktywistka, zagorzała komunistka. Z urody Niemra,
ale nie można powiedzieć, że brzydka,
ale taka grubo ciosana. Zainteresowało
mnie też, co oni tam robią.
Krzysztof Borowiec: – W dużej części grupę tworzyli studenci prawa, no
i student psychologii KUL Jan Bryłowski. W tym czasie stworzyliśmy
i założyliśmy klub alternatywny wobec SZSP-owskiego, czyli klub Szprycha,
który obecnie nazywa się Piwnica. Byłem jego pierwszym kierownikiem. Ten
klub mieści się dzisiaj w podziemiach
Instytutu Pedagogiki na Narutowicza.
Na przedstawienia do klubu Szprycha
wchodziło się tak: stała duża metalowa
popielniczka – na nóżce – a wstęp kosztował 1,30 zł. Skąd się wzięło to 1,30 zł,
nie wiemy. Oczywiście to była zaczepka,
dlatego że ludzie wrzucali dużo więcej
kasy. Ale 1,30 zł minimum. Napisaliśmy
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dużymi literami hasło z rewolucji francuskiej: „Tyrani giną, gdy śpiewa lud”.
To był gdzieś tak rok 197397.
Jan Bryłowski: – Śpiewałem księdza
Twardowskiego, o którym nikt wtedy
nie słyszał. Śpiewałem, przed Demarczyk, Skrzypka Hercowicza. Nie pamiętam melodii. Nie przypuszczam, żeby
była lepsza od Zaryckiego98.
Krzysztof Borowiec: – A potem zajęły się nami służby, bo byliśmy niezwykle aktywni. Dosyć mocno nas inwigilowano, próbowano zwerbować. Tutaj,
w Lublinie, zawsze na wiosnę odbywały się konkursy klubów studenckich.
W pierwszych miesiącach działalności zajęliśmy ex aequo pierwsze miejsce z najbardziej prestiżowym wtedy i znanym klubem w Lublinie, czyli
KULuarami z KUL-u. Po prostu mieliśmy dużo pary, bardzo dużo pracowaliśmy. Nie pamiętam tytułu pierwszego
programu, ale drugi był w kontekście
Z lewej marsz, do lewej marsz Majakow-
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skiego i nosił tytuł Idź swoim krokiem.
Wszystkie teksty były nasze własne, dlatego że od początku w Grupie Chwilowej (wtedy jeszcze w Legionie Amba)
pracowali autorzy, a nie odtwarzacze.
Dokładnie nie pamiętam – bo to było
trzydzieści dwa lata temu – ale mówiłem coś takiego: „Stachanowcu, metalowcu, czemu smutną minę masz, przecież stoi: dwa traktory dziś zmontował
oddział wasz. Stachanowcu, metalowcu,
czemu łzy ci lecą z ócz. Dziś nie grozi ci
agresor i kułaka ostry nóż. Przodowniku, odlewniku, Bóg niestraszny ani post.
Masz salceson włosko-śląski i Śląsko-Dąbrowski most. Transportowcu, nie
roń łez, przecież zawsze gdzieś u szyn
ktoś coś splącze, poprzestawia, by był
znów społeczny czyn”99.
Jan Bryłowski: – Przechodzimy do
roku 1975. To się stało płynnie – mówi,
mając na myśli rozpad Legionu Amba
i powstanie nowej grupy artystycznej. –
Borowiec, który był w Legionie Amba,

Z gitarą – Janusz Wroczyński.
Ze zbiorów Krzysztofa Borowca.
Fragmenty wypowiedzi Krzysztofa Borowca – na podstawie relacji mówionej Krzysztofa
Borowca zarejestrowanej 5 XII 2005 roku w ramach Programu
Historia Mówiona realizowanego w Ośrodku
„Brama Grodzka – Teatr
NN”. Rozmawiał Marek
Nawratowicz.
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Andrzej Zarycki – kompozytor muzyki rozrywkowej, symfonicznej, teatralnej, filmowej
oraz poezji śpiewanej.

Fragmenty wypowiedzi Krzysztofa Borowca – na podstawie relacji mówionej Krzysztofa
Borowca zarejestrowanej 5 XII 2005 roku w ramach Programu
Historia Mówiona realizowanego w Ośrodku
„Brama Grodzka – Teatr
NN”.
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Jan Bryłowski (z lewej) i Jacek
Brzeziński na ławce w Botaniku
na miasteczku akademickim
UMCS.
Ze zbiorów Jana Bryłowskiego.

porozumiał się z Bolkiem Wesołowskim, prowadzącym kabarecik Familia Ojca Bolesława. Znalazłem się tam
jako tekściarz.

Witalis Romeyko

100

Krzysztof Brozi – profesor filozofii i antropologii kulturowej, muzyk rockowy (współtworzył pierwszy skład
Budki Suflera).

101

Właśc. tytuł – Gdzie
postawić przecinek
(Obrazki).
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W niemym kinie osoba
grająca na pianinie lub
organach teatralnych,
zapewniająca podkład
muzyczny do wyświetlanych scen.

103

Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej (FAMA) – coroczna lipcowa impreza odbywająca się od
1966 roku w Świnoujściu.

92

Jan Bryłowski pierwszy wiersz napisał
w liceum.
– Z inspiracji Krzysia Broziego100, z którym w jednej ławce przesiedziałem trzy
lata – tłumaczy Jan Bryłowski. – Grał
na gitarze i pisał. Śpiewał swoje teksty. Mnie też wypadało czymś się zająć. To mi zostało do dzisiaj, nie tak
intensywnie, ale mam potrzebę wewnętrzną, żeby coś napisać, może ciekawego. Sygnowaliśmy nasze występy
jako Witalis Romeyko – Jan Bryłowski wraca do opowieści o początkach
nowej grupy artystycznej: jego, Bolka
i Krzyśka. – Pierwszy program, Gdzie
postawić przecinek 101, został zaprezentowany w Arcusie wiosną 1975 roku. To
był program kabaretowy, tekstowo-muzyczny. Rzeczywiście w nowej formule
i zauważalny. Z dobrą stroną muzyczną. Tam się pojawił Rysio Bodio, później
taper102 . Już nieżyjący. Powinien być

zawodowym muzykiem w normalnym
kraju, ale nie tylko on – Antek Mierzwiński studiował chemię. Bardzo dobry
skrzypek. W składzie był też Szaniawski, fagocista. Później został aktorem.
I z tego powstała Grupa Chwilowa. Na
początku jako kabaret. Było dużo piosenek śpiewanych przez Bolka z towarzyszeniem „Borówy” w niektórych refrenach. Instrumentacja jak na tamte
czasy przyciągająca uwagę. Na FAM-ie
dostaliśmy wyróżnienie. To była dobra
FAMA103. Ostatni występ Salonu Niezależnych. Po FAM-ie Grupa Chwilowa
została niejako afiliowana przy Chatce
Żaka. Był tam już Teatr Provisorium,
któremu wtedy szefował Janusz Opryński. Powstał teatr Scena 6 Henia Kowalczyka. No i była ta Grupa Chwilowa.
Stworzyło się środowisko, które zapełniało miejsce po Gongu, i to rzeczywiście zaczęło się rozwijać.

Jan Al. Biński

Bryłowski pod pseudonimem Jan Al.
Biński jest autorem tomiku poezji Pieśni nagminne, wydanego przez Wolny
Warsztat Wydawniczy w roku 1984.
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Jan Bryłowski: – Pieśni nagminne były
śpiewane, w większości. Z tego powstał
zbiorek. Ale wydałem go dopiero „po
sezonie”. W połowie lat 80., dołączając krótsze formy. Wtedy Grupa Chwilowa była już teatrem 104 . Dlaczego
z formy kabaretowej Grupa Chwilowa
przeszła w teatr? Zdolności menadżerskie Borowca się odezwały. Zauważył,
że środowisko kabaretowe ma liderów,
którzy potrafią rozśmieszyć. A Gdzie
postawić przecinek taki śmieszny nie
był. W wymowie dość smutny spektakl, choć z elementami groteski. Grupa Chwilowa jako teatr znacznie lepiej
mogła funkcjonować w środowisku
teatralnym. Byłem współautorem jej
spektakli, chyba do 1980 roku. To był
Scenariusz, Lepsza przemiana materii,
Martwa natura.

HISTORII NELI CIĄG DALSZY
Rozklekotany citroen

– Pojechaliśmy do Lyonu na przegląd
teatrów – wspomina w 2013 roku Nela
Bryłowska. – Te paszporty! Musiałam
do Skierniewic pojechać na komendę.
Wypytywano mnie: „po co?”, „gdzie?”.
Jak to trudno było wyjaśnić.
Na lotnisko wiózł mnie sąsiad.
O czwartej rano, syrenką. Teatr pojechał autokarem. Ja musiałam zostać
i odebrać jakieś reklamowe historie.
Miałam do nich dobić, polecieć prosto do Lyonu. Wsiadałam do samolotu. W Berlinie awaryjne lądowanie. Coś
zreperowano, ale okazało się, że samolot niekoniecznie poleci do Lyonu. Poleci do Paryża – opowiada.
– Jak ja się dostanę do Lyonu z Paryża?!
– przerażona spytała stewardessę. Nie
znała francuskiego.
Stewardessa uspokajała: – Będzie na
panią czekał samolot do Lyonu. – Kiedy podjechała „kieszeń”, dokładnie tłumaczyła: – Teraz pani tym korytarzem
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pobiegnie do końca. Potem po schodach
na dół. Zobaczy pani autokar. Będzie na
panią czekał, bo samolot tylko na panią,
jedyną pasażerkę czeka.
– A co z bagażami? – spytała Nela.
– Pani się nie martwi. Będą.
– Lecę korytarzem, wybiegam, kilkanaście czerwonych autobusów – kontynuuje opowieść Nela Bryłowska. –
Paszportem wymachuję i krzyczę: „Do
Lyonu!”. Ktoś mi pomachał i podwiózł.
Nie wiedziałam, że jestem już w samolocie. Żadne fotele, tylko stoliki. Przy
stolikach ludzie w bluzeczkach. Gorąco, a ja w swetrze. Wyjeżdżaliśmy, było
zimno. Wydziergałam elegancki sweterek z włóczki. Ale co dalej? Ludzie
z teatru byli w hotelu, a mieliśmy być

Krzysztof Borowiec (z lewej)
i Jan Bryłowski na miasteczku
akademickim UMCS, 1976.
Ze zbiorów Jana Bryłowskiego.
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Początkowo grupa
działała jako kabaret
Nazwać (Grupa Chwilowa). Za debiut zespołu uznano wieczór
poetycki Gdzie postawić przecinek. Obrazki
(1975). Niedługo potem
Grupa Chwilowa porzuciła formę kabaretu na rzecz pełnospektaklowych widowisk
teatralnych, z których
pierwsze, Scenariusz,
zaprezentowała jesienią 1976 roku podczas
Konfrontacji Młodego
Teatru w Lublinie.
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Anna Borkowska, Przeżyć teatr,
„Kurier Lubelski” z 23 V 1979 r.
Z Archiwum Grupy Chwilowej.

na audiencji u konsula polskiego. Wysiadłam w Lyonie. Stoi facet, Francuz.
Ma tabliczkę, a na niej napisane moje
imię. Moich bagaży nie ma. Nie przyleciały tym samolotem. Dowiedział się,
że będą za ileś godzin. Innym samolotem przylecą. Dobrze. Jedziemy z Francuzem – rozklekotanym, cudnym citroenem do konsulatu. Drzwi otwiera
mężczyzna: „A tak, wiem, że dzisiaj będziemy mieli gości”, w liczbie mnogiej
mówi. Miałam torebkę, sweter wcześniej zdjęłam. Wziął ode mnie te rzeczy
i powiesił w szatni. Stoimy w holu. Nikogo nie ma. „Ciekawa jestem, jak wygląda konsul, czy nas zaszczyci swo-

przy windzie krzyczy: „Polak papieżem,
a tu, tu”, mówi, „patrzcie, tu mam jego
podpis, bo zdawałem u niego egzamin”.
Telewizorów nie mieliśmy i jak była inauguracja pontyfikatu papieża, zaprosił
nas do siebie do domu Krzysiek Borowiec. Mówi: „U mnie z moją mamusią to
sobie spokojnie posiedzimy, obejrzymy
całą ceremonię”. I nie zapomnę, wstydziliśmy się płakać, ale ja z tą panią,
z jego mamą, w kuchni to tak płakałyśmy ze szczęścia. Aż ciary mam do tej
pory – dodaje.

HISTORII JANA CIĄG DALSZY
Papież

Jan Bryłowski mówi więcej: – Miałem
taki album dotyczący papieża, głównie fotograficzny. Wziąłem go przede
wszystkim z myślą o swojej mamie. Jak
się pakowaliśmy, nie mogłem go znaleźć. Przekraczamy granicę NRD-owską i zaczęli nas „trzepać”. Co się okazuje? Ten album był u jednego z kolegów.
Machnąłem ręką.

Sieć ludzi

ją obecnością”, mówię. Za chwilę nasi
przyjechali. Wchodzą i okazuje się, że
ten pan, ja myślałam, że to szatniarz,
a to sam konsul był.

Piękny album

105

Teatr 77. Założycielami
grupy byli Ryszard Bigosiński i Zdzisław Hejduk. Pierwszą siedzibę teatru stanowił klub
przy ulicy Piotrkowskiej 77 w Łodzi, stąd
nazwa zespołu.
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Pojechaliśmy jeszcze do jakiegoś miasteczka ze spektaklem. Szły za tym jakieś pieniądze. Kieszonkowe. Po to, żeby
wino i oliwki przywieźć do Polski. No
i oczywiście książki. Wiozłam, szczęśliwa niezwykle, album z papieżem. U nas
jeszcze tego nie było. Piękny album. To
był wspaniały dzień! – wspomina z rozmarzeniem. – Mieszkałyśmy z Mirką
na jedenastym piętrze. Tamtego dnia
wsiadłam do windy z Kazikiem. Zjechaliśmy na dół i jakiś oszalały facet

Chatka Żaka stała się jednym z ośrodków teatru alternatywnego w Polsce.
Tak jak Łódź, która miała Siódemki105,
Wrocław – Kalambur. W Poznaniu był
Teatr Ósmego Dnia. Warszawa miała Akademię Ruchu. Kraków był mocnym ośrodkiem, Gdańsk. Zaczęła się
współobecność tych teatrów przy różnych imprezach. Festiwalach, większych i mniejszych. To środowisko zaczęło tworzyć ogólnopolską sieć ludzi,
którzy robią podobne rzeczy.

HISTORII NELI CIĄG DALSZY
Śmietanka teatralna

– Były w Lublinie Konfrontacje Młodego Teatru – podkreśla Nela Bryłowska. – Miały miejsce wykłady i sesje
tematyczne po spektaklach. Do Lubli-
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na przyjeżdżała Polska śmietanka teatralna. Nie wiem, czy to nie był najważniejszy festiwal w Polsce. Na pewno to
zasługa Kazia Iwaszki. Był zaangażowany w działalność teatru. Oczywiście
– miał sztab, który mu pomagał. Adam
Michnik przyjechał na któreś Konfrontacje i odbyło się spotkanie na scenie,
a potem miała miejsce wielka impreza
u Opryńskich, z Adasiem. Wszyscy zostaliśmy zaproszeni.

HISTORII JANA CIĄG DALSZY
Kazik

– Było kilka sezonów Konfrontacji Młodego Teatru bardzo mocnych – podkreśla Jan Bryłowski. – Były spektakle
Ósmego Dnia, który oficjalnie nie mógł
występować. Tutaj władze nie mogły
zablokować jego występu. Odpowiedzialność za to brał dyrektor, czyli Kazik Iwaszko. Miałem świadomość, że
ta działalność artystyczna nie jest taka
czysta, że to jest trochę działanie – co
się potem okazało – zastępcze dla działań politycznych.

„Olimpia”

– Do końca 1977 roku mieliśmy w teatrze sporo zajęć, ale już wtedy – przełom siedemdziesiątego siódmego i siedemdziesiątego ósmego – dostawałem
zlecenia, po koleżeńsku, na przepisywanie bądź współredagowanie ulotek
czy krótkich biuletynów bibuły lubelskiej – wspomina Jan Bryłowski. – Biegle pisałem na maszynie i poniekąd tym
„maszynoprzepisywaniem” dorabiałem
jeszcze na studiach. Przepisywałem
prace magisterskie. „Olimpia”, przedwojenna, jeszcze ze znakiem SS. Duża,
z wielkim wałkiem, zabytkowa – opisuje maszynę.

Pismo zakładowe

Romka Lonca Jan Bryłowski znał ze studiów i wiedział o nim mniej więcej tyle:
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starszy, był też kierownikiem Arcusa
i jednym z szefów starego ZSP106.
Podczas jednej z rozmów Romek
albo Jan rzucił: – W Garwolinie jest
placówka medyczna. Neuropsychiatryk dla niepełnoletnich z oddziałem
dla narkomanów.
Doszli do wniosku, że skoro wielu kolegów już tam pracuje, to i oni dwaj mogliby się zatrudnić na dyżury.
Jan Bryłowski po latach: – Zacząłem pracować w czerwcu 1978. Dojeżdżałem z Lublina. Te sto kilometrów
autostopem bardzo mile wspominam.
Przyjeżdżałem w poniedziałek i w środę
wracałem. To było przedziwne środowisko. Tam znaleźli się wszyscy szefowie
ZSP z KUL-u, czyli Krzysztof Malarecki, który pełnił funkcję przewodniczącego. On był psychologiem. Lonc socjologiem, Jacek Pinkosz też socjolog
– no i Marek Kotański107. Ale wśród
tych pracowników, terapeutów, wychowawców byli jeszcze Stasia Domagalska, filolog polski, bajkopisarka, Janek
Doktór, filozof. Bardzo ciekawe środowisko, co też wskazywało na pewną enklawę w PRL-u. Władze się nie wtrącały
do tematów trudnych i mało płatnych.
Wstydliwych, jak na przykład narkomania, psychiatria. Romek Lonc dojeżdżał
z Krakowa. Zatrzymywał się w Warsza-

sok, Festiwal teatrów studenckich,
„Kurier Lubelski” z 21 III 1980 r.
Z Archiwum Grupy Chwilowej.

ZSP – Zrzeszenie
Studentów Polskich,
w 1973 roku przemianowane na Socjalistyczne ZSP, na KUL-u
po tej zmianie już nie
istniało.
107
Marek Kotański (1942–
2002) – psycholog, terapeuta, twórca i lider
Monaru – ruchu społecznego, a następnie
stowarzyszenia pomagającego osobom uzależnionym, chorym,
bezdomnym. Społecznik wyznaczający nowe
kierunki przeciwdziałania najbardziej palącym problemom społecznym. Pod koniec
lat 70. zapoczątkował
w Polsce leczenie narkomanii metodą społeczności terapeutycznej, opierającą się na
pełnej abstynencji pacjentów i ich pracy nad
sobą; http://www.monar.org/czytelnia/marek-kotanski (data dostępu: 5 X 2013).
106
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Według kalendarium
zamieszczonym w publikacji Teatr Provisorium 1975–1995… prezentacja Nie nam lecieć na wyspy szczęśliwe
miała miejsce w listopadzie 1980 roku –
w Garwolinie, w Szpitalu Miejskim (Jan
Piotr Szamryk, op. cit.).
109
Trep – slangowe określenie żołnierza.
108
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wie. Ja zacząłem kursować między Garwolinem, Lublinem a Warszawą. Wtedy
rozwinął się ruch bibularski i drukarski.
W Warszawie już się drukowało na sicie. Broszury, książki. Pismem w miarę systematycznym był „Robotnik”. To
był 1979 rok. Oczywiście jeździłem do
Lublina, choćby żeby przewieźć bibułę –
wyjaśnia Bryłowski. – Byłem przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” w Garwolinie i współwydawcą informacyjnego biuletynu
z działem kulturalno-felietonowym
„Ku Zdrowiu”. To było jedyne niezależne
pismo zakładowe służby zdrowia w Polsce. Biuletyn „Ku Zdrowiu” wydawano
do 13 grudnia 1981 roku. Zanim stan
wojenny to przerwał, mieliśmy kontakt
z teatrami. Z Grupą Chwilową odwiedziłem Francję. Gazety zachodnie publikowały informacje, że ruskie czołgi
stoją pod granicą. Wtedy to rzeczywiście było największe zagrożenie inwazją
– listopad, grudzień. W osiemdziesiątym pierwszym roku108 bardzo ciekawa sytuacja: Provisorium grało dosyć
kameralny spektakl Nie nam lecieć na
wyspy szczęśliwe w sanatorium w Garwolinie. W stołówce.

wocku. Po czterdziestu ośmiu godzinach do prokuratury – i tu stała się rzecz
dziwna. Prokuratorka nie zastosowała
klasycznej sankcji, a coś z dekretu o stanie wojennym – i wypuściła. Wsiadłem
w pociąg i dojechałem do Garwolina, ale
tam przyszli po mnie niebiescy. Portierka zadzwoniła na oddział, że idą, i dałem
dyla. Ukryłem się na plebanii u księdza
Józefa Szajdy. Jak wróciłem do Lublina,
dalej się ukrywałem. Rewizja u rodziców,
tam gdzie byłem zameldowany. Popłoch
wśród sąsiadów. Jakiś list gończy rozesłali, tylko nie mieli zdjęcia – uśmiecha
się po latach Jan Bryłowski. – W Lublinie pomieszkiwałem u różnych ludzi.
Najdłużej u Bożeny i Tadeusza Mroczków, za wiedzą Andrzeja i jego żony Jadwigi Jarmuł-Mroczek (aktorki z Teatru
Osterwy, zmarła w 2010 roku, wcześniej
odszedł Andrzej). Latem, może wcześniej, zaprosili mnie i Nelę, przyszłą moją
żonę, która pomieszkiwała w pobliżu,
pod Biłgoraj na wieś, gdzie mieli dom
po rodzicach. Tak że mile spędziliśmy
wakacje. Już na luzie.

Zielone trepy109

Nela Bryłowska: – Potem przyszedł
rok, że nie trzeba było się ukrywać
i z Lublina do Warszawy z Jaśkiem się
przenieśliśmy.
Jan Bryłowski: – Nela podjęła pracę
w szkole, bo miała status legalny, a ja
poszedłem w bibularstwo. Wtedy był
wydawany „Tygodnik Wojenny”.
N. B.: – Wynajmowaliśmy mieszkanie na Ursynowie. Tam drukowaliśmy
na sicie, ale w zupełnie innym kręgu. To
już nie miało nic wspólnego z teatrem.
J. B.: – Ile wierszy mogłem nasmażyć?! Ponad setkę, myślę. Nie, więcej!
Zacząłem to siłą rzeczy zbierać, kiedy musiałem to mieć w maszynopisie.
Stąd nauczyłem się pisać na maszynie
dosyć wcześnie, czyli pod koniec lice-

– Byłem w Łodzi na delegacji okołozwiązkowej – Jan Bryłowski wspomina
grudzień 1981 roku. – W sobotę. Siedzieliśmy w restauracji, orkiestra grała, nikt nie wpadł z kałachem. Położyliśmy się spać koło trzeciej. Trwał już
stan wojenny. Rano, może koło południa – telewizora w pokoju nie było, tylko radio. A w nim Jaruzel. Trzeba było
wsiąść w pociąg. Jechałem do Warszawy
do Norberta Pietrzaka i drukowaliśmy
ulotki przeciwko stanowi wojennemu.
Pojechałem z nimi zakładowym autobusem do najbliższego ośrodka w Zagórzu koło Warszawy i tam mnie zwinęli, i to nie niebiescy, tylko zielone trepy.
Przewieźli w kajdanach na dołek w Ot-

HISTORIA NELI I JANA
Status legalny i Krzysiek

nr 42 (2013)

List gończy
um. Trudno mówić o zbiorkach. Jedyny,
który zresztą wyszedł bibularsko, ale
nie z powodów politycznych, to były
Pieśni nagminne. Nela, Król z domu,
żona moja, robiła tam grafiki. Piórkiem.
Zresztą ona ilustruje książki.
N. B. przyznaje: – To chyba nie do
końca był mój żywioł, ten teatr.
Na emeryturze rysuje i maluje, planuje wystawę i tłumaczy: – Ja się troszeczkę rozczarowałam Krzyśkiem Borowcem, bo doszłam do wniosku w pewnym
momencie, że on strasznie manipuluje nami. Niedługo potem teatr Grupa
Chwilowa się rozpadł. Krzysztof został
tylko z Jerzym Lużyńskim. Nie wiem,
czy przyczyną nie był on sam… On sam.

tam, Wielki ruch na studenckich
scenach, „Kurier Lubelski” z 28
IV 1978 r.
Z Archiwum Grupy Chwilowej.

lipiec/sierpień 2013
Reportaż powstał przy okazji projektu
dokumentacyjnego „Teatr alternatywny i studencki
w Lublinie w latach 1965–1990”, który realizuję
w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.
Fragmenty wypowiedzi Jana Bryłowskiego – na
podstawie relacji mówionej Jana Bryłowskiego
zarejestrowanej 20 I 2011 roku w ramach Programu
Historia Mówiona realizowanego w Ośrodku „Brama
Grodzka – Teatr NN”. Rozmawiał Marek Nawratowicz.
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Gość-inny z Lublina
Płoną race. W stronę policji lecą cegły. Policja ma broń gładkolufową i gaz pieprzowy.
Młodzież Wszechpolska i ta z Odrodzenia Narodowo-Radykalnego maszeruje ulicami
Warszawy. W kominiarkach. Szalikach i czapkach. Z flagami i hasłem: „Chcemy odzyskać Polskę”. Jest 11 listopada 2012 roku. Narodowcy śpiewają Rotę.

Fot. Wioletta Wejman,
Archiwum TNN.

Tomasz Kitliński
(ur. 1965)

Absolwent anglistyki na
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Były tłumacz teatru
Grupa Chwilowa. Filozof, performer, działacz
społeczny, adiunkt w Instytucie Filozofii UMCS.
Studiował w Moguncji,
Londynie i Paryżu. Uzyskał Dyplom Studiów nad
Tekstem i Obrazem u Julii Kristevej i był stypendystą Fulbrighta w nowojorskiej New School for
Social Research. Uczestniczył w seminariach Marii Janion i Hélèny Cixous, a także w wykładach
Jacques’a Derridy i Agnes
Heller. Autor książki Obcy
jest w nas i współautor studium Miłość i demokracja.
Publikował, m.in. w „Art
in America”, „Die Tageszeitung”, Routledge, New
York University Press, Paris VIII i wydawnictwach
IBL oraz IFiS Polskiej Akademii Nauk. Uczestnik
akcji „Niech nas zobaczą”,
protestów uniwersyteckich,
ruchu na rzecz praw pracowniczych.
LGTB (z ang. Lesbians,
Gays, Bisexuals, Transgenders).
111
Tomek Kitliński, Pussy Riot do łagru! – to
zbrodnie na kobietach
u nas, w całej Europie
Wschodniej, Feminoteka.pl (data dostępu: 25
IX 2013).
110
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Dwa, może trzy dni później hitem w Internecie staje się zdjęcie Marii Konopnickiej. Pisarki i autorki pieśni. Nie tyle
obrazek, ile podpis: „Narodowcu, czy
wiesz, że śpiewając Rotę, rozpowszechniasz twórczość Marii Konopnickiej,
która żyła przez lata w związku z Marią Dulębianką i jest ikoną polskiego
ruchu LGBT110?”.
Na stronie Gazeta.pl pojawiła się informacja o tym, że niedawno Grzegorz
Gauden, wiceprezes Izby Wydawców
Prasy, były redaktor naczelny „Rzeczypospolitej”, na łamach „Gazety Wyborczej” zaproponował, by imieniem
pisarki i jej partnerki nazwać ustawę
o związkach partnerskich.
Artur Zawisza, jeden z liderów ruchu narodowego, dla „Panoramy”: –
Teza o rzekomym lesbijstwie Marii
Konopnickiej to kłamstwo propagandy feministycznej. Kłamstwo konopnickie mogłoby być tak samo karalne jak
kłamstwo oświęcimskie.

KILKA KOBIET

Performerki z Pussy Riot w moskiewskim soborze Chrystusa Zbawiciela wykonują utwór Bogurodzico, przegoń Putina. Zostają skazane na dwa lata łagru.
W październiku 2009 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
mają miejsce największe zwolnienia
w historii uczelni. Pracę ma stracić blisko czterysta osób. Głównie sprzątaczki.
Helena Twarogowa wspólnie z mężem odbudowuje szkołę w Księżomierzu.

Hélène Cixous od dzieciństwa doświadcza antysemityzmu.
Julia Kristeva ma swoje pomysły: altruizm, gościnność, uświadomienie
i akceptacja powszechnego biseksualizmu oraz pielęgnacja obcości – innych
i własnej.
Profesor Sławińska broni żydowskich
studentów przed atakiem nacjonalistów.

JEDEN MĘŻCZYZNA

Wysokie czoło, nosi okulary. Jest doktorem filozofii na Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej i nazywa się Tomasz Kitliński. Jest gejem, który broni
tych kobiet i ich postulatów.
Po pierwsze, jest zdania, że „proces
moskiewskich performerek podsumowuje zło wobec kobiet u nas, w całej Europie Wschodniej, naszą nienawiść”. Jak
pisze dla portalu Feminoteka111:
Poniżanie i karanie kobiet to główna przeszkoda w osiągnięciu demokracji u nas, w Europie Wschodniej. Wyrok na Pussy Riot
stanowi najgłośniejszy przykład tutejszej
mizoginii. Nienawiść wobec „drugiej płci”
łączy się z pogardą wobec wszelkiej inności:
wiecznie podejrzanej sztuki, wszystkiemu
winnych mniejszości narodowych i LGBT
– a właśnie poparcie dla lesbijek i gejów wyraża często członkini Pussy Riot Jekatierina
Samucewicz.

Po drugie, Tomasz Kitliński uważa,
że Hélène Cixous „łączy filozofię płci
z poezją, autobiografię z historią, po-
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litykę z poetyką. Tworzy nowe słowa
i nowe idee. Według Derridy to »największa pisarka języka francuskiego«.
Walczy o prawa kobiet. Założyła i prowadzi Centrum Studiów Kobiecych na
Uniwersytecie Paryskim VIII”112.
Po trzecie, broni sprzątaczek, pisząc
list otwarty do „Gazety Wyborczej
w Lublinie”. Kilka fragmentów:
Zagrożone zwolnieniami na UMCS są przede wszystkim kobiety, co niepokoi, gdy Unia
Europejska stawia na prawa kobiet.
W trudnych czasach uniwersytety wyrażały
krytykę władzy, organizowały opór, sprzeciwiały się. Na gmachu „starej humanistyki”
UMCS wmurowano tablicę upamiętniającą
tworzenie tu grup opozycji od lata 1980 roku.
Studenci i wielu wykładowców tej uczelni
uczestniczyło w antykomunistycznym strajku. W tutejszej Chatce Żaka działały teatry
alternatywne, które nie zgadzały się na zło.
W badaniach i pracach wydawanych w wydawnictwach Polskiej Akademii Nauk,
Routledge czy New York University Press
zajmuję się filozofią praw nieuprzywilejowanych, tekstami wykluczonych, etyką przeciwdziałającą dyskryminacji. Jak mógłbym
kontynuować te dociekania, nie protestując
jednocześnie przeciw skazywaniu przez nasz
uniwersytet czterystu osób na wykluczenie,
przeciw decyzji motywowanej wyłącznie rachunkiem ekonomicznym?

Kolej na jego babcię – Helenę Twarogową. Szkoła w Księżomierzu, którą stawia z mężem, nosi imię Józefa
Twaroga.
– Powinna mieć imię i babci, i dziadka, oboje ją założyli – podkreśla Tomasz Kitliński i powtarza, że babcia
była nauczycielką. I w szkole, i w domu.
Do ostatnich swoich dni przepytywała
wnuka z gramatyki i sprawdzała jego
wiedzę na temat podmiotu i orzeczenia.
Żyła dziewięćdziesiąt cztery lata.
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BABCIA HELENA

Uśmiecha się ze zdjęcia. Ma na nim
siedemdziesiąt, może osiemdziesiąt
lat. Będąc gimnazjalistką w Chełmie,
patrzyła, jak hrabianki i uczennice
bez tytułów uczyły się dygania, pieśni w różnych językach i Pana Tadeusza. Po wojnie odbudowywała szkołę
w Księżomierzu. Czekało na nią około
trzystu dzieci. Niedożywionym gotowała mleko. Jako nauczycielka biegała
z próby na próbę.
– To pani śpiewa? – zdziwiła się Maria Brzezińska z Radia Lublin, słysząc
schrypnięty głos pani Heleny.
– Śpiewałam przez kilkanaście lat. Ile
tchu w piersiach! Bo, widzi pani, chciałam, żeby tu, w Księżomierzu, był zespół taneczny, a nie mieliśmy nigdy
akompaniatora – odpowiedziała pani
Helena. Miała też inne pomysły: wystawiała sztuki. Rekonstruowała obyczaje ludowe. Parę pokoleń grało w jej
teatrze. Mieszkańcy wsi mówią o niej:
dusza miejscowości.
Kształciła się na Uniwersytecie Ludowym w Sokołówku u postępowej pedagog Jadwigi Dziubińskiej. Później wykładała na Uniwersytecie Ludowym
w Gościeradowie. Na emeryturze dawała lekcje ciężko choremu Wojtkowi.
Kiedy umierał, poprosił o wręczenie
kwiatów pani Twarogowej. Nie zdążył
ich dać na Dzień Nauczyciela.
Uczniowie o Helenie Twarogowej
mówią na przykład tak jak Anna Gładysz: „Zawdzięczam pani Helenie inspirację romantyką i humanizmem”. Albo
inaczej, to już Anna Potocka, redaktor
pisma regionalnego: „Jest jedną ze znaczących postaci, która swoim życiem
wryła się pamięć”. I jeszcze Zofia Stola,
współpracowniczka w szkole: „Dziękuję,
że byłaś moją drugą matką”.
Prywatnie Helena Twarogowa miała dwoje dzieci: Marię, rocznik 1939,
i Wiesława, rocznik 1931. Kiedy mąż
Józef zmarł w 1964 roku, przejęła

112

Za: Tomasz Kiltiński,
Dwa teatry? Obie biseksualne! Próba lektury
teatru kobiet w Polsce
przełomu lat 1980/90
wobec filozofii Hélèny
Cixous, [w:] Lektury płci, red. Mieczysław Dąbrowski, Elipsa,
Warszawa 2008.
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obowiązki kierownika szkoły. Pisała
kronikę.

DZIADEK JÓZEF

Maria Kitlińska, córka Józefa i Heleny:
– W 2002 roku szkole w Księżomierzu nadano imię ojca. Było uroczyście. Rzeczywiście, dyrektor, nauczyciele jako rodzinę tak nas hołubią, że czasem aż głupio.
Rodzina Kitlińskich ufundowała
szkole sztandar. W roku 2003 pani Kitlińska (wiemy z nagrania na YouTube)
powiedziała: Drogi i kochany tatusiu,
ponad pół wieku temu odbudowałeś
i rozbudowałeś szkołę w Księżomierzu
w trudnych powojennych czasach, a potem przez wiele lat pracowałeś i troszczyłeś się o nią. Radziłeś mieszkańcom
Księżomierza w różnych sprawach. Nauczyłeś nas, twoją rodzinę, wrażliwości
na potrzeby szkoły i społeczności tej
małej ojczyzny, dlatego ufundowaliśmy
sztandar, który dziś poświęcony przekażemy szkole.
Sztandar jest na zdjęciu w albumie.
Obok inne fotografie, też ze szkolnych
uroczystości.
Maria Kitlińska: – Muszę wziąć okulary. Tu na zdjęciu moja mama. Tutaj cała rodzina. Chór Słowiki śpiewa. Dyrygent Bronisław Mikita to jej
wychowanek.
– Tu widzę pana Stanisława Leszczyńskiego113 – mówię.
M. K.: – Pan Leszczyński jest uczniem
moich rodziców. Miły, sympatyczny.
Tomasz Kitliński: – Było takie zdjęcie,
gdzie Paweł, mój partner, na pierwszym
miejscu siedzi. Pokazywałaś mamo?
M. K.: – Jeszcze nie, bo nie mam
okularów.
T. K.: – To ja pokażę. W pierwszym
rzędzie Paweł. Na uroczystości.
M. K.: – Cała nasza rodzina
przychodzi.
113

Bohater reportażu
Pan Leszczyński z ulicy
Chrobrego.
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Józef Twaróg (rocznik 1906) uwielbiał
skrzypce i miał plan na emeryturę: po-

sadzi morwy i będzie hodował jedwabniki. Jako nauczyciel najpierw uczył
w Grabówce.
M. K.: – To zdjęcie jest stamtąd. Może
niewyraźnie widać, ale tu, pod ławkami, widać, że dzieci były bose. A tu mój
ojciec. Proszę.
W 1928 roku został przeniesiony do pracy w Księżomierzu. Stworzył chór i zespół muzyczny. Wspólnie z mieszkańcami założył Komitet Budowy Szkoły.
Gromadził środki na postawienie budynku – na przykład organizując zabawy taneczne i przedstawienia teatralne.
Helenę Porębską poślubił w roku 1930.
Dalej kolejno: uczył w Kraśniku, potem w Zdziechowicach, gdzie zastała go
okupacja. Był powiatowym pełnomocnikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na Gminę Zaklików.
Maria Kitlińska: – Pojechał do Kraśnika po podręczniki do tajnego nauczania. Wysiadał na stacji Zaklików.
Niemcy sprawdzali bagaże. Paczkę
z książkami rzucił na podłogę. Nogą
przesunął dalej. Pasażerowie dobrze go
znali, dlatego szurali paczką wprzód.
Gmina Zaklików i Zdziechowice to obszary przy Lasach Lipskich, gdzie ukrywali się partyzanci. Z Armii Krajowej,
Batalionów Chłopskich.
Maria Kitlińska: – Zebrało się tam dużo
różnego elementu. Kto jest kim, trudno
było stwierdzić. Byli i tacy, co przychodzili w nocy i mordowali inteligencję.
Nie wiadomo kto. Męża mojej chrzestnej matki, oboje byli nauczycielami, zamordowali, zadając mu rany, jakie ma
Pan Jezus. Akowcy z kolei przychodzili w określone dni. Po jajka albo masło.
Na umówiony sygnał. Nauczyciel miał
troszkę ogrodu przy szkole. Kurę, która
wysiadywała jajka. To pod tą kurą były
schowane produkty dla nich.
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Tomasz Kitliński: – Pierwszą lalkę, jaką
miałaś, dostałaś od partyzantów. Miałaś tylko te ze szmat, z niewielkimi
oczami i ustami nakreślonymi nitką.
M. K.: – Od syna mojej mamy przyjaciółki. Był w AK.
Lalka miała ruchome oczy, nogi, ręce.
Miała także rumieńce i włosy. Mała
Marysia mogła ją tulić latem 1944
roku, kiedy kryła się z mamą w mendlach114 na polu. Ojciec był za wysoki.
Z synem siedział w redlinach115 na polu
kartoflanym.
M. K.: – Widać było samoloty i bomby. Leciały na Janów. Potem szedł front
i proszę sobie wyobrazić, że pod szkołę zajechał samochód. Wysiedli mężczyźni. W bandażach. Szli w kierunku
szkoły, przy której mieszkaliśmy. Po sąsiedzku – wielodzietne rodziny. Ja się
z tymi dziećmi chowałam i myśmy razem stali. Podszedł do nas wojskowy.
Miał coś w dłoni.
Pani Helena wzięła i spróbowała. Na
każde dziecko przypadł kawałeczek.
Marysia po raz pierwszy w życiu jadła czekoladę.
Zimą 1944 roku nad Wisłą przesuwał
się front. Józefa z rodziną ewakuowano do Kraśnika. Zajęli dom naprzeciw
szpitala. Pokój z kuchnią zamieszkiwało osiem osób.
M. K.: – Nas czworo, dziadkowie
i dwie kuzynki.
Znajdował się tam maleńki ganek,
z którego Helena Twarogowa wychodziła z dzieżą. Beczkę z drewnianych
klepek i obręczy z ciastem chlebowym
nosiła przez podwórko do pieca chlebowego u sąsiadki. Jeden z sąsiadów był
krawcem. Szył lalki. Marysia przyjaźniła się z jego córką. Lalka Marysi miała
policzki, oczy i nogi – wałki. Obrzydliwa, a zarazem śliczna.
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Któregoś dnia w drzwiach mieszkania
Twarogów stanęła siostra zakonna. Organizowała zbiórkę dla sierot.
Pani Maria uśmiecha się po latach: –
Nie byłam zadowolona – przyznaje. –
Jednak lalkę oddałam.
Maria Kitlińska do szkoły poszła już
jako sześciolatka. Kończąc podstawówkę, miała dwanaście lat. Swoje kłótnie
z rówieśnicami nadal kończyła stanowczym: „Zabieram swoje szmatki i gałganki!”. Została uczennicą Gimnazjum
im. Unii Lubelskiej. Wciąż szyła ubranka ze skrawków materiałów dla lalek.
Szesnastoletnia Maria poszła na studia. Chciała iść na matematykę. Myślała
o filologii klasycznej. Lubiła łacinę. Zastanawiała się nad biologią. Matka zaproponowała medycynę.

MAMA

– Ty, mała, przecież ciebie nie przyjmą – usłyszała od rosłego osiłka Maria
Twaróg przed egzaminem na Akademię
Medyczną (do dziś jest filigranową kobietą). – Jestem asystentem Akademii
Medycznej, po AWF-ie, ja się dostanę,
ty nie! – dodał.
Było dwieście miejsc. Chętnych –
pięćset osób. Może nawet sześćset. Znalazła się wśród tych dwustu. Po latach
organizuje zjazdy swojego rocznika.
Pierwszy w roku 1985.
Maria Kitlińska: – Msza, spotkanie
z profesorami, wykład. Obiad, pogaduszki, zwiedzanie i bankiet w hotelu Mercury. Musieliśmy mieć kartki
żywnościowe.
Henryk Kitliński, mąż Marii: – Kilka
zjazdów odbyło się z kartkami!
M. K.: – Wszystko było: kolacja, sałatki, kawa, ciasto. Wybraliśmy komitet
organizacyjny. Do dziś piszę zaproszenia, dzwonię. Jesteśmy tak zżyci, że jak
umarł nagle kolega, świetny kardiolog,

Mendel – piętnaście
lub mniej snopów zboża ustawianych razem
na polu po żniwach,
http://sjp.pl/Mendel (data dostępu: 5 X
2013).
115
Redlina – niewysoki
wał ziemi między dwiema bruzdami, usypany
przez radlenie, http://
sjp.pl/redlina (data dostępu: 5 X 2013).
114
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to myśmy zebrali pieniądze. Dołożyli
się pracownicy szpitala na Jaczewskiego, gdzie pracował, i żona mogła mężowi postawić pomnik. Był jak Judym.
My się wspomagamy. Zachowujemy się
jak studenci.
– A jak pani poznała męża? – pytam.
M. K.: – Na trzecim roku. Nosiliśmy
się jak egzystencjaliści. Lubiliśmy bale
przebierańców, czytaliśmy i studiowaliśmy medycynę. Mąż chciał iść na staż
na ortopedię, nie miał etatu, więc ktoś
musiał pracować. Ja.
– Skąd pani jest? – spytał kierownik
Wydziału Zdrowia przy Urzędzie Wojewódzkim, kiedy starała się o etat na
pediatrii. Liczyła na zgodę na zatrudnienie w Lublinie. – Gdzie się pani
urodziła? – dopytywał.
– W Zdziechowicach.
– No to pójdzie pani do Zdziechowic.
Zrobiła inaczej. Wystarała się o pół
etatu na neurologii w Szpitalu Wojskowym w Lublinie.
Kitlińscy byli zamożni. Ale zamiast
kryształów i koniaku – literatura.
W sześćdziesiątym piątym Maria urodziła Tomka.

JEDEN MĘŻCZYZNA – ciąg dalszy

Tomek wychowywał się na osiedlu
Kruczkowskiego w dzielnicy Dziesiąta w Lublinie – nie każdy mieszkaniec
należał tu do partii i nie każdy popierał Jaruzelskiego. Chłopiec bawił
się na podwórku, gdzie jeden sąsiad
wyprowadzał na spacer Prona, a drugi Reagana. Pierwszy pies dostał imię
jako wyraz pogardy dla Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, podporządkowanego Jaruzelskiemu; w przypadku drugiego chodziło
o niechęć do prezydenta USA. Podczas gdy Ronald Reagan dla jednych
był bohaterem, bo w Białym Domu
stawiał świeczkę „Solidarności”, sąsiad Tomka nim gardził.
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Zimą 1981/1982 w mieszkaniu Kitlińskich unosił się aromat sernika. Maria
piekła ciasto dla internowanych i podawała sąsiadce – pielęgniarce. Choć
sama w pięćdziesiątym trzecim płakała po Stalinie.
Tomasz Kitliński: – Wy wierzyliście w te plany stalinowskie. Tyś nawet śpiewała.
Maria Kitlińska: – Sześcioletni plan,
letni plan – nuci i dodaje: – Jak Stalin zmarł, był ogólny płacz i rozpacz.
W szkole akademia, straszne żale.
Mama była pewna, że Stalin będzie się
smażył w piekle.
T. K.: – Z jednej strony babcia urządzała akademie „na cześć”, jako nauczycielka musiała. Z drugiej chodziła do
kościoła. Mama płakała, kiedy przechodziła przez plac Litewski, a ze szczekaczek rozbrzmiewała żałobna muzyka.
Była młoda i zindoktrynowana.
M. K.: – Teraz wstyd się przyznać. –
Uśmiecha się. – Ale nie potrzebowałam
wiele czasu, aby zmienić zdanie.
– Mamo, robimy bandaże – rzucił Tomek, kiedy 13 grudnia 1981 roku jego ojciec, który miał dyżur w szpitalu, oznajmił, że jest wojna.
Maria pracowała w szpitalu wojskowym. Brakowało lekarzy. Na oddziale tylko trzech. Łóżek dwadzieścia.
Pracowała w wolne dni. Na przykład
przez oficera, który czekał na konsultację neurologiczną. Na dodatkowym dyżurze spędzała pół godziny,
godzinę. Nieraz noc. Zwykle wracała po 22. Ulice były puste. Tylko po
obu stronach Kunickiego maszerowali ormowcy.
Maria Kitlińska: – Wyobrażasz sobie, ile ludzi musiało być zatrudnionych,
żeby obstawić miasto?
Za pieniądze z dodatkowych dyżurów
kupiła synowi flanelową koszulę. Za sernik dostała od internowanego z „Solidarności” karteczkę z podziękowaniem.

nr 42 (2013)

Gość-inny z Lublina
Tomek miał pewność, że stan wojenny
to zapowiedź czegoś krwawego i potwornego (rzeczywiście – byli zabici
i internowani). Nastawiał się na tajne
komplety. W szkole jednak wszystko
wróciło do normy. Prawie. Przedtem
miał lekcje polskiego z profesor Marią
Barczentewicz, która czytała uczniom
Trans-Atlantyk Gombrowicza czy eseje Miłosza.
Był ateistą zafascynowanym sztuką
współczesną.
– Dla mnie sztuka była jak religia. Teraz
coraz bardziej widzę Biblię jako dzieło
literackie, bardziej ją czuję i coraz bardziej interesuję się religiami. Ale ateizmami też – mówi. – Jako nastolatek
przeżywałem bunt ateistyczny. Potem
dochodziłem do tego, że ta wiara jest
czymś ciekawym. Najpierw intelektualnie, potem pojawił się mistycyzm.
Teraz widzę ten dialog. Nie tylko między człowiekiem a człowiekiem, ale –
tak jak w filozofii zielonych – między
człowiekiem a przyrodą, człowiekiem
a rowerem, człowiekiem a Bogiem, tym,
co niewidzialne. Ta sprawa religii była
ważna w teatrach alternatywnych, które z jednej strony były obrazoburcze,
a z drugiej były to w dużym stopniu teatry ludzi wierzących.
Na pierwszym roku studiów po raz
drugi obejrzał Cudowną historię Grupy Chwilowej. Został tłumaczem tego
teatru.
Tomasz Kitliński: – To były niepowtarzalne przygody i rozmowy. Praca
od śniadania do późnej nocy. Te osoby
były twórcze, nieprzewidywalne, bardzo mi imponowały. Borowiec mówił,
że jest to teatr życiem płacony. Wtedy
w to powątpiewałem, ale rzeczywiście
tak było. To nie tylko była decyzja estetyczna, oni zdecydowali się na opozycję.
To, co mnie frapowało w tych ludziach
teatru, to nastawienie na zmianę społeczną. Byli antykomunistami. Wtedy
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jeszcze mówiło się, że powstanie trzecia
droga wobec tamtego systemu i wobec
kapitalizmu. Mówiło się o samorządności i solidarności. Istniał bezpośredni
związek ze światem pracy. Na przykład
Tomek Pietrasiewicz116 chodził do fa-

Zdjęcie z próby do spektaklu
Cudowna historia. Na zdjęciu
odlewy gipsowe głów członków
teatru Grupa Chwilowa. Fot.
Mieczysław Sachadyn, Chatka
Żaka 1983.
Ze zbiorów Mieczysława
Sachadyna.

Jeden z gipsowych odlewów głów
członków teatru Grupa Chwilowa
w spektaklu Cudowna historia.
Fot. Marek Nawratowicz, 2005.
Z Archiwum TNN.

bryk pomagać ludziom zakładać związki zawodowe. Dlatego z jednej strony
była sztuka postmodernistyczna (choć
wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że nią
była), z drugiej polityka. Działalność
konspiracyjna, społecznikostwo. Nie
chodziło o dojście do władzy, a pomoc
pokrzywdzonym. Tak jak dziś robią to
Ósemki w więzieniach czy Szymon Pietrasiewicz117 dla mieszkańców lekceważonych dzielnic Lublina. To ważne: wyjście poza swój teatr i spotkanie
z innym.
Wtedy Tomek rozmyślał o losie kraju. Kultura „Solidarności”, która jeszcze na początku dawała powiew wolno-

Bohater reportażu
Prochowiec.
117
Szymon Pietrasiewicz – animator zjawisk kulturalno-społecznych, happener,
kulturoznawca.
116
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W 2007 roku Tomasz Kitliński zastanawia się, w jakim stopniu Lublin jest
gość-inny. Pisze:

Fragment notatki prasowej
o duńskich wojażach Grupy
Chwilowej.
tam, Nasi wśród światowych
gwiazd, „Kurier Lubelski” z 12
VI 1985 r.
Z Archiwum Grupy Chwilowej.

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.
119
W latach 2000–2009
Fundacja Ochrony
i Promocji Dóbr Kultury NIKE, której prezesem jest Jerzy Lużyński, realizowała projekt
„Świątynie dawnej
i obecnej Polski – świątynie łączące narody”.
Wystawa ukazywała
tradycje polskiej tolerancji religijnej, wielokulturowość Polski
oraz chrześcijańskie
korzenie naszej kultury
narodowej. Opowiadała o źródłach tożsamości kulturowej Europy. Dokumentowała
współistnienie różnych narodów, religii
i wyznań w historycznych granicach Polski,
a także ich znaczenie
i udział w tworzeniu
polskiej kultury, http://
www.fundanike.nazwa.
pl/ (data dostępu: 5 X
2013).
120
http://www.hf.org.pl/
ao/index.php?id=657
(data dostępu: 5 X
2013)
118
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ści, zaczynała ograniczać się do jednego
nurtu. Sprawy narodowej. „Żeby Polska
była Polską”.
– Dlaczego tylko „Polską”? – zastanawia
się dziś. Jest zdania, że kraj składa się
z mniejszości: – Komunizm to tłamsił.
Ruch „Solidarności” też. Poprzez pokazywanie jednego modelu bycia Polakiem. Poprzez katolicyzm jako ideę
narodową.
W 1985 roku esbecy pacyfikowali środowisko gejowskie. Prowadzili aresztowania. Zmuszali do podpisywania „karty
homoseksualisty”. Grozili ujawnieniem.
Akcja „Hiacynt”, która dla niektórych
była zakończeniem stanu wojennego,
trwała aż do roku 1988.

Dziś wielokulturowość to pielęgnacja praw
człowieka, kobiet, gejów, mniejszości narodowych i wykluczonych ekonomicznie. Skąd
inspiracje? Na przełomie lat 70. i 80. kontrkultura kwitła w Lublinie. Teatr alternatywny
dostrzegł mniejszości, zainteresował się tożsamością żydowską w Polsce. Nawiązał kontakt z żydowskimi twórczyniami teatru. Pod
koniec lat 80. na Festiwalu Edynburskim Grupa Chwilowa zaprzyjaźniła się z izraelskim teatrem Tmu-Na – reżyserki, tancerki i poetki
Navy Zuckerman; „Gardzienice”118 współpracowały z zespołem Double Edge z Bostonu,
prowadzonym przez reżyserkę Stacey Klein,
zafascynowaną Brunonem Schulzem. Twórcy teatru alternatywnego zagłębiali się w tradycję żydowską: Janusz Opryński z Teatrem
Provisorium inspirował się nowym odczytaniem tej tradycji przez Marię Janion, a także
jej książką [napisaną wspólnie] z Marią Żmigrodzką Odyseja wychowania. Grzegorz Linkowski z Grupy Chwilowej reżyserował filmy
Marsz żywych i Wpisany w gwiazdę Dawida
– Krzyż, o podwójnej tożsamości ks. profesora Romualda Jakuba Wekslera-Waszkinela;
Jerzy Lużyński z tego samego teatru wprowadził do swej ekspozycji fotografie świątyń
Rzeczypospolitej, obrazy synagog119. Tomasz
Pietrasiewicz, także z Grupy Chwilowej, wraz
z Witoldem Dąbrowskim ze Sceny 6 rozpoczął działalność edukacyjną o wielokulturowości Lublina w Ośrodku „Brama Grodzka
– Teatr NN” w stałych konsultacjach z autorytetem w dziedzinie kultury żydowskiej, profesor Moniką Adamczyk-Grabowską z UMCS.
W przedstawieniu Teatru NN Renata Dziedzic lirycznie śpiewała w jidysz pieśń Mój
biały kwiat120.

PARTNER

W 2010 roku Jan Smoleński przeprowadza z Tomasz Kitlińskim wywiad dla
„Krytyki Politycznej”: – Czy te panie
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Ulotka reklamująca spektakl
Cudowna historia Grupy Chwilowej.
Prezentacja przedstawienia miała
miejsce podczas Tygodnia Teatru
Europy Wschodniej w Londynie
w 1989 roku.
Ze zbiorów Dariusza Galickiego,
Archiwum Grupy Chwilowej.

sprzątaczki nie mają problemu z tym,
że jesteś skamingautowanym gejem, lewakiem, zielonym i w dodatku cyklistą? – pyta.
Tomasz Kitliński: – Nie, wiedzą
o tym wszystkim, bo uczestniczyłem
w kampanii „Niech nas zobaczą”. Jestem
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ich gejem. Wpisałem w swój program
akceptację mniejszości i prawa kobiet.
Te panie widziały te ulotki i przekazują je dalej. Może już wcześniej były otwarte, a może to wspólna walka przeciw
wyrzuceniu ich z uczelni zjednoczyła
nas. Od czasu, gdy otrzymały pomoc
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Aktorzy Grupy Chwilowej,
od lewej: Tomasz Kitliński
(tłumacz), Elżbieta Bojanowska,
Grzegorz Linkowski, Krzysztof
Borowiec, Jerzy Rarot, Tomasz
Pietrasiewicz, Teresa Dzikowska
(Polka z Edynburga), Renata
Dziedzic.
Fot. Jerzy Lużyński,
Edynburg 1986.
Ze zbiorów Krzysztofa Borowca

od środowisk feministycznych, gejowskich i lewicowych, wiedzą, że mogą liczyć na tych ludzi121.
Następna strona:
Strony folderu Grupy Chwilowej.
Z Archiwum Grupy Chwilowej.

121

122

Kitliński: wielobarwny
Lublin, Z Tomkiem Kitlińskim rozmawia Jan
Smoleński, 19.11.2010,
http://www.krytykapolityczna.pl/Serwissamorzadowy/KitlinskiWielobarwnyLublin/
menuid-1.html (data
dostępu: 5 X 2013).
W tym fragmencie, pisząc o profesor Irenie
Sławińskiej, korzystam
z jej wspomnień opublikowanych w książce
Szlakami moich wód…,
Norbertinum, Lublin
2004.
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Kampania, o której mówi, ruszyła
w 2003 roku. Poruszała kwestię gejów
i lesbijek w Polsce. Karolina Breguła
sfotografowała trzydzieści par gejów
i lesbijek. Zdjęcia były w galeriach. Na
billboardach, w mediach. W lutym roku
2010 wisiały w Akademickim Centrum
Kultury UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie. Na którejś fotografii Tomasz Kitliński. Z Pawłem. W ramach kampanii razem piszą książkę Miłość i demokracja.
Na portalu InnaStrona.pl krótka recenzja: „To książka o miłości, seksie i polityce napisana przez parę. W partnerskiej,
erotycznej i intelektualnej wspólnocie
autorzy prowadzą przez mroki seksualnego labiryntu polskiej współczesności
i historii kultury”.
Tomek i Paweł są razem od siedemnastu lat.
Krzysztof Borowiec: – Byłem u rodziców Tomka na obiedzie. Ja, on i Paweł.

I wtedy przedstawił Pawła rodzicom,
mówiąc, że to jego partner życiowy.
Tomasz Kitliński: – Ludzie teatru
byli otwarci. Jak Ósemki i Ewa Wójciak. Do tej pory w Poznaniu włączają
się w akcje społeczne. Parady równości. W rozwój kultury LGBT . Jak właśnie Krzysztof Borowiec, który pojechał
na festiwal do Portugalii i kiedy hostel,
gdzie teatry alternatywne nocowały,
był już zamknięty, wdrapywał się po
parapetach i nagle przez okno zobaczył
stosunek gejowski. Opowiadał o tym
bez homofobicznych komentarzy. Raz
na dancingu poprosił czeskiego aktora do tańca. To wzbudziło pewne bulwersacje. Ale nie jakieś homofoniczne
wybuchy.

KILKA KOBIET – ciąg dalszy122

Ostatniej na liście kobiecie Tomasz Kitliński zadedykował książkę. Kiedy był
tłumaczem Grupy Chwilowej, któregoś
dnia to Krzysztof Borowiec podarował
mu książkę jej autorstwa. Nazywa się
Irena Sławińska. Miała zamożnego stryja, który pewnego razu autorytatywnie
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Wacław Tkaczuk i Irena Sławińska
podczas Dni (i nocy) Teatru
Polskiego Radia w Teatrze NN.
Wydarzenie odbyło się w dniach
21–23 października 1998 roku.
Fot. Marta Kubiszyn.
Z Archiwum TNN.

stwierdził: – Dziewczynki nie wyjdą za
mąż, jeśli nie będą miały posagu!
Jeszcze przed wojną poradził matce
Irenki, żeby uczyła córki krawiectwa
albo robienia kapeluszy.
Siostra Ireny miała inne zdanie: –
A ja właśnie wyjdę za mąż i bez posagu,
bo jestem ładna.
Irena uniosła piegowatą buzię: – Ani
myślę robić kapelusze!
– To kimże ty będziesz, smarkulo? –
spytał stryj.
– Profesorem uniwersytetu! – wykrzyknęła ze złością, czym stryja rozbawiła.
Słowa dotrzymała.
Urodziła się w Wilnie w roku 1913.
Pochodziła z rodziny protestanckiej,
ariańskiej – bracia polscy w XVI wieku
nie nosili mieczy, głosili pacyfizm i nie
chcieli sprawować urzędów. Opowiadali się za sprawiedliwością, równością
społeczną i wspólnotą dóbr, a sprzeciwiali karze śmierci. Jej dziadek hrabia
Kurnatowski nie używał tytułu. Był
powstańcem styczniowym i chodził
w mundurze do końca życia.
– Z gówniarzami nie rozmawiał – opowiadała w Lublinie profesor Sławińska.
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Miała niezwykłe oczy, nosiła okulary
w grubych oprawkach. Była turystką:
pierwszy raz wyjechała w trzydziestym
ósmym, do Rzymu, na kanonizację Andrzeja Boboli. Potem były Paryż, Algieria, Belgia, Meksyk, Szwajcaria i inne
kraje. Wykładała na europejskich uniwersytetach, na przykład w Louvain czy
Montrealu.
Kiedyś Tomek Kitliński przyniósł jej
pizzę. Pomarudziła i podała kawę z delicjami. Mieszkała przy ulicy Chopina.
W mieszkaniu pracowniczym. Zajmowała pokój. Pełen książek. W rogu – zepsuty telewizor. Powtarzała, że w Wilnie żaden profesor nie miał willi – żaden
nie korzystał z samochodu, a biskup
Wilna jeździł zawsze trzecią klasą. Interesowała się postacią Simone Weil,
która pracując w fabryce, jadła racje głodowe przypisane Żydom.
Z książki otrzymanej od Krzysztofa
Borowca została Tomkowi okładka ze
zdjęciem pani profesor.
– Tu je mam, płowa blondyna – mówi
Tomasz Kitliński. – To zdjęcie najlepiej
oddaje to, jaką była kobietą.
Krzepką, typu skandynawskiego.
Włosy do ramion podpięte spinkami.
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Byle jakimi. Nie lubiła ozdób. Poza naszyjnikiem z korali na specjalne okazje. Przy torebce zamiast „dzyndzelka”
do suwaka – spinacz. Kiedy telewizja
robiła o niej film, panią Irenę poproszono, żeby zreperowała zęby, nie dbała o nie zupełnie. Kiedy miała kłopoty
ze stawem biodrowym, bała się jednego: czy proteza nie będzie dzwoniła na
bramkach na lotniskach. Operowali ją
Henryk Kitliński, ojciec Tomka, i Józef
Skrzypczak. Jeszcze przed rokiem 1989,
w Szpitalu Kolejowym.
Była z Tomkiem w Pradze i po całym dniu zwiedzania nie czuła zmęczenia. Kiedy on skarżył się na anginę
i chciał odwołać referat, powiedziała,
że nie ma powołania. Nauce mogła poświęcić wszystko. Wyznawała zasadę
Kazimiery Iłłakowiczówny.
– Ta zasada Iłły polega na tym, aby darzyć szacunkiem tych, którym zdarzyło się znaleźć społecznie niżej od nas.
Zwracać uwagę, napominać, być złośliwym, a nawet obrażać można tylko tych,
którzy stoją wyżej od nas, gdy uczynią
coś niewłaściwego – wyjaśnia Tomasz
Kitliński i jeszcze dodaje: – Napisałem
kiedyś list, który wydrukowała ogólnopolska „Gazeta Wyborcza” – Bożkom
państwa nie wolno się kłaniać. Bywamy
zwykle zbyt czołobitni dla szefów, liderów, rządzących. Teatry alternatywne
występowały przeciw establishmentowi i jako ich dziecko czuję, że to przekonanie jest najważniejszym przesłaniem
naszych grup.
Od roku 1950 w Lublinie profesor Irena
Sławińska wykładała i pisała o teatrze
jako o spotkaniu z innym człowiekiem
oraz z – jak to formułowała – Wielkim
Reżyserem.
Tomasz Kitliński: – Zawsze miała argument: „U nas w Wilnie tak się nie robiło”. Myślałem, że to Wilno to mit. Miłosz tak pisał. Rodzina Krzyśka Borowca
też stamtąd była. Trochę odrzucałem to.
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Podśmiewałem się z tej wileńszczyzny.
Myślałem: „Już nie przesadzajcie”. Ale
jak tam pojechałem, to coś w tym jest.
Nie tylko wielokulturowość, ale i międzykulturowość. W Wilnie słychać litewski, polski, rosyjski. Nawet jidysz.
Prawdziwy tygiel kulturowy. Chyba ci
ludzie, jak pani profesor Sławińska, jak
Miłosz, tam nauczyli się tolerancji. Miłosz rozumiał homoseksualność. O Czechowiczu pisał akceptująco. Poetów gejów tłumaczył. Któremuś naukowcowi
czy poecie powiedział: „Szkoda, że nie
jest pan gejem, tobyśmy dalej w tę przyjaźń poszli”. W jego pokoleniu nie było
homofobii. Nie mogę powiedzieć, że
wtedy w ogóle jej nie było, ale te różne
drogi życiowe były rozumiane. Wilno
przedwojenne, w przeciwieństwie i często kontrastowane z konserwatyzmem
Poznania, to miasto, gdzie działały ruchy lewicowe. Miłosz był w nie zaangażowany. Bronił studentów żydowskich.
Opowiadał się przeciwko bojówkom
wszechpolaków. Profesor Sławińska uratowała ważną postać dla literatury i socjologii, Stefana Żółkiewskiego. To był
Żyd, badacz literatury, polonista, którego broniła przed pałkarzami.

TATO

– Dziadkowi udało się przewieźć koleżankę Żydówkę i ukryć za szafą – opowiada mi dalej Tomasz Kitliński. – Szafa stała w lubelskiej kamienicy przy
ulicy Kunickiego. Tata mówił, że ta pani
czytała mu książki dla dzieci. Babcia
powtarzała, żeby nikomu nic nie mówił.
– Opowiedzcie mi wreszcie o wojnie! –
przed laty Tomasz nagabywał dziadków
Kitlińskich, Józefa i Niusię.
– To okropne rzeczy, po co chcesz tego
słuchać? – spytała babcia.
Ale wnuk się uparł. Wiedział, że dziadek Józef przez lata nosił w sobie dźwięk
jadących pociągów i nadlatujących niemieckich samolotów.
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Rektor UMCS Grzegorz Seidler
podczas zjazdu rektorów w 1966
roku.
Z archiwum Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Archiwum TNN.

Józef i Niusia mieszkali przy dworcu
kolejowym w Chełmie. Kiedy Niusia
urodziła Henryka (ojca Tomka), zachorowała. Pojechali do Lublina.
– Tu zastała nas wojna – opowiada Henryk Kitliński, który w trzydziestym dziewiątym miał trzy lata. Dziś siedemdziesiąt sześć. Nie wygląda na tyle. Jeździ
kilkunastoletnim samochodem. Jest lekarzem ortopedą, który od dzieciństwa
do dziś mieszka w dzielnicy Dziesiąta w Lublinie. Przez lata pracował jako
ordynator Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Szpitala Kolejowego. Bibliofil.
Mieszkanie na osiedlu Kruczkowskiego
jest pełne książek. Tomek, widać, ma to
po ojcu (babcia Niusia uczyła go czytać
w altance wśród czereśni).
Pan Henryk jest raczej skryty. Siedzimy w mieszkaniu na osiedlu Kruczkowskiego, mówi przeważnie jego żona.
Wreszcie odzywa się i on. O tym, jak
przed laty był z rodziną u znajomych
przy ulicy Dolnej Panny Marii w Lublinie. Niedaleko ogródków działkowych.
Leciały bomby. Miał kilka lat. Ukrył się
w grządkach. W liściach kapusty. Chyba
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nawet widział pułk ułanów. Któryś żołnierz prawie na pewno miał księgę pamiątkową. Dużą, chyba czerwoną. Pan
Henryk pamięta, że utopiono ją w ubikacji na podwórzu.
– Ze strachu przed Niemcami – tłumaczy Tomek.
Henryk Kitliński: – Zdaje się też, że
widziałem bombardowanie. Leżymy na
tej łące, a przede mną panorama Lublina. Chyba lecą bomby, wybuchają pożary. Takie mam wspomnienia.
Tomasz Kitliński: – Ale bombardowanie Chełma to na pewno pamiętasz!
Tam na dworcu przecież mieszkaliście?
H. K.: – Był rok 1944. Wyzwolenie.
Rzeczywiście, dziadek pracował na kolei. Między torami na trasie Lublin–
Chełm stał służbowy domek z widokiem na elektrownię i parking kolejowy
z wagonami i rampami przeładunkowymi. Kiedy składy z benzyną eksplodowały, w służbowym domku poleciały szyby. Jedna po drugiej. Do tej pory
słyszę ten dźwięk. Widzę to bombardowanie, to często działo się nocą. Byłem dzieckiem.
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Gość-inny z Lublina
Rektor UMCS Grzegorz Seidler
otrzymuje odznaczenie podczas
inauguracji roku akademickiego
w październiku 1964 roku.
Fot. z Archiwum Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie.

Patrzył na starsze dzieci. Biegały po wagonach. Na włazach do kanalizacji pisały antyniemieckie hasła. W wagonach
„tylko dla Niemców” – na siedzeniach
zostawiały kupy.
Po wojnie Henryk skończył szkołę. Potem studia. Został ortopedą. Był pracownikiem naukowym Kliniki Ortopedii
Akademii Medycznej w Lublinie. Potem zastępcą ordynatora (w latach 1976–
1991). Wreszcie ordynatorem (do 2003
roku) Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Okręgowego Szpitala Kolejowego.
Tomasz Kitliński: – Tato uczył się od
profesora ortopedii Piątkowskiego.
Profesor Piątkowski był recenzentem
doktoratu pana Henryka: Przyczyny, dynamika i skutki zaburzeń skóry goleni.
Henryk Kitliński pisał artykuły i referaty. Operował. Koszykarzy, lekkoatletów. Jego pacjentem był też profesor
Leopold Seidler, rektor UMCS123. Leczył
go w Iwoniczu.
Maria Kitlińska: – Odwiedzałam
męża. On zostawał, a ja wracałam. Raz
chciałam się już pożegnać z panem profesorem, więc pukam do drzwi. Byłam
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z Henrykiem dwa lata po ślubie i świeżo
po studiach. Drzwi otworzył mężczyzna. W futrze i slipach. „Całuję rączki”,
powiedział profesor. Byłam zaskoczona
i nie wiedziałam, co powiedzieć.
Henryk Kitliński: – Profesor wtedy
nie miał żadnej pani.
Tomasz Kitliński: – Z żoną pobrali się później. Jak do Londynu jechał.
Po sześćdziesiątym ósmym musiał się
ożenić po to, żeby zostać dyrektorem
ośrodka kultury. Wtedy dyplomata musiał mieć żonę.
M. K.: – Zawsze chodził w meloniku.
T. K.: – Z parasolką.
M. K.: – Z każdym rozmawiał.
H. K.: – Był ciepły.
M. K.: – My byliśmy bardzo młodzi,
a on przychodził do nas do domu.
H. K.: – Tak po prostu. Mnie nawet
uczył angielskiego.
M. K.: – Profesor to był bardzo sympatyczny człowiek.
T. K.: – No i jaki elegancki! Ojej!
H. K.: – Na tamte czasy tak. W porównaniu ze wszystkimi czeladnikami,
sekretarzami, partyjnymi.

123

Profesor Leopold Seidler pojawia się także
w reportażu Szmaty
Leona.
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M. K.: – Jak jesteśmy na cmentarzu, to
zachodzimy do profesora Seidlera.
H. K.: – Jest tu gdzieś taka książka.
T. K.: – Tak, jest tu! Rozważania.
Jest jeszcze Żywot poplątany, ale pożyczyłem (Tomasz ma mnóstwo książek
i uwielbia się z nimi dzielić).
Obok Rozważań profesora stoi inna
publikacja. Szlakami moich wód profesor Sławińskiej, a na stronie 194
następujący fragment: „Nie zapomniałam nigdy swoich szpitalnych
doświadczeń w Lublinie i zawsze gorącą myślą i modlitwą dziękuję doktorowi Kitlińskiemu za ocalenie mnie
od kalectwa”.
Henryk Kitliński: – Bardzo długo
musieliśmy ją operować, potem bardzo dobrze chodziła. Ona te góry tak
kochała. Jak jeździła na Litwę, chwaliła
się koleżankom, że chodzi mimo protezy. Przyjaźniła się z Tomkiem. Jeździli
do Paryża, Pragi. Głosili referaty. Bardzo dobrze o nim mówiła.

KILKA KOBIET – ciąg dalszy
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Wypowiedzi Pawła
Leszkowicza pochodzą z jego tekstu w katalogu „Ars Homo
Erotica”, Ceped 2012,
który wydano w związku z wystawą Ars
Homo Erotica w Muzeum Narodowym
w Warszawie.
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Tomasz Kitliński, Julia
Kristeva – gość-inność
wobec obcości, kobiecości, niepełnosprawności.
Tekst pochodzi z prywatnego archiwum Tomasza Kitlińskiego.
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W mieszkaniu państwa Kitlińskich
musi być jeszcze jedna książka. Ta, którą Tomek zadedykował profesor Irenie
Sławińskiej i gdzie nazwał ją mistrzynią
ascezy. Ma tytuł Obcy jest w nas. Panią
profesor uznawał za swoją mentorkę.
Książce dał podtytuł: Kochać według
Julii Kristevej.
Tomasz Kitliński pisze124 : „Z ateistycznym dystansem Kriesteva inspiruje się naukami judaizmu i chrześcijaństwa: Miriam, Izajasza, Amosa, Jezusa,
ideałami zerwania z nienawiścią, podważenia niesprawiedliwości i ustanowienia miłości”.
I mówi: – Tak, to filozofia i psychoanaliza Kriestevej zainspirowały mnie
do powrotu do religii (w liczbie mnogiej) i jestem zafascynowany religiami
światowymi, monoteizmami.
Dalej pisze: „Według Kriestevej
uczestniczymy w ksenofobicznym

wstręcie wobec Innych. Jeżeli brzydzą
nas, to nie poradziliśmy sobie z własną wyjątkowością, Obcym w nas. Zaakceptujmy wewnętrzną odmienność,
a wtedy przyjmiemy Obcych. Idea gościnności powraca w wielości kultur, od
Homera, Biblii, Koranu, przez Kanta,
Derridę, Baumana, do Julii Kriestevej.
Kriesteva inspiruje się wersetem Biblii
hebrajskiej: »Kochaj tę obcą osobę, bo
i ty byłeś obcy w ziemi egipskiej«: odkrywszy cudzoziemca w sobie, nie nienawidzimy już Innych. W demokracji prawa kobiet, niepełnosprawnych,
gejów i migrantek/ów powinny być
najważniejsze. Również nasza Rzeczpospolita – to wspólne państwo różnorodnych tożsamości”.

PARTNER – ciąg dalszy125

Tomasz Kitliński: – Mój partner zrobił wystawę w Muzeum Narodowym
w Warszawie.
To „Ars Homo Erotica”. Paweł Leszkowicz, partner Tomka, jest jej kuratorem i pomysłodawcą koncepcji katalogu.
– To ten katalog? – dopytuję.
T. K.: – Tak. Tu mamy chyba coś rosyjskiego. O, to jest piękny akt.
– Malarz niemiecki?
– Tak. Właściwie to Paweł wiele korzystał z kolekcji Muzeum Narodowego.
Trochę jak Janda w Człowieku z marmuru, kiedy wchodzi do Muzeum Narodowego szukać rzeźb socrealistycznych i nawet wyrywa kamerę. I Paweł
też chodzi do tych piwnic, schowków
i szuka – mówi Tomasz, przewracając
strony katalogu: – A, to jest piękne, malarz pochodzenia żydowskiego. Interesował go akt męski. Piękne, poetyckie
akty męskie. Maurycy Trębacz. Zmarł
w getcie w Łodzi. Teraz jest renesans
jego twórczości. O, a tu Jan Matejko
– dodaje.
Jest Matejko i jego obraz: studium
aktu męskiego, 1859. Mężczyzna ma
brodę i wąsy. Ciemne włosy zaczesane
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Gość-inny z Lublina
za ucho. Przymknięte powieki. Raczej
duży nos. Głowę lekko pochyloną w bok.
Ujęcie z półprofilu.
Paweł Leszkowicz (tekst w katalogu):

Homo Erotica”. Nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowej.

Na ekspozycję wybrano studia z modela
autorstwa takich polskich artystów z XIX
i przełomu XIX i XX wieku jak Kazimierz
Alchimowicz, Aleksander Brzostek, Romulad Chojnacki, Jan Ciągliński, Ksawery Jan
Kaniewski, Gottlieb Kisling, Ignacy Łopieński, Karol Miler czy Jan Matejko oraz Jacek
Malczewski.

T. K.: – Mamo, może na koniec powiesz,
co sądzisz o działalności syna i Pawła?
Ten katalog do wystawy nawet innym
pożyczasz!
M. K.: – No tak. Bardzo ładny! Mnie
się podoba. Sztuka jak sztuka. Jednym
się podoba, a drugim nie. My z mężem
byliśmy zafascynowani XIX-wieczną
sztuką. Młodą Polską, literaturą. Tomek
zajmuje się filozofią, No i niech tam!

– Praktycznie malowali tylko mężczyźni – mówi.
Tomasz dolewa do kawy trochę wody
i dodaje: – Tak, tylko ta Bilińska z kalesonami to jest wyjątek.
Anna Bilińska Bohdanowicz malowała akty męskie w roku 1885.
T. K.: – Wtedy malarki, które studiowały na ASP, nie mogły oglądać nagiego
modela, stąd te kalesony.
P. L. (dalej tekst w katalogu):
Wystawa ma koloryt lokalny i uniwersalny,
współczesny i historyczny, erotyczny i polityczny. Tytuł oznacza sztukę homoerotyczną. Jako kurator wybrałem właśnie taki,
posługując się licencją poetycką: łączy on
bowiem sztukę z pożądaniem i miłością do
tej samej płci. […] Obok perspektywy historycznej drugi punkt odniesienia jest z gruntu współczesny i lokalny, polski. Ekspozycję
organizuje Muzeum Narodowe w 2010 roku,
ponad dwadzieścia lat od powstania demokratycznej Polski. To samo muzeum w 1994
roku przedstawiło wystawę współczesnej
sztuki erotycznej „Ars Erotica”, która mogła powstać po zmianie systemu politycznego i zniesieniu cenzury. Tymczasem po
dwóch dekadach, gdy kultura obyczajowa
się zmieniała, przechodzimy kolejną rewolucję – tym razem w imię praw i wolności
jednostki, a nie narodu; pora zatem na „Ars
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MAMA – ciąg dalszy

BABCIA HELENA – ciąg dalszy

T. K.: – Babcia wiedziała o naszej relacji. Trochę popierała. Choć nie mówiła
tego wprost. Paweł bardzo lubił babcię.
I wzajemnie. Ona działała na Uniwersytecie Ludowym i starała się o oświatę ludową, o to powszechne nauczanie, „Ars
Homo Erotica” też miała funkcję edukacyjną. Babcia pytała Pawła: „Skądś ty się
wziął, że tu do nas przyjechałeś?”, i zawsze dodawała: „Czy z Łodzi?”. I proszę
sobie wyobrazić – a Paweł jest z Poznania – na jej pogrzeb jechał akurat z muzeum w Łodzi.

PRADZIADEK

T. K.: – Jan Biernacki, pradziadek ze
strony taty, kiedy służył w wojsku carskim, widział, jak prawosławni obchodzą Wielkanoc. Mówią: „Christos
woskriesie”, i całują się. Jego uwagę
zwrócili mężczyźni całujący się ze sobą.
Nie opowiadał o tym złośliwie. Stwierdzał fakt.
Pradziadek popierał hasła równości
i sprawiedliwości społecznej. Należał
do pierwszego PPS-u i był uczestnikiem
rewolucji w 1905 w Łodzi. W 1944 roku
zamieszkał w dzielnicy Dziesiąta i pracował jako zegarmistrz. Po wojnie przekonał się, że socjalizm w praktyce nie
realizował założeń ideowych. Zosta-

113

ZOMO najmocniej bije brawo
ły mu wartości, których sam trzymał
się całe życie. Kiedy w starszym wieku
chorował, w szpitalu dzielił się nawet
zupą mleczną.

MAMA – ciąg dalszy

aparat ortodontyczny). Podała biszkopty i rozpływającą się w ustach gruszkę.
– Gościnność Kitlińskich! – Uśmiechnął się Tomek.
listopad 2012

Będzie krupnik. Pani Maria zmiksowała dla mnie zupę (ze względu na mój
Afisz spektaklu Gdzie postawić
przecinek. (Obrazki).
Z Archiwum Grupy Chwilowej.
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Lata 90. – PRAWDOPODOBNIE
GDZIEŚ W MOSKWIE
Być może weszła ubrana w spódnicę do
kostek, z tyłu miała długi warkocz. Co
prawda sztuczny, bo na potrzeby sesji
zdjęciowej. Ale i bez niego była piękna. Przynajmniej wtedy – na samym
początku lat 90., choć pewnie i potem.
Wiedzieli o sobie mniej więcej tyle:
On wiedział, że ona jest aktorką.
Ona – że on to reżyser.
Ona była z Rosji.
On nazywał się Krzysztof Borowiec,
Polak. Miał wtedy około czterdziestki.
Trzymał papierosa.
Ona mogła spytać, jak został reżyserem.
Jak zdobył popularność?
Bo rzeczywiście zdobył.
– Lublin ma dwa zagłębia: Bogdankę
i teatralne – niewykluczone, że zaczął
właśnie tak.
Ona mogła mu opowiedzieć o Moskwie,
o córce. I o tym, że ma męża.
A może to on mówił, paląc kolejnego
papierosa? Być może chciał, żeby zrozumiała tamte realia i dlatego opowiedział
jej historię z drugiej połowy lat 70.?
– Jest taki nieznany epizod w historii
polskiego teatru – mówił. – Przypadkowo, przez drzwi łączące dwa pomieszczenia na pierwszym piętrze Chatki
Żaka, podsłuchaliśmy nocną naradę
aktywu. Panów „ą-ę przez bibułkę”.
Z Rady Uczelnianej, Zarządów SZSP,
Głównego i Wojewódzkiego, oraz Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Siedzieli w pokoju Rady Uczelnianej. A my za
ścianą, Grupa Chwilowa i Provisorium.
W sali prób. Jeśli dobrze pamiętam, był
rok siedemdziesiąty ósmy. Ale to był numer! „Panowie zaczynamy naradę”, po-
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wiedział rektor Skrzydło126. Słyszałem
też, jak mówili inni. O nas:
„Musimy uważać! Nie możemy puścić
tych teatrów. To klawiatura, na której
gra opozycja”.
„Szanowni państwo, jaki jest zatem
program minimum, a jaki maksimum?”.
„Program maksimum to jest ich »rozwalić«, po prostu nie puścić”.
„Nie, tak nie można. Awantura się
zrobi”.
„Program minimum – dać im zgodę.
Niech sobie zagrają po dziesięć przedstawień. Ale tylko w Lublinie!”.
– O co chodziło? – mogła spytać
Rosjanka.

Ze zbiorów Krzysztofa Borowca.

Krzysztof Borowiec
(ur. 1951)

Współtwórca kabaretu Legion Amba. Współzałożyciel, wieloletni kierownik, reżyser i aktor teatru
Grupa Chwilowa. Reżyser
m.in. takich przedstawień
zespołu jak Scenariusz,
Lepsza przemiana materii, Martwa natura, Cudowna historia. Grupa Chwilowa jest zaliczana do czołowych teatrów alternatywnych lat 70. i 80., wielokrotnie występowała na
polskich i zagranicznych
festiwalach, m.in. we Włoszech, w Niemczech, we
Francji, w Portugalii, Danii, Norwegii, Szwecji, Czechosłowacji, Wielkiej Brytanii oraz Izraelu; w Edynburgu dwukrotnie zdobyła Fringe First.

Krzysztof Borowiec w scenie ze
spektaklu Cudowna historia.
Fot. Mieczysław Sachadyn, 1980.
Ze zbiorów Mieczysława
Sachadyna.

– Panowie „ą-ę przez bibułkę” rozmawiali wtedy o Teatrze Ósmego Dnia
i naszym Pokazie, warsztacie inspirowanym wierszem Majakowskiego o Leninie127 – odpowiedział i mówił dalej:
– Rektor wzniósł toast: „No to wypijmy

Wiesław Skrzydło –
w latach w latach 1972–
1981 rektor UMCS.
127
Premiera Pokazu Grupy Chwilowej miała
miejsce w roku 1977.

126
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Przygotowania do spektaklu
Cudowna historia Grupy Chwilowej.
Na pierwszym planie Krzysztof
Borowiec.
Ze zbiorów Krzysztofa Borowca.

za program maksimum!”. Następnego dnia wszyscy spotkali się w jednym
pokoju. Panowie i my. My, z teatrów.
Panowie tłumaczyli, że dopiero przyjechali, że właśnie wysiedli. Nie, żadnej nocnej narady. No skąd! Załatwił
ich Marek Erlich, był matematykiem.
„Szanowni państwo, bardzo przepraszam, ale zanim zaczniemy rozmowę,
musimy ustalić, jaki jest program minimum, a jaki maksimum”, stwierdził
na wstępie. A ja ze złośliwym uśmiechem dodałem: „Bo nie chcielibyśmy
być klawiaturą, na której będzie grała
opozycja”.
Ona zajmowała się aktorstwem, ale nie
zawodowo. Była też pracownikiem naukowym moskiewskiej Wyższej Szkoły
Muzycznej. Muzykiem i etnomuzykologiem, pracowała nad przepięknymi
uduchowionymi pieśniami zebranymi
u starowierców w zachodnim Ałtaju.
Nazywała się Irina Nabatowa i grała
w jego przedstawieniu Postój w pustyni, z premierą w 1991 roku. Przyjeżdżała
do Lublina, na próby.
On jeździł do Moskwy, gdzie też pracowali nad spektaklem.
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Lata 90. – NA MOSKIEWSKIEJ
STACJI

Podstawili wagony. Trzymała w ręku
walizkę i oznajmiła, że wyrusza do Polski. Że jedzie z Krzyśkiem. Mogła to
powiedzieć tak, jak mówią kobiety. Bez
cienia racjonalizmu.
– Co powiesz córce Maszy, co Borysowi,
mężowi? – dopytywał Borowiec, któremu po plecach przeszły ciarki. Może
dlatego, że zaprzyjaźnił się też z jej mężem. – Co powiesz swojej córce? Gdzie
twoja ziemia?
– Kristof, masz przedział.
– Co im powiemy? Gdzie twoja ziemia?

2012. ZALEWAJKA

Rodzina Krzysztofa Borowca pochodzi
z Nowogródczyzny. – Mama była repatriantką – mówi reżyser nieco ponad
dwadzieścia lat po tym, jak poznał Nabatową. Siedzimy w kuchni mieszkania
jego rodziców na LSM-ie. – Stamtąd ją
wypieprzyli w czterdziestym szóstym.
I tu miała nieprzyjemności. Sukinsynom do dziś nie daruję. Babcia mieszkała na ziemiach polskich w Sowieckim
Sojuzie. Dziadek zmarł wcześniej. Przyszedł telegram: „Babcia umiera, roko-
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wanie na trzy dni poświadczone przez
lekarza”. Mama chciała jechać. Poszła
po paszport na Okopową w Lublinie.
„Co? Jeszcze nie umarła? To po co jechać?”, usłyszała. „Jak to?”, spytała. „Jak
umrze, damy paszport na pogrzeb”, powiedzieli. Po czterech dniach przyszedł
kolejny telegram: „Umarła”. Ale mama
też ich kiedyś załatwiła. Przyszli do rodziców o 6 rano, był stan wojenny.

Rok 1982, w mieszkaniu państwa
Borowców

Wstawiła czajnik, ranek był chłodny.
Pani Helena nie musiałaby tak rano
gotować wody, gdyby wcześniej do
mieszkania państwa Borowców na
osiedlu LSM w Lublinie nie weszło
trzech funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Nosili szare płaszcze, mieli
krótko przystrzyżone włosy, wokół nich
unosił się zapach adiekałonu.
– Panowie tak wcześnie? – przywitała
ich pani Helena. – Kawy, herbaty?
Przytaknęli. Wyjęła z szafki dobrą
kawę i po łyżeczce sypnęła do białych
szklanek. Woda zaczęła wrzeć. Było
kilka minut po 6. Pani Helena zaczęła grzecznie, więc i esbek starał się być
układny: – Bardzo przepraszam, czy
mogę taborecik z kuchni? Muszę do
pawlaczyka zajrzeć…
Woda wrzała. Pani Borowiec zalała
kawę. Na stół zarzuciła biały obrus.
– Mogę taborecik? – powtórzył esbek.
– Proszę bardzo – odpowiedziała od
niechcenia, zaabsorbowana tym, aby
obrus ułożyć równo na stole. Schyliła
się, poprawiła róg z prawej strony. I z lewej. Obrus leżał równo. Na tacy kawa.
– Proszę się częstować – powiedziała,
kiedy jeden z esbeków wyjął „Sztandar
Ludu”128 i rzucił na stołek. Postawił jedną, potem drugą nogę. Gdy już swoimi
eleganckimi, choć lekko przybrudzonymi oficerkami przydepnął gazetę, otworzył szafkę i się zdziwił: – O buty! Tak
jak u mnie w domu.
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Dwóch funkcjonariuszy przeszukiwało mieszkanie. Trzeci siedział z boku
i przyglądał się, gdzie patrzą gospodarze. Tak go uczono. Pani Helena też patrzyła. Na swojego męża. Na jej twarzy
nie było widać strachu. Emanował z niej
spokój. W pewnym momencie, trzymając szklankę w koszyczku, stwierdziła:
– Wiecie, panowie, to już druga rewizja
w moim domu rodzinnym.
– Tak? – zdumiał się jeden z esbeków. –
Kto był przed nami?
– Przed wami, w Szczuczynie Nowogródzkim, to Rosjanie – odparła.
Wyszli zaraz potem. Wpadł Krzysztof. Pociągnął nosem, wyczuł adiekałon:
– Była rewizja.

Okładka anglojęzycznego
informatora spektaklu Postój
w pustyni Grupy Chwilowej.
Ze zbiorów Dariusza Galickiego,
Archiwum Grupy Chwilowej.

128

Pierwszy numer
„Sztandaru Ludu” ukazał się 13 III 1945 roku.
Był to, po katowickiej
„Trybunie Robotniczej”,
drugi w kraju organ Komitetu Wojewódzkiego
Polskiej Partii Robotniczej, http://teatrnn.pl/
leksykon/node/1321/
%E2%80%9Esztandar_
ludu%E2%80%9D (data
dostępu: 6 X 2013).
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Ewa Małgorzata Iracka, Chwila
trwa już 5 lat, „Sztandar Ludu”
z 5 V 1980 r.
Z Archiwum Grupy Chwilowej.

Pani Helena skinęła głową. Ojciec
Krzysztofa dalej pił kawę.

129

Centralny Okręg
Przemysłowy.
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Męża pani Helena poznała dużo wcześniej. Wrócił z 49-miesięcznego pobytu
w obozie niemieckim i trafił do fabryki Diora produkującej odbiorniki radiowe w Dzierżoniowie. Jakieś siedemdziesiąt kilometrów od Wrocławia. Pani
Helena dotarła tam jako repatriantka
ze Szczuczyna Nowogródzkiego. Była
pionierką. Tak mówiło się na Polaków,
którzy do Wrocławia przyjechali po II
wojnie. Z Kresów, głównie ze Lwowa
i Stanisławowa. Albo z Wileńszczyzny.
Wszystkich witała kaplica bł. Czesława, polskiego przeora dominikanów
z XIII wieku, ocalona przed zniszczeniem podczas oblężenia Festung Breslau. Przetrwała cudem, bo z kościoła
św. Wojciecha, do którego przylegała,
zostały ruiny. Władze powojennego
Wrocławia prowadziły politykę zacierania śladów niemieckości. Usuwano
pomniki i napisy. Gdzieś między spol-

szczonymi zabytkami pionierka Helena
poznała byłego więźnia. Miał na imię
Marian. Pobrali się. Urodził się Krzysztof, 2 stycznia 1951 roku.
Marian wcześnie wstawał i szedł
do fabryki. Któregoś razu usłyszał: –
Mieszkania dla młodych rodzin, pensje,
zaoczne technika, wieczorowe licea dla
tych, którym wojna zabrała możliwość
edukacji – zgodnie z polityką COP129.
Wszystko w nowych zakładach pracy
na Lubelszczyźnie.
– Gdzieś ty mnie przywiózł? – spytała
pani Helena. Potem już zawsze żałowała,
że nie wrócili do Wrocławia.

Lata 90. – NA STACJI W BRZEŚCIU

Zatrzymał się pociąg. On, reżyser z Lublina, znów jechał do niej – aktorki z Rosji. Pracownicy dostosowywali wagony
do szerszego rozstawu torów na wschodzie. Babuszki handlowały gorącymi
kartoflami. Rybami i wódką. Krzysztof
czytał w toalecie napis w języku rosyjskim, który po polsku brzmiał: „Nie ma
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w świecie lepszej wiary niż pizda i chuj,
oba starowiery”. I niżej, już flamastrem:
„Oboje mają brody”.

Lata 90. – DO RESTAURACJI

Szli moskiewską ulicą Arbat. Mówi się,
że to ulica artystów. Mieszkali tam poeci, na przykład Aleksander Puszkin, Andriej Bieły czy pisarz Antolij Rybakow.
Przecież ona była aktorką.
Przecież on – reżyserem.
– Nazywam się Krzysztof Borowiec. Jestem z Lublina. Mam swój teatr, Grupa
Chwilowa. Gramy z rosyjskimi aktorami w Moskwie. Zapraszamy na przedstawienie. – Ukłonił się Okudżawie. Być
może on i Irina przeszli obok ściany
pamięci Wiktora Coja na rogu Arbatu
i Pierieułka Krzywoarbackiego. Niewykluczone, że minęli kilku handlarzy pamiątkami oraz żebraków i zatrzymali
się przed restauracją.
– Chodź, Kristof. Spokojnie, ja płacę.
– Irina, tutaj?!
Miejsce eleganckie. Krewetki i drogi
alkohol. Nawet Irina się żachnęła, kiedy
zobaczyła rachunek.
Znów szli ulicą. On opowiadał, że studiował historię. O tym, że zrobili kabaret: – Jasiek130 pisał teksty, Bolek131
śpiewał. Antka Mierzwińskiego zaprosiliśmy ze skrzypcami. Janusz Szaniawski grał na fagocie. Ktoś na pianinie.
– Irina, ty też grasz na fortepianie?!
– Gram, przecież wiesz.
– Kusili nas wódką i podsyłali panienki.
Mówię: „Słuchajcie, jest taka sytuacja.
Zaczynają nas dręczyć, mogą nas rozpieprzyć, więc nazwijmy się. Nie wiemy,
jak się nazwać, więc nazwijmy się „Nazwać”. A ponieważ mogą się do nas dopieprzyć, to w nawiasie dajmy „Grupa
Chwilowa” – opowiadał.
Kabaret Nazwać (Grupa Chwilowa)
pod pseudonimem Witalis Romeyko
prezentował teksty, które powstawały
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w charakterze zbiorowej kreacji. Premiera Gdzie postawić przecinek. Obrazki miała miejsce w Arcusie. „Kurier Lubelski” donosił: „Program zespołu […]
jest utworem magmowym, przypominającym groch z kapustą, rozwlekłym,
ale przecież pasjonującym, bo podnoszącym nasze problemy, z którymi spotykamy się na co dzień, dotyczącymi raczej powszedniej megalomanii, ucieczki
od świata, nie zawsze określonych postaw hipokryzji i konformizmu”132.
– Pisały o nas gazety – Krzysztof dalej
tłumaczył Irinie. – Mówię moim chłopakom: „Słuchajcie, jest taki studencki
ruch kabaretowy i teatralny. Potężny!
Powinniśmy się w to włączyć!”. Zgłosiłem nas na „Start” – Festiwal Teatrów Debiutujących. Jak weszliśmy
w ten rytm, to samo z siebie poszło.
Z FAM-y133 w Świnoujściu teatr wrócił
z nagrodą za debiut.
Borowiec z wyjazdu zapamiętał kilka faktów.
Fakt pierwszy: jakieś trzy tysiące widzów w amfiteatrze.
Fakt drugi: występ przed Magdą
Umer.
Fakt trzeci: Salon Niezależnych reżyserem kabaretonu.
Fakt czwarty: trema.
Fakt piąty: nagroda za debiut.

2012. ZALEWAJKA – ciąg dalszy

Krzysztof Borowiec: – Ja jestem przecież z akowskiej rodziny. Tu, w tym
mieszkaniu na LSM-ie, wszystko przypomina mi rodziców. W ostatnim czasie pochowałem całą trójkę. Ciocię Zosię, mamę. Niedawno ojca. To zdjęcie
z Poniatowej – mówi, wskazując na
kobietę. – Ciocia Alba Masina, siostra
żony Felliniego, Giulietty Masiny. Wujek Justyn poznał ciocię Albę w szpitalu.
Była włoską sanitariuszką. Wzięli ślub
i wyjechali do Argentyny. A tu już mój
brat. Ich syn razem z dziećmi miesz-

Jan Bryłowski.
Bolesław Wesołowski.
132
krk, Kabarety, „Kurier
Lubelski” z 14 I 1976 r.
133
Festiwal Artystyczny Młodzieży
Akademickiej.

130

131

119

ZOMO najmocniej bije brawo
Namalowana przez Konrada
Kozłowskiego – potężna (5 x 4 m)
– „gębo-dupa” była rekwizytem
w spektaklu Scenariusz Grupy
Chwilowej.
Z Archiwum Grupy Chwilowej.

wojenne radio Tesla i ule. Lubił polować. Kiedy w szpitalu czuł, że umiera,
poprosił, aby zabrać go do domu.
– Zostaw mnie z wnukiem – polecił synowi. Wnukowi powiedział: – Tam jest
karabin, dla ciebie.

Szkic Konrada Kozłowskiego projekt „gębo-dupy”, rekwizytu
w spektaklu Scenariusz.
Ze zbiorów Krzysztofa Borowca.
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ka w Argentynie. Flavia, Mauro, Mario – wylicza.
Na stole w mieszkaniu jego rodziców
stoi drewniana solniczka. Zrobił ją dziadek Krzysztofa. Był stolarzem. Miał
dom w Skarżysku-Kamiennej, przed-

Karabinu wnuk – dziś sześćdziesięcioletni Krzysztof Borowiec – nie ma. Chyba podarował broń wujkowi. Przepadła. Została solniczka, która – podobnie
jak taborety, solidne i duże, oraz dłuta
dziadka – znajduje się w kuchni mieszkania na LSM-ie. Na kuchence – zalewajka. Gdy ziemniaki puszczą skrobię,
trzeba wlać kwas. Koniecznie na mące
żytniej. Należy pamiętać o wędzonce,
cebuli i czosnku. Ciemnym. Krzysztof
jadł go w Rosji. Mówi, że jest dużo lepszy. Kupuje go na targu przy Wileńskiej
w Lublinie. A kiedy obiera cebulę, przypomina sobie zagadkę babci: „Znaleźli
ją Niemce w czerwonej sukience, jak ją
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rozbierali, to nad nią płakali”. Krzysztof robi wersję tradycyjną zalewajki, tę
z kieleckiego, według przepisu babci.
Pytam, czym dziś się zajmuje.
Mówi, że lubi łowić ryby. Opowiada o wędkowaniu. On – najgłośniejszy
(z różnych powodów) reżyser lat 70. i 80.,
który jeszcze na początku lat 90. robił
spektakl z rosyjskimi aktorami.
Na emeryturze stoi na straży pamięci. Wspomina, co powiedział mu sąsiad:
„Panie Krzysztofie, co tu się działo! SB
obstawiło cały nasz blok. Wie pan, my
się tak strasznie baliśmy, bo trzy dni
wcześniej wieźliśmy wieniec do Częstochowy. I myśleliśmy, że to nas obstawiają, a to pana obstawiali, bo u pana ten
Michnik spał”.
Teraz Borowiec ma w mieszkaniu
zdjęcie Michnika.
Pytam o teatr. Co dalej? Bo przedtem „Borówa” (ksywka z tamtych lat)
na przedstawieniach na całym świecie
miał przepełnione sale. Teraz nie ma
premier. Wciąż podkreśla, że „jeszcze
dupy nie dał” i że jeszcze je zrobi. – Mieliśmy próby w Chatce Żaka – znów wraca do drugiej połowy lat 70. Miał wtedy
dwadzieścia pięć lat. Dom Kultury Studenckiej UMCS w Lublinie znajdował
się przy ulicy Nowotki 16.
Zrobił z grupą Pieśni nagminne i zabrał je do Skarżyska-Kamiennej. Po
pierwsze po to, żeby zagrać dla robotników. Po drugie dla emisji głosu: długiego „e”, wysokiego „y”, otwartego „u”, „i”,
„o”, „a” i mocnego „urrraa…” Po trzecie,
bo był tam zalew, las, ośrodek sportowy i stalinowski dom kultury. Co dalej,
wiemy z reportażu Figurant. Wiemy też
(z reportażu List gończy), że kabaret się
skończył, a zaczął teatr. Grupa Chwilowa zrobiła Scenariusz. Przedstawienie
miało premierę w sali widowiskowej
Chatki Żaka. Sztuka z udziałem publiczności, „gębo-dupą”134, pedałującym
rowerzystą, człowiekiem biegnącym
w miejscu, innym, który monotonnie

nr 42 (2013)

heblował deskę, i jeszcze jednym, piszącym na maszynie. Było też dwóch
pielęgniarzy, miska stojąca na proscenium i niekończący się proces trawienia i wydalania. „Gębo-dupa” ruszyła
w Europę. Na przykład do niemieckiego
Scheersberga – na warsztaty teatralne

Szkic Konrada Kozłowskiego projekt „gębo-dupy”, rekwizytu
w spektaklu Scenariusz.
Ze zbiorów Krzysztofa Borowca.

Krzysztof Borowiec w scenie ze
spektaklu Cudowna historia.
Fot. Mieczysław Sachadyn, 1980.
Ze zbiorów Mieczysława
Sachadyna.

dla obcokrajowców prowadzone przez
Włodimira Rodziankę, wnuka Michaiła,
przewodniczącego Dumy Państwowej
Imperium Rosyjskiego.
Po Scenariuszu „Borówa” zrobił
osiem przedstawień, były to kolejno:
Pokaz (1977), Lepsza przemiana mate-

134

Rekwizyt teatralny
w spektaklu Scenariusz Grupy Chwilowej.
„Gębo-dupę” namalował Konrad Kozłowski.
Miała wymiary 5 x 4 m.
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Jerzy Lużyński w scenie ze
spektaklu Cudowna historia.
Fot. Mieczysław Sachadyn, 1980.
Ze zbiorów Mieczysława
Sachadyna.

Przedstawienie zrealizował wspólnie z Szymonem
Pietrasiewiczem.
136
Mirosław Haponiuk,
Od kabaretu do teatru
metafizycznego – o teatrze Grupa Chwilowa,
[w:] Kultura alternatywna w Lublinie. Studia, szkice, eseje, red.
Ewa Krawczak, Lublin, 2005.
137
Pewex – instytucja zajmująca się „eksportem
wewnętrznym”, czyli sprzedawaniem na
miejscu towarów za dewizy. Pewex utworzono w roku 1974, w miejsce sklepów Pekao. Na
przykład w roku 1980
w handlu wewnętrznym, głównie w sklepach Pewexu, za obce
waluty sprzedano towary za 478 milionów
dolarów (hasło w opracowaniu Jakuba Karpińskiego, pochodzące
z publikacji Polska, komunizm, opozycja…).
135
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rii (1978), Martwa natura (1980), Cudowna historia (1983), Postój w pustyni
(1991), dom nad Morzem (1995), Album
rodzinny (1998), Reprint Scenariusz135
(2003). Teatr jeździł po świecie. Po latach wyjazdy próbuje policzyć Mirosław Haponiuk136. Najpierw festiwale:
Edynburg (trzykrotnie), Lyon, Coimbra, Palermo, Kopenhaga, Brno, Aarhus,
Londyn, Budva. Potem tournée: Wielka
Brytania, Dania, Izrael, Portugalia, Hiszpania, Norwegia, Szwecja, Czechosłowacja, Jugosławia, Rosja, Włochy, Niemcy i Francja.
Krzysztof Borowiec: – Mieliśmy tournée po Francji. Zarobiliśmy straszne
pieniądze, chyba 45 tysięcy franków,
a cztery franki na dolara wchodziły.

Mieliśmy grubo ponad 10 tysięcy dolarów, a fiat kosztował 700 dolarów w Peweksie137. Kiedyś od dziewczyny w Lyonie (wróciła z Peru, Francuzka) jointa
zapaliłem pierwszy raz i fajnie mi się
zrobiło. Ale wiedziałem, że to nie dla
mnie, ja „szkoła Wschodu”, wychowany na wódzie.
Niektóre kraje teatr zjeździł kilkakrotnie.
– Choćby Francję – wspomina „Borówa”.
– Francję?
– Graliśmy Martwą naturę, wracaliśmy…
– Który to był rok?
– Osiemdziesiąty. Wałęsa zaprosił nas,
żebyśmy grali przed odsłonięciem pomnika w Gdańsku: Provisorium, Leszka Mądzika, Grupę Chwilową, Teatr
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sok, Teatr studencki robotnikom,
„Kurier Lubelski” z 21 XII 1980 r.
Z Archiwum Grupy Chwilowej.

Jedynka Babickiego i Teatr Ósmego
Dnia. Pięć teatrów miało grać z tej okazji. Trwały wydarzenia związane z odsłonięciem pomnika ku czci robotników pomordowanych w 1970. Ale
numer… – wzdycha z rozrzewnieniem,
ale i z dumą. – Były jaja, bo wiozłem
ogromną maszynę drukarską Gestetnera. Jakby nas dupnęli, nie pozbierałbym
się. Zapieprzaliśmy do Gdańska na „Teatr Studencki Robotnikom”138.

Rok 1980, w drodze do Gdańska

Jugosłowiański autokar czekał. Była jesień. Z tournée po Francji (Montpel-
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lier, Toulouse, Bourdeaux, Nantes, Paryż, Lyon) Grupa Chwilowa wracała do
Polski. Jechała prosto do Gdańska na
wydarzenie „Teatr Studencki Robotnikom”. Aktorzy wrzucali śpiwory, pamiątki, rekwizyty. „Borówa” krzyknął
do kierowców: – Panowie, wyjmijcie
klamkę z tylnych drzwi autokaru.
Śpiwory, pamiątki, dwa kontenery
książek z Instytutu Literackiego od Jerzego Giedroycia, powielacze białkowe…
– Panowie, klamki! – powtórzył.
Zespół ukradkiem wniósł powielacz
Gestetnera, który Grupa dostała od Piotra Jeglińskiego139, kierującego paryską
edycją „Spotkań” (pod nazwą Editions
Spotkania)140 i organizującego pomoc finansową dla „Spotkań”, a także innych
grup opozycyjnych w Polsce.
Na granicy w Kołbaskowie autokar stał godzinę. Wreszcie „Borówa”
przepłukał usta alkoholem i krzyknął
w stronę celników: – Co wy wyprawiacie? Wracamy z miesięcznego tournée
po Francji. Zapieprzamy prosto na odsłonięcie pomnika w Gdańsku. Zróbcie
odprawę, wypierdalamy stąd.
Celniczki były dwie. Jedna mogła
mieć na imię Halina, a druga Jadwiga. Ta pierwsza mogła być niewysoka
i mocno zbudowana, druga – mieć wystające kości policzkowe i ciemne włosy związane w koński ogon. Borowiec
tłumaczył: – Żebyście nam burdelu nie
zrobili, bo tu i tak syf jest. Tyle czasu

Festiwal „Teatr Studencki Robotnikom
Gdańsk ’80” – towarzyszący uroczystemu odsłonięciu pomnika Poległych Stoczniowców,
odbył się 13–15 XII
1980 roku.
139
Piotr Jegliński – studiował historię na KUL.
W latach 1974–1990
mieszkał w Paryżu; od
1976 roku organizował pomoc finansową
dla „Spotkań”, a także
innych grup opozycyjnych w Polsce. W 1978
roku w Paryżu powołał
do życia Editions Spotkania. Po wprowadzeniu stanu wojennego
był współorganizatorem manifestacji i happeningów przeciwko
polityce władz PRL
oraz na rzecz poparcia
dla „Solidarności”.
140
„Spotkania. Niezależne
Pismo Młodych Katolików” – jedno z najważniejszych pism drugiego obiegu, powstało
w Lublinie. Pierwszy numer ukazał się
w X 1977 roku. Wydawane je do 1989 roku.
Miało swoje oddziały
w Warszawie, Krakowie i Paryżu. Paryską
edycją pisma (pod nazwą Editions Spotkania) kierował Piotr Jegliński, http://teatrnn.
pl/leksykon/node/290
(data dostępu: 5 X
2013).
138
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niemyty w środku. Od razu mówię, że
wieziemy „Kulturę” i powielacze.
Wiele lat później Krzysztof wyjaśnia: – Spotkałem się we Francji z tamtejszą organizacją studentów francuskich. Maszyny były od studentów dla
studentów, część dla Zarządu Regionu
„Solidarności”.
– Zatrzymujemy w depozyt powielacze –
rzuciła jedna z celniczek.
Borowiec udawał twardziela, ale myślał tylko o Gestetnerze: – Te powielacze mam przekazać studentom. Od zagranicznych studentów.
Na powielacze białkowe miał kwity. A Gestetnera celniczki nie znalazły.
Kiedy ruszyli, Borowcowi ulżyło, opadł
bezsilnie na fotel.
W Polsce na stancji benzynowej wykręcił numer telefonu: – Kaziu, przygotuj się, będziesz miał transport.
Kierownik Chatki Żaka Kazimierz
Iwaszko był w Gdańsku. Jego żona pochodziła z Wybrzeża.
– Odwróćcie uwagę kierowców – szepnął „Borówa” do aktorek. Miały zgrabne nogi i ładne buzie, a kiedy trzepotały
rzęsami do kierowców, Iwaszko przechwycił powielacz. Podobno Gestetner trafił na plebanię w Przemyskiem
i drukował „Spotkania”, pismo drugiego obiegu.

Rok 1980, obok budki telefonicznej

– Mam telefon warszawski – w 1980
roku Borowiec podał Kazikowi Iwaszce numer do Wolnej Europy. Albo Głosu Ameryki. Po latach Iwaszko nie jest
pewny. Dalej „Borówa” tłumaczył, że
Kazik ma zdobyć jak najwięcej informacji o kolejarzach – aby usłyszał o tym
Zachód.
Brat Kazimierza – Janusz Iwaszko – był
współorganizatorem strajku w Lokomotywowni i Węźle PKP w Lublinie.
Wiele lat później Kazimierz Iwaszko
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mówi dla Ośrodka „Brama Grodzka –
Teatr NN”: – To jest wydarzenie historyczne w skali Polski, absolutnie! Zamknąć, zablokować stocznię, a znam ją
bardzo dobrze, technicznie jest o wiele
łatwiej dla organizatorów buntu niż zatrzymać pociągi. To nie jest zamknięty zakład pracy. Jak dotrzeć do maszynisty, który wjeżdża na stację? Jak to
wszystko zorganizować? To fenomen!
Jak dowiedzieliśmy się, że stają pociągi i w Lokomotywowni jest strajk, byliśmy znów w tym samym środowisku
kolegów, no i byliśmy dumni z mojego
brata. Aczkolwiek wcale nie wiedzieliśmy, że on tam jest ważną postacią
tego buntu.

Na sąsiedniej stronie:
upoważnienie do odbioru
przedmiotów – przewożonych
z Francji przez Grupę Chwilową –
zdeponowanych na przejściu
granicznym w Kołbaskowie. Na
liście widnieje między innymi
zapis o powielaczu elektrycznym
marki Gestetner. Drugiego – tej
samej marki – na granicy nie
zauważono.
Ze zbiorów Krzysztofa Borowca

Przy budce telefonicznej w 1980 roku
Kazik z „Borówą” byli wieczorem. Na
rogu ulicy Godebskiego i Alei Racławickich. Iwaszko przekazywał, co wiedział od brata. „Borówa” stał dwa kroki
dalej. O Lokomotywowni mówiła Wolna Europa.

2012. ZALEWAJKA – ciąg dalszy

Krzysztof Borowiec: – Jedne z największych zasług dla naszego kraju miała
ekipa Wolnej Europy. Był rok 1984. Mieliśmy otwierać festiwal w Palermo. Zablokowali nam paszporty. Przez dobę
szedł komunikat: „Jaruzelski, wypuść
Grupę Chwilową z Polski”. Wezwali
mnie na Północną. „Panie Borowiec,
proszę przyjść we wtorek, będzie decyzja”, a byłem w piątek. „Kurwa, jak
nie dacie paszportów, to znowu Wolna
Europa powtórzy, że nie chcecie nas
puścić”.

Rok 1984, na Północnej

– Przykro mi, jest decyzja. Paszportów
nie będzie – oznajmił funkcjonariusz.
„Borówa” wypił whisky i wysmarował
pismo, kończąc słowami: „Jeśli na 15. Jubileuszowy Festiwal Teatralny w Palermo jest zaproszony teatr z Lublina, nie
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W Martwej naturze
pojawiały się ciekawe
widoki: gołe pośladki Borowca, bosa stopa Reni i druga, w wojskowym bucie, a także
wańki-wstańki.
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ma lepszego momentu niż ten, kiedy
jest zawieszony stan wojenny, a Polska
zaczyna się uwiarygodniać”. Zaadresował do wojewody Wilka.
Gabinet wojewody był spory. Z tyłu –
pokój z leżanką.
– Ciężko będzie – westchnął Wilk. Wysoki szatyn, korpulentny. Z PSL. Raczej się suwał, niż chodził. – Zna pan
uchwałę z lipca, więc wie pan.
Zgodnie z uchwałą Służba Bezpieczeństwa przestała podlegać wojewodzie i przeszła bezpośrednio pod rozkazy ministra spraw wewnętrznych
Stanisława Kiszczaka. Wilk tłumaczył:
– Kiedyś, panie Krzysztofie, to ja mogłem im kazać, a teraz muszę ich prosić. Niech pan będzie świadkiem tej rozmowy. – Włączył tryb głośnomówiący.
– Teatr musi się znaleźć w Palermo! –
rzucił wojewoda do słuchawki.
Po drugiej stronie był pułkownik Bernard Naręgowski, wojewódzki komendant MO. Gdy kończyli rozmowę, Borowiec ściszonym głosem wypowiedział
dwa zdania: – Polska zaczyna się uwiarygadniać, nie ma lepszego momentu,
aby wyjechał teatr z Polski. A jak teatr
nie może jechać, to niech wyślą Motor Lublin!
– Panie Krzysztofie, niech pan walczy –
rzucił wojewoda do Borowca. – Niech
pan się stawi na Narutowicza w poniedziałek o 9.
W poniedziałek przed wyjściem „Borówa” na odwagę wzmocnił się nalewką. Na Narutowicza przy stole siedziało
siedmiu mężczyzn. Jeden z nich coś tłumaczył, ale „Borówa” mu przerwał (nalewka działała): – Chwileczkę, panowie,
wy wiecie, z kim macie przyjemność, ja
nie wiem. Może się przedstawicie. Ja się
nazywam Krzysztof Borowiec. Spojrzał
na pierwszego z esbeków. Przedstawili
się po kolei, wreszcie któryś stwierdził:
– Jak was puścimy, będzie precedens.
Przez chwilę się zastanawiał: – A, jeśli
nie puścimy?

– Nic. Oprócz Wolnej Europy, Głosu
Ameryki i całej prasy emigracyjnej –
zgasił go „Borówa”.

2012. ZALEWAJKA – ciąg dalszy

– Wychodzę, myślę: „jedziemy” – po latach, siedząc na taborecie wykonanym
przez dziadka, kończy historię Krzysztof Borowiec. – Wtedy przyjechał Leszek Raczak z Ósmego Dnia. Czekali
na mnie z Opryńskim. Wziąłem nalewki od ojca i mówię im: „Na mur jedziemy”. „Nie bądź taki pewny”, odpowiedział któryś. Na szczęście jedna
wiza była potrzebna. Włoska. Mieliśmy grać Martwą naturę i Miracle story,
czyli Cudowną historię141. Ale jechaliśmy pociągiem i mogliśmy zagrać tylko jedno przedstawienie. Martwą naturę, bo dała się „spakować”. Włosi nie
rozumieli, dlaczego nie przywieźliśmy
dwóch przedstawień. Ale graliśmy to
non stop. Non stop były komplety. Wtedy poznaliśmy Herlinga. Dbałem o to,
żebyśmy na każdym wyjeździe spotykali się z przedstawicielami emigracji,
także z tymi zwykłymi ludźmi. Lgnęli do nas, sprawdzali na naszej skórze,
jak Polska wygląda. Zapraszali do siebie do mieszkań. Patrzyli, czy używamy
szczoteczek do zębów, czy spuszczamy
wodę, jak na co dzień się zachowujemy
– opowiada.
A co z teatrem po tym, jak rozpadł się
Związek Radziecki? – pytam.
– Został ze mną Jurek Lużyński. Nawiązaliśmy współpracę z Iriną Nabatową i Aleksiejem Zajcewem. Powstał
Postój w pustyni.
Na ścianach mieszkania na Starym
Mieście (mówi, że teraz mieszka tam
jego syn Jan) wciąż wiszą tamte plakaty.
Na afiszu Scenariusza – secesyjne krzesło i piła tarczowa. Plakat zrobił Konrad
Kozłowski. Na innym – stworzonym
już przez Stasysa – jeden człowiek nie-
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sie drugiego. Był czas, że złośliwcy się
śmiali: Pietrasiewicz142 niesie pijanego
Borowca. Na kolejnym posterze są napisy w języku angielskim. To już dzieje
późniejsze, rok 1991 i Postój w pustyni.
– Były lata 90. – mówi „Borówa”. – Zadzwonił do mnie Zdzicho Hejduk z Teatru 77 i zapytał, czy nie przyjąłbym
w Lublinie wybitnych aktorów, na przykład Aleksieja Zajcewa – on się okazał
zwierzęciem teatralnym. Potem razem
z Jurkiem Lużyńskim pojechaliśmy do
Moskwy. Tam poznałem Irinę Nabatową. Jaka była? Przepiękna.
Rosyjski taksówkarz wziął go za swojego. Zasługa matki, która powtarzała
dziecku jak mantrę: „Krzyś, synu, musisz uczyć się rosyjskiego, bo trzeba
znać język przyjaciół i wrogów”.
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Borowiec, Lużyński, Nabatowa i Zajcew wspólnie zrobili przedstawienie
między innymi z pieśniami religijnymi
zapisanymi przez Irinę u starowierców,
elementami biografii Aleksieja zestawionymi z jego rolami teatralnymi czy
fragmentami prozy Mikołaja Gogola,
Fiodora Dostojewskiego, poezją Josifa
Brodskiego i dramatami Eugene’a Ionesco, Harolda Pintera i Williama Szekspira. Próbowali w Moskwie i w Lublinie.
Nieraz zgrzytało i sypały się wyzwiska.
Wydawało się nawet, że nic z tego nie
wyjdzie. Wreszcie premiera. Sukces. Irinę i Aleksieja Borowiec chciał zabrać do
Anglii. Mieli rosyjskie paszporty, dlatego musiał tłumaczyć, że są obywatelami ZSRR, ale aktorami polskiego
teatru. Pojechali. Kiedy dziennikarze
pytali o to, jakim językiem posługują

Irina Nabatowa i Aleksiej Zajcew
w scenie ze spektaklu Postój
w pustyni Grupy Chwilowej.
Z Archiwum Grupy Chwilowej.
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Bohater reportażu
Prochowiec.
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się aktorzy, „Borówa” tłumaczył, że językiem teatru.
Po latach wyjaśnia, że teatr ma się
bronić. Ma na myśli grę i formę. Pisały
o nich angielskie gazety. „Po co właściwie jechać do Brendford i oglądać
polską grupę prezentującą po rosyjsku
spektakl trwający 80 minut?” – pytał
recenzent „City Limitis”, gdy teatr grał
przedstawienie w Wielkiej Brytanii po
raz drugi. I odpowiadał: „Ponieważ będzie to prawdopodobnie najpiękniejsza
i najbardziej rozdzierająca serce rzecz,
jaką zobaczycie w całym roku”.
Borowiec zawsze myślał o spektaklu
z rosyjskimi aktorami. Rosja – chciał
czy nie – była jego sprawą osobistą. Rosyjski kompleks odziedziczył po wywodzącej się z Białorusi rodzinie, która za
sprawą Rosji i Rosjan wiele wycierpiała.
W teatrze mierzył się z Rosją – w imieniu wszystkich Hałaburdów, Żmindów,
Sobolów, Romeyków. Rodziny.
Rosyjscy aktorzy mieli być nietuzinkowi i wybitni.
Nietuzinkowi jak Aleksiej, którego po
160 wystawieniach Postoju w pustyni
dopadł kryzys – nie wytrzymał napięcia
psychicznie. Wytrzymał Polskę, Edynburg, Londyn, ale Moskwy już nie. Pewnego razu powiedział swoim krajanom:
„Was mało, ja dla was nie będę grać”.
Wybitni jak Irina, z którą Borowiec
pracował także już bez Aleksieja. Która – kiedy Borowiec wracał z Moskwy –
stała z walizką i upierała się, że wyjedzie
z nim do Polski. Została. Może dla ziemi, może przez męża. Borowiec tłumaczy: – Gdyby nie on, bylibyśmy polsko-rosyjskim małżeństwem w Lublinie.
Oboje – Krzysztof i Irina – myśleli, że zrobią jeszcze razem spektakl,
w którym Nabatowa zagra z polskim
aktorem. Któregoś dnia Borowiec dostał telegram. Jej matka napisała: „Irina
w szpitalu”. Zapadła na gruźlicę, zapalenie opon mózgowych. „Przyjeżdżajcie,
jeśli możecie”, brzmiało zakończenie.
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Poszedł do cerkwi przy ulicy Ruskiej
w Lublinie. Zamówił mszę w intencji
zdrowia Iriny. Zabrał przyjaciół i dwa
telefony komórkowe. Padł na kolana
i przez komórkę łączył się ze szpitalem
w Rosji, gdzie razem z Iriną modliła się
jej rodzina. Bóg słuchał modlitw katolików w prawosławnej cerkwi transmitowanych przez telefon komórkowy
z Lublina do moskiewskiego szpitala.
Irina wyzdrowiała.
Krzysztof Borowiec ma sąsiada na wózku. Bierze go na spacery. W piątki kupuje mu „Kurier Lubelski”. Pan W. bierze
program telewizyjny. Pozostałe strony oddaje. Wracają do siebie, ale pan
W. znowu dzwoni: – Krzysiek, przychodzisz na mecz? – Zagrają jeszcze
w tysiąca. Niedawno „Borówa” kupił
panu W. nowe karty. Rozegrają dwie
partie, a pan W. powtórzy: „Ależ ty jesteś gość!”. Krzysztof Borowiec zastanawia się: „Może idę tam po to, żeby
usłyszeć te słowa?”.

PS

Podobno teatr istnieje, dopóki żyje
reżyser.
Reżyser żyje i mówi: – Ja jeszcze dupy
nie dałem! Myślę, że Pan Bóg da mi
jeszcze szansę skompromitowania się
na własny rachunek. Cudowna historia
znowu chodzi mi po głowie. Historia
o człowieku, który sprzedał diabłu cień –
opowiada o przedstawieniu. – Nie mam
pojęcia, jak to się potoczy – dodaje. Na
razie ma inne zadanie: stać na straży pamięci. Adam Michnik powiedział mu:
„Teatr jest w tym miejscu, gdzie kradną
pamięć, pomiędzy tymi, którzy pamięć
chcą zachować”. Dziś Michnik patrzy
z fotografii w mieszkaniu po jego rodzicach. Na oko ma na nim jakieś pięćdziesiąt lat. Może ciut młodszy. Jego zdjęcie zachowało się w Chatce Żaka razem
z innymi. Patrzę na nie razem z Krzysztofem Borowcem. Gdy zobaczył to, na
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którym jest Adam Michnik, powiedział:
– O, Adaś! To zabieram ze sobą. A tu
„Jeleń”, który prowadził zespół tańca143
– zauważył potem – a „Jeleń” się wzięło stąd, że ich144 sztandarowa piosenka
szła jakoś tak: „W zielonym gaiku jeleń
wodę pije”. Przecież jak chłopaków naszych pozamykali, sukinsyny zomowcy
zajęli akademiki, to on dla tych zomow-

ców, jeszcze przed Nowym Rokiem albo
na początku osiemdziesiątego drugiego,
przywalił tutaj koncert. No i jakoś sam
z siebie powstał taki dowcip:
Bohater reportażu
Pan Leszczyński z ulicy
Chrobrego.
144
Członków Zespołu Tańca Ludowego
UMCS.
143

Dlaczego „Jeleń” tańczy dla ZOMO?
Bo ZOMO najmocniej bije brawo.

2011–2012

Z PRASY: lubelscy artyści żołnierzom
„Sztandar Ludu” z 12 stycznia 1982 roku donosił:
(INF. WŁ.) […] Styczniowy plan imprez
w jednostkach wojskowych jest bardzo bogaty i różnorodny. Odnotujmy,
że pierwsze z nich odbyły się w Nowy
Rok, kiedy to żołnierze mieli okazję
wysłuchać ballad żołnierskich w wykonaniu P. Karpińskiego oraz koncertów orkiestry garnizonowej. W minioną niedzielę w sali GKO dwukrotnie
wystąpił Zespół Pieśni i Tańca UMCS,
gorąco oklaskiwany najpierw przez
żołnierzy ZOMO, a później przez żołnierzy jednej z jednostek wojskowych.
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[…]
Podsumowując tę informację, można
stwierdzić, że dzięki dobrej współpracy artystów „cywilów” i lubelskiego
GKO żołnierze przebywający obecnie
w Lublinie będą mieli w ciągu bieżącego miesiąca okazję zobaczyć wiele
interesujących programów artystycznych, dających im kontakt ze sztuką,
a jednocześnie będących dla nich rozrywką w ciężkim i odpowiedzialnym
czasie służby.

(s.)
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Pan Leszczyński z ulicy Chrobrego
Gdybym wam powiedział, żebyście zrobili układ tańca, to zrobicie? Róbcie
swoje, ja robię swoje.

Z Archiwum Zespołu Tańca
Ludowego UMCS.

Stanisław Leszczyński
(ur. 1926)
Założyciel, dyrektor, choreograf Zespołu Tańca
Ludowego Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie; od 1953 roku
do chwili obecnej.

145

Mieszkanka Polesia.
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Na Chrobrego
księstwo Lotaryngii i Baru otrzymał
Przy ulicy Bolesława Chrobrego miesz- od swojego zięcia Ludwika XV. Kiedy
ka Stanisław Leszczyński.
przebudowywano plac w Nancy, po– To przypadek – uśmiecha się pan Sta- mnik planowano przesunąć na bok, ale
nisław. – Tak się zdarzyło, że w swoim
mieszkańcy miasta powiedzieli „nie”.
Pani Lusia: – To tylko taka dygresja…
czasie Stanisław Leszczyński był królem Polski, a parę wieków wcześniej BoPan Stanisław: – Ale jeszcze dodam:
Maria Leszczyńska, córka Stanisława
lesław Chrobry.
W mieszkaniu pana Stanisława peł- i żona Ludwika XV, urodziła królowi
no książek, obrazów na ścianach i róż- Francji dziewięcioro dzieci.
Pani Lusia urodziła panu Stanisłanych pamiątek: z wojaży, ale i tych
wowi z ulicy Chrobrego dwóch synów.
rodzinnych.
– Proszę spojrzeć, tu oprawiony rysunek
Historia pani Lusi
naszego wnuczka – wtrąca pani Janina
Łucja Leszczyńska, która krząta się po – A Pani gdzie się urodziła?
Pani Lusia: – W Pińsku.
mieszkaniu. Była w pokoju, a już jest
Pan Stanisław: – To była Polska. Żona
w kuchni. Wstawiła czajnik.
jest Sybiraczką. Jej ojciec zginął w Ka– Kociu, chodź tu, usiądź z nami. – Pan
tyniu. Była sześć lat na Syberii z matką
Stanisław wzrokiem szuka żony. Pani
Janina słyszała naszą rozmowę o kró- i młodszym bratem. Jej ojciec był polach, dlatego dodaje, że kiedyś ulica na- wstańcem śląskim. Legionistą, pracozywała się Króla Leszczyńskiego, a po- wał w kontrwywiadzie i w tym Pińsku
tem przemianowano ją na Stanisława
poznał Poleszuczkę145.
Leszczyńskiego.
Pani Lusia: – Widzi pani, tam na ścia– I dzięki temu mam swoją ulicę – nie wisi zdjęcie ślubne moich rodziców.
śmieje się pan Stanisław. – Kiedy byliśmy z Zespołem Tańca Ludowego
Fotografia jest czarno-biała. Znajduje
UMCS we Francji, jeden z koncertów
się tuż obok rysunku wnuczka.
miał miejsce w Nancy. OrganizatoJózef Kaczmarek, ojciec pani Lusi,
rzy i dziennikarze, chcąc nam spra- był szefem kontrwywiadu na okręg
wić przyjemność, zabrali cały zespół, wschodni. Matka Janina zajmowała
w strojach, pod pomnik Stanisła- się domem. Pana Józefa przenieśli do
wa Leszczyńskiego, księcia Lotaryn- twierdzy brzeskiej. Był ranny we wrześgii, pod którym robiono nam zdję- niu 1939 roku, później wrócił do Pińska.
cia. Jedno umieścili w gazecie, razem
Rodzina zaraz po nim. Pod koniec liz obszernym artykułem. Pod zdjęciem
stopada aresztowało go NKWD, został
wywieziony transportem do Związku
dali podpis: „Spotkanie Stanisława ze
Radzieckiego.
Stanisławem”. Stanisław Leszczyński
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Pan Leszczyński z ulicy Chrobrego
Pani Lusia pamięta, że przyszli i po
nich. Była noc z 12 na 13 kwietnia 1940
roku: dwaj krasnoarmiejcy z bagnetami na karabinach i dwaj z ludowej milicji zabrali ją, jej matkę i brata Jurka.
Wywożono rodziny wojskowych. Lusię
z mamą i bratem zesłali do Kazachstanu. Ona miała dziewięć lat i koszulkę
nocną. Żółtą, w kwiatki, sięgała jej do
kostek.
Zanim ich zabrali, pani Kaczmarek
zdążyła jeszcze uszyć dwa duże worki
z koca i dywanu. Wrzuciła w nie pościel,
ubrania i żywność. Zabrała też koszule
i garnitur męża. Na wypadek gdyby i on
znalazł się na zesłaniu. Tak się nie stało, w latach 90. pani Lusia dowiedziała
się, że zginął w czasie wojny w obozie
w Kozielsku.
Ale ubrania się przydały. Najpierw
kiedy Lusia zachorowała na malarię. Było to już na zesłaniu w kołchozie Barataj. Tamtego dnia dziewczyna jak zwykle orała pole pługiem. Była
spragniona i podczas krótkiej przerwy –
z bagna, gdzie składały jaja komary malaryczne – napiła się żółtej wody. Nocą
dostała pierwszego ataku. Potem były
kolejne. Dreszcze na przemian z wysoką temperaturą. Nie pomogła chinina,
którą paczką z Pińska przesłała babcia.
Wtedy matka Lusi poszła do gminnej
wsi – trzydzieści pięć kilometrów. Tam
od lekarza, za dwie koszule męża, dostała kilka tabletek akrychiny.
Ubrania, które pani Janina spakowała w 1940 roku, przydały się też dużo
później – kiedy dowiedziała się, że
możliwy jest powrót do kraju. Był rok
1946. Garnitur męża dała Kirgizowi,
a ten w nocy drabiniastym wozem zawiózł ją razem z dziećmi do Kokczetawa. We trójkę zamieszkali w kuchni
u rosyjskiej rodziny. Tam dostali wiadomość ze Związku Patriotów Polskich:
można wracać do Polski. Wagony były
bydlęce, ale już trochę czystsze i bez
konwoju.
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Bo inaczej, brudniej i z konwojem, było
sześć lat wcześniej, kiedy z Pińska do
Kokczetawa jechali prawie cztery tygodnie. Wagon zatłoczony, miał okienka u sufitu, sześć półek–prycz, dziurę
w kącie na potrzeby fizjologiczne. Jechali bez mycia, chyba że matce udało się
zmoczyć ręcznik w gorącej wodzie i wytrzeć dzieciom buzie i ręce. Wodę przynoszono w jednym wiadrze. W drugim
była zalewajka. Zagryzali ją czarnym,
gliniastym chlebem. Wtedy, sześć lat
wcześniej, kiedy wagony stanęły w Kokczetawie, „pasażerów” załadowano na
ciężarówki. Razem chyba sześć rodzin.
Kołchoz nazywał się Barataj. To tam
Lusia pracowała tak samo jak dorośli,
to tam zachorowała.
Kiedy wyjeżdżała z Polski, miała koszulkę po kostki. W czasie powrotu
nie sięgała kolan. Nie miała już kwiatków i pokrywały ją łaty. Z mamą i bratem Lusia wracała do Polski. Wysiedli w Szczecinie. Zakwaterowano ich
w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym. Pińsk nie był już polski, dlatego pani Kaczmarek podjęła pracę

Zespół Tańca Ludowego UMCS.
Trzeci od prawej – Stanisław
Leszczyński, założyciel i dyrektor
Zespołu. Z Archiwum Zespołu
Tańca Ludowego UMCS, Archiwum
Akademickiego Centrum Kultury
UMCS „Chatka Żaka”.
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jako szwaczka w Szczecinie. Stamtąd
ją i dzieci zabrał jej brat. Pojechali do
wsi Marynki, koło Wlenia w Jeleniogórskiem. Lusia poszła do szóstej klasy do
Wlenia, potem do liceum pedagogicznego i wreszcie do Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Historia pana Stanisława

Pan Stanisław bierze łyk herbaty. –
W czasie minionym miałem takie historie, że nawet do komitetu mnie wzywali, bo po prostu nie podobało im się
moje pochodzenie. Moje nazwisko nie
pasowało im w tamtym systemie. A na
dodatek kiedyś istniały dwa majątki:
Gościeradów i Wólka Gościeradowska.
Te wsie należały do dawnych rodów
szlacheckich i m.in. tam był ród Leszczyńskich. W każdym razie – urodziłem się w Liśniku Dużym. Jestem jedynym honorowym obywatelem gminy
Gościeradów.
Pan Stanisław, a właściwie Kazimierz
Stanisław Leszczyński, urodził się 27
sierpnia 1926 roku w małorolnej rodzinie chłopskiej jako syn Genowefy
i Władysława. Ma siostrę Zofię. Matka
była wiejską działaczką. Znała się na
przysmakach weselnych i lubiła śpiewać,
na przykład pieśń z powstania styczniowego, którą teraz nuci pan Stanisław:
Lecą liście z drzewa, co wyrosły wolne,
Nad mogiłą śpiewa jakieś ptaszę polne…
Jego ojciec był aktywnym działaczem
i prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej
w Liśniku Dużym. Organizatorem lokalnych imprez kulturalnych i oświatowych z treściami folklorystycznymi. No
i żołnierzem Batalionów Chłopskich.
Staszek uczęszczał do dwuklasowej
Szkoły Powszechnej w Liśniku. Potem
do Gościeradowa. Jakieś siedem kilometrów od Liśnika. Chodził piechotą nawet zimą, gdy w szkole zamarza-
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ła woda. Kiedy skończył siódmą klasę,
miał iść do gimnazjum. Nie poszedł.
Przez wrzesień 1939 roku. Podczas okupacji uczył się u matek chrzestnych –
nauczycielek. Miał je dwie, bo dawniej
na wsi dziecko chrzciła starsza i młodsza para chrzestnych. Uczył się, a pod
pseudonimem „Czarny” od 1941 do
1945 roku brał udział we wszystkich
akcjach Batalionów Chłopskich.
Kiedy wnuk pyta pana Stanisława:
„Ilu zastrzeliłeś Niemców?”, dziadek
odpowiada: „Stasiu, na wojnie to jest
tak: muszę być szybszy, bo jakby on
był, to już byś ze mną nie rozmawiał.
A ilu, to nie wiem. Tam, gdzie miałem
naprzeciw”.
W 1944 roku pan Stanisław awansował na podporucznika. Po wojnie
kolejno: w roku szkolnym 1945/1946
uczęszczał na Uniwersytet Ludowy
w Gościeradowie. Potem jako organizator pracy kulturalno-oświatowej
z młodzieżą wiejską zaangażował się
w prace Zarządu Powiatowego Związku
Młodzieży Wiejskiej „Wici” w Kraśniku.
Wreszcie zaczął kurs przygotowawczy
do zawodu nauczycielskiego.
Będąc nauczycielem w podstawówce
w Trzydniku Dużym, zaczął prowadzić
szkolną drużynę harcerską, świetlicę
środowiskową i zespół tańca ludowego.
Był rok 1949, kiedy w nagrodę dostał
odbiornik radiowy „Aga” (w wojewódzkich eliminacjach – na dwadzieścia dwa
świetlicowe zespoły – jego zajął pierwsze miejsce i został zakwalifikowany na
Ogólnopolski Zlot Zespołów Świetlicowych w Warszawie). Wakacje czterdziestego siódmego minęły mu na miesięcznym kursie wychowania fizycznego dla
nauczycieli szkół podstawowych w Puławach w ramach wyższego kursu nauczycielskiego. Potem był kurs II i III
stopnia we Wrocławiu. Interesował się
wychowaniem fizycznym, wybrał studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
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Na Chrobrego – ciąg dalszy

Pan Stanisław: – Proszę spojrzeć
jeszcze na to zdjęcie, widzi pani, byłem młody.
Spoglądam na to i na kolejne – wiele
fotografii portretowych. Na tej z maja
czterdziestego czwartego twarz pana
Stanisława uchwycono z prawej strony. Z kolejnego spogląda już jako oficer
rezerwy WP. Głowa lekko przechylona
w prawo. Wzrok zamyślony. Krzaczaste
brwi, wąsy (dużo krótsze niż teraz). No
i włosy czarne, zaczesane do tyłu. Tak
jak na poprzednim – tu też jest w mundurze. Podczas gdy na dwóch pierwszych zdjęciach ma minę poważną, na
kolejnym się uśmiecha. To trzecie jest
z pięćdziesiątego trzeciego. Zamiast
munduru marynarka, koszula i krawat.
Czoło już wyższe. Z tego samego roku
pochodzi też inna fotografia. Tu pan
Stanisław się uśmiecha, może dlatego,
że ze zdjęcia spogląda też kobieta. Roześmiana, lekko falujące włosy, oczy ciepłe, na szyi korale. Niżej podpis: „Jak
widać – małżeństwo Janiny i Stanisława Leszczyńskich szczęśliwe i radosne (1953)”.

Wspólna historia Lusi i Staszka

Pan Stanisław spogląda na żonę, oboje patrzą na siebie i uśmiechają się podobnie jak na zdjęciu z pięćdziesiątego
trzeciego, w końcu on mówi: – Pamiętam wszystko: wyszła z łazienki w żółtej koszulce i szarawarach. W akademiku AWF. Poznałem Lusię nie na
pierwszym stopniu studiów, tylko już
na tym dokształceniowym, bo w naszych czasach było tak, że jak ktoś miał
pierwszy stopień, to dostawał nakaz
pracy. Brakowało nauczycieli, dlatego od razu szliśmy do pracy. Już wtedy uczyłem wychowania fizycznego
i przysposobienia obronnego w liceum
w Lublinie przy ulicy Lipowej, potem
przysposobienia wojskowego. Następnie zostałem powołany na kierownika
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samodzielnego Referatu Przysposobienia Wojskowego i wizytatora WF okręgu lubelskiego.
Pani Lusia: – A ja byłam nauczycielką
w Liceum Pedagogicznym dla Wychowawczyń Przedszkoli w Wałbrzychu.
Pan Stanisław: – Na takim zjeździe
było około czterystu nauczycieli. Był
lipiec pięćdziesiąt trzy, jak poznałem
Lusię. Tak, poznaliśmy się w lipcu 1953
roku, a 26 grudnia był ślub.
Pani Lusia: – W Jeleniej Górze.
Pan Stanisław: – Na randki jeździłem
do Wałbrzycha. Kawaler…
Kawaler, a potem – już jako mąż – zabrał żonę, jej matkę i brata do Lublina.
– Państwo tańczyli razem?
Kiwają zgodnie głowami.
To tak jak na zdjęciu z roku, kiedy
wzięli ślub: ubrani w stroje ludowe tanecznie wkraczają na nowy etap życiowej drogi. Oboje uczyli też tańca w Studium Wychowania Fizycznego UMCS.
Pan Stanisław już wcześniej prowadził
zespoły w lubelskich szkołach technicznych. No i od pięćdziesiątego drugiego przygotowywał choreografie dla
zespołu Akademii Medycznej. Kiedy
z grupą AM zajął pierwsze miejsce na
sześćdziesiąt we Wrocławiu na II Festiwalu Zespołów Artystycznych, rektor UMCS profesor Dobrzański spytał
z lekkim wyrzutem: – Kolego, to u nas
pracujecie, a sławy przysparzacie Akademii Medycznej?
Był rok 1954, podczas inauguracji jedenastego roku akademickiego i dziesiątej rocznicy powstania UMCS w Teatrze im. Juliusza Osterwy Stanisław
Leszczyński koncertował już z Zespołem UMCS-u.
Pan Stanisław: – Zanim przyszliśmy
do Chatki Żaka, stroje mieliśmy przy
Studium Nauczycielskim, a ćwiczyliśmy w sali gimnastycznej Liceum Unii
Lubelskiej.
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Budynek Chatki Żaka w Lublinie.
Fot. Edward Hartwig, około 1970.
Ze zbiorów Ewy Hartwig-Fijałkowskiej.

Z kart folderu na 10-lecie ZTL
Studenci Uniwersytetu Lubelskiego zaprezentowali obok tańców ludowych również tańce rzemieślnicze: czółenko, wiatrak
i szewca. Zespół ten wyróżnił się starannym
wykonaniem i ciekawymi układami. (Miesięcznik „Kultura i Życie”, nr 1, styczeń 1959 r.)

sok, Zanotowane w Chatce Żaka,
„Kurier Lubelski” z 1 X 1980 r.
Z Archiwum Grupy Chwilowej.
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Pani Lusia: – Próby odbywały się jeszcze tam, gdzie obecnie jest bank na Krakowskim Przedmieściu, obok kawiarni
Lublinianka. Tam była sala gimnastyczna UMCS.
Pan Stanisław: – Lusia, ten niebieski
folderek, tam jest taka historia…
Pani Lusia: – Mam ten na 10-lecie.

Najserdeczniej dziękujemy Zespołowi Tanecznemu UMCS za piękny i udany wieczór
– za śpiewy i tance – które tak miło zabawiły
naszych ciężko chorych. (Państwowy Zakład
Specjalny dla Dorosłych w Lublinie)
Gorąco oklaskują zebrani najpierw poloneza w wykonaniu zespołu tanecznego UMCS
pod kierownictwem Stanisława Leszczyńskiego… Dalej znów tańce. Kurpiowskie, kaszubskie, a nawet serbskie. Gwarnie opusz-
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czają studenci budynek partii. To już drugie
w ciągu ostatnich kilku dni tak bliskie spotkanie młodzieży z przedstawicielami władz.
Serdeczne, bezpośrednie spotkanie, zacieśniające więź między partią i młodzieżą.
(„Sztandar Ludu”, 1958 r., mk)
Uważam taniec za jedną z najpiękniejszych
form sztuki i wdzięczny jestem panu magistrowi Leszczyńskiemu za to, że tyle serca
i zapału wkłada w dzieło wtajemniczenia naszych studentek i studentów w arkana tego
wysokiego kunsztu. (Prof. dr Narcyz Łubnicki, prorektor UMCS)

Na Chrobrego – ciąg dalszy

Pan Stanisław: – Byłem wtedy na posiedzeniu senatu uczelni. Toczyła się
dyskusja: budować domy akademickie,
AOS146 albo Chatkę Żaka. Powiedziałem wtedy, tak po prostu: „Jak dobry
gospodarz chce mieć zdrową trzodę
chlewną czy też świnie, to mądry gospodarz buduje im wybieg”. Rektor Seidler mówi: „On ma rację”. Myśmy byli
w Chatce Żaka od początku. Był Teatr
Gong 2 i Kino Studyjne.

Na Radziszewskiego

Chatka Żaka stoi przy ulicy Radziszewskiego 16. Ze zdjęć na ścianach pierwszego piętra patrzą tancerze Zespołu
Tańca Ludowego UMCS. Obok fotografii artykuły o wojażach zagranicznych
i inne pamiątki. Jakieś cztery lata temu
przyglądałam im się dokładnie w towarzystwie Marty Ślaskiej147. Wtedy Stanisław Leszczyński zaprosił nas do sal
wypełnionych medalami, dyplomami,
nagrodami, pamiątkami z wyjazdów.
Na ścianach wisiały podziękowania:
„Niekoronowanemu Królowi Rzeczpospolitej Tanecznej et cetera et cetera
Stanisławowi Leszczyńskiemu”, „Order
Nauczyciela Życia”. Pokazywał i mówił:
– To jest dyplom za pomoc Kościołowi
na Ukrainie, tutaj mamy mapę naszego tournée po Francji, gdzie przejecha-
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liśmy 18 tysięcy kilometrów. A te obrazy
malował Bednarski na 25-lecie Zespołu
Tańca Ludowego, to portrety niektórych członków Zespołu. Tutaj kroniki,
kasety wideo z koncertami, prace doktorskie, magisterskie o Zespole… Jest
tutaj tego ogrom. A tu mojego autorstwa indeksy i dyplomy Studium Folklorystycznego, nawet wasze dyplomy i indeksy nie są takie ładne, prawda? O, a tu
lalka z Japonii. Nie wiedzieliśmy, jak ją
przewieźć samolotem do Polski, mieliśmy już bardzo dużo bagażu, a opiekująca się nami Japonka mówi: „Nie
ma problemu, proszę tylko podać adres,
gdzie mamy wysłać”. Kiedy wróciliśmy
do Polski, ta lalka już tu była. Każda
rzecz tutaj ma swoją historię. Straszny
tu bałagan, już nie ma gdzie tego trzymać i gdzie rozwiesić. I wszystko powstało z niczego. Z pasji.

Na Chrobrego – ciąg dalszy

Pan Stanisław: – W przyszłym roku będziemy mieć 60-lecie! Widzi pani, ten
zespół ma ogromny dorobek, 22 godziny repertuaru…
– Był w 55 krajach – dodaję, bo pamiętam, co pan Stanisław powiedział cztery lata temu przy Radziszewskiego, ale
poprawia mnie: – W 59, bo widzi pani,
życie idzie do przodu. 309 wojaży zagranicznych. Jeden wojaż, najdłuższy,
był w 1967 – 72 dni pobytu we Francji
i w Szwajcarii, 67 koncertów podczas
jednego wyjazdu, w tym 23 w teatrze
paryskim Bobino. Zawsze sale wypełnione po brzegi… A w okresie PRL to
ja miałem perypetie: wzywali mnie na
ulicę Okopową148 i proponowali współpracę. Krzyczeli, jakim jestem wrogiem
ustroju, a ja na to: „I nie wstydzilibyście się takiego brać do współpracy?!”.
Próbowali mnie przekonywać. Ja na
to: „Jakbym wam powiedział, żebyście
zrobili układ tańca, to zrobicie? Róbcie
swoje, ja robię swoje”.
I rzeczywiście robił.

Akademicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
UMCS.
147
Tekst o Stanisławie
Leszczyńskim opublikowałyśmy wtedy razem na łamach „Wiadomości Uniwersyteckich
UMCS”.
148
Siedziba lubelskiej cenzury mieściła się przy
ulicy Okopowej 1.
146
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Poprzednie strony:
zapis podsłuchu rozmów
Stanisława Leszczyńskiego.
Z Archiwum IPN (IPN Lu 0 7/70/1).
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– Zespół nasz zawsze i wszędzie god- abyśmy chociaż najważniejsze miejsca
obejrzeli, np. Bazylikę św. Piotra i Fonie reprezentował uczelnię – dodaje
pan Stanisław – Lublin i Polskę, dla- rum Romanum w Rzymie, Muzeum Fitego w każdym kraju był – i nadal
gur Woskowych w Londynie, pałac Topjest – przyjmowany niezwykle entu- kapi w Stambule, Katedrę Notre Dame
zjastycznie. Podobają się nasze tańce
w Paryżu, grecki Akropol z jego zabyto niespotykanej różnorodności i cieka- kami czy Ścianę Płaczu w Izraelu – dowych układach, a także pieśni ludowe
daje. – Były muzea i katedry, a w Seulu
i piękne, kolorowe, autentyczne stro- olimpiada. W roku 1988, kiedy zespół
je, inne do każdego tańca – podkreśla. występował na jej otwarcie.
Wspomina też wyjazd do Włoch, kiedy
Pani Lusia wychodzi do kuchni nazespół w sierpniu 1979 roku koncerto- stawić zupę dla męża.
wał przed Janem Pawłem II w Castel
Pan Stanisław nie przerywa swojej
Gandolfo. Wizyta miała trwać piętna- opowieści: – Wie pani, tylu tych ludzi
ście minut – trwała półtorej godziny. się przewinęło przez zespół… Kilka tyZaśpiewali kilka pieśni religijnych i lu- sięcy studentów. Wielu członków pradowych m.in. Góralu, czy ci nie żal…, cowało lub wciąż pracuje na naszym
a potem usłyszeli: – Jesteście zespołem
uniwersytecie: profesor Wiesław Krajtańca, zatańczcie na tych marmurach, ka, profesor Irmina Wawrzyczek, prożeby kronikarze zapisali, że był tu ze- fesor Zofia Rzączyńska, docent Kazispół z Polski i tańczył.
mierz Kasprzak…
Papież pobłogosławił zespół, a potem – Wielu byłych członków pracowawygłosił słowa: „Na pewno o osiągnię- ło, a niektórzy nadal pracują na placiach narodu świadczy przywiązanie do
cówkach dyplomatycznych, na przykład Adam Szymczyk był konsulem
ojczystej kultury i tradycji, do kultury
ludowej, która jest wielkim skarbem;
we Włoszech i w Belgii, Jan Kołtun
zaś konsulem w Kanadzie i w Szweskarbem, którego nie wolno zakopać
w ziemi, trzeba z niego wciąż czerpać. cji – słychać głos pani Lusi. Już stojąc
I czerpiąc z niego, nie tylko nawiązuje- w drzwiach do pokoju, kobieta dodaje:
my do przeszłości, ale także coś przeka- – Później był wiceministrem spraw zazujemy przyszłości. Bóg zapłać za to, że
granicznych, sprawował funkcję miniwas tutaj przyprowadziły dobre duchy”. stra w Kancelarii Senatu, wiceministra
Pan Stanisław dobrze pamięta ten wy- ds. kombatantów, a obecnie jest szefem
stęp: – O, tutaj na zdjęciu jestem z papie- NIK w Poznaniu. Piotr Wojtczak jest
żem – dodaje i pokazuje inne fotografie. – ambasadorem tytularnym i kierowniWidzi pani, tutaj rektor Skrzydło z żoną. kiem wydziału konsularnego ambasady
Był z nami we Francji. Tu prowadzę polo- w Królestwie Belgii. Iwona Kaczmarekneza, a tu z generałem Maczkiem w jego -Wojtczak była konsulem ds. Polonii
prywatnym mieszkaniu w Edynburgu. w Belgradzie, a obecnie jest radcą w staNa tym zdjęciu z Janem Wojewódką, im- łym przedstawicielstwie RP przy Unii
presario w USA. Tutaj syn Lech jako tan- Europejskiej w Brukseli.
cerz i instruktor podczas pobytu w Izra- – Wielu naszych tancerzy działa na różelu, gdzie był z nami profesor Antoni
nych polach, wielu z tancerzy założyło
Pieniążek. Są też zdjęcia zespołu kon- swoje zespoły… – dodaje pan Stanisław,
certującego w Egipcie, Korei czy Chi- który jest też twórcą Studium Folklorynach i w wielu innych krajach. Chociaż
stycznego dla Instruktorów Zespołów
na zwiedzanie nie było wiele czasu, to
Polonijnych – działa ono nieprzerwanie
jednak miejscowi organizatorzy dbali, od 1974 roku.
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Na Radziszewskiego – ciąg dalszy

Cztery lata temu w Chatce Żaka leżała
książka. Autorem jest Norman Davis,
który wpisał dedykację: „Dla wspaniałego Zespołu Tańca Ludowego w Lublinie, bardzo serdecznie, były tancerz.
W wigilię wejścia Polski do Unii Europejskiej – Norman Davis” oraz „Dla
Stanisława Leszczyńskiego, z uznaniem
Norman Davis, Pański tancerz z roku
1981”. Była też fotografia z 2004 roku.
Na zdjęciu obok pana Stanisława właśnie słynny pisarz.
– Norman Davis odwiedził Lublin
w przeddzień akcesji Polski do Unii Europejskiej – tłumaczy pan Leszczyński. –
Przyjechał już jako wybitny historyk.

Na Chrobrego – ciąg dalszy

– Pański tancerz z 1981… – Chcę usłyszeć coś więcej.
Pan Stanisław: – Do Studium Folklorystycznego trafił przez przypadek.
Chciał pojechać do Związku Radzieckiego, ale nie dostał wizy. Poszedł więc do
ambasady polskiej. Tam także nie mógł
otrzymać wizy turystycznej ze względu
na stan wojenny. Powiedziano mu, żeby
po prostu zgłosił się do nas. Zaproponowano mu uczestnictwo w Studium Folklorystycznym dla Zespołów Polonijnych
w Lublinie. Zgodził się i przyjechał. Zająłem się nim osobiście, a nawet zawiozłem
do Włodawy. W ten sposób był prawie
na granicy ze Związkiem Radzieckim.
Pani Lusia: – Uczęszczał sumiennie
na wszystkie zajęcia, a teraz czuje się
Polakiem.
Pan Stanisław: – Uczestniczył w kursie języka polskiego na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie. Poznał lektorkę, zakochali się, pobrali i mają syna.
To też jest nasz sukces.
Pani Lusia: – Niejeden zresztą, bo jest
ich więcej, jak chociażby domy opieki
dla osób niepełnosprawnych.
Pan Stanisław: – O właśnie, to też historia. Jesteśmy w Belgii…
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Pani Lusia delikatnie się uśmiecha i poprawia męża: – Chyba w Holandii.
Pan Stanisław: – Tak, w Holandii, przepraszam. Byliśmy na festiwalu w Aalten. Przysługiwał nam dzień
wolny, więc postanowiliśmy zwiedzić
Rotterdam. Mniej więcej wtedy holenderska opiekunka zespołu spytała, czy
zespół zagra i zatańczy w domu dla ludzi niepełnosprawnych, gdzie mieszka
także 100-letnia Polka. Odpowiedziałem, że nie, bo jak będziemy jechali do
Rotterdamu, to tancerze będą w krótkich majtkach i koszulach, a żeby zatańczyć, muszą być w strojach… – opowiada, ale zaraz wyjaśnia, że potem szybko
zmienił zdanie. Zamiast zwiedzania
Rotterdamu miał miejsce występ dla
niepełnosprawnych.
Dom opieki był ogromny, a zespół
w tanecznych strojach wystąpił na zewnątrz. O tym, co nastąpiło później,
opowiada już pan Stanisław: – Potem
koncertowaliśmy na 25-lecie powstania
domów opieki dla niepełnosprawnych,
i tak zaczęła się nasza współpraca. Powstało polsko-holenderskie Stowarzyszenie „Pod wspólnym dachem”. Postawili w Kazimierzówce trzy domy, a inne,
na przykład w Matczynie, rozbudowali –
mówi i oświadcza, że to nie wszystko, co
zrobił dla Lublina: – Byliśmy w Szwecji
i pewien mężczyzna polskiego pochodzenia zaprosił mnie na kawę. Stwierdził, że wysyła karetki pogotowia do
Polski. Spytałem gdzie, a on na to, że
do Warszawy. Powiedziałem, że my jesteśmy z Lublina. Poprosił o wizytówkę i na moje nazwisko przyszła karetka. Nowiuteńki mercedes z pełnym
wyposażeniem.

Historia sagi Leszczyńskich

Pan Stanisław wciąż nosi wąsy. Bujne,
perfekcyjne przystrzyżone. Nic dziwnego, że toaleta zajmuje mu więcej czasu
niż żonie. Teraz, kiedy pan Stanisław,
dyrektor honorowy zespołu, zbliża się
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sok, Zagraniczne wyjazdy zespołów
UMCS, „Kurier Lubelski” z 25 VI
1980 r.
Z Archiwum Grupy Chwilowej.

do swoich 86. urodzin, nie wstaje o świcie, bo późno kładzie się spać. Musi się
ogolić, wykąpać. Zawsze elegancki. Na
wszystkich uroczystościach w odświętnym stroju i z odznakami. Ma ich dużo:
Krzyż Partyzancki, Krzyż Walecznych,
medal „Serce dla Serc”, Zasłużony Działacz Kultury, Medal Prezydenta Miasta
Lublina, Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego, Złotą Odznakę
XX-lecia UMCS.
Pan Stanisław: – Z tego, co było, nic
bym nie zmienił.
Kiedy skończył 70 lat i obchodził
50-lecie pracy dydaktycznej, w intencji
jubilata odprawiono mszę świętą, którą celebrował biskup Ryszard Karpiński. Dzień po mszy rodzinny koncert
dla Stanisława Leszczyńskiego zagrał
Krzysztof Cugowski z synami.
Rodzina jest ważna. Już wcześniej
była mowa o tym, że pan Stanisław ma
dwóch synów: Lecha i Grzegorza.
Lech jest młodszy. Miał zaledwie pięć
lat, kiedy oznajmił: – Będę dyrektorem.
Rzeczywiście, został nim. Pan Stanisław właśnie dopija herbatę z kubka
z nazwą zespołu syna.
Wnucząt ma pięcioro: dwie wnuczki
i trzech wnuków. Najstarszy jest Stasio,
imię po dziadku. Kiedy był mały, czę-
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sto powtarzał: „Dziadek, ty mi zabrałeś
moje imię”. Trochę podrósł i przestał
tak mówić, a dziewczyny podrywał na
wizytówki dziadka z napisem „mgr Stanisław Leszczyński”.
– Niech pani popatrzy… – mówi pan
Stanisław i wskazuje na ścianę. Wisi
tam rysunek, który pani Lusia oprawiła w ramki. Namalował go pięcioletni
wnuk Leszek.
Wnuczka Maja mieszka w Stanach.
Zofia – za Warszawą.
Pan Stanisław: – Nie miałbym wnuków i synów bez żony. Widzi pani, jaką
rolę odgrywają kobiety? Mam dobrą
żonę, tańczyła w zespole, potem kostiumami się zajmowała.
Pani Lusia: – I kronikami. Jak mąż
wyjeżdżał, czasami zostawałam i prowadziłam próby, bo ja też mam kwalifikacje instruktorskie. Było tak, że czasami się dzieliliśmy: mąż jechał z jedną
grupą w jednym kierunku, ja z drugą
gdzie indziej.
Pan Stanisław: – Albo kiedy byłem na
różnych ćwiczeniach, gdzie dostawałem awanse. Z podporucznika z czasów
podchorążówki stopniowo doszedłem
aż do pułkownika.
Pan Stanisław przegląda kolejny album: – A tu, na zdjęciu, prawie rodzin-
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Pan Leszczyński z ulicy Chrobrego
na kapela UMCS-u, bo tu jest ten starszy wnuczek, młodszy… Stasio, Jasio
i mama Beata, bo synowa jest magistrem muzyki!
Pani Lusia: – Proszę pani, jak ten
mały już świetnie gra…
Pan Stanisław: – To nie jest nepotyzm, to jest pasja.

sok, Zagraniczne wyjazdy zespołów
UMCS, „Kurier Lubelski” z 25 VI
1980 r.
Z Archiwum Grupy Chwilowej.

Najmłodszy wnuk już mówi: „Będę dyrektorem zespołu”. Ma sześć lat.

PS

Pan Stanisław: – Jeszcze coś powiem,
niech pani zapisze: taniec to nasza tożsamość. Polska przez sto dwadzieścia
trzy lata była pod zaborami. Za mówienie w języku polskim można było
zostać wywiezionym na Sybir. Rusyfikowano i germanizowano, widzi pani, car
wydał nakaz, że nie wolno było mówić
po polsku, ale nie napisał, że nie wolno
śpiewać. I Polacy w czasie zaborów śpiewali. Co inna wieś, inny był śpiew. Proszę sobie wyobrazić historię. Rok 1968,
jesteśmy w Kiszyniowie i reprezentujemy Polskę na festiwalu organizowanym
przez Ministerstwo Kultury ówczesnego Związku Radzieckiego. Festiwal był
w stolicy Mołdawii, festiwal dla wszystkich krajów demoludów, republik ZSRR.
I każdy zespół i nacja miała dwudziestominutowy program. Myśmy tam występowali i tam już śp. Elka Zielińska,
po filologii rosyjskiej, była konferansjerką. Ja mówię: „Elka, ty musisz bardzo skrótowo mówić po rosyjsku, ale
musi zabrzmieć język polski, bo język
jest podstawą kultury narodu”. I myśmy tak zrobili, że zapowiedziała nas
po polsku. To była wielka impreza. Był
Mojsiejew, wybitny choreograf, i proszę sobie wyobrazić, dostawaliśmy pytania, ja z dziesięć – najwięcej. Pytania
na kartkach były i znakomity tłumacz,
redaktor mołdawski, zadał takie: „Skąd
w tej małej stosunkowo Polsce bierze się
tak wielka różnorodność muzyki, tańca,
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pieśni, strojów?”. Wspomniałem o tych
stu dwudziestu trzech latach niewoli.
Mojsiejew, podsumował, że to, co po-
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wiedziałem, jest trafne, bo kraje bałkańskie przez ponad pięćset lat znajdowały
się pod jarzmem tureckim i po I wojnie światowej dzięki kulturze powstały
takie państwa jak Jugosławia. Od tego
czasu wszystkie republiki zapowiadały
się w swoim języku. Później, kiedy wracaliśmy pociągiem, to już w wagonach
Armia Czerwona szła na Czechosłowację… Takie są koleje, dzieje… Nikt nie
ma mazura czy poloneza, tylko Polska!
Na przykład taka Wojna i pokój Tołstoja,
czy to będzie amerykański, czy rosyjski
film, to tam są te dwa tańce, polonez
i mazur. Polska miała swoją kultu-

rę, która w świecie ma istotne miejsce.
Przed wojną bale rozpoczynały się polonezem, teraz tak jest na studniówkach,
ale wtedy nad ranem był zawsze jeszcze
mazur tańczony, szarmancko i z temperamentem. Ta muzyka oczarowała
Szopena, te mazurki… Czy wyobraża
sobie pani prawdziwego Węgra, który
nie zna czardasza? A my mamy pięć narodowych tańców: poloneza, mazurka,
kujawiaka, oberka, krakowiaka i mnóstwo tańców regionalnych. Każdy ma
swoje stroje, charakter i muzykę. To
nasz cały naród!
marzec 2012

Zespół Tańca Ludowego UMCS.
Fot. T. Maczulski.
Z Archiwum Akademickiego
Centrum Kultury UMCS „Chatka
Żaka”.
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Perskie oko do widza
Tłum prawie zdemolował barierki ochronne. Pierwsi klienci pojawili się już o 2 w nocy.
Przed godziną 7 kolejka wiła się już na ulicy. Niektórzy czekający wiedzieli nawet, że
w Berlinie kilkanaście osób zostało lekko rannych podczas otwarcia nowego sklepu
Media Markt – jednej z najpopularniejszych sieci marketów oferujących sprzęt RTV
i AGD. Mimo to przyszli i stali. Pierwsi wychodzili z telewizorami LCD. Albo z laptopami.
– Tłum, który czeka na otwarcie drzwi pod Media Markt, kiedy zapowiedziano ogromną wyprzedaż, to jest właśnie to, co się odbywało na Wiośnie Teatralnej149 – porównuje Małgorzata Gnot. – Trzeba było dobrze pilnować guzików, bałam się o żebra. To była
ogromna fala.
Złapała się za guzik. Weszła na salę widowiskową i zaczęła je liczyć: raz,
dwa… Jest i czwarty, piąty… Osiem!
Żebra też całe. Miała lepiej, bo była już
dziennikarzem.
Małgorzata Gnot: – Mój ukochany
teatr to był Teatr Ósmego Dnia i szczerze mówiąc, robiłam wszystko, żeby
się na nich dostać. Nie sposób było się
przepchnąć.
Barbara Michałowska-Rozhin, aktorka Teatru Gong 2: – Nawet starsza już
wtedy pani Maria Bechczyc-Rudnicka150
siedziała na schodkach.
– Wiesz, dziecko, doświadczenia to
ty nie masz żadnego – zaczęła Maria
Bechczyc-Rudnicka. Stała przed Małgorzatą Gnot – młodą dziennikarką
„Sztandaru Ludu”. – Doświadczenia nie
masz, bo jak ktoś nie widział przedstawień w Maryjskim Teatrze w Petersburgu, to co właściwie wie o teatrze?!
Ale masz intuicję, więc pisz. Pisz, jak
uważasz. Pisz!
Dziewczyna poczuła się pewniej. Na
koncie miała już na przykład artykuł
o gościnnym wyjeździe lubelskiego Teatru im. Juliusza Osterwy do Brześcia.
Nie szczędziła pochwał. Ale i po latach
nie może powiedzieć, że pisała wbrew
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sobie. Wiedziała już, że Teatr z Lublina jest może zachowawczy i mniej odkrywczy niż te, które znała wcześniej,
jak Teatr Narodowy czy Teatr Na Woli
albo Ostróda, ale wiedziała, że to także
teatr na poziomie.
Epistoła zajęła całą kolumnę.
Małgorzata została członkiem Klubu
Krytyki Teatralnej i przynajmniej raz
w roku jeździła do Warszawy, skąd dalej, z członkami klubu, wsiadała w autobus i ruszała na sesję wyjazdową do
kolejnego ośrodka kultury.
„Dzielna kobieta”, pomyślała, gdy do
dziennikarskiego autobusu do Olsztyna wsiadła Maria Bechczyc-Rudnicka,
wtedy już pod osiemdziesiątkę. Złośliwi się śmiali: – Pani Maria sprzed
rewolucji październikowej pamięta
przedstawienia!
Panna Gnot miała dwadzieścia pięć
lat. Nie mogła się nadziwić, że pani
Maria nie opuszcza żadnego spektaklu i żadnej wycieczki. Więcej: z nocnych kolacji, na które ona sama nie miała energii i najchętniej po całym dniu
najnormalniej poszłaby spać, pani Maria wychodziła ostatnia. Jako jedyna
w Lublinie pisała o teatrze rzetelnie
i bezpardonowo. Byli też inni recen-

Fot. Marian Buczek.
Ze zbiorów Małgorzaty Gnot.

Małgorzata Gnot
(ur. 1954)

Recenzentka
teatralna,
dziennikarka „Sztandaru
Ludu” i „Kuriera Lubelskiego”. Autorka recenzji spektakli teatralnych i wywiadów z artystami. Córka Lesława Gnota, współzałożyciela i redaktora naczelnego „Kuriera Lubelskiego”. W 1980 roku była jedną z osób organizujących
w redakcji „Sztandaru Ludu” „Solidarność”. Razem
z Wacławem Białym i Janem Pleszczyńskim w 1990
roku zakładała „Gazetę
w Lublinie” – lubelski dodatek „Gazety Wyborczej”.
Obecnie sekretarz literacki w Teatrze im. Juliusza
Osterwy w Lublinie.
Studencka Wiosna Teatralna (w ostatniej edycji Lubelska Wiosna
Teatralna – Warsztaty
Młodego Teatru) odbywała się w Lublinie
w latach 1966–1974
w Chatce Żaka. Jej organizatorem był Andrzej Rozhin, który prowadził tu Akademicki
Teatr UMCS Gong 2;
więcej o SWT w reportażu Szmaty Leona.
150
Maria Bechczyc-Rudnicka (1888–1982)
– wybitny krytyk teatralny, kierownik literacki teatru, pisarka, publicystka, tłumaczka.
149
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Okładka Informatora 8. Lubelskiej
Wiosny Teatralnej z 30 IV–6 V
1973 r. Ze zbiorów Anny Nowak.

zenci, ale na przykład Leszek Gzella, jak
twierdzi pani Gnot, dobrotliwy i lubiący aktorów, pisał łagodnie. Albo Wiera
Korneluk – po której zajęła miejsce –
nawet muchy by nie skrzywdziła. Bezlitosna była tylko pani Maria.
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Małgorzata była córką Lesława Gnota.
Lwowiaka, który w 1957 roku założył
„Kurier Lubelski”. Lesław Gnot miał odrobiony nakaz pracy w Koszalinie, żonę
lubliniankę i marzył o byciu korespondentem zagranicznym.
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Strona Informatora 8. Lubelskiej
Wiosny Teatralnej z 30 IV–6 V
1973 r. Ze zbiorów Anny Nowak.

„Kurier” się w Lublinie przyjął. Kiedy miasto odwiedziła, czczona niemal jak bogini, kosmonautka Walentina Tierieszkowa, właśnie ten dziennik miał z nią
wywiad jako jedyny. Reportaż o Walentinie przedrukowywała cała Polska.

nr 42 (2013)

Któregoś razu Lesław Gnot odebrał telefon. – Panie redaktorze, Violetta Villas ma koncert, ale nie chce śpiewać
– usłyszał. Głos w słuchawce był przejęty, rozmówca dyszał ciężko: – Obraziła
się – tłumaczył.
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Studencka Wiosna Teatralna.
Fot. Jacek Mirosław, 1970.
Ze zbiorów Jacka Mirosława.

Wszystko przez to, że ktoś z widzów
krzyknął: „Świnka!”. Pani Villas była
wtedy brzydkim kaczątkiem o krótkim
nosku. Po rozmowie z redaktorem wyszła na scenę.
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Andrzej Rozhin – reżyser teatralny, aktor,
scenarzysta, dyrektor
teatrów. W 1961 roku
założył Teatr Akademicki UMCS Gong 2,
dla którego wyreżyserował 30 przedstawień,
ostatnie w roku 1974.
1 kwietnia 1985 roku
Andrzej Rozhin został
dyrektorem i kierownikiem artystycznym Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Pełnił
tę funkcję do czerwca
1993 roku. Bohater reportażu Szmaty Leona.
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– Ten „Kurier” był wtedy taką instytucją do wszystkiego. Na przykład objęli
patronatem biedną szkołę w Bodaczowie. Potem nagle pojawiła się ogólnopolska akcja: „Tysiąc szkół na Tysiąclecie” – tłumaczy Małgorzata Gnot, która
w szkole średniej namiętnie oglądała
spektakle. – To były czasy, kiedy na
przykład jadąc do Krakowa, można było
spędzić dwie noce w pociągu – wspomina pani Małgorzata. – Czasem na
stojąco. Po to, żeby na przykład w Teatrze Starym albo Teatrze STU zobaczyć spektakl. Pierwszego Sztukmistrza
z Lublina obejrzałam we Wrocławiu.
Dla mnie jako licealistki wielkim przeżyciem było otwarcie Teatru na Woli
– dostał go Łomnicki. Bardzo różnie
się o tym mówiło, bo przecież członek
KC otrzymał teatr w nagrodę. Ale pamiętam Przedstawienie Hamleta we wsi
Głucha Dolna, gdzie grał właśnie Łomnicki. Dla mnie to było objawienie.

Małgorzata jako licealistka chodziła też na ulicę Nowotki 16 w Lublinie.
Znała Studencką Wiosnę Teatralną i teatr Andrzeja Rozhina151 – Gong 2.
Reżysera Rozhina bliżej poznała, kiedy
on był dyrektorem Teatru im. Osterwy w Lublinie (od 1985 roku), ona
– dziennikarką.
Dziś Małgorzata Gnot mówi: – Był
mistrzem scen zbiorowych. W rozmachu realizacyjnym – niezrównany.
Niedawno miał jubileusz. Pokazywano slajdy z jego przedstawień właściwie z całego dorobku. Ten dynamizm!
To, że te przedstawienia kipiały energią,
to widać nawet w tych skromnych, studenckich inscenizacjach, a potem tutaj,
w Teatrze im. Osterwy, do dyspozycji
miał nieporównywalnie większe środki, duży zespół, pieniądze! Bo to był bogaty teatr. Bezwstydnie bogaty! Rozhin
nie oglądał się na fundusze. Mógł sobie pozwolić na najbardziej rozbuchane
scenografie. Kiedy zaczęły się czasy samorządowe i zaczęto patrzeć na każdą
wydaną złotówkę, zaczął się zmierzch
Rozhina. „Muszą dać”, mówił. Bardzo
długo dawali. W końcu przyszedł mo-
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ment, że już nie chcieli. To nie była ta
państwowa kasa, z której pieniądze płynęły szerokim strumieniem152.
Lubiłam Iwonę, księżniczkę Burgunda, którą on zrobił. Wystawiał musicale, za co go strasznie krytykowano,
bo to przecież był teatr dramatyczny –
ciągnie pani Małgorzata, przewracając
strony albumu dokumentującego sztuki Teatru im. Osterwy. – Tu jest zdjęcie
z Człowieka z La Manchy i proszę zobaczyć, ile w tym jest energii.
– Rzeczywiście, jest ruch. Tutaj uchwycona postać w powietrzu – potwierdzam.
– Tak, bo on umiał to robić. Chociaż
wie pani, dla mnie najlepszym przedstawieniem Rozhina było Białe małżeństwo Różewicza, z zupełnie niesamowitą scenografią Markowicza. Natomiast
Farsa o śmierci Ghelderodego to było
wspaniałe przedstawienie – jak na Rozhina, można powiedzieć, prawie że kameralne. Tam były trzy wspaniałe role:
Jadwigi Jarmuł, Janusza Fifowskiego i…
Zaraz powiem, kto był trzeci… Piotr
Wysocki. Ludzie wtedy do teatru chodzili. Do dobrego tonu należało chodzić
na te przedstawienia. Mniej wtedy zaczęłam jeździć do Warszawy – przyznaje, otwierając kolejną stronę albumu.
– O! Farsa o śmierci. I to był właśnie pełnokrwisty teatr, począwszy od języka, nie barwne, bardzo dynamiczne wspomina się do dzisiaj. Ale to bogactwo
a skończywszy na dekoracji. Krzysztof
Kain May153. Też niesamowita zupełnie
wtedy nazywało się niegospodarnością.
osobowość.
– Andrzej Rozhin miał zawsze dobrych – Nic wspanialszego Lublin nie wiscenografów – mówię. – Na etapie
dział i nie zobaczy – pewnym głosem
„gongowym” był Leon Barański, który… oznajmił dyrektor Teatru im. Juliusza
– Był, był. Wie pani, ja szczerze mówiąc, Osterwy Ignacy Gogolewski155, kiedy
nie lubię tego ascetyzmu, który teraz
przeniósł do Lublina spektakl, a rajest modny. Na przykład dyrektor Babi- czej ogromną wystawę scenograficzcki154 jako reżyser uznawał czarną, pu- ną Cyd. Małgorzata Gnot patrzyła na
stą scenę. Nie ukrywam, że moje serce
Leszka Teleszyńskiego – grał Cyda –
jest właśnie po stronie wystawy teatral- i Annę Nehrebecką jako Szimenę. Renej. Tylko że, po pierwsze, ona jest bar- cenzji dała tytuł Cyt. Pisała na przydzo droga, a po drugie, już niemodna. kład o sztucznych perłach. Bo nawet
Przychodzą mody i nie ma na to rady, i te nie były w stanie dodać blasku temu
prawda? Natomiast te spektakle, właś- przedstawieniu.
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Od 1993 roku, kiedy Andrzej Rozhin
opuścił Lublin, nie jest
związany stałą umową z żadnym teatrem.
Reżyseruje na różnych
scenach w kraju i za
granicą (Słowacja, Węgry) i jest autorem ponad 180 realizacji teatralnych w różnych
gatunkach – dramatów,
musicali, oper. Oprócz
nich reżyserował dziesiątki koncertów galowych, widowisk plenerowych, recitali, http://
teatrnn.pl/leksykon/
node/3490/andrzej_
rozhin_ur_1940 (data
dostępu: 5 X 2013).

Scena ze spektaklu Trismus teatru
Gong 2, Chatka Żaka. Od lewej:
Henryk (Paweł) Byra, Elżbieta
Orzechowska, Krzysztof Wiktor,
Andrzej Kamiński, Joanna Michalik,
Andrzej Mickis.
Fot. Jacek Mirosław, 1969.
Ze zbiorów Jacka Mirosława.
Krzysztof Kain May
– grafik, scenograf,
inscenizator.
154
Krzysztof Babicki – reżyser teatralny. Dyrektor artystyczny Teatru
im. Juliusza Osterwy
w latach 2000–2011.
155
Ignacy Gogolewski
– aktor, reżyser, scenarzysta, dyrektor teatrów, m.in. Teatru
im. Juliusza Osterwy
w Lublinie – w latach
1980−1985.
153
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z Teatrem Osterwy. Był fantastyczny
Iwanow, Antygona, Makbet…
Znała go też jako założyciela Sceny Plastycznej KUL. Raz z powodu
jego spektaklu miała atak klaustrofobii i przez pierwsze minuty zalewały ją
poty. Po kilkunastu następnych otworzyła z zachwytu usta i zapomniała, że
podczas przedstawienia Wilgoć siedzi,
tak jak inni widzowie, zasznurowana
w foliowym czarnym worze.

Karta uczestnictwa V Studenckiej
Wiosny Teatralnej, 1–7 V 1970
roku.
Ze zbiorów Andrzeja Rozhina.

156

Leszek Józef Mądzik
– założyciel Sceny Plastycznej KUL, reżyser, scenograf. Od 2010
roku profesor sztuk
plastycznych w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim..
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Małgorzata Gnot: – Gogolewski, jego
tradycjonalizm, był dla mnie nie do
przyjęcia. Przenosił całe przedstawienie z Teatru Polskiego. Łącznie z kostiumami, dekoracjami – i jeszcze uważał,
że Lublin powinien paść na kolana. Ja
wiem, że to jest wielki aktor, ale to, co
robił jako dyrektor, było nie dla mnie.
Natomiast Gogolewski potrafił wspaniale pracować z aktorem. Kiedy nie
starał się być reżyserem, tylko brał sobie dobrych współpracowników, to dawało rezultaty.
– A pamiętasz Iwanowa? – jakiś czas
temu spytała Małgorzatę Gnot któraś
z inspicjentek.
Pamięta. Więcej, uważa go za najlepsze przedstawienie, jakie widziała.
Dzięki temu, że nad Iwanowem Czechowa pracowało dwóch twórców. Jeden
to Leszek Mądzik156, który odpowiadał
za inscenizację. Drugi – Ignacy Gogolewski, który pracował z aktorami i sam
świetnie zagrał.
Małgorzata Gnot była zafascynowana
Leszkiem Mądzikiem. – Wtedy przeszedł sam siebie – przekonuje. – Chyba
już nigdy tak pięknej wizualnie scenografii nie powtórzył. Zawsze flirtował

Premiera Wilgoci Sceny Plastycznej
KUL w reżyserii Leszka Mądzika odbyła
się w 1978 roku. Niedługo potem Małgorzata Gnot przypięła do klapy znaczek „Solidarności”. Gmach partyjnej
gazety „Sztandar Ludu” stał przy Alejach Racławickich, a Małgorzata była
jedną z grupy dziesięciu, którzy w redakcji wpadli na pomysł założenia koła
„Solidarności”.
Żeby zrozumieć, jak do tego doszło,
musimy się cofnąć do roku 1977. Studiowała polonistykę i przyszła do „Sztandaru” na staż dziennikarski. Z reporterami gazety zjeździła Polskę wzdłuż
i wszerz. – Do roku 1980 było naprawdę fascynująco – przyznaje pani Małgorzata. Napisała z kolegą między innymi tekst o odnowie w milicji. Wtedy
i milicja zaczęła mówić o tym, o czym
wcześniej milczała.
Małgorzata Gnot: – W osiemdziesiątym roku coś pękło i można było rzeczywiście zacząć pisać. Wreszcie bez
cenzury. Wcześniej wszystkie stopnie
adiustacji tekstu w redakcji to była cenzura. Najpierw twój kierownik, potem
sekretarz redakcji, potem jeszcze zastępca redaktora naczelnego i w sumie po tych wszystkich poprawkach
zdarzało się, że człowiek nie poznawał
swojego tekstu. W moim pokoleniu
wszelka działalność artystyczna wiązała się z tym, jak obejść cenzora. Jak
oszukać tych wszystkich cerberów. To
było takie perskie oko do widza: wiecie,
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o czym mówimy, a oni nie wiedzą. Zawsze szukano metafory. Czasami niezwykle pięknej artystycznie. Nie lubię
spektakli publicystycznych, gdzie jest
wszystko wyłożone. Tutaj, w Teatrze
im. Osterwy, mieliśmy spektakl w reżyserii Babickiego, chyba w 2009 roku
– Rock’n’roll, gdzie jest pokazana historia opozycji w Czechosłowacji. Szczerze,
nie miałam dreszczy. Fajny spektakl, bo
Stoppard zawsze fajnie pisze, ale ta publicystyczność mi przeszkadzała. Natomiast w dawnych czasach, kiedy można
było to pokazywać w formie metafory,
to uskrzydlało.
Syn piłsudczyka i obrońcy Lwowa – redaktor Lesław Gnot – miał swój na ówczesną władzę sposób: delikatność, dyplomacja, zdolność dialogu z ludźmi
różnych opcji i lwowski uśmiech. Broniły go też przekonania lewicowe, którym był wierny do śmierci.
W roku 1980 władza wpadła na pomysł: w związku z tym, co się działo,
jedna z lubelskich gazet musi mieć rubrykę „Solidarności”. Padło na „Kurier”,
gazetę niepartyjną. Lesław Gnot nie był
fanem „Solidarności”, ale nie mając wyjścia, zgodził się. Nie wiedział, że rok
później – po dwudziestu czterech latach – władza pozbawi go stanowiska.
Wszystko dlatego, że zmieniła się koncepcja – za prowadzenie rubryczki „Solidarności”, jako sprzeniewierzenie się
władzy ludowej, redaktora zdjęto.
Drzwi gmachu przy Alejach Racławickich zatrzasnęli jej przed nosem. 13
grudnia 1981 roku nawet kioskarz zerkał na Małgorzatę spode łba. Uchylił
drzwi i przez szparę podał teczkę na
gazety. Solidarnościowców ze „Sztandaru” szef wysłał na urlop.
Małgorzata Gnot: – Nigdy w życiu nie
zostałabym w mediach, gdybym nie widziała, jak mój ojciec przeżywa rozstanie z „Kurierem”. Jedyną pociechą dla

nr 42 (2013)

niego było to, że ja tam pójdę. Zgodziłam się, ale to były okropne lata, jeśli
chciało się zachować odrobinę godności i wiarygodności. W każdym razie za
dyspozycyjność miałam wtedy zero, za
aktywność dziennikarską – zero. Niestety ta ocena rzutowała na płace. Kontestowałam po cichu, bo nie mogłam
głośno.
– No to co, podpisujesz? – rzucił sekretarz redakcji „Kuriera”. – Mam tu dla
ciebie asygnatę. – W jednej ręce trzymał talon na malucha, a w drugiej deklarację przystąpienia do reżimowego
Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL.
(Kiedy na studiach próbowano zwerbować ją do partii, odpowiadała poważnym tonem: – Jeszcze nie dojrzałam. To
życiowa decyzja. – Później miała okazję rzucić legitymacje partyjne Mariana
Buczka i Leszka Wiśniewskiego, swoich
kolegów z „Solidarności”. Wydelegowali Małgorzatę, wiedząc, że jako niezrzeszona nie będzie monitowana w sprawie
ich decyzji. – Po prostu zostaw sekretarzowi na biurku i wyjdź – instruowali. Sekretarz redakcyjnej komórki
najpierw zrobił się zielony na twarzy,
potem złapał za serce, a jeszcze później
usiłował jej wcisnąć trefne książeczki
z powrotem).
„Mój maluch się rozpada”, przeszło
jej przez myśl, kiedy sekretarz „Kuriera” podsuwał jej deklarację.
Jakiś czas później powitał ją inaczej:
– Czy ty wiesz, co ten twój Wałęsa znowu wymyślił?!
„Boże, dlaczego?!”, pytała siebie znowu.
Gdy nastał stan wojenny zaczęła żałować, że nie spróbowała zdawać na reżyserię. Praca w mediach była nie do
zniesienia. Dzisiaj patrzy na reżyserów
i nieraz przechodzi jej przez myśl: – „Ja
bym to zrobiła inaczej!”.
Pani Małgorzata: – Mam takie przebłyski, ale nie uważam, że dałabym radę.
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Jednak trzeba mieć ogromną odporność
psychiczną, żeby to jakoś udźwignąć.
To jest odpowiedzialność za cały zespół. Kiedy zobaczyłam, jak dużo pracy,
takiej niewdzięcznej, wymaga przelanie wizji reżysera na realia teatralne, to
szczerze mówiąc, zrezygnowałam. Jeszcze na studiach praca w redakcji miała być antraktem przed zdawaniem na
studia reżyserskie.
– Dam sobie rok – powtarzała wtedy.
Rok na to, aby coś napisać. Albo namalować. Nie malowała. Za to podjęła
nieśmiałe próby literackie. Na reżyserię
potrzebowała pokaźnej „teczki z dorobkiem”. Prób literackich miała za mało.
– Między innymi dlatego poszłam na
staż do „Sztandaru Ludu” – tłumaczy
po latach. – Miałam święte przekonanie,
że będę zdawać na reżyserię, ale proza
życia okazała się decydująca. Zostałam
przy pisaniu o teatrze.
– Nie miałem racji – po roku 1989 powiedział do Małgorzaty redaktor naczelny „Kuriera” Wójcikowski. – Ty
miałaś. Przepraszam.
Małgorzata Gnot po latach: – Dało
mi to jakąś satysfakcję. Wtedy Włodek
Wójcikowski nie dopuszczał żadnej innej opcji niż obowiązująca.
Był rok 1990. Małgorzata Gnot razem
z Wacławem Białym i Janem Pleszczyńskim zakładała lubelski dodatek „Gazety Wyborczej” – „Gazetę w Lublinie”.
Pierwsze wydania wychodziły w poniedziałki i czwartki, dlatego godziła to
z pracą w „Kurierze”. Przyszedł czas,
że już się nie dało. Wtedy redaktor naczelny Wacław Biały kazał jej wybierać. W myślach ważyła argumenty „za”
i te „przeciw”. Za „Kurierem” przemawiało to, że dopiero co kupił go prywatny właściciel. Współpraca z „Gazetą w Lublinie” też zapowiadała się
interesująco.
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– Wybieraj – powtórzył Wacław Biały.
Stanęło na „Kurierze”.
Została redaktorem „Magazynu” weekendowego. Na przemian z Arturem Borkowskim. Była szczęśliwa: po roku dziewięćdziesiątym redagowała, jak chciała,
i pisała, co chciała.
– On się sprawdza, a ty nie – usłyszała
od nowej redaktor naczelnej po kilkunastu latach (licząc z przerwami) redagowania dodatku. – Wszystko, co ci
mogę zaoferować, to pół etatu.
Małgorzata Gnot wiedziała, że numery „Magazynów” pod jej redakcją
nie są gorsze od tych Borkowskiego.
Rozumiała też, że nie poprze jej nikt
z redakcyjnych kolegów. Wszyscy bali
się o posady. Czasy się zmieniły. Po
pierwsze, dziennikarz miał pracować
od rana do wieczora. Po drugie, honoraria zmalały. Sama za tekst do „Magazynu” płaciła współpracownikom na
przykład czterysta czy pięćset złotych,
ale w momencie, kiedy rozmawiała
z naczelną, stawka była już dużo niższa.
Jakieś osiemdziesiąt, nawet pięćdziesiąt złotych. Po trzecie: status i prestiż pracy dziennikarza był mizerny.
Wiedziała też, że Artur szedł na kompromisy. Ona upierała się przy swoim. Na przykład kiedy nie zapewniono dobrego materiału ilustracyjnego
do „Magazynu”.
– Znajdź sobie zdjęcie w Internecie –
słyszała. – Przerobimy je…
Nie zgadzała się, dlatego jakiś czas
potem zaproponowano jej pół etatu.
– Nie wiem, czy nie powinien pan żałować. W końcu pozbywa się pan nie
najgorszego pióra – powiedziała pani
Małgorzata do prezesa, kiedy „Kurier
Lubelski” został przejęty przez wydawcę „Polska The Times”.
– Mnie teraz dobrych piór nie trzeba.
– Moją ulubioną formą dziennikarską,
elegancką i sprawiedliwą, był zawsze
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wywiad – podkreśla Małgorzata Gnot
po latach.
– Nawet nie podchodź – nieraz słyszała od redakcyjnych kolegów. Mówili
tak i wtedy, kiedy do Lublina przyjechał Łomnicki z Lekcją polskiego Anny
Bojarskiej. Na upartą dziennikarkę patrzyli jak na wariatkę. – Przecież on cię
rozniesie.
Łomnicki grał starzejącego się Kościuszkę. Pani Małgorzata najpierw rozmawiała z aktorem w garderobie, potem
w jego samochodzie, a skończyła wywiad już w hotelu. Zapamiętała Łomnickiego jako cudownego człowieka, otwartego, opowiadającego niesamowicie
ciekawe historie.
Elegancki, tak z kolei wspomina Jerzego Stuhra. Po autoryzacji potrafił
zatelefonować, podziękować i powiedzieć: – Tekst mi się podoba.
Nie rozmawiała z Zapasiewiczem,
choć miała szansę. Niedługo po bojkocie aktorskim w roku 1982157, kiedy
modne stało się złe traktowanie dziennikarzy. Była nawet na spotkaniu klubowym w Warszawie i na liście do indywidualnej rozmowy. Zapasiewicz wszedł.
Zanim dotarł do stolika, rzucił: – Tylko od razu uprzedzam, że na pytania
prywatne nie zamierzam odpowiadać.
Nikt nie spytał o jego świeży związek z Olgą Sawicką. Małgorzata Gnot
zdecydowała, że wypisuje się z kolejki.

przedwojenny album Wilna, tłumaczył,
jak będą filmować Lublin, żeby przypominał tamte plenery. Edward Kłosiński
to jeden z najwspanialszych ludzi, jakich poznała jako dziennikarka.
– Pani Małgorzato, wiem, że ja tak mówię – tłumaczyła Krystyna Janda, kiedy
redaktorka wreszcie ją zastała. – Wiem,
że to powiedziałam, ale to jest nie do
przyjęcia.
Małgorzata napisała od nowa.
– Pani Małgorzato, wiem, że tak mówię… – znów powtórzyła Janda. – A tak
nie można mówić.
Dziennikarka kreśliła po raz kolejny.
– Proszę nie brać tego do siebie – tłumaczyła aktorka. – Naprawdę wiem, że
to powiedziałam, ale przecież to jest
bzdura.
Małgorzata miała dość i po raz pierwszy chciała napisać: „wywiad nieautoryzowany”. Zrobiła inaczej: po czwartej,
a może piątej autoryzacji tekst poszedł
do druku.
Przed spotkaniem z Piotrem Machalicą miała w głowie gotową listę pytań.
Aktor przyjechał do Teatru im. Osterwy
z Kotką na gorącym blaszanym dachu.
Jako jedyna w Lublinie mogła z nim zrobić wywiad – zasługa Andrzeja Rozhina, z którym znała się już wtedy lepiej.
– No jak to?! Nic ci nie powiedział?! –
dziwiły się potem koleżanki.
– To posłuchajcie. – Uśmiechnęła się
i wcisnęła play. Na początku cisza. Po– Krysia jest w drodze do Milanówka – tem kilka słów. Po następnych kilku
tłumaczył innym razem Edward Kło- minutach jakieś niedokończone zdasiński, mąż Krystyny Jandy. Miły, do
nie. Mruknięcia i pauzy przerywane
serca przyłóż.
kolejnymi pytaniami dziennikarki.
Wcześniej Małgorzata Gnot przeprowadziła z nią wywiad. Rozmawiało
Po latach Małgorzata Gnot wspomisię sympatycznie. Dzwoniła w sprawie
na: – Mówił jedno słowo na kwadrans.
autoryzacji.
Może dlatego, że był zmęczony? Cza– Krysi nie ma – powtórzył pan Edward. sem ci najwięksi rozśmieszacze okazują
Znała go z innej rozmowy: robiła re- się tacy serio…
portaż z kręconego w Lublinie filmu
Jak Cezary Pazura, który opowiadał
Kronika wypadków miłosnych Andrze- jej o tym, jak ciężko jest zrobić spekja Wajdy. Siedział obok niej i pokazując
takl, jak trudno funkcjonować artyście.
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„Bojkot aktorski był odpowiedzią na stan wojenny wprowadzony
przez komunistyczne
władze. Na znak protestu artyści blisko rok,
począwszy od stycznia do listopada 1982
roku, odmawiali występów w Polskiej Telewizji i Polskim Radiu. […]
Zgodnie z niepisaną
umową dopuszczalny
był jedynie udział aktorów w spektaklach
na deskach teatrów,
w widowiskach estradowych i filmach kinowych. Życie artystyczne zeszło też częściowo
do podziemia, powstał
niezależny Teatr Domowy, aktorzy występowali w domach,
kościołach i salach katechetycznych. Szacuje
się, że w całym kraju do
bojkotu przystąpiło kilkuset artystów. W tym
gronie byli między innymi Zbigniew Zapasiewicz, Jan Englert,
Joanna Szczepkowska, Krzysztof Kolberger, Emilian Kamiński,
Ignacy Gogolewski.
Bojkot, nazywany
najdłuższym strajkiem
w historii PRL, okazał
się niezwykle skuteczny. Spowodował zatrzymanie produkcji
Teatru TV, władze były
zmuszone przenieść do
telewizji przedstawienia z pozastołecznych
teatrów, gdzie protest
był słabszy. Bojkotowi
towarzyszyło gremialne oddawanie legitymacji PZPR, w niektórych teatrach z braku
członków rozwiązano Podstawowe Organizacje Partyjne”. Za:
http://www.polskieradio.pl/39/248/Artykul
/516611,Aktorzy-kontra-Jaruzelski (data dostępu: 5 X 2013).
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Bogusław Linda był jeszcze aktorem
„wyklętym”, kiedy Andrzej Rozhin zaproponował mu sztukę. Tak Linda wyreżyserował w Teatrze im. Osterwy
spektakl Moliere, z premierą w czerwcu 1986 roku.
– Naprawdę będzie rozmawiał?! – nie
dowierzała Małgorzata Gnot, kiedy
usłyszała, że Linda zgadza się na wywiad. Była jeszcze szczęśliwsza, kiedy
okazało się, że rozmowa trwa już dwie
godziny. Najpierw w kawiarni, potem
w teatrze. Wysłała portiera po następną
kasetę. A Linda wciąż mówił. Sypał dowcipami i anegdotami. Nawet przeszli na
„ty” i już prawie się zaprzyjaźnili. Prawie,
bo w pewnym momencie aktor zapytał:
– Czy mi gwarantujesz, że wszystko, co
mówię, znajdzie się w gazecie?
– Niestety, nie mogę. Trzeba się liczyć,
że cenzura pewne rzeczy skreśli – tłumaczyła, kiedy Linda upierał się, aby
wydrukować wszystko, co mówił o generale Jaruzelskim.
– W takim razie nie ma sensu, żeby ten
wywiad się ukazywał. Nawet nie będę
tego czytał – skwitował Linda, kiedy
podała mu tekst do autoryzacji.
– Mnie teraz mi dobrych piór nie trzeba – stwierdził prezes „Kuriera Lubelskiego. Polska The Times”. – Jeśli chcę
mieć dobre pióro, to sobie biorę z agencji Tomasza Lisa albo jeszcze kogoś innego. Po co mam tutaj przepłacać?!
Małgorzata Gnot po czterech latach
od rozmowy z prezesem: – Rzeczywiście tak to wygląda. Praca w mediach
to nie jest to, co było kiedyś – mówi
już jako sekretarz literacki Teatru im.
Osterwy w Lublinie. Zajmują ją działania promocyjno-literackie. Ma krótkie
włosy, jest sympatyczna i ciepła. Pracę w tym miejscu zaczynała w czasie
premiery Widnokręgu według Myśliwskiego. Przedstawienia, do którego
podchodziła ze sceptycyzmem. Czytała scenariusz i spodziewała się, że
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spektakl będzie miałki. Dopiero kiedy weszła na salę i zobaczyła na próby,
zmieniła zdanie. Była pod ogromnym
wrażeniem. Muzyka Piotra Salabera, scenografia Kaliny i choreografia Szymczyka, dyrektora Pantomimy
Wrocławskiej. Po latach Małgorzata
Gnot mówi: – Widnokrąg po Iwanowie stanowił dla mnie przykład sztuki zagranej w transie. Od pierwszej do
ostatniej sceny. Wielokrotnie go oglądałam i za każdym razem wzruszałam
się tak samo. Siła teatru jest wielka. Ale
nie zawsze. Tylko wtedy, kiedy rzeczywiście wydarza się coś spektakularnego. Kiedy naprawdę coś się dzieje.
Gałczyński nazywał to „zachwytem
śmiertelnym”.
Już jako sekretarz literacki dostrzegła, że to nie jest ten sam Teatr im.
Osterwy, jaki znała jako dziennikarz,
grzeczny i tradycyjny. Uważa, że dyrektor Babicki dużo zrobił dla tej instytucji. Różnił ich jednak Dostojewski.
Babicki był w nim rozmiłowany. Ona
niekoniecznie. – To nie jest mój autor,
wolę Czechowa – wyjaśnia.
Pewnego razu spytała Krzysztofa Olchawę, aktora – Jak ci się gra Płatonowa?
– No wiesz, to nie jest Dostojewski.
– Dzięki Bogu! – odparła. – Czechow to
jest teatr, nie żaden Dostojewski.
Teraz na pracę aktora patrzy inaczej.
Wie, że Krzysztof Olchawa pochodzi
z gór, a od kilku lat nie jeździł na nartach. Za to przychodzi rano do teatru,
śniadanie w bufecie. Potem próba. Jeśli wznowieniowa, to chodzi z tekstem
i wydobywa z pamięci rolę. Potem cztery godziny przerwy i od 18 kolejna próba. Bywa też inaczej: do południa próba
przyszłej sztuki, wieczorem aktualny
spektakl.
Małgorzata Gnot: – Nie ma tak, że
jest ślub czy rodzinna uroczystość albo
kolega zaprasza. To życie jest całkowicie podporządkowane wymogom tea-
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Perskie oko do widza
tralnego afisza. I ci, którzy grają czołowe role, na przykład Krzysio Olchawa
– aktor, którego ja bardzo cenię – nie ma
kiedy pojechać w góry. Niby jest wolny
poniedziałek, ale do cholery co z nim
zrobić, jeżeli się ma zaległości z całego
tygodnia? Nazwijmy to brzydko: to jest
fabryka. Jedno przedstawienie schodzi,
przygotowuje się następne. I ciągle są
wznowienia. To takie schizofreniczne:
wieczorem grać co innego, a przed południem z egzemplarzem przypominać sobie rolę wznowieniową. Ja ich po
prostu podziwiam, ale to wiem dopiero teraz, będąc wewnątrz. Jaki ogromny wysiłek duchowy i psychiczny! Nie
miałabym już odwagi tak bezpardonowo pisać jak kiedyś.

Na przykład inaczej brzmiałaby teraz recenzja Pułapki na myszy według Agathy
Chrisite. Ze sceny padało zdanie: „Która godzina?”, co miało znaczenie w kontekście popełnienia zbrodni. Kwestia ta
pojawiła się kilka razy, a redaktor Gnot
napisała: „»Która godzina?«”, to jedyna
myśl, która widzów prześladuje: »Czy
można już wychodzić?«”.
– W tej chwili nie powtórzyłabym wielu rzeczy, które kiedyś napisałam, bo
wiem, jaka to jest praca – kończy pani
Małgorzata.
kwiecień 2013
Reportaż powstał przy okazji projektu
dokumentacyjnego „Teatr alternatywny i studencki w Lublinie w latach 1965–1990”, który realizuję
w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.
Zespół Teatru Gong 2 i uczestnicy
Lubelskiej Wiosny Teatralnej na
pochodzie pierwszomajowym.
Andrzej Kamiński niesie Elżbietę
Orzechowską.
Fot. Jacek Mirosław.
Ze zbiorów Jacka Mirosława.
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Marlon Brando nosił levisy w Dzikim, a James Dean w Buntowniku bez powodu. W obcisłych i czarnych tańczył Elvis Presley. Potem pokazywała się w nich Marylin Monroe,
a jeszcze później Brigitte Bardot. Do Polski moda na nie przyszła za Gierka. Więcej:
w bloku komunistycznym powstał dżinsowy szlak. Najbliższym miejscem, gdzie można było dostać te oryginalne, były Niemcy. Na razie, tu – w PRL – rządził Gomułka,
dlatego aby być modnym, trzeba było mieć pomysł.
Ze zbiorów Andrzeja Rozhina.

Andrzej Rozhin
(ur. 1940)

Reżyser teatralny, aktor,
scenarzysta, dyrektor kilku teatrów. Studiował
w PWST w Krakowie.
Absolwent filologii polskiej UMCS. W latach
1965–1974 dyrektor Akademickiego Teatru UMCS
Gong 2 (wcześniej Teatrzyk Studencki Gong
7/30),
który
założył
w 1961 roku. Zrealizował
tam trzydzieści premier,
wielokrotnie
nagradzanych na najważniejszych
festiwalach w kraju i za
granicą. W latach 1961–
1974 aktor w Teatrze Lalki i Aktora w Lublinie,
w tym czasie występował również w Kabarecie
„Czart”. Inicjator i dyrektor dziewięciu edycji
festiwalu Lubelska Wiosna Teatralna. W latach
1974–1993 dyrektor i kierownik artystyczny polskich scen, m.in. Teatru

158

Izabella Wlazłowska,
Profesora Seidlera poplątany żywot, Lublin
2009, s. 5–6.
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Na zdjęciu w sieci Levi Strauss ma frak,
muszkę, a w lewej dłoni trzyma kapelusz. Czarny i wysoki. Podobny do tego,
który nosił Abraham Lincoln. Popularny na przełomie XIX i XX wieku. Jakieś
pół wieku później nosiło się inne kapelusze. W Polsce żył mężczyzna, który bywał na Zachodzie. Spacerował po
miasteczku akademickim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
ale nie w dżinsach (dostojnemu mężczyźnie nie wypada! co innego gwiazda filmowa czy artysta), tylko w dobrze
skrojonym garniturze i gustownym meloniku, z laseczką. Nazywał się Leopold
Grzegorz Seidler.
Andrzej Kurowski, były wojewoda lubelski: – Był inicjatorem sadzenia wzdłuż alejek na miasteczku akademickim róż, sztamowych. Chodził
i doglądał ich. Wszyscy wiedzieli, że to
jego konik. Stary gmach humanistyki,
jest tam modernistyczny zegar, który
chyba już nie chodzi. Za moich czasów studenckich gong wybijał godziny. Ponieważ Seidler się troszkę stylizował na Anglię, więc tak jak w Londynie
jest Big Ben, któraś z gazet postanowiła,
trochę prześmiewczo, ale i z pewnym
na serio nastawieniem, nazwać ten zegar – Big Gregory. Na cześć Seidlera.
Zresztą rektor Seidler był osobą bardzo
niekonwencjonalną.
To prawda. Kłaniając się, zdejmował
kapelusz. Wtedy było widać, że ma wy-

sokie czoło i krzaczaste brwi. Profesor
i prawnik, niewysokiego wzrostu. Dość
tęgi, ale nie gruby. Czarnokrucze włosy
i ormiańska uroda. Jego matka Eugenia
była z pochodzenia Ormianką.
– Pochodził ze Lwowa jak ja, a tam była
mieszanka narodowości – mówi Andrzej Rozhin. Reżyser i dyrektor urodzony w 1940 roku. – Rektor Seidler to
był człowiek o ogromnej energii i licznych pomysłach.
Profesor Seidler napisał kiedyś o sobie: – Należę do pokolenia, na oczach
którego, i z jego współudziałem, kształt
świata zmieniał się gwałtownie, wręcz
rewolucyjnie, w każdej dziedzinie. Urodziłem się w przededniu I wojny światowej, więc przeżyłem dwa potworne
kataklizmy wojenne. Rozpadanie się
jednych potęg i powstawanie na ich
gruzach nowych. Przemiany socjalne i ustrojowe. Schyłek kolonializmu,
eksplozję demograficzną i w jej następstwie masowe migracje ludnościowe
oraz urbanizację, a do tego zagrożenie ekologiczne naturalnych warunków
bytowania158.
– Radził sobie z ustrojem, komitetami
partii czy ministerstwami – dodaje
Rozhin, który na pierwszym spotkaniu
z rektorem Seidlerem w Lublinie mógł
mieć bordowe spodnie z rozszerzanymi
nogawkami. Na pewno miał je jeszcze
w Krakowie. To pamięta pani Barbara,
wtedy Michałowska. Oboje studiowa-
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li w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Nie byli zamożni. Kupowali na
przykład jednokolorowe materiały obiciowe i szyli u krawca spodnie. Te Barbary były niebieskie.

kój z kuchnią i balkonem. Kamienica
przedwojenna, ale nie stara. Standard
dobry. Zmieściła całą rodzinę repatriantów, która przyjechała z Kresów159.
– Ciotka zabierała dzieci na wycieczki do lasu. Pokazywała rośliny, tłumaBaśka: wtedy rudawe, dłuższe włosy. czyła zjawiska – opowiada dalej pani
Dziś krótko ścięte. W tamtych cza- Barbara, która, już później, tajniki wiesach studentka Wydziału Aktorskie- dzy zgłębiała w szkole średniej, Unii. –
go PWST, potem wykładowca UMCS. Recytowałam na akademiach. Brałam
Także dziś w błękitach. Nosi kobiecą
udział w konkursach. Recytowałam na
sukienkę i korale na szyi. Tylko na spek- przykład Panią Twardowską. Uwierzytakle chodzi teraz rzadziej. Jakiś czas
łam w swój talent. Potem był teatr. I już
temu oglądała Prezydentki Krystiana
właściwie przez całe życie. Skończyłam
Lupy we Wrocławiu. Nie powaliło jej. polonistykę. Po Krakowie. Andrzej też.
Może dlatego, że trudno zliczyć przedPoznali się właśnie w Krakowie. Chostawienia, które widziała. Obiektywnie
dziła w błękitach. On w bordowych
ocenia nawet to, co robi jej bratanek – dzwonach. Jedli rogale przy StarowiślŁukasz Witt Michałowski, reżyser. Albo
nej. Chodzili do teatru i na holówki160.
córka Klaudyna, która na Słowacji ma
Kiedy umarła jej matka, Barbara powiegrupę teatralną.
działa, że wraca do Lublina. Pojechał
Andrzej Rozhin: – Klaudyna założyła
i on. Pierwsze kroki stawiał w teatrzyku
prywatny teatr Divadlo Kontra. Miesz- poezji prowadzonym przez Zofię Bajuk,
ka w Anglii. Jest genetykiem i tłuma- aktorkę Teatru im. J. Osterwy, a już jeczem. Absolwentką Wydziału Biologii
sienią 1960 roku grał obok Aleksandra
i Nauk o Ziemi UMCS. Stypendystką Aleksego w sztuce Stworzenie świata,
Politechniki Portsmuth. Ma dyplom re- wyprodukowanym przez Estradę Lużysera Uniwersytetu Hull w Wielkiej
belską. Studia aktorskie w krakowskiej
Brytanii.
PWST im. L. Solskiego przerwał, ale
Barbara Michałowska-Rozhin na
zdał eksternistyczny egzamin i w Lubliemeryturze dużo czyta. Siada w fo- nie pracował jako aktor w Państwowym
telu. Ostatnio ze Źródłem Ayn Rand. Teatrze Lalki i Aktora.
Dobiegające co jakiś czas ciche dźwięki to tylko buszujący po jej lubelskim
Pobrali się. Urodziła się Klaudyna. Oboje
mieszkaniu kot. – To był rok czterdzie- w Lublinie studiowali polonistykę. On
sty piąty. Miałam niespełna trzy lata, miał dwadzieścia jeden lat, założył Tejak była repatriacja. Transport z Łucka
atr Gong 2, który w 1961 roku rozpojechał ponad dwa tygodnie. Do Lublina
czął działalność pod nazwą Teatrzyk
przez Opole i Wrocław, bo tam były te- Studencki Gong 7.30.
reny odzyskane. Gospodarstwa, domy,
Andrzej Rozhin: – W Lublinie zjawimieszkania – zaczyna wspominać.
łem się w sześćdziesiątym roku. PrzyJej ciotka Danuta Stachórska wróci- jechałem z Krakowa niespodziewanie.
ła miesiąc wcześniej; przed wojną była
Moi koledzy, z wyjątkiem Barbary Miasystentką na Uniwersytecie Jagielloń- chałowskiej, nie dostali się do szkół teskim, w Lublinie dostała pracę w Kate- atralnych, ale mieli zacięcie aktorskie.
drze Fizyki na powstającym Uniwersy- Skrzyknęliśmy się: Andrzej Jóźwicki,
tecie Marii Curie-Skłodowskiej. Miała
Marek Leszczyński, Piotrek Suchora,
służbowe mieszkanie. Nieduże, po- Ewa Benesz. To ci najważniejsi.
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im. J. Osterwy w Lublinie
(1985–1993).
Ogółem Andrzej Rozhin
ma w dorobku reżyserskim ponad 180 realizacji,
w tym wiele przedstawień
prapremierowych, takich
autorów jak Stanisław
Lem, Michał Choromański, Stanisław Grochowiak,
Tadeusz Różewicz, Władysław Terlecki, Stanisław
Tym, Marian Hemar, Ernest Bryll, Adolf Nowaczyński, Daniel Charms,
Frank Wedekind, Peter
Shaffer, Nikołaj Erdman,
Willy Russell, Aleksander
Wampiłow, Aleksander
Gelman, Curzio Malaparte, Colline Serreau, Tom
Kempińsky, Donald Churchill, Kazimierz Orłoś,
Ewa Lachnitt, Laurence
Boswell, Liz Lochhead.
Oprócz sztuk teatralnych
i musicali A. Rozhin wyreżyserował wiele koncertów galowych, widowisk
plenerowych,
przedstawień kabaretowych, recitali, słuchowisk radiowych,
teatrów telewizji.

Pod Zamkiem Lubelskim stoi pomnik Lubelskiego Lwa, symbol
więzi z rodakami we
Lwowie i na Kresach
Wschodnich. Widnieje na nim inskrypcja:
„W 75. Rocznicę odzyskania niepodległości
Polski i obrony Lwowa.
1918–1993 Rodacy”.
Pomnik powstał z inicjatywy Towarzystwa
Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich, którego
wybitnym działaczem
jest brat Barbary Michałowskiej-Rozhin –
Andrzej Michałowski.
160
Zabawy taneczne.
159

155

ZOMO najmocniej bije brawo
Budynek Chatki Żaka w Lublinie.
Fot. Edward Hartwig, około 1970.
Ze zbiorów Ewy Hartwig-Fijałkowskiej.

161

Autorka książki Gong
2. Spojrzenie w przeszłość. Akademicki Teatr Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin 2004.
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Ma 72 lata, drugą żonę i dwie kolejne
córki: Klarę Konstancję i Aleksandrę161.
Kiedy w sierpniu 2012 roku patrzy na
Chatkę Żaka, ma spodnie w stonowanym kolorze.
– Chatka Żaka była budowana w latach 60., ale ja tego nie pamiętam. Kiedy tu przyszedłem, wszystko już stało, z wyjątkiem sali teatralnej. Jak tu
dziś wchodziłem, co mnie zaskoczyło,
a może uradowało, aczkolwiek minęło
już trzydzieści siedem – liczy w pamięci
– a nie, więcej! Czterdzieści pięć i dwa…
czterdzieści siedem lat! Od roku 1965,
kiedy została otwarta ta część teatralna.
I wie pani, jestem zaskoczony pozytywnie, że wreszcie jest poważny remont!
Nikt nie tknął palcem, żeby to zrobić
przez prawie pół wieku. Od momentu,

kiedy profesor Grzegorz Leopold Seidler Chatkę wybudował. Bo powstała
z jego inicjatywy i pomysłu. Korzystał
z wzorców angielskich. Mówił, że Lublin to angielski Oxford. To była jego
duma. Miał ambicje i jedną cechę, której dzisiaj raczej trudno szukać wśród liderów nauki, a na pewno polityki. Wiedział, co to znaczy kultura!
Profesor Grzegorz L. Seidler od 1950
roku był rektorem UMCS i mniej więcej wtedy zapadła decyzja o budowie
miasteczka akademickiego: domów
studenckich i Domu Kultury Studenckiej UMCS z salą widowiskową: 360
miejsc na widowni, scena z pełnym systemem oświetlenia (89 punktów świetlnych), pulpitem regulacyjnym oświet-
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lenia zbudowanym na transduktorach,
wyciągami itp. oraz zaplecze: kieszeń
na dekoracje, cztery garderoby, kabiny
z natryskami162.
Andrzej Rozhin został dyrektorem
obiektu z etatem na uczelni. Zaplecze
za sceną należało do teatru. Biura, garderoby, magazyny na scenografię. Łącznie z ostatnim pokojem w końcu korytarza, gdzie swój gabinet miał dyrektor
Rozhin. Ściany zdobiły zdjęcia i kolejne
plakaty albo dyplomy z festiwali, których z każdym rokiem było coraz więcej.
Oprócz Gongu na scenie teatru miał
także próby Zespół Tańca Ludowego
UMCS. Nieraz dochodziło między dyrektorami do scysji. I jedni, i drudzy potrzebowali prób na dużej scenie. Często
się zdarzało, że kiedy gongowcy mieli
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próby w swoich garderobach, ZTL tupało na scenie i wkoło powtarzało słynne „Jeleń wodę pije”. Bywało, że w tym
czasie aktorzy Gongu pili inne niż woda
napoje, w tym znane w środowisku studenckim „wino patykiem pisane”. Reżyser Rozhin często przeciągał próby do
1 w nocy. Portier Chatki Żaka – pan Gawroński – miał jakieś metr czterdzieści
wzrostu i zwykle dyżurował nocą. Kiedy zegar wybijał 11, wkraczał zza kulis
na scenę i mówił ochrypłym głosem: –
Minęła 11, wychodzić!
Po jakimś czasie Gong miał już własne, tajemne wejście z drugiej strony
budynku.

Od 1966 roku w Chatce Żaka odbywała
się Studencka Wiosna Teatralna, którą

Scena ze spektaklu Elżbieta Bam
Teatru Gong 2, 1967. Na zdjęciu:
Barbara Michałowska-Rozhin,
Marek Leszczyński, Andrzej
L. Jóźwicki.
Ze zbiorów Andrzeja Rozhina.

162

Aleksandra Rozhin, op.
cit., s. 23.
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Obok: Studencka Wiosna Teatralna.
Fot. Jacek Mirosław, 1970.
Ze zbiorów Jacka Mirosława.
Poniżej: scena zbiorowa ze
spektaklu Każdy.
Fot. Andrzej Polakowski, 1971.
Ze zbiorów Andrzeja Rozhina.

163

OBERIU – Objedinienije Riealnogo Iskusstwa, 1927–1930, rosyjskie ugrupowanie
literacko-teatralne;
propagowało literaturę i sztukę absurdu;
należeli do niego m.in.
D. Charms, A. Wwiedienski, K. Waginow,
N. Zabołocki, http://
encyklopedia.pwn.pl/
index.php?module=
haslo&id=3949233 (dostęp: 5 X 2013).

158

wymyślił Rozhin. Co roku w maju – do
roku 1974 (raz przeniesiono ją na jesień – z powodu wydarzeń 1968 roku).
Przyjeżdżały teatry studenckie z Polski. Nawet z zagranicy. Był to festiwal
młodej kultury.
Postanowienia regulaminów pierwszych edycji Wiosen Teatralnych bywały różne. Na przykład wymagano „zaangażowania spektakli w problematykę
polityczną lub społeczną”. Aby wziąć
udział w Festiwalu Teatrów Studen-

ckich Krajów Socjalistycznych, należało przygotować „spektakl leninowski”.
Andrzej Rozhin: – Przyjeżdżały teatry politycznie kontestujące, na przykład Teatr Ósmego Dnia, Nurt, Warszawska Grupa Teatralna i inne. A ten
festiwal dla „uczczenia rewolucji październikowej” był kpiną studentów z socjalistycznego święta. Szef Kultury Rady
Naczelnej ZSP przeżywał ciężkie chwile na widowni teatralnej. Nie tworzyliśmy teatru opozycyjnego w dzisiejszym znaczeniu, to nie było możliwe
na państwowej uczelni. Ale przedstawienia Gongu nie były „letnie”. Wystarczy przypomnieć prapremierę światową
sztuki oberiutów163 Elżbieta Bam Daniela Juwaczowa (Charmsa), Wietnam
ukrzyżowany, Każdy, Kongo Muller, czyli wyznania mordercy, Życie jawą Brylla! Moje kontakty z tak zwaną władzą,
myślę o komitecie partii, były zerowe.
Nie zdarzyło mi się stanąć na tzw. dywaniku. Myślę, że miasteczko uniwersyteckie było swoistą enklawą wolności.
Działało Radio Akademickie i inne grupy twórcze. Jeden raz w historii Gongu
byliśmy wezwani do komitetu. Było to
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w historycznym czasie – wiosną 1968
roku.

W Komitecie Wojewódzkim PZPR

– Panie sekretarzu, gwarantuję, że oni
pojadą i wrócą. Nie będzie problemu –
tłumaczył rektor Seidler na spotkaniu
teatru i władz uczelni z I sekretarzem
partii, towarzyszem Władysławem Kozdrą. – Bedą sławić dobre imię Polski –
dodał. Gong 2 otrzymał zaproszenie
na Międzynarodowy Festiwal Teatrów
Uniwersyteckich w Parmie.
Teatr Rozhina był głównym obiektem
zainteresowania mediów, BBC i Wolnej Europy. Wywiadów udzielał jego
twórca. Na każdy temat. Podobnie jak
aktorzy.
Andrzej Rozhin: – I po powrocie do
kraju nikt mnie nie wezwał na rozmowę.
Graliśmy we Włoszech sztukę Elżbieta
Bam, wymierzoną przeciwko komunistycznemu totalitaryzmowi Stalina. Generalissimus zrozumiał intencje autora
Juwaczowa i rozstrzelał go, jak tysiące
innych niepokornych twórców. Obalam mit, że wtedy, w latach 60. i 70.,
nic nie dało się robić. Że wszyscy mieli zamknięte usta. A zresztą wtedy to
wszystko było niejednoznaczne. Zdarzało się, że z jednej strony ktoś pracował w komitecie wojewódzkim, a z dru- mier teatralnych. Albo wyjazdów na fegiej miał poglądy zbliżone do paryskiej
stiwale krajowe i zagraniczne.
„Kultury”. Każdy miał swoje prawdzi- – Autobus marki Jelcz należał do uniwe życie, zazwyczaj we własnym domu. wersytetu – mówi Andrzej Rozhin. –
Zjeździł z nami dużą część nieznanej
Gong 2 grał wtedy dużo. Nowe przedsta- nam wtedy Europy. Wiedeń, Parma,
wienie nieraz grano przez kilka mie- Rzym, Monte Casino, Nancy – wylicza.
sięcy, tymczasem powstawały inne.
We Francji na przykład wystawiano
W Lublinie były one prezentowane mię- Elżbietę Bam. Barbara Michałowskadzy innymi podczas Studenckiej Wios- -Rozhin (w roli głównej) była już w ciąży
ny Teatralnej, gdzie na widowni zasia- i zwracała uwagę Francuzów kolorową
dał rektor Seidler i pracownicy naukowi
peleryną zapinaną na kołki w stylu lulubelskich uczelni (UMCS, KUL, WSR, dowym, uszytą z cepeliowskiego pasiaPolitechniki Lubelskiej). Na przykład
ka i zdobioną frędzlami.
profesor Wiesław Skrzydło. Prawnik
Spektakl o Marii Skłodowskiej-Cui prawa ręka rektora Seidlera. To wła- rie w setną rocznicę jej urodzin grali
dze UMCS finansowały produkcję pre- w Lublinie jakieś pięćdziesiąt razy. Na
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Okładka informatora
V. Studenckiej Wiosny Teatralnej
w Lublinie.
Ze zbiorów Anny Nowak.
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z mojego pokolenia albo trochę młodszego, i zapytam: „Co to jest Gong?”, to
ten ktoś pani powie, że był taki teatr i że
chodził na jego przedstawienia. Nie mówię tu o środowisku naukowym. Był to
ewenement. Profesorowie Bartmiński,
Święch, Skrzydło, Pieniążek, Rzewuska,
Gradzik mogą opowiedzieć, co pamiętają, bo pamiętają.

Barbara Michałowska-Rozhin jako
Elżbieta Bam w spektaklu Elżbieta
Bam Teatru Gong 2, 1967.
Fot. Adam Kaczanowski.
Ze zbiorów Andrzeja Rozhina.
Mirosław Derecki,
Odejście Rozhina z Kameny w 1974, [w:] Aleksandra Rozhin, op. cit.
165
Franciszek Piątkowski – dziennikarz i redaktor, wykładowca
akademicki. Był m.in.
korespondentem terenowym studenckiego miesięcznika „Itd”;
twórcą i liderem grupy KEKS (Krąg Entuzjastów Kultury Studenckiej), redaktorem
„Sztandaru Ludu”; publicystą „Gazety Białostockiej”, zastępcą redaktora naczelnego
miesięcznika literatury faktu „Kontrasty”;
kierownikiem Działu
Publicystyki Kulturalnej i Krytyki Teatralnej
w „Akcencie”. W latach
1988–1991 twórca i redaktor naczelny „Relacji. Tygodnika Wschodniego”. Dziennikarz
„Kuriera Lubelskiego”
i „Dziennika Wschodniego”. Laureat ogólnopolskich konkursów na
reportaż.
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każdym seansie tłumy uczniów. Tylko środowisko Teatru im. J. Osterwy
w Lublinie było oburzone. Na tę okazję miało własną sztukę. Teatry różniła
frekwencja na widowni, ta w Osterwie
świeciła pustkami – autorem przedstawienia był Józef Gruda, a dyrektorem teatru Kazimierz Braun. Młody, ambitny,
utalentowany. Napisał list do dyrektora
Rozhina, w którym spytał, jakim prawem Gong 2 zrobił spektakl, na który
przychodzą uczniowie lubelskich szkół.
Przez trzynaście lat istnienia teatru
Rozhin wyreżyserował trzydzieści premier (sam Gong 2 ma na swoim koncie o dwie więcej), to prawie sześćset
spektakli. Gong 2 brał udział w ponad trzydziestu festiwalach krajowych
i międzynarodowych, zdobył liczne nagrody164. Widownię próbuje oszacować
Franciszek Piątkowski165. Jest zdania, że
przedstawienia Gongu widziało jakieś
dziesięć tysięcy młodych inteligentów
rocznie. Choć, jak sam podkreśla, w Teatrze Gong bywali też inteligenci starsi.
Każde przedstawienie zwykle gromadziło na widowni komplet. Bilety w cenie piwa.
Andrzej Rozhin: – Mogę dziś z panią wyjść na ulicę i jak spotkamy kogoś

Redaktor Franciszek Piątkowski wylicza przedstawienia Teatru Gong 2:
Pieśni i songi pana Brechta, Elżbieta
Bam, Za! (kronika 1917 roku), Dialog
na Święto Narodzenia i Każdy. Dobrze
pamięta też dziesiątą premierę Gongu
– Twój powszedni morderca, o której napisał: „Wyszedłem z tego przedstawienia wściekły, a przyczyny wściekłości
były takie: to nie był mój teatr. W moim
teatrze były fotele, rampa i kurtyna,
dzwonki wzywające na widownię, na
scenie było »po bożemu«. Po drugie:
byłem wtedy już i jeszcze poetą i łapczywym czytelnikiem poezji. Ale nie
L. Aragona, nie W. Woroszylskiego
i wszystkiego, co było z natrętną tezą.
Co innego Saint-John Perse, R. Tagore,
krakowska awangarda i jej potomkowie”.
Redaktor Piątkowski nie tak dawno wspominał swoją recenzję z 1966
roku z premiery Pieśni i songów pana
Brechta. Pamięta swój tekst jako jeszcze nieporadny, że jemu samemu zabrakło trafnych słów i koniecznej wiedzy, żeby przełożyć tekst teatralny na
pisany. Wspomina i to, że bardzo chciał,
ale język był za mało giętki, aby nazwać
najważniejsze walory przedstawienia:
ruch i światło, kostiumy i charakteryzację, scenografię i rekwizyty, aktorską
mowę, dźwięk i rytm przedstawienia.
Jako inne i bardzo świeże odebrał cel
i sposób uruchamiania aktorskiego zespołu: solista i grupa, soliści i tłum, gra
całą sceną, a nie – jak się nieraz zdarzało – plan pierwszy, markowany drugi,
a dalej martwica.
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Redaktor reżysera Rozhina nazywa dyktatorem i podkreśla, że do dziś mówi się
o nim w Lublinie jako o satrapie. Był
też tyranem dla swoich aktorów, to już
zdanie Elżbiety Orzechowskiej, która
u niego grała. Budził respekt i szacunek,
nieraz nienawiść. Więcej: mówiło się, że
rektor Seidler chodził z Andrzejem Rozhinem po Chatce Żaka i każdemu, kto
się nawinął i na to zasługiwał, przedstawiał reżysera, mówiąc: „Mój przyjaciel –
Rozhin”. Podobno w tym samym czasie
po Krakowskim Przedmieściu w Warszawie chodził Adam Hanuszkiewicz
i wołał: „Rozhin jestem!”.

Od lewej: Andrzej Rozhin, Barbara
Michałowska-Rozhin, Kazimierz
Nuckowski. Ze zbiorów Andrzeja
Rozhina.

pogorszył się o ileś procent. Tynki poodpadały, tylko są zasłaniane wiejskim
szyldami, jak w Garwolinie, tak się kie-

Mieszka w Warszawie. Lublin odwiedza.
Jak teraz. Albo trzy miesiące wcześniej, kiedy obchodził 50-lecie pracy166.
Patrzy na Lublin i na to, co się zdarzyło. Wydaje mu się, że to nie było tak
dawno. – Ten czas się kurczy – mówi. –
Nie mam świadomości tego przemijania, bo tak jest wtedy, kiedy coś się
zmienia. Na przykład gdybym tu przyjechał i byłyby szklane domy, sięgające nieba wieżowce, podziemne przejścia przez znane mi ulice i nowoczesne
metro, zauważyłbym zmiany. Niestety mam świadomość, że wszystko stoi
w miejscu. Po tym okresie „gongowym”
i po 10-letniej przerwie byłem tu jeszcze dyrektorem Teatru im. J. Osterwy
(1985–1993) i dopiero w dziewięćdzie- dyś mówiło. A ta Chatka niech piękniesiątym trzecim na stałe wyjechałem do
je – dodaje.
Warszawy. Kiedy były dyskusje o Unii,
Remont finansuje głównie Unia.
brakowało nam tego i tamtego. Myśla- Chatka ma stanowić nowoczesne cenłem, że jak już będziemy w Unii, nastą- trum. – Była miejscem, przez któpi widoczna zmiana. Coś, co jednego
re przewijało się mnóstwo ładnych
dnia jest zielone, zmieni się w czerwo- i brzydkich dziewczyn czy chłopaków
ne, że coś wybuchnie. Ale nic nie wybu- – wspomina pan Andrzej. – Było jak
chło. Gdyby chociaż jeden fantastyczny
w ulu. Od dawna tak nie jest, bo czaobiekt wybudowali! Warszawa też jest
sem tu bywam. Dobrze, że nie ma tu
miastem, gdzie miejscami jest katastro- już stołówki, bo studenci jej nie chcą.
falnie, ale centrum rośnie i rośnie, i jak Ale nie jest już Chatka Żaka magnektoś po dziesięciu latach przyjeżdża, sem zdarzeń artystycznych. Nie ma
widzi zmiany. Tu, proszę, ulica Nad- tutaj ważnego teatru czy innej formabystrzycka albo Narutowicza, ich stan
cji twórców. Zmniejszyło się chyba zanr 42 (2013)

Scena zbiorowa ze spektaklu Pieśni
i songi Pana Brechta. Od lewej:
Anna Węgłowska, Joanna Michalik,
Danuta Kowalska, Bożena
Kazberuk, Elżbieta Orzechowska,
Barbara Michałowska, Andrzej
Rozhin (w środku), Anatol
Nikonorow, Kazimierz Bryk,
Ireneusz Niedzielski, Leszek
Nieoczym, Krzysztof Barszczewski,
Marek Leszczyński. Fot. Waldemar
Stępień. Ze zbiorów Andrzeja
Rozhina.

166

Po przygodzie z Gongiem 2 pracował w profesjonalnych teatrach.
W latach 1974–1993 był
dyrektorem i kierownikiem artystycznym
Teatrów im. J. Osterwy
w Gorzowie Wielkopolskim, im. St. Jaracza
w Olsztynie, w Szczecinie (Teatr Polski), im. J.
Słowackiego w Koszalinie oraz im. J. Osterwy
w Lublinie, gdzie odnosił wielkie sukcesy artystyczne i frekwencyjne.
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Skąd w panu teatr? – pytam.

Andrzej Rozhin: – Teatr był w szkole średniej. Kończyłem Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
pod Krakowem. Bardzo intelektualne miejsce. Stamtąd jest na przykład
Kazimierz Wyka czy Anna Seniuk, no
i paru innych zacnych ludzi. Studiowałem w Krakowie. Kiedyś to było sito! Egzaminy wstępne nie były łatwe. Wydaje
mi się, że był to zdrowszy system – to
jedno. A drugie: istniał system pomocy,
stypendium, nakaz pracy.
– Potem był Lublin, a czemu Gong się
skończył?
– A!
– Bo pan wyjechał?
– Ja wyjechałem.
– Bez pana nie było Gongu.
– No nie było. Objąłem dyrekcję teatru zawodowego w siedemdziesiątym
czwartym i wyjechałem z Lublina. Oni
jeszcze próbowali coś robić, ale zabrakło lidera. Nie mieli kogoś, kto by to
związał. Wie pani, to trzeba by tak powiedzieć, że to był mój teatr. Stworzyłem go, robiłem go i skończył się.

Andrzej Rozhin w maju 1974
roku, kiedy żegnał swój teatr
Gong 2 i odchodził na stanowisko
dyrektora i kierownika
artystycznego Państwowego
Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie
Wlkp.
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interesowanie działalnością kulturalną wśród studentów. Z jednej strony
gonią za kasą, z drugiej brak im ambicji, a z trzeciej nie ma tych liderów.
Tych bożych wariatów, tworzących
swoją sztukę i przyciągających grono
wiernych wyznawców. No i jeszcze po
czwarte: w Lublinie wiele się dzieje,
jest wiele świetnych teatrów, imprez,
festiwali. Życie skupia się poza miasteczkiem akademickim, które nie jest
już atrakcyjne dla młodego człowieka. Tu jest sypialnia, salon przeniósł
się choćby na Stare Miasto z jego teatrami, dziesiątkami pubów, restauracji,
klubów i piwnic. Aktywność twórczą
zastąpiła konsumpcja. I piwo.

Ze zdjęcia z roku 1974, kiedy zakończył
działalność teatr Gong 2, patrzy Andrzej Rozhin. Ma dłuższe włosy, ciemne,
odsłonięte czoło. Nosi czarną koszulę
i jasną kamizelkę (trudno powiedzieć,
czy białą, bo zdjęcie nie jest kolorowe).
Żegna się z Gongiem, by zostać dyrektorem i kierownikiem artystycznym Państwowego Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim.
Andrzej Rozhin: – Miałem benefis
w maju 2012 roku w Teatrze Starym
i przyszło ze dwadzieścia osób z mojego starego Gongu. Oni wszyscy się ze
sobą kontaktują. Niektórzy wyjechali
do Warszawy, ktoś mieszka we Włoszech, w NY, w Koszalinie, w Paryżu,
w innych miejscach na świecie, ale kontakt jest. Kiedy moja córka Klaudyna
przyjeżdża z Anglii do Warszawy i gra
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spektakl, to oni wszyscy się skrzykują
go. Podobno bardzo znaną”. Doskonale
i nagle widzę na widowni moich kole- pamiętam Wandę – podkreśla Andrzej
gów, którzy przychodzą oglądać przed- Rozhin. Pamięta, choć przez teatr w ciąstawienie mojej córki. Wie pani, jest
gu tych trzynastu lat przewinęło się potaka gwarancja, że jak człowiek umrze, nad sto pięćdziesiąt osób.
to oni przyjdą i nie będzie pusto na pogrzebie. Tych pogrzebów było już kilka. Jakim pan był reżyserem? – zadaję kolejNiestety. Ta grupa członków Gongu jest
ne pytanie.
bardzo uczuciowa i mocno związana. – Dobrym, trudno mi mówić.
Żyje jeszcze tamtymi wspomnieniami – Jaki powinien być reżyser? – dopytuję.
z lat 1961–1974. Oni byli wtedy głów- – Dziwne pytanie, pierwszy raz słyszę –
nie studentami i spędzili kilka lat w te- odpowiada i chwilę myśli. Potem tłuatrze. Teraz pracują w różnych zawo- maczy: – Musi mieć wizję. Potem widach. Wczoraj opowiadała mi scenograf
zję musi przenieść na scenę, to też jego
Teresa Targońska o Wandzie Wróbel – zadanie. Bo ważne jest, żeby wiedzieć,
że ta mnie wspominała. „A co się z nią
jak przedstawienie ma wyglądać i co ma
dzieje?”, spytałem. „Wędrowała, była
znaczyć, ale najważniejsze, żeby umieć
w Berlinie, wyszła za mąż, rozwiod- przełożyć to na scenę, czyli wprowadzić
ła się, przyjechała i stworzyła w Puła- elementy, które tworzą przedstawienie:
wach prywatną szkołę języka angielskie- muzykę, światło, charakteryzację, deko-
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Scena ze spektaklu Trismus, 1969.
Na zdjęciu Henryk Byra, Janina
Michalik, Piotr Niemczyk.
Ze zbiorów Andrzeja Rozhina.

163

ZOMO najmocniej bije brawo
mii Sztuk Pięknych – wyjaśnia Barbara
Michałowska-Rozhin. – Dbali o oprawę scenograficzną spektakli i przede
wszystkim o kostiumy szyte na przykład ze szmat. Zresztą tu jest mój portret. – Pani Barbara wskazuje na ścianę
przy schodach, którą zdobi fotografia
Adama Kaczanowskiego. – Niech pani
zobaczy, grałam Polę. To wszystko, co
jest na kapeluszu, było uszyte właśnie
z różnych szmat.
Kazimierz Bryk pamięta, jak przez
całą dobę, tuż przed Pieśniami i songami Pana Brechta, Leon i Ela Barańscy przerzucali niezliczone ilości tkanin
i starych ubrań.

Scena ze spektaklu Kłusownicy
Teatru Gong 2. Na zdjęciu Ewa
Łabuńska i Andrzej Mickis.
Ze zbiorów Andrzeja Rozhina.
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racje czy kostiumy, etc. A najważniejsze: poprowadzić aktora, pomóc mu
się odnaleźć w roli, w postaci scenicznej. Główną ideę i formę, wizytówkę
Gongu 2 stanowiła inscenizacja. To były
duże widowiska – w tej chwili pani takich w teatrach offowych nie zobaczy
– z muzyką i wielką scenografią, która
ledwie mieściła się na scenie naszego teatru. Mój teatr był teatrem inscenizatora. Nie wiem, czy pani oglądała zdjęcia.
Aha. Tam doskonale to widać.
Zgadza się. Po pierwsze: na scenie niezwykle liczna obsada aktorska, po drugie: widać ruch sceniczny. Po trzecie:
monumentalne scenografie. I wreszcie punkt czwarty: kostiumy – choćby wielowarstwowa sukienka i rozłożysty kapelusz Polly z Pieśni i songów
Pana Brechta (pierwszy duży spektakl
z tłumem, pełną scenografią i wspaniałą muzyką).
– Już wtedy zaowocowała znajomość
z Leonem Barańskim i jego żoną Elżbietą, parą plastyków z krakowskiej Akade-

Leciały sznury i różne tasiemki. Dobrane tworzywo cięli na kawałki. Pruli, co
dało się spruć, i dalej zszywali na nowo,
lecz niekoniecznie tak, aby te wytwory
plastycznej wyobraźni dało się zakwalifikować jako ubranie. Wytwory były
kostiumami. Jak kapelusz ze szmat albo
wielka kokarda na głowie i kołnierz pani
Barbary ze spektaklu Elżbieta Bam.
Mówiło się, że Leon Barański ciskał
nożyczkami w natrętów, którzy chcieli
podejrzeć zaimprowizowaną naprędce
pracownię plastyczną. Pewnego razu,
dzień przed premierą Pieśni i songów,
Leon zawołał Kazia Bryka. Aktor przyszedł na przymiarkę. Leon zawiesił na
nim ni to fartuch, ni to prochowiec. Powiedział: – To, co widziałeś przed chwilą, jest zaledwie wstępną wersją kostiumu, który być może, bo sam nie mam
jeszcze pewności, będziesz wkładać,
wychodząc na scenę.
Kazimierz Bryk: – Nic nie zmieniło
się w sposobie i atmosferze pracy nad
scenografią w późniejszych prezentacjach Gongu 2. Leon coraz częściej samodzielnie, już bez pomocy Eli, projektował scenografię i kostiumy, kroił,
zszywał, malował. W oczach miał pasję
tworzenia i absolutną niezgodę na prozę dnia codziennego, w szczególności
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na braki asortymentowe w tworzywie,
bez którego nie mógł zmaterializować
swoich artystycznych wizji, a którego
nie był w stanie zapewnić wyczerpująco nawet bardzo serdeczny mecenat
władz UMCS i Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich. Leon spalał
się cały w swoim zajęciu167.

Kostiumy były przeróżne. Od sukni po

stroje, które trudno określić. Na fotografii jest na przykład Ewa Łabuńska w długiej sukni. Zdaje się, że białej
(znów czarno-białe zdjęcie). Z elementami koronki. Może tiulu. To ze spektaklu Kłusownicy. Na kolejnej fotografii scena zbiorowa: aktorzy ubrani jak
nędzarze – w podarte szaty, w których
pełno dziur, krzywo pozszywane. Następnie znów kostiumy wielowarstwowe. Z dużej ilości materiału, na głowach
przedziwne peruki – to przedstawienie
Każdy. Wreszcie jest i reżyser Andrzej
Rozhin w Pieśniach i songach Pana
Brechta. Na głowie czarny melonik sceniczny. Spodnie zdaje się, że szyte z kilku skrawków różnych tkanin. Wygląda
to na robotę pana Leona. Rozhin tak
ubrany i z jego urodą spokojnie mógłby
zagrać w amerykańskim filmie. I być
może dziś mielibyśmy nie tylko spodnie Levi’s, ale i markę awangardowych
projektów Leona.
sierpień 2012
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Kazimierz Bryk, Leonowe
fantazje, [w:] Aleksandra
Rozhin, op. cit.

Andrzej Rozhin w spektaklu Pieśni
i songi Pana Brechta.
Ze zbiorów Andrzeja Rozhina.

Wypowiedzi Franciszka Piątkowskiego na podstawie
jego artykułów zamieszczonych w książce Wybrałem
teatr, o teatrze Andrzeja Rozhina z okazji jubileuszu
50-lecia pracy artystycznej” (1961–2011), red. Tomasz
Miłkowski i Anna Kulpa, 2011, oraz wspomnianej
monografii Aleksandry Rozhin.
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Minstrel
na emeryturze wędkuje i chodzi na grzyby. Ma szklarnię, 70 m kw., i hoduje winogrona,
odmiana włoska, deserowe, zielone, grona do półtora kilograma.

Ze zbiorów Krzysztofa Radzkiego.

Krzysztof Radzki
(ur. 1946)
Muzyk. Perkusista zespołu Minstrele – w roku
1966 jednego z ośmiu
najlepszych zespołów bigbitowych w Polsce. Były
kierownik Chatki Żaka,
później kierownik działu
administracyjno-gospodarczego UMCS.

YouTube. Wpisuję nazwisko: Radzki,
dalej imię: Krzysztof. Wyskakuje kilka
utworów. Ten z tytułem Bądź, ze mną
bądź ma już 1654 wyświetlenia. Liczba
rośnie. – Wie pani, jak się spojrzy, to
inne też mają po 400, nawet 600 odsłon
– mówi pan Krzysztof, surfując po YouTube. Prywatnie mąż i ojciec. W modnie skrojonych spodniach i koszuli
w niebieską kratkę. Jest po sześćdziesiątce. Nie widać. Dałabym mu najwyżej pięćdziesiąt. Autor muzyki i tekstów. Jego autorskie utwory to efekt pracy
ostatnich piętnastu lat.
Dużo wcześniej występował jako
perkusista.
Pierwsza perkusja była prosta, koloru beżowego, wyłożona masą perłową.
Krzyś miał dziesięć, może kilkanaście
lat i grał w Szkole Podstawowej nr 12.
Potem chodził do technikum budowlanego. Dalej muzykował. Grał w zespole. Kiedyś na próbę przyszedł ich znajomy: – Możecie grać w Chatce Żaka!
– powiedział. – Wy macie sprzęt, my
dobrą gitarę.
Był rok 1965. Ich występ obserwował
rektor UMCS, profesor Seidler. Podobało mu się.
Nazywali się Minstrele. W pierwszym
składzie zespołu byli Leszek Wijakowski (gitara prowadząca), Zbigniew Makowski (gitara funkcyjna), Leszek Józiuk (gitara basowa), Krzysztof Radzki
(perkusja), wokaliści Barbara Kowalska
i Andrzej Żołnierowicz oraz kierownik techniczny Ryszard Lenartowicz.
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W ciągu pięciu lat istnienia przez kapelę
przewinęło się około trzydziestu osób.
Ostatnią klasę budowlanki pan Krzysztof powtarzał. Przez festiwale i przeglądy. Najpierw te miejskie, wojewódzkie
i regionalne, potem ogólnopolskie, jak
na przykład ten z 1966 roku w Gdańsku
– Wiosenny Festiwal Muzyki Nastolatków. Minstrele w roku 1966 należeli
do najlepszej ósemki zespołów bigbitowych w Polsce, obok m.in. Skaldów,
Pięciolinii (późniejszych Czerwonych
Gitar), kapeli Dżamble, Blackout czy
Kwadraty albo Kon-Tiki. Nosili garnitury, a nocą chwytali za pokrętło i łapali fale Radia Luxembourg. Nasłuchiwali,
a potem naśladowali The Shadows, Beatlesów, Rolling Stonesów i innych. Na
Kozienaliach, Dniach Kultury Studenckiej UMCS, zagrali na tarasie Chatki
Żaka. Mieszkańcy sąsiednich bloków
szeroko otwierali okna.
Zespół grał pięć lat. Muzyków stopniowo pochłonęła praca.
Był rok 1971, Krzysztof Radzki został kierownikiem domu studenckiego UMCS przy ulicy Zana. Pracował
tam pięć lat.
Potem był kierownikiem działu spraw
studenckich UMCS (czyli kierownikiem Chatki Żaka). Nadzorował domy
studenckie, współpracował z radami
mieszkańców i zespołami artystycznymi UMCS z siedzibą w Chatce Żaka.
Któregoś razu zaproponował rektorowi
Ryszardowi Orłowskiemu przeniesienie
radia studenckiego z akademika – z racji panujących tam trudnych warunków
– na piętro Chatki Żaka.
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Minstrel
Krzysztof Radzki, perkusista
zespołu Minstrele.
Ze zbiorów Krzysztofa Radzkiego.

Pierwszym redaktorem Radia Centrum
został Jerzy Hoffman.
Jakieś dwa lata przed stanem wojennym
Krzysztof Radzki dostał od rektora Wiesława Skrzydły propozycję przejścia do
działu administracyjno-gospodarczego.
Pracował jako kierownik.
Na uniwersytecie w sumie dwadzieścia lat.
– Grajcie, wraca moda na lata 60. –
w ten sposób dojrzałych już Minstreli
w roku 1995 zachęcali ich fani z czasów młodości.
Powrót kapeli – w Kawiarni Artystycznej Hades w Lublinie – zgromadził dwieście osób, trzy ekipy radiowe,
dwie telewizyjne.
Zespół kolejnych dziesięć lat grał
w Dino Patol Club, którego współzałożycielem był także Krzysztof Radzki.
Przestali, bo moda na lata 60. minęła.
– Tu grał zespół Minstrele – oznajmił
w roku 2005 pan Krzysztof ówczesne-
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mu kierownikowi Chatki Żaka, Grzegorzowi Linkowskiemu, kiedy w prasie
przeczytał, że Chatka szuka pamiątek
(instytucja obchodziła swoje 40-lecie).
Krzysztof Radzki miał sześćdziesiąt
lat. Wszedł do budynku Chatki, skręcił w lewo, korytarzem prosto i potem
na scenę. Rozstawił perkusję.
Koncert zarejestrowano. Dziś zespół
ma swoją płytę z tamtego występu na
żywo. Wtedy, po koncercie, na jednej ze
stron internetowych Marek Chyliński
dodał komentarz: „Pamiętam, jak graliście w 1965 na tarasie Chatki Żaka,
było cudownie. Nowe aranżacje piosenek są super. Gdzie was można posłuchać na żywo?”.
Można w kamienicy przy Bramie
Krakowskiej. Wokół pamiątki zespołu:
zdjęcia oraz instrumenty. Kapela gra
głównie dla znajomych. Albo dla samych siebie. Choć coraz rzadziej, sporadycznie, przy okazji. Hobbistycznie. Dziś w składzie: Janusz Kozłowski
(klawisze), Marian Głąb (wokal i gitara funkcyjna), Jerzy Zientek (gitara ba-
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sowa), Andrzej Żołnierowicz (wokal),
Krzysztof Radzki (perkusja), Ryszard
Lenartowicz (kierownik techniczny).
Krzysztof Radzki siada do pianina
i śpiewa własne utwory. Nagrał płytę.
Namówił go Artur Giordano, realizator dźwięku Radia Lublin. Utwory są
na YouTube. Wszystkie z ostatnich piętnastu lat. Lubi oglądać X-factora i inne
muzyczne programy. Zawsze już będzie
Minstrelem.
lipiec 2012
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Typowy zawodowiec
– Panie dyrektorze, jest pilna sprawa! – – No dobrze, chodźmy – odpowiedział
zawołał z typowym dla siebie zaśpie- Wojciech Boguszewski. Właśnie został
wem Zygmunt Szczawiński. Niektórzy
szefem Chatki Żaka, centrum kultury
nazywali go Gulia. Większość Panem
uniwersytetu.
Kierownikiem. To prawda, był kierow- – To naprawdę ważne. – Pan Kierownik
nikiem. Kierował kinem w Chatce Żaka. prowadził holem.
Na miejscu czekali już Piotr KotowBył starszy, dobrze zbudowany i zwykł
mawiać: „Proszę pana, na głupi amery- ski168 i Stasiek Krusiński. Obaj zajmokański film tłumy, panie, walą. A wczo- wali się filmem.
raj wyświetlałem dobry enerdowski film
Na stole stało pół litra i cztery
szklanki.
i co? Puchi, panie, puchi”. Zygmunt
Szczawiński pochodził z Kresów, stąd – Panie dyrektorze, należy się lepiej pojego akcent.
znać. Proponuję po kielichu i do robo-

Ze zbiorów Wojciecha
Boguszewskiego

Wojciech Boguszewski
(ur. 1952)
Były szef Komisji Kultury
w Zarządzie Wojewódzkim SZSP w Lublinie, menadżer zespołów muzycznych i kierownik Chatki
Żaka. Był związany m.in.
z Polskim Stowarzyszeniem Jazzowym. Obecnie wiceprezes Fundacji
Ochrony i Promocji Dóbr
Kultury NIKE.

Chatka Żaka na tle miasteczka
akademickiego UMCS.
Fot. Jacek Mirosław.
Ze zbiorów Jacka Mirosława.
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Bohater reportażu Belle
époque.
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Miasteczko akademickie UMCS.
Fot. Jacek Mirosław.
Ze zbiorów Jacka Mirosława.

ty. – Pan Kierownik lunął wódką do
szklanek.
Łup! Wypili. Łup! Bez zagrychy. Łup!
– No to do roboty! – krzyknął podochocony Boguszewski. Była końcówka lat
70. – rok 1977 albo już 1978.

Na garnuszku rodziców

Wojciech Boguszewski urodził się
w Lublinie jako syn architekta. Od
dzieciństwa był zaznajamiany z budownictwem i projektowaniem. Uczył
się w Państwowych Szkołach Budownictwa przy Alejach Racławickich, Szkole Rzemiosł Budowlanych i Technikum
Budowlanym. Jakieś pół kilometra dalej było Kino Studyjne „Chatka Żaka”.
Chodził tam z kumplami ze szkoły. Była
końcówka lat 60.
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Pan Kierownik w stołówce w Chatce
Żaka jadł kluski z serem.
Boguszewski poszedł na Politechnikę
Lubelską na kierunek drogi – ulice –
lotniska. Został organizatorem życia
studenckiego. W latach 1972–1973 organizował happeningi fotograficzne,
koncerty, wieczory klubowe. Pierwszy koncert z okazji Dni Politechniki – w sali widowiskowej Chatki Żaka.
Zagrał zespół Tropicale Thaitii Granda Banda. Koncert tej znanej wówczas
w całej Polsce krakowskiej grupy humorystyczno-parodystycznej, założonej przez Zbigniewa Raja, zapoczątkował zmianę zainteresowań Wojciecha
Boguszewskiego. Dlatego sprowadził
do Lublina Marylę Rodowicz i zespo-
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Typowy zawodowiec
ły jazzowe. A także Edwarda Lutczyna,
znanego z rysunków satyrycznych, karykatur i ilustracji. Robił bale, turnieje
piękności. Zorganizował happening fotograficzny w fundamencie akademika
przy ulicy Nadbystrzyckiej. Fundament
przypominał bunkier. Był olbrzymią
skrzynią z dnem i sufitem. Jakieś siedem metrów wysokości, w środku goły
beton, z którego wystawały zbrojenia.
Po dyskusjach i namyśle rektor wyraził
jednorazową zgodę na przedsięwzięcie
artystyczne w tym miejscu. Happening
nawiązywał do wojny i Holocaustu i zakładał między innymi użycie zdechłej
wrony. Znaleziono ją aż za Lublinem.

Pierwsze pieniądze i etat

Związał się z Polskim Stowarzyszeniem
Jazzowym i jego Agencją Koncertową
w Warszawie. Nadal zajmował się kulturą studencką, powtarzając, że nie
ma rzeczy niemożliwych. Jasiek Orzechowski, ówczesny szef Komisji Kultury
Zarządu Wojewódzkiego SZSP, zaproponował mu, aby został jego zastępcą
i zajął się środowiskiem lubelskim.
Na drugim roku studiów Boguszewski działał w Komisji Kultury w Zarządzie Wojewódzkim SZSP. Najpierw od
1973 roku był wolontariuszem, trzy lata
później został pracownikiem etatowym.
Intensywna praca, wiążąca się z licznymi wyjazdami, zaczęła kolidować
ze studiami. Studentem był dobrym,
ze średnią ponad cztery. Politechniki
nie skończył. Zajmował go SZSP i praca w Warszawie. Był menadżerem kilku zespołów (jeździły po Polsce i za
granicę).
– Panie Wojciechu, niech pan się postara skończyć studia – namawiał go
dyrektor Centralnego Ośrodka Upowszechniania Kultury przy Ministerstwie Kultury.
Chciał zostać dyplomowanym impresario. Zaczął studiować pedagogikę
i psychologię. Napisał pracę magister-
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ską z impresariatu. Dziś jest magistrem
UMCS i mówi: – Politechniki nie skończyłem, a w budownictwie pracowałem jedynie u ojca. Niczego nie żałuję.
Okoliczności i nowe pasje spowodowały
zmianę moich preferencji zawodowych.

Na stanowisku dyrektora

Został dyrektorem Chatki Żaka. Nigdy
nie był członkiem żadnej partii politycznej. Ani wtedy, ani teraz. – Wtedy
nie było mi to potrzebne, nie interesowała mnie polityka – wyjaśnia dzisiaj –
byłem typowym zawodowcem. Pewne
rzeczy potrafiłem robić, bo wielokrotnie zatrudniano mnie jako kierownika
przy produkcjach telewizyjnych, turniejach miast, dużych widowiskach, współpracowałem z Grabowskim, Materną,
Wachowiakiem i innymi specami od
imprez masowych. Byłem dobry!
Na studencką akcję Chełm 80 z okazji
rocznicy uchwalenia Manifestu PKWN
miał przyjechać towarzysz Edward Gierek. Dziś pan Wojciech mówi: – Hasło
„Gierek” otwierało wszelkie drzwi, nic
się nie liczyło, miało być wszystko zrobione tak, żeby wypaść dobrze. Potrzebowaliśmy tam chyba kilkuset żołnierzy, proszę bardzo, jednostka wojskowa
do dyspozycji i po temacie. Potrzebny
samolot – był! Po to, żeby z Koszalina
na czas zdążyła znana wówczas grupa Kram. Zaangażowałem wtedy całą
ekipę „chatkową” – opowiada dalej. –
Był taki elektryk, nie na etacie, ale bardzo często przeze mnie zatrudniany do
działań w Chatce. Mieszkał w Świdniku
i miał bardzo atrakcyjną żonę oraz elegancki samochód Citroën DS 21. Wtedy
superlimuzyna, którą Fantomas uciekał w filmie z Louisem de Funès. Ekipę
i elektryka zabrałem do Chełma, wracaliśmy nad ranem. Jego żona migdaliła
się w aucie z jakimś mężczyzną. On pobiegł po kanister z benzyną i oblał auto.
Kobieta wpadła w histerię. Koledzy
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Po lewej Kazimierz Nuckowski,
o którym wspominał Wojciech
Boguszewski. Obok Andrzej Mickis.
Obaj związani z Teatrem Gong 2.
Ze zbiorów Andrzeja Rozhina.

Bohater reportażu
Szmaty Leona.
170
Zespół Tańca Ludowego, więcej w reportażu
Pan Leszczyński z ulicy
Chrobrego.
171
Teatr Provisorium,
Grupa Chwilowa i Scena 6.
172
Reżyser Teatru
Provisorium.
173
Bohater reportażu
ZOMO najmocniej bije
brawo.
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samo: czy była to sprzątaczka, docent,
czy profesor – wyjaśnia. Boguszewski
też dbał o równouprawnienie. – Jako
dyrektor musiałem podejmować decyzje o dostępności do sali widowiskowej
– opowiada. – Był ZTL170, teatry171, inne
zespoły. Problemy i scysje zdarzały się
zawsze. Kiedy ja się zajmowałem kulturą, miała miejsce próba zdominowania
zespołów działających w Chatce Żaka
przez teatry, ale staraliśmy się nikogo
nie preferować. Po stanie wojennym te
teatry gloryfikowano i nic prócz nich
się nie liczyło. Wtedy była „Solidarność”,
mieli poparcie jako teatry kontestacyjne. Ale im bardziej ktoś afiszował się
ze swoją opozycyjnością – nie myślę na
obezwładnili furiata i tym sposobem
przykład o Opryńskim172 albo „Borówie”173, bo ci niczego nie manifestowajego żonę i faceta uratowano. Potem
li – tym mniej miał wspólnego z prakrozwód, to oczywiste. Tak to bywało.
tyczną opozycją. Partyzant nie afiszuje
Dobrze wspomina Kazimierza Nuc- się z tym, co robi. Manifestował ten, kto
kowskiego, niedoszłego weterynarza, musiał pokazać to swoim mocodawktóry był pracownikiem technicznym
com i chciał się uwiarygodnić. To bari scenografem przy teatrze Andrzeja
dzo znane osoby, na przykład był taki
Rozhina169. No i pana Szczawińskiego. pan Leszek Moczulski, w tamtym czaZ przedwojenną maturą, wykształce- sie uznawany za czołowego opozycjoniem rolniczym i dobrym zdrowiem. nistę. Przechodził z jednego więzienia
Który zwykł pić szklankę mleka i brać
do drugiego, wielokrotnie aresztowany,
dziesięć kropel jodyny. Albo pić wódkę, a co się okazało? Był pracownikiem kapowtarzając: „Czym się strułeś, tym się
drowym SB. Jest kilka historii, które polecz”. W bojach zaprawił się przed woj- twierdzą moją tezę. To moje zdanie, czy
ną, kiedy jako zarządca w majątku miał
ktoś się będzie zgadzał, to jego prywatpod biurkiem bańkę na mleko pełną
na sprawa. Wtedy był najlepszy okres tebimbru i półlitrowy kubek. Któregoś
atru studenckiego i teatry zostały uznaponiedziałku, w stołówce Chatki Żaka
ne za ostoję opozycji. Ale tu, w Chatce
był to dzień bezmięsny, jak zwykle zjadł
Żaka, nie istniał problem gry opozycyjkluski z serem, by potem nagle, tego sa- nej, pewne rzeczy robiło się niechcący.
mego dnia, po raz pierwszy zachorować, Jeśli Grupa Chwilowa przewoziła popo raz pierwszy pójść do lekarza i po raz
wielacz przez granicę, to przewoziła.
pierwszy umrzeć.
Bardziej decydowały o tym koleżeńskie
sprawy. Bardziej chodziło o to, żeby koMiał pomysł na rządzenie. – Każdy
muś pomóc, niż o to, żeby innemu tym
szanował swoją robotę – mówi dziś. – dokopać! A dziś to się nazywa działalChatka Żaka miała autonomię, nie było
nością opozycyjną. Jak byłem dyreknajmniejszych problemów z UMCS.
torem przed stanem wojennym, odpoCenił rektora Wiesława Skrzydłę: – wiednie służby teatrom się przyglądały,
Szanowany, traktował pracowników tak
ale nic takiego niepokojącego się nie
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Spotkanie w Chatce Żaka
z rektorem UMCS Wiesławem
Skrzydłą (drugi z prawej),
członkiem Prezydium Zarządu
Regionu NSZZ „Solidarność”
Włodzimierzem Blajerskim
(pierwszy z prawej), które odbyło
się podczas strajku w Chatce Żaka
w 1981 roku.
Ze zbiorów Marka Marcinkiewicza.

działo. Owszem, były w Chatce regularne wizyty i rozmowy dwóch panów:
Gwiazdy i Gałązki, bo działała cenzura, kontrolowano teksty wygłaszane na
spektaklach albo występach kabaretów,
sprawdzano, czy formalności są dopełnione, ale akcji, żeby kogoś stąd zabrali,
nie przypominam sobie. Jak zabierali to
później, w stanie wojennym.
Boguszewski wtedy już nie kierował
Chatką Żaka. Był impresario.

Z hiszpańskim wynagrodzeniem

Nocą z 12 na 13 grudnia 1981 roku Wojciech Boguszewski wracał z Wiednia
(jako impresario dużo podróżował). Na
granicy pobieżna kontrola. Jest pewny, że widział duże kolumny wojska od
strony czechosłowackiej. Dziś twierdzi,
że bzdury opowiadają ci, którzy mówią,
że do Polski wojska nie chciały wejść:
– Kiedy ja je osobiście widziałem pod
granicą. Te kolumny przemieszczały się
w kierunku polskiej granicy i gdyby nie
stan wojenny, byłoby u nas to, co w Czechosłowacji. Co by było? Wkroczyłby
Układ Warszawski.
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Wojsko widział też wcześniej. Latem
1981 roku w Radawcu pod Lublinem
patrzył na lądujące rosyjskie samoloty
z komandosami, którzy ulokowali się
w radawieckim lesie. Nocą przyjechał
pociąg z ciężkim sprzętem. Boguszewski jest zdania, że Czesi i Niemcy stacjonowali także w lesie w Konopnicy pod
Lublinem: – Gdyby nie stan wojenny,
w ciągu czterech dni cała Polska zostałaby zajęta – podkreśla.
Nocą z 12 na 13 grudnia jechał do
rodziny na święta. Po Bożym Narodzeniu miał w planach lot do Hiszpanii. I roczny pobyt. Zakontraktował już
trasę koncertową dla swojego zespołu
Royal Rag. Kapela pojechała 10 grudnia.
Boguszewski chciał zabrać żonę i córkę.
Na początku stanu wojennego pojechał do Warszawy, aby się dowiedzieć,
w jaki sposób może wyjechać. Zespół
był już w Hiszpanii.
Panowie w Polskiej Agencji Artystycznej PAGART – już w mundurach
– kazali mu czekać. Dostał odpowiedź:
nie wyjedzie pan. Ale skorzysta pan na
tym finansowo To, co pan miał zarobić
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w Hiszpanii, dostanie i tak. Wyjdzie pan
na tym lepiej, bo pieniędzy nie wyda.

Najdłużej był impresario

Jako impresario zawodowo pracował do
osiemdziesiątego drugiego. Stara się nie
pamiętać złych rzeczy i wspominać te
dobre (dla zdrowia!). Nie narzeka i deprymuje go upartyjnienie życia publicznego w Polsce.
– Jest chyba większe niż za komuny
– mówi. – Teraz są środki techniczne, których wtedy nie było. Jak kiedyś
pracodawca chciał pracownika zwolnić, robił to inaczej. Z szacunkiem,
elegancją i kwiatkiem w dłoni. Dziś
pani przychodzi, a portier pani nie
wpuszcza – kwituje.
– Kiedyś było lepiej, za Gierka?
– Nie, kiedyś nie było lepiej, było inaczej. Lepiej pod pewnymi względami.
Lepiej w służbie zdrowia, lepiej ze sprawami socjalnymi, bo nieważne, gdzie się
pracowało – każdemu należał się urlop
i większość było na ten urlop stać. Istniał fundusz wczasów pracowniczych
i każdy mógł jechać, a dziś na urlop jedzie ten, kto ma kasę. Nie było takiego
rozwarstwienia społecznego. Dziś jest
też więcej ludzi bez mieszkań albo tych,
którzy gustują w dziwnych pseudoalkoholowych wynalazkach, bo kiedyś działały ośrodki i izby wytrzeźwień, które
teraz są likwidowane.
– A z czym było wtedy gorzej?
– Istniała cenzura, aczkolwiek uważam,
że dziś też ona jest na portalach internetowych. Cenzorzy nazywają się dziś
moderatorami i administratorami.
– Coś jeszcze?
– Nie było otwartych granic! Dzisiaj
dawny Pewex mamy w każdym osiedlowym sklepie.

Biznesman
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Aktor Grupy
Chwilowej.
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Mieszka w Lublinie. Pracował na całym świecie. Robił wiele. Na przykład
miał warsztat samochodowy, produ-

kował narzędzia i części samochodowe.
Zajmował się też konfekcją, którą produkował w Polsce i za granicą, zaopatrując hipermarkety. Szył dla armii, pogotowia ratunkowego i służby zdrowia.
Z bawełny szył w Chinach oraz Indiach,
z akrylu w Bangladeszu, polary w Indonezji. Kiedy robił stroje do koszykówki
dla NBA, pracowało dla niego 2500 ludzi, za czym niestety szło 2500 problemów. Żył intensywnie, organizm zaczął
dopominać się o swoje prawa.
Poczuł się gorzej. Poszedł po receptę.
Lekarka zrobiła mu EKG. Okazało się,
że miał zawał. Za chwilę był w szpitalu.
Dostał drugą szansę, musiał zdecydować: zwolnić i żyć dłużej albo pracować
dalej i ryzykować. Wybrał to pierwsze.

Dorobek życia

Robił to, co dawało mu satysfakcję nie
tylko finansową. Otaczał się ludźmi,
których lubił i cenił. Dziś razem z Jerzym Lużyńskim174 ma fundację i jest jej
wiceprezesem. Obaj są daleko od polityki, choć niektórzy chcą ich do siebie
przywiązać.
– Dziś obserwuję Chatkę Żaka z dystansu, nikt mnie tu nigdy nie zaprosił, pani jako pierwsza mnie poprosiła,
żebym coś o Chatce Żaka powiedział –
mówi Wojciech Boguszewski. – Nikogo wcześniej nie interesowało skorzystanie z moich doświadczeń, ja też o to
nie zabiegałem. Gdyby ktoś chciał, toby
do mnie dotarł. Mam kontakt z Krzyśkiem Borowcem, z Jurkiem Lużyńskim.
Nadal robię to, co lubię. Funkcjonuję
w tych samych trybach, w jakich obracałem się w Chatce, i w tym, co mi się
podobało – dodaje. Zajmuje się promocją Polski za granicą. Na koniec wspomina swój pierwszy wyjazd na Zachód.
Miał dwadzieścia lat i przypadkiem został szefem wyprawy studenckiej szlakiem walk Polaków na frontach II wojny światowej. Na wyjazd zgodę wyraził
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Typowy zawodowiec
rektor. Fabryka samochodów dała studentom dwa żuki. Dzień przed wyjazdem przyszła informacja, że Związek Radziecki nie zezwala na wjazd na
swoje terytorium. Trasa biegła z Polski przez NRD i RFN, państwa Europy
Zachodniej, Tunezję; dalej w planach
były Egipt i Turcja, ZSRR. Rosjanie się
oburzyli: Związek Radziecki na końcu?!
Rektor decyzję cofnął, fabryka zabrała
żuki, któryś student rzucił pomysł: – Jedziemy stopem!
Było ich pięciu: Jasiek Orzechowski,
Mietek Dziubiński, Staszek Zając, Staszek Szymanek i Wojtek Boguszewski.
Wsiedli w pociąg do NRD i wysiedli
w Berlinie Wschodnim. Zwiedzili Berlin Zachodni i wrócili do wschodniej
części miasta. Znów w pociąg, już do
Eisenach, gdzie produkowano wartburgi. Granicę chcieli przekroczyć
piechotą.
– Jesteście aresztowani! – krzyknął niemiecki funkcjonariusz.
– Za co?
– Weszliście na teren jednostki wojskowej, który jest częściowo zaminowany.
Mieli mapy węgierskie, tam min ani
jednostki wojskowej nikt nie narysował.
Jako pierwszego przesłuchano Staszka Zająca. Krzyczano do niego po niemiecku. Nic nie rozumiał. Podjął decyzję, że wraca do Polski. Pozostali
studenci kupili bilety, by do RFN pojechać pociągiem.
Na granicy zaczepiła ich NRD-owska celniczka: – Guten Morgen, pieniądze są?
– No są – odpowiedzieli. Mieli wschodnie marki.
– Muszę je zarekwirować, oddam, jak
panowie będą wracać.
– Ale my potem jedziemy dalej!
– Możecie je wydać tutaj.
– Gdzie? Przecież tu nic nie ma. – Zdziwili się. Stacja kolejowa stała w szczerym polu. Był tylko peron i przejście
graniczne.
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– To nie problem – odpowiedziała kobieta, a potem krzyknęła coś po niemiecku. Za chwilę pojawił się bufet na
kółkach, z wódką i słodyczami.
– Bierzemy wódkę! – zdecydowali
jednogłośnie.
Polską turówkę załadowali w plecaki.
Dalej po kolei: po Niemczech była
Holandia, potem Belgia, Francja, Włochy, Austria. Były też Luksemburg, Andora, Włochy – San Remo, Monte Carlo, Rzym, a później Francja, Szwajcaria
i jeszcze Czechosłowacja. Wszędzie studentów pytano o to samo – jak się żyje
w Polsce?
– Nikt głodem nie przymiera – tłumaczyli, bo wyobrażenie Polski na Zachodzie odbiegało od rzeczywistości. – Są
inne samochody, może mamy utrudnienia w podróżowaniu, ale żyje się w miarę normalnie.
Łapali kolejny samochód, zatrzymał
się fiat 127, żółty.
– Pospiesz się! – Wojtek zawołał kolegę po polsku.
– Wy z kraju! – krzyknął wzruszony starszy mężczyzna. Polski Żyd, któremu
Niemcy zabili całą rodzinę. Zamieszkał w Johannesburgu, w Republice Południowej Afryki, i został jubilerem. Leciał
do córki do Londynu. Wysiadł w Amsterdamie i wynajął samochód. Jechał do
Luksemburga, bo tam przyleciały jego
bagaże. – Nie słyszałem polskiego, odkąd wyjechałem – przyznał. Zafundował studentom nocleg w eleganckim hotelu i pokazał Belgię. Dotąd miał traumę
i unikał kontaktu z Polakami.
– Jedźcie ze mną do Anglii! – zaproponował już w Luksemburgu.
– Nie mamy angielskich wiz.
– Załatwię.
Ale mieli inny plan: zobaczyć
południe.
Znów jechali autostopem. Zatrzymał
się trabant z polskim lekarzem.
– Co to za mydelniczka?! – Dziwili się
celnicy na granicy Belgii z Francją.
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Według planu po Francji miały być
kohol, oni turówkę. Zrobiło się swojsko
Włochy.
i wesoło. Rano włoscy celnicy odwieźli
Szybę beemki uchylił chłopak, młod- ich do San Remo.
szy od nich: – Ja do San Remo.
– To my też. – Nie zastanawiali się ani W Belgii na skwerze jedli bagietki z sechwili.
rem i szynką.
– Być tak blisko i nie zobaczyć Monte – Wy z Polski? – spytał mężczyzna. PoCarlo? – rzucił któryś. Wsiedli do auto- lak, emigrant wojenny. Mieszkał na stabusu, przekroczyli granicę włosko-fran- łe w Brukseli i miał za sobą służbę w arcuską w Ventimiglii. W Monte Carlo
mii Andersa. Do Polski nie wrócił, bał
poszli do kasyna, zagrali. Wracali do
się aresztowania. Zaprosił ich do swoSan Remo. Celnik na granicy spytał: – jego domu. Przy którejś kolejce turówki
Gdzie wasze bagaże?
oznajmił: – Coś wam pokażę.
– Jak to gdzie?
Przydźwigał sztabkę, całą ze złota: –
– Przecież nie macie.
To dorobek mojego życia – oświadczył
– Są w San Remo.
z dumą. – Raz do roku idę do jubilera
– Niemożliwe. Nie macie pieczątek
i zanoszę to, co zarobiłem. On to przew paszporcie.
tapia. Sztaba z roku na rok jest coraz
– Bo nikt nie przystawił – tłumaczyli.
większa.
Fakt, wtedy w Ventimiglii wiz nikt
Studenci wpatr y wali się jak
nie sprawdzał.
zahipnotyzowani.
Przyszedł komendant, starszy Włoch.
Polak z Brukseli dodał: – Tak przyJak się okazało, kiedyś przebywał w obo- jemnie mi się patrzy, jak rośnie, bo pozie jenieckim w Rosji. Dalej już mówili
wstała z niczego.
po rosyjsku. Przyszła kolejna zmiana
pracowników. Włosi postawili swój alczerwiec 2012
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Belle époque

Belle époque
Mężczyzna, który będąc nastolatkiem, marzył o listach od Brigitte Bardot, nazywa
się Piotr Kotowski i ma pięćdziesiąt siedem lat. Mając pięć, pierwszy raz poszedł do
kina. Kiedy był w liceum, na pożyczoną legitymację studencką kupował karnety na
pokazy Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Bariera”. Jako student sam miał wpływ na
to, co wyświetlał DKF. Węgierskie reżyserki uraczył chlebem z musztardą. Koledzy
z teatrów nazywali go Piotrusiem Barierą. Kiedy założył Black Cat, kupił na przykład
Blaszany bębenek oraz Imperium zmysłów. Założył też Akademię w Zwierzyńcu i został
jej rektorem.

Taśma pierwsza: dwuzłotówka

Początek lat 60. Miał sześć lat. Nosił
spodenki, szelki i bawełnianą koszulkę.
Niebieską. Był nieduży, oczy miał ciekawskie. Szedł z dużym lizakiem i dwuzłotową monetą w kieszeni. Miał latawiec, żółto-zielono-czerwony, i psa.
Rudawego, o białych łapkach. Świeciło
słońce, wiatr nie dokuczał.
Kiedy się uśmiechał, widać było, że
stracił niektóre mleczaki. Na przedzie
rosły mu już stałe jedynki. Miał na imię
Piotruś. Mieszkał w Ostrowie…
Albo inaczej, zacznijmy od początku:
wiek sześć lat, ale psa nie miał. Zamiast
lizaka lemoniada. Brak szelek. Niewysoki, szczupły, oczy ciekawskie. Śmiał
się, ale zębów nie widać. Było pogodnie,
wiatr lekki. Miał dwuzłotówkę. Nazywał się Piotruś i mieszkał w Ostrowie
Lubelskim.
Dalej wyglądało to tak: Piotruś
z dwuzłotówką w garści szedł ze starszymi kolegami do kina. Była niedziela
i w południe grali bajkę. Jego ciekawskie oczy z każdym kolejnym obrazem
stawały się coraz bardziej okrągłe. To
samo działo się także na innych filmach, dla najmłodszych i młodzieży.
Do czasu, aż w małomiasteczkowym
kinie zabrakło repertuaru. Piotruś był
już Piotrkiem.

nr 42 (2013)

Taśma druga: Brigitte Bardot

Mieszkał na „wyspie”175. A właściwie
nad Tyśmienicą na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Od wielkich ekranów
dzieliła go woda. Podstawówkę kończył w Ostrowie. Liceum miało być już
w mieście. Dużym, bez wielkiej wody,
za to z kinem.
Lublin miał kilkanaście sal kinowych
i szkoły średnie do wyboru. – Ale czy
wybrałem liceum? – pyta, by po chwili
sam sobie odpowiedzieć: – Nie jestem
pewien.
Racja, wybrał Brigitte Bardot.
Może gdzieś widział jej zdjęcia. Wiedział, że jest legendą i że urodziła się
w Paryżu. No i jeszcze to, że skoro chce
wymieniać z nią korespondencję, musi
nauczyć się francuskiego.
VI Liceum w Lublinie miało większą liczbę lekcji francuskiego, ale w klasie sportowej. Dla trzech godzin języka w tygodniu musiał wytrzymać sześć
lekcji WF-u. Oceniając po latach – interes dobry. Po pierwsze, bo francuski
przydał się panu Piotrowi, kiedy tworzył listy dialogowe do filmów. Po drugie, dzięki lekcjom WF po pięćdziesiątce bez zadyszki dobiega na przystanek
autobusowy.
Od Brigitte oddzielała go bariera językowa, inna zaś – od dobrego filmu.

Fot. Maciej Bielec.
Z Archiwum Akademickiego
Centrum Kultury UMCS „Chatka
Żaka”.

Piotr Kotowski (ur. 1955)
Animator kultury filmowej w Lublinie, od lat 70.
Prezes DKF „Bariera”. Kierownik Kina Studyjnego
„Chatka Żaka”. Współwłaściciel firmy dystrybucyjnej Black Cat. Twórca
i rektor Letniej Akademii
Filmowej w Zwierzyńcu.
Twórca Studenckich Konfrontacji Filmowych oraz
innych imprez filmowych
w regionie. Od początku
działalności do chwili
obecnej związany z Chatką Żaka.
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Miasto, w którym urodził się Piotr Kotowski, swoją nazwę zawdzięcza położeniu
geograficznemu, gdyż
„ostrów” w języku starosłowiańskim oznaczał wyspę.
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Kino Staromiejskie w Lublinie.
Fot. Edward Hartwig, ok. 1970.
Ze zbiorów rodziny Hartwigów.

Słyszał, jak rówieśnicy radzili sobie z tą
drugą – w sposób nieco prymitywny
i nie do końca skuteczny. Kreślili datę
urodzenia w legitymacji i wpisywali
inną. Wyczuleni na ten rodzaj fałszu
bileterzy odsyłali uczniów z kwitkiem.
Pomysł Piotrka był lepszy: wchodził
z legitymacją starszego kolegi, delikatnie przysłaniając zdjęcie. Bileter rutynowo patrzył na datę urodzenia, palec
mu nie przeszkadzał, a Piotrek mógł
oglądać filmy – te, które chciał. Te, których nie chciał – słuszne ideologicznie – i tak musiał zobaczyć. Był uczniem i tego wymagała szkoła. Pamięta
na przykład Opowieść o prawdziwym
człowieku. Radzieckie produkcje oglądał także z własnej woli, ale te, które wybrał sam. Kino radzieckie lubi do dziś.

Taśma trzecia: Staromiejskie
i Chatka Żaka

Był dzieckiem, płacił za bilet dwa złote.
Jako uczeń już cztery – tyle, ile dałby
wtedy za piwo albo zapiekankę w któ-
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rymś z pierwszych fast foodów. Niedużo,
bo polityka zakładała masowy dostęp
do dóbr kultury.
Lublin miał wówczas około dwudziestu sal kinowych. Był na przykład Koziołek przy Lubartowskiej, gdzie teraz
znajduje się bazar, Grunwald w Garnizonowym Klubie Oficerskim przy
ulicy Żwirki i Wigury, Gwardia w budynku Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, Ratusz czy Przyjaźń
przy FSC. Kino Kosmos wyświetlało
największe przeboje kinowe, które docierały z Zachodu w reglamentowanej
liczbie, zgodnie z polityką kulturalną
prowadzoną przez rząd PRL przy pomocy Komitetu Kinematografii: filmów
zachodnich nie więcej niż 40% – 60%
dla kina krajów demokracji ludowej.
Kosmos był maszynką do robienia
pieniędzy. Piotrek chodził i tam. Zwykle
w poniedziałki na 13, na pokaz premierowy. Nieraz kosztem ostatnich godzin
lekcyjnych. Bywał też w Staromiejskim
i Kinie Studyjnym „Chatka Żaka”. Te
dwa ostatnie miały repertuar artystyczny. Ambitny, trudny, z różnych szerokości geograficznych i dla węższej grupy
odbiorców.
Zdarzało się i tak, że Staromiejskie
czy Chatka Żaka grały hity, to pan
Piotr pamięta. Tak samo jak długie kolejki do kasy przyciągające koników. No
i szwedzką Księżniczkę w Staromiejskim albo zrealizowany przez Wajdę
w Niemczech film Piłat i inni, na motywach Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa.
Szlagierem Kina Studyjnego „Chatka
Żaka” był bułgarski Kozi róg – na pierwszym seansie o 10 rano komplet studentów na widowni. Któregoś razu w Chatce Żaka usłyszał o Dyskusyjnym Klubie
Filmowym „Bariera”. Powiedzieli mu, że
to miejsce dla studentów. Był jeszcze
uczniem. Staszek Krusiński, jego kolega,
wyglądał na starszego niż w rzeczywistości. Staszek poprosił w kasie o dwa
karnety na DKF „Bariera”.
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Belle époque
Kino Robotnik w Lublinie.
Fot. Jan Trembecki, 1969.
Z Archiwum „Kuriera Lubelskiego”.

Taśma czwarta: Belle époque

DKF „Bariera” był miejscem snobistycznym. W roku 1972 klub założył
Jan Orzechowski. Zaradny student
prawa, który potem podpisał umowę
z Filmoteką Narodową. Umowę, na
którą inni czekali tyle, ile obywatele
na mieszkania. Umowę gwarantującą
filmy, których w czasach reglamentacji nigdzie indziej nie było. Może poza
Iluzjonem. Ale Iluzjon był warszawskim
kinem funkcjonującym przy Filmotece
Narodowej. Zanim Jan podpisał umowę, najpierw podszedł dyrektora Filmoteki „po linii ideologicznej”. Trochę
blefował. Powiedział, że gazety piszą
(zgodnie z programami i wytycznymi
kolejnych plenów KC PZPR), iż w spo-
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łeczeństwie trzeba upowszechniać najbardziej wartościowe produkcje kina
radzieckiego – jako ideowy wzór. Dodał,
że chciałby zrobić przegląd rosyjskiej
klasyki niemej z Aleksandrem Dowżenką, Siergiejem Michajłowiczem Eisensteinem czy Wsiewołodem Iłłarionowiczem Pudowkinem.
Kiedy Kotowski został studentem
polonistyki UMCS, umowa z Filmoteką była już podpisana. Wszedł do
DKF-u i mógł poznawać klasykę, z Fellinim czy Buñuelem. Potem i on decydował o repertuarze Klubu. Pomagał mu
Staszek Krusiński. Grali to, co zakazane.
Wspierały ich instytucje kulturalne
afiliowane przy ambasadach zagranicznych. Na pokazy, jak twierdzi Piotr Ko-
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Szyld kina Staromiejskiego
w Lublinie.
Fot. Jan Trembecki, 1969.
Z Archiwum „Kuriera Lubelskiego”.
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Jan Kondrak – bohater
reportażu Pokój 713.
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Polskich filmów było niewiele, dlatego pokazywali na przykład węgierskie.
W latach 70. kino na Węgrzech, też kraju demokracji ludowej, miało większą
swobodę w kwestii problematyki politycznej, rozrachunków ze stalinowską przeszłością, nawet rokiem 1956.
Węgrzy mówili więcej. Mocnym głosem, bez kamuflażu. ChŻ grała węgierskie filmy, bo pokazywały rzeczywistość przypominającą tę z PRL-u.
Opisywały świeżą, bolesną wspólną
historię. W Chatce pokazywano dzieła, które udało się sprowadzić (pomagał Węgierski Instytut Kultury) – była
ich cała seria, m.in. Gospodarz stadniny (reż. András Kovács) czy Angi Vera
(reż. Pál Gábor). Po seansach odbywały
się dyskusje.
Kotowski tłumaczy: – Te lata 70. to
była złota epoka dla kina studyjnego. Spotykam ludzi z tamtych czasów
i żywo wspominają tamte filmy, których tytuły utkwiły im w pamięci na
całe życie.
Był Absolwent, Pociągi pod specjalnym nadzorem czy – pewnie ze dwadzieścia razy – Blaszany bębenek.

towski, przychodziły służby: specjalnie klubowi nie zaszkodziły. Było za to
interesująco i wesoło. Na ręcznie pisanych afiszach – data i godzina. Zamiast tytułu informacja: „Wszystkie
bilety wyprzedane”. Tak było na przykład wtedy, kiedy grali film dokumentujący strajki z 1980 roku. Albo inaczej,
w miejscu tytułu filmu słowo „Niespodzianka” lub „Wakat”. Im więcej „niespodzianek”, tym pełniejsza sala. Około czterystu miejsc siedzących, stojące
i leżące, a pod drzwiami tłum czekający
na przykład na filmy Waleriana Borowczyka. Niosły powiew wolności i niezależności, tak pamięta je Jan Kondrak176, Taśma piąta: Pan Kierownik
dziś lubelski bard. Wspomina i to, że
Nazywał się Zygmunt Szczawiński i był
wtedy dzięki Piotrowi zagrał pierwszy
pierwszym dyrektorem Kina Studyjnekoncert w Chatce Żaka.
go „Chatka Żaka”. Wcześniej miał kino
– Kondrak był tu w związku z dokumen- objazdowe zasilane energią wytwarzatem o Stachurze, który przywiózł reży- ną przez agregat prądotwórczy na ropę
ser Andrzej Brzozowski – dodaje pan
naftową, stąd w Okręgowym Zarządzie
Kotowski
Kin nazwano Szczawińskiego AgregaPiotr spytał wtedy Jana: – Pokażesz
cikiem. Potem Agregacik szefował kinu
nam te piosenki na żywo?
Koziołek, Staromiejskiemu, by wreszcie
Kondrak kiwnął głową.
zadomowić się w Chatce Żaka, gdzie
Po latach Piotr Kotowski wyjaśnia: – środowisko studenckie z szacunku do
W momentach przełomowych władza
jego osoby i działań nazywało go Pamiała inne problemy na głowie: uga- nem Kierownikiem.
niała się za strajkującymi robotnikami.
Był to dla nas sygnał, żeby spróbować. – Panie Kierowniku, może dodatkoDlatego jako „wakat” czy „niespodzian- we terminy dla klubu? – zapytał Piotr
kę” grałem też Człowieka z marmuru
Kotowski.
– Macie wtorki.
czy Barwy ochronne.
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– Może jakiś czas ekstra? – próbował
dalej.
Widząc entuzjazm studentów, Pan
Kierownik pomagał. Pod koniec lat
70. zbliżał się do emerytury. Kino Studyjne przejął Piotr Kotowski. Prawie
niezauważalnie i naturalnie, bo jego
poprzednik dalej w Chatce Żaka rezydował – jako wyraz szacunku otrzymał
pół etatu.

Taśma szósta: chleb z musztardą

Weszły dwie węgierskie reżyserki. Na
stole musztarda i chleb. Typowe standing party dla przyjezdnych artystów,
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w małym pomieszczeniu z kasą kina,
gdzie pan Piotr miał swoje biuro – DKF
„Bariera” inną siedzibą nie dysponował.
Zwykle na takim przyjęciu każdy miał
swój metr kwadratowy. Jeśli dobrze się
ustawili, kasa mieściła kilka osób. Był to,
mniej więcej od wydarzeń sierpniowych
1980 roku do wybuchu stanu wojennego,
taki okres, że półki sklepowe były jeszcze bardziej puste niż wcześniej. Gorzała od 13 i nie wiadomo, w którym
sklepie (zapewne tam, gdzie dłuższa
kolejka). Jeśli nie w sklepie, to z meliny
albo w Peweksie za bony. Kotowski już
nie pamięta skąd, ale gdy na standing

Budynek Chatki Żaka w Lublinie.
Fot. Jacek Mirosław.
Ze zbiorów Jacka Mirosława.
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party bawiły się węgierskie reżyserki,
wódkę udało się załatwić. Był koniec
roku 1980 albo już 1981, na Węgry wróciły z uśmiechem.

Taśma siódma: Król Maciuś I

W niedzielę nigdy wstawał przed 8, tak
było i tego dnia. Pierwszego komunikatu generała nie słyszał, ale gdy jadł śniadanie, Jaruzelski oznajmił, że „w dniu
dzisiejszym na terenie całego kraju…”
Pan Piotr zarzucił kurtkę, włożył buty.
Na miejsce dotarł tuż przed 12 – pod
Chatką Żaka na pokaz DKF „Barierki”
czekali najmłodsi kinomani. Rozczarowani. Piotr Kotowski nacisnął klamkę.
Drzwi ani drgnęły. Potem okazało się,
że działalność kin zawieszono.
Był luty 1982 roku, kiedy po przerwie jako pierwsze zaczęło funkcjonować kino Robotnik przy ulicy 3 Maja,
z repertuarem dziecięcym. Grali Króla Maciusia I. W ekran patrzyły dzieci.
No i stęsknieni za kinem dorośli. Gdzieś
z boku Piotr Kotowski. Kino Studyjne
„Chatka Żaka” ruszyło miesiąc później,
z listą tytułów zatwierdzoną przez władze. Na liście filmy socjalistyczne.
– Jest Zanussi! – ucieszył się pan Piotr.
Grając w 1982 roku choćby Strukturę kryształu z 1969 (debiut Zanussiego), na wszystkich seansach gromadził
pełną salę.
Był kwiecień i także DKF „Bariera”
dostał zgodę na wznowienie działalności. Miało być z przytupem, tak zaplanował pan Piotr.
Otrzymał skądś informację, że ambasada USA ma Lśnienie – film Kubricka z 1980 roku. Taśmę Piotr Kotowski przywiózł pod siedzeniem autobusu.
Gdyby nie te dzieci, pan Piotr nie narzekałby na stan wojenny. Po pierwsze:
grał to, co chciał. Po drugie: nie musiał
się już wciskać na standing party. Kiedy
zawieszono SZSP, studenci wyprowadzili się z biur w Chatce Żaka. Wprowadził się on.
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Taśma ósma: Blaszany bębenek

Przyszedł rok 1989. Rynek filmowy
szybko się zmieniał. Znikł monopol, pojawili się nowi dystrybutorzy. Chcieli szybkiego zysku i odwoływali się do
najniższych instynktów. Tak zaczął się
okres dla kina trudny: przemiany społeczno-polityczne, za nimi erupcja wideo. Po co iść do kina, kiedy można film
obejrzeć w domu? Taka nowa tendencja.
Wolnością się zachłyśnięto; tym, co zachodnie, też. Panu Kotowskiemu amerykańskość zbrzydła, ta bez selekcji: filmy klasy B, a nawet Y czy Z, jak o nich
mówi. W PRL-u choć o filmy nie było
łatwo, to złożona ze znawców i krytyków filmowych Komisja Selekcyjna przy
Komitecie Kinematografii starała się
o produkcje najlepsze artystycznie.
Na niekontrolowaną amerykańskość
pan Piotr miał sposób: własna firma
dystrybucyjna Black Cat. Mógł sprowadzać, kupować i prezentować, co chciał.
Wcześniej Blaszany bębenek wyświetlał
ze dwadzieścia razy – dzięki uprzejmości ambasady Niemiec. Potem nie
musiał nikogo pytać. Kupił taśmę. Tę
i inne „mroczne przedmioty pożądania”,
używając tytułu filmu Buñuela. Także obrazy Borowczyka czy Imperium
zmysłów Oshimy. Grał też to, co pochodziło zza wschodniej granicy. Na
przykład wtedy, kiedy Krzysztof Borowiec z Grupy Chwilowej pracował
nad Postojem w pustyni. Spektaklem
z Iriną Nabatową i Aleksiejem Zajcewem. Zajcewa Kotowski też pamięta,
bo aktor przywiózł swoje studenckie
etiudy, a on ułożył je w godzinny seans.
Po filmie było spotkanie. Potem spektakl. – Pierwszy polsko-rosyjski, rosyjsko-polski spektakl teatru alternatywnego – mówi Borowiec.
Dziś pan Piotr lubi kino radzieckie,
szczególnie film Andriej Rublow z 1966
roku w reżyserii Tarkowskiego. Choć
filmów nie dzieli ze względu na miejsce,
gdzie powstały, bo lubi te dobre, to ma
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swoje ulubione tytuły – obok Andrieja Rublowa jest to Amarcord Federico
Felliniego czy Pali się, moja panno Formana z 1967. Dzięki filmom uczył się
języków, na przykład czeskiego, słowackiego, angielskiego. Rosyjski musiał
znać, więc z tym akurat nie miał problemów. Podobnie jak z francuskim, który
opanował specjalnie dla Brigitte Bardot.
Tworzył listy dialogowe do obcojęzycznych produkcji. Robi to do dziś.

Taśma dziewiąta: Zwierzyniec

Znalazł to miejsce przez przypadek.
Była połowa lat 90., wziął do dystrybucji kręcony w Zamościu polski film
– jego autor Grzegorz Królikiewicz
dał mu tytuł Przypadek Pekosińskiego.
Historia opowiedziana w filmie, z żyjącym bohaterem, grającym samego
siebie – Bronkiem Pekosińskim – zaczęła się kilkadziesiąt lat wcześniej.
W Zwierzyńcu.
Bronek był dzieckiem Zamojszczyzny.
Przetrzymywali go w obozie przejściowym w Zwierzyńcu. Jego matka, której kobieca intuicja podpowiedziała, że
nie będzie to dobre miejsce dla dziecka,
przerzuciła chłopca przez druty. Ktoś go
znalazł i wychował. Bronek żył bez tożsamości. Bez imienia, bez daty urodzenia. Otrzymał je potem od władz PRL.
Reżyser uznał, że Kotowski jako dystrybutor filmu musi zrozumieć historię.
Miał pójść śladami bohatera. Tak pan
Piotr pierwszy raz pojechał do Zwierzyńca. Szukał śladów bohatera, znalazł
urocze i magiczne miejsce, niesamowity
klimat. Zaczął się zastanawiać, co musi
zrobić, żeby móc tam wracać.
Był rok 2000, wymyślił Letnią Akademię Filmową. Organizuje ją w Zwierzyńcu do dziś.

Taśma ostatnia: służbowe

Niedawno został producentem. Dziś
jest animatorem kultury filmowej
w Lublinie, prezesem DKF „Bariera”,
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kierownikiem Kina Studyjnego „Chatka Żaka” w Lublinie. Na pierwszym piętrze ma swój pokój i biurko. Bez komputera. Za to obłożone gazetami. Wycinki,
te humorystyczne, gromadził i gromadzi na szafie, która stoi obok biurka.
Widać je na zdjęciu, są w tle, bo z pierwszego planu patrzy pan Piotr. Nosi okulary, ma wysokie czoło i wąsy. Nie za
wysoki, ale też nie najniższy. Zwykle
pod szyją kołnierzyk, jak na zdjęciu. Po
pięćdziesiątce, ale nie siwy. Niby poważny i spokojny, ale dowcipny, niekiedy ironiczny. Był na wielu festiwalach i sporo widział. Zdarzało się, że
oglądał sześć czy siedem filmów dziennie, jak w Berlinie, gdzie sal kinowych
było czterdzieści. Zwykle ogląda kilka
tytułów w tygodniu, chyba że zajmują
go tłumaczenia list dialogowych czy
kwalifikacje dla dystrybutorów. Wtedy filmów jest więcej. Cinema City to
miejsce nie dla pana Piotra. – Ale takie
miejsca jak Plaza też muszą być – mówi
i nie ma nic przeciwko, choć podkreśla, że chce, aby istniała alternatywa.
– Dziś nie ma takiego luksusu jak kiedyś w Lublinie – dodaje. – Około dwudziestu sal kinowych, w każdej można
było coś wybrać… – Dziś dla pana Piotra są w Lublinie dwa kina: Bajka i to
w Chatce Żaka.
– Ale Chatka Żaka nie jest kinem repertuarowym – wyjaśnia. – Są pokazy klubowe, od czasu do czasu ekstraprzegląd.
Tak jak na przykład, gdy trwa Replika
V. Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”.
Pan Piotr w Chatce Żaka widział już
kilka tysięcy filmów. I ogląda dalej.
– Ma pan ulubione miejsce na sali
widowiskowej?
– Tak – odpowiada.
– Jakie?
– Służbowe.
– Służbowe?
– Tak, bo blisko wyjścia.
styczeń 2012
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Fot. Piotr Sztajdel.
Z Archiwum TNN.

Jan Kondrak (ur. 1959)
Absolwent
polonistyki
UMCS. Autor, kompozytor i wykonawca piosenek.
Tłumacz, publicysta i prozaik. Organizator i współorganizator wielu cyklicznych,
ogólnopolskich
festiwali. Współzałożyciel Lubelskiej Federacji
Bardów, założyciel Klubu
Dobrej Piosenki w Lublinie. Zdobywca nagród
Studenckiego Festiwalu
Piosenki w Krakowie,
Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu i świnoujskiej FAM-y. Zrealizował
wiele scenariuszy własnych widowisk estradowych. Koncertował w Austrii, we Francji, w Anglii,
USA, Bułgarii, na Białorusi i Ukrainie. Wydał fonogramy solowe:
Missa Pagana, Tango
Trist`e, Madamme I i Madamme II (wszystkie z tekstami Edwarda Stachury), a także Kolędy przy
gitarze i cztery pozycje
z tekstami własnymi: Wyzwanie, Tym, co pod wiatr,
Romanse, ballady, i Kto co.
Autor tomiku poetyckiego Trzynasta trzydzieści.
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Kiedy świdnicko-lubelski poeta Cezary Listowski publikuje na łamach podziemnej prasy apel o bojkotowanie informacji wysyłanych przez władze
stanu wojennego, emeryci ze Świdnika
siedzą w centrum miasta przy stoliku
z szachownicą.
– Może by tak przestać oglądać Dziennik Telewizyjny? – rzuca któryś. Prawdopodobnie pan Kuśmierczak. Podobno
pomysłodawca spacerów świdnickich.
Umrze, zanim historycy zaczną się zastanawiać, kto je zainicjował.
Jest luty 1982.
– Chyba wytrzymamy bez Dziennika, co
panowie? – Uśmiecha się emeryt.
Po raz pierwszy 5 lutego, chwilę przed
19.30 świdniczanie wyłączają kolejno
telewizory, by potem ustawić je ekranami do okien. Kiedy rozpoczyna się
Dziennik, wychodzą na ulicę Sławińskiego (późniejszą Niepodległości).
Idzie i Jan Kondrak, Krakowskim
Przedmieściem w Lublinie. Bo i tam
szybko dotarła „świdnicka zaraza”.
Jan Kondrak – absolwent Liceum
im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, sportowiec, student polonistyki
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, aprowizator w czasie strajku studenckiego, muzyk, chłopak Barbary
Tabaczyńskiej.
Na Sławińskiego milczący tłum pozdrawia się symbolicznym ułożeniem
palców w literę V. W bocznych uliczkach stoją bojowe samochody ZOMO.
W tłumie czają się tajniacy. Esbecy wyłapują tych z symbolami oporu: czarną opaską czy opornikiem wpiętym
w klapę.

Czarna opaska to znak żałoby po „Solidarności”. Nosi ją Kondrak. Zostaje
zatrzymany.
– Żałoba po cioci, tak? – naśmiewają
się esbecy. Wiozą go do aresztu na Północnej. Spisują dane, zabierają sznurówki. Przesłuchania. Kilka już za nim,
ostatnie prowadzi zawodowy oficer
Służby Bezpieczeństwa.
Kondrak siedzi blisko dwie doby.
Później rektor zadaje mu pytanie o to,
co się wydarzyło.
Wydaje się, że profesor stoi po stronie studenta. Jan myśli: „To zięć Adama
Gieysztora, tego, który odbudował Zamek Królewski. Z komunistami raczej
nie trzyma”. Kondrak opowiada więc
rektorowi, jak było.
Na koniec rozmowy profesor straszy go bardziej niż zawodowy oficer SB.
Mówi studentowi, że jest głupi, bo angażuje się w politykę. Że ma się uczyć,
bo tak pomoże krajowi bardziej, niż biegając za transporterem opancerzonym.
Ostatnie słowa rektora wprawiają
Janka w osłupienie. Po latach Kondrak
będzie myślał inaczej: – Był przedstawicielem władzy na terenie uniwersytetu
i reprezentantem nas wobec nich. Może
znalazł się między młotem a kowadłem?
Dzisiaj lepiej go rozumiem, wtedy byłem rozgoryczony – przyzna.
Janek dostaje wezwanie na przesłuchanie do SB. Nie idzie, bo wcześniej usłyszał, że nie musi, jeśli wezwanie jest
nieformalne – pole „w sprawie” – na
druku – zostawiono puste.
Tak jak na wezwaniu Kondraka. Doskonale wie, że jeżeli pójdzie, będą go
nakłaniać do współpracy.
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Rok 1979.
Na imię ma Barbara. To dla niej zakochany Jan Kondrak przyjeżdża z Warszawy do Lublina.
Patrzy na Chatkę Żaka. Została zbudowana na skarpie, którą z zewnątrz
słabo widać. Wewnątrz Chatka jest
przytulna i obszerna. Janek patrzy na
fotele w tamtejszej kawiarni: ustawione
wzdłuż ścian, niskie, wygodne, z grubymi poduchami. Siedzą w nich „niepoważni”, jak ich nazwie, studenci. Niektórzy z nich mają się za artystów. Bywa,
że znajdzie się jakiś pisarz, ktoś rzeczywiście ciekawy, publikujący i naprawdę
uzdolniony. Kondrak dołącza do grupy.
Przygląda się też Barbarze Tabaczyńskiej, studentce pedagogiki, specjalność
– upowszechnianie kultury. Basia najpierw zaprasza Jana na konfrontacje teatralne w Lublinie, który później właśnie ze względu na nią coraz częściej
odwiedza kawiarnię, by po jakimś czasie zagrać tam koncert. Może nawet już
wie, że zostanie jego żoną.
Kondrak najpierw rozpoczyna w Lublinie studia. Chciał wybrać Katolicki
Uniwersytet Lubelski, z racji jego renomy, ale trafia na polonistykę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
Po latach powie: – Byłem biedakiem,
a na UMCS-ie można było otrzymać
stypendium już na pierwszym roku.
Zostałem sympatycznie przyjęty przez
środowisko polonistyczne, które częściowo znałem z różnych biesiad literackich w kraju. Naukowcy jeździli na nie,
a ja stanowiłem ozdobę pijackich imprez. Już wcześniej byłem rozpoznawalny i dzięki temu dostałem się na studia,
bo prawdę mówiąc, egzamin zdałem
trochę słabo.
Zostając studentem w 1981 roku,
od razu włącza się do strajków. Nieco
wcześniej zakończył karierę sportową,
roznosi go energia. Zajmuje się aprowizacją: ze strajku wychodzi na miasto,
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aby zdobyć jedzenie dla kolegów. Drobne piekarnie chętnie dają chleb. Ludzie
kupują w państwowych sklepach to, co
jest, i dają studentom.
Niezależne Zrzeszenie Studentów
organizuje spotkania w sali kinowej
Chatki Żaka, na przykład z profesorem
Adamem Kerstenem, Krzysztofem Wolickim czy Andrzejem Burdą. Przyjezdni inspirują studentów. Przyjeżdża też
Adam Michnik – wielbiony, z niezwykłymi publikacjami i magicznym sposobem mówienia.
Nocą z 12 na 13 grudnia Kondrak razem z Leszkiem Gorgolem czeka w akademiku na tych, którzy sprzątają po
strajku studenckim w Chatce Żaka. Potem niektórzy idą spać, inni piją. Robi
się coraz później, Jan jeszcze siedzi
z Leszkiem w pokoju, kiedy wbiega kobieta w rozpiętym kożuchu i krzyczy: –
Wszędzie pełno milicji!
Przybiega taksówkarz, potwierdza
jej słowa.
– Jedźmy! – rzuca do taksówkarza
Gorgol.
Ruszają, żeby ostrzec znajomych
solidarnościowców.
Następnego albo jeszcze tego samego dnia – Kondrak po latach nie będzie pewny – Jan idzie do salezjanów,
gdzie obraduje Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Zdaje relację z wydarzeń na miasteczku akademickim.
Strajk z przeszklonego budynku Chatki
Żaka przenosi się do akademika „Grześ”.
Kondrak z zewnątrz obserwuje, jak jednostki specjalne przejmują budynek, zaczynając od najwyższych pięter. Widzi,
jak koledzy biegają po klatce schodowej.
I jak dostają lanie.
14 grudnia Kondrak zdąża jeszcze
zabrać ze szpitala narzeczoną, która niedługo przedtem zachorowała na
żółtaczkę. Autobusem wiezie ją do jej rodzinnego Świdnika. Do Janka docierają
meldunki. Na przykład o tym, że redaktor Wacław Biały wpadł, kursując mię-
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Koncert Jana Kondraka. Występ
odbył się w Chatce Żaka po seansie
DKF „Bariera”. Na koncercie było
około trzystu osób.
Fot. Andrzej Owczarek, jesień
1982.
Ze zbiorów Jana Kondraka.

Regionalny Komitet
Strajkowy.
178
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
„PZL-Świdnik”.
177
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dzy Świdnikiem a Lublinem. Został zatrzymany wraz z Januszem Winiarskim
i Janem Wójcickim, mieli przy sobie nielegalne materiały, w tym zdjęcia RKS177,
przewożone taksówką z WSK PZL178.
16 grudnia Kondrak słucha Wolnej Europy i komunikatów o ofiarach
w Kopalni „Wujek”, dowiaduje się, że
doszło do masakry górników strajkujących przeciw ogłoszeniu stanu wojennego. Że podczas pacyfikacji przez siły
milicji oraz wojska w wyniku strzałów
oddziału ZOMO zginęli górnicy. Nocą
zaczyna pisać:
[…]
Szesnastego padły pierwsze strzały.
Każdy strzał tysiąc serc w strzępy rwie.
Wszyscy wiedzą, że giną niewinni
A nikt nie wie ilu i gdzie.
[…]
Powstaje Grudniowa. Kiedy protest
song słyszy ojciec pallotyn, komentuje:

– Moskwa to piękne starożytne miasto. –
Ma na myśli słowa refrenu:
Ech Moskwo, Moskwo pluskwo miast
Tańcz dalej wojennego marsza
Naszym matkom ojcom i tak
Łez i synów najlepszych wystarcza.
Po blisko trzydziestu latach Jan będzie
tłumaczył: – Uważano wtedy, że stan
wojenny w Polsce wybuchł z inspiracji
Moskwy. Moskwa symbolizuje pewien
system polityczny. Ja nie o samym mieście śpiewałem. Choć dziś, obiektywnie
na to patrząc, mówię, że nie powinno
się mieć pretensji do miast, a do konkretnych ludzi.
Kondrak zapamięta, że po jakimś czasie w stanie wojennym Piotr Kotowski
zacznie pokazywać filmy w DKF-ie: –
Bardzo mocny i odważny program. Na
przykład kino autorskie o erotyce Waleriana Borowczyka. Filmy z pogranicza porno i art. Pokazując Borowczy-
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ka, zwracał uwagę na powiew wolności
i niezależności twórczej.
Piotr Kotowski na ręcznie malowanym afiszu filmowym zamieszcza też
informację o pierwszym koncercie
przyszłego barda.

TERAZ – ciąg dalszy

Późna zima 1982. Jan Kondrak: student
pierwszego roku polonistyki, pokój 713,
cały czas z Basią.

Pokój 713 znajduje się na ostatnim
piętrze „Feminy”, domu studenckiego,
gdzie Jan mieszka przez pierwszy rok
studiów (potem przeprowadzi się do
Świdnika, do teściów). Do pokoju przychodzą śpiewacy i grajkowie. Studenci.
Pewnego razu jeden z nich rzuca myśl:
– Trzeba się wynieść na dach. Tu jest
za tłoczno.
Kondrak idzie na dach po zmroku.
Śpiewa to, co napisał, Kaczmarskiego albo pieśni narodowo-patriotyczne.
Słuchają go studenci „Grzesia” i sąsiednich akademików. Otwierają okna, śpiewają z Janem ile sił w płucach. Zwykle
jakieś trzydzieści minut. Potem dzwoni
portierka: – Milicja! Złaźcie.
Później Kondrak pojawia się w radio.
Puszcza go Jacek Kaczmarski w swoim
kwadransie na antenie Wolnej Europy. Jan mieszka już u teściów. Zwykle
wstaje rankiem i zbiera się na uczelnię.
Potem do biblioteki (w domu nie ma
warunków do nauki, a jest bardzo dobrym studentem). Wieczorem około
trzydziestu osób stale odbiera od niego
książki, na przykład Dzienniki Gombrowicza albo I powraca wiatr Władimira Bukowskiego. Kondrak kolportuje też twórczość Kazimierza Orłosia
czy Raport o stanie wojennym Marka
Nowakowskiego. O 11.20 wraca do
Świdnika.
Jest późna zima 1983 roku, kiedy
Jan otrzymuje propozycję koncertu
w Domu Kultury LSM przy ulicy Wal-
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lenroda w Lublinie. Śpiewa Stachurę,
którego legenda rośnie.
– Nie umawialiśmy się – wzbrania się
Kondrak.
Dyrektorka DK LSM jest uparta, wciska mu pieniądze.
On chciał grać za darmo.
– Publiczność była zachwycona, niech
pan weźmie.
Od tej pory żyje z muzykowania. Po
latach powie: – W latach 1983–1984
mogłem śpiewać codziennie, gdybym

Jan Kondrak w DS „Femina”.
Fot. Barbara Tabaczyńska (żona
Jana Kondraka).
Ze zbiorów Jana Kondraka.
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do tego nie dochodzi. Oficjalna wersja brzmi: taśmę matkę zarekwirowała milicja.

NAJWCZEŚNIEJ

Lata 60.

Jan Kondrak w klubie Meta, Biała
Podlaska, marzec 1981.
Fot. Marek Watras.
Ze zbiorów Jana Kondraka.
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Kryzys gospodarczy lat
80. powoduje, że mieszkań w stosunku do potrzeb oddaje się o wiele za mało. Przypuszcza się, że w 1989 roku
w niektórych województwach okres oczekiwania na nie mógł
wynosić nawet czterdzieści pięć lat. Władze najpierw liberalizują przepisy gospodarcze
i pozwalają ludziom na
zakładanie firm: przedstawiciele tzw. prywatnej inicjatywy są
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chciał. Ale pochłonęła mnie walka z systemem. Nie wykorzystałem tego czasu,
aby być najdoskonalszym wykonawcą
utworów Edwarda Stachury.
Repertuar Kondraka sprzedaje się
w całym kraju. Bard zarabia kilka razy
lepiej niż jego profesorowie. Mimo dobrych stawek nie może sobie pozwolić
na mieszkanie179. Zarabia w złotówkach.
Bierze się za wiersze Waldemara Żelaznego. Razem zakładają teatr rapsodyczny. Występują w kościołach i na
konkursach. Rok osiemdziesiąty trzeci
mija Kondrakowi na komponowaniu
muzyki do wierszy, potem na nagraniach na sprzęcie radiowym w szklarni
na lubelskim Sławinku. Mimo iż utwory
z wierszami Żelaznego i muzyką Kondraka mają zostać wydane, ostatecznie

Mając trzy lata, Jaś debiutuje na deskach teatru amatorskiego. Tam grają
jego rodzice, on śpiewa w antraktach
spektaklu.
Jan Kondrak, a właściwie jeszcze
Janek: urodzony 25 lipca 1959 roku
w Hrubieszowie, syn Alfredy i Jana. Wychowuje się w dwóch wsiach leżących
blisko granicy z Ukrainą, pomiędzy
Hrubieszowem a Tyszowcami. Ojciec
Jasia pięknie śpiewa, ale nie jest muzykiem. Oboje z żoną są nauczycielami.
Z tym że ojciec szybko szkołę zamienia na pole. Nuci. Słucha radia. Janek
wie, że lubi klasykę. Zapamięta miniaturki Szopena, są w jego guście. Podobnie jak to, co grają w audycji z muzyką
ludową – Z Malowanej Skrzyni. Jest
też pop: Irena Santor i Anna German.
Kiedy śpiewa Bernard Ładysz, bas operowy, ojciec podkręca radio i mówi do
chłopca: – Widzisz, to jest bardzo dobry głos. Posłuchaj!
Mimo że miłośnikiem muzyki jest
ojciec, gramofon kupuje matka. – Muzycznie głucha jak pień – powie po latach Jan Kondrak. – Jak zaśpiewała
w kościele, proboszcz zaoszczędził na
trutce na myszy, bo mama wszystkie
wypłoszyła!
Matka kupuje Bambino i pierwsze
płyty. Nie zna się i bierze te z brzegu.
– Po cholerę? – pyta mąż, kiedy żona
wraca. Nie trafiają w jego gust.
Wśród kompaktów są popularne pocztówki dźwiękowe, jak ta Laskowskiego, z którym wiele lat później Janek,
a właściwie już wtedy Jan, nawiąże znajomość. Potem z gramofonu dobiegają
głosy Ireny Jarockiej i Zdzisławy Sośnickiej. No i Wodeckiego, Połomskiego.
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Tego ostatniego ojciec chwali za barwę
głosu. Janek musi znać te utwory na
pamięć. Ojciec pstryka palcem i mówi:
„Teraz zaśpiewaj”. Podaje tytuł utworu
i wykonawcę. Radia nie potrzebuje, ma
syna. Janek nuci też w polu, z siostrami.
Wysiłek fizyczny umilają sobie śpiewem:
dziarskim i gromkim. Ludzie mówią, że
nawet ładnie. Słychać ich nieraz w sąsiednich wsiach. Jest jeszcze kościół –
tam Janek ulega przemożnej chęci rywalizacji: kto głośniej zaśpiewa. – To
była moja szkoła wokalna – powie.
Poszedłszy do liceum w Hrubieszowie, zostaje biegaczem LKS Unia Hrubieszów, bo tutejszym dziewczynom
można zaimponować nie poezją, a wysokim miejscem w zawodach.

POTEM

W wieku ponad czterdziestu lat (ma już
na swoim koncie wiele nagród, kilka
płyt; jest współtwórcą Lubelskiej Federacji Bardów) wraca do Chatki Żaka,
by zagrać jubileuszowy koncert z okazji
40-lecia Akademickiego Centrum Kultury UMCS. Zabiera publiczność w muzyczną podróż w czasie – od lat 60. do
współczesności.
Jako lubelski bard i zawodnik hrubieszowskiej Unii, mając 51 lat, poprawia
o ponad pół godziny swój rekord życiowy, startując w X Międzynarodowym
Cracovia Maraton.
Jan Kondrak: dłuższe włosy, broda
i wąsy, zamyślone spojrzenie, po pięćdziesiątce. Nadal z Basią. Autor tekstów.
Kompozytor. Wykonawca.
Najpierw pisał w kontrze do komuny,
potem każdy jego kolejny utwór był odpowiedzią na okres, w którym powstał.
Coraz rzadziej zabiera głos. Mówi, że
piosenka spóźnia się z komentarzem.
– Czy posługiwanie się piosenką ma
sens? – pyta. I sam sobie odpowiada: –
Tak, ale musi dotyczyć uniwersalnych
sfer, egzystencjalnych, wiecznych, mó-
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wić o Bogu, drugim człowieku, miłości, erotyce.
Zajmuje go także organizacja występów Lubelskiej Federacji Bardów –
nadrzędnym celem jest promocja Lubelszczyzny. Postawił na duże formy
sceniczne. Widowisko Pieśń z pieśni, zainspirowane ponadczasową starobiblijną
Pieśnią nad Pieśniami, wystawił dwa lata
temu w Chatce Żaka: ponad trzydzieści osób na scenie, orkiestra, tancerze…
Konsekwentnie, powoli odchodzi
od pojedynczej piosenki. Ma zadanie:
stworzenie paradygmatu polskiej piosenki. Ma też misję, bo bard to misjonarz, który poprzez piosenkę przekonuje do swojej wiary, komentuje świat,
szuka sojuszników.
2011

Koncert Jana Kondraka w Toruniu,
grudzień 1983. Podobnie
wyglądały jego występy podczas
strajku studenckiego jesienią
1981 roku.
Ze zbiorów Jana Kondraka.

w stanie sami zbudować sobie dom lub kupić mieszkanie z drugiej
ręki. Innym sposobem
jest nabycie mieszkania za dolary lub bony
PKO – rozwiązanie korzystne dla osób mających rodziny za granicą.
Dzięki temu państwo
może gromadzić waluty wymienialne. Ceny
mieszkań są niskie (kilka tysięcy dolarów za
kilkudziesięciometrowe lokum), co wynika
z niekorzystnego kursu
złotówki do dolara.
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Mieszkanie Grudniów
Ośrodek internowania

Ze zbiorów Wiesława Ruchlickiego.

Wiesław Ruchlicki
(ur. 1956)

Studiował filozofię na
UMCS. W latach 1978–1983
członek Teatru Provisorium. Współpracownik KSS
KOR (1978–1980), kolporter
niezależnych wydawnictw
i współzałożyciel NZS na
UMCS, a także współzałożyciel i redaktor „Biuletynu
NZS UMCS”. 13–14 grudnia 1981 roku – uczestnik
strajku NZS UMCS na terenie miasteczka akademickiego w Lublinie, członek
Komitetu Strajkowego. Po
pacyfikacji strajku przez
ZOMO uczestnik strajku
w Lubelskich Zakładach
Naprawy
Samochodów.
Współwydawca „Informatora »Solidarność« Region
Środkowo-Wschodni”.
W 1982 roku – internowany. Po odzyskaniu wolności,
w 1983 roku wspólnie z Zygmuntem Kozickim współtworzył wydawnictwo Vademecum. Był drukarzem,
uczestniczył w wydawaniu
„Spotkań”, pism podziemnej
„Solidarności”; współpracował z Funduszem Inicjatyw
Społecznych. Obecnie pracuje w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa
Lubelskiego.

Zatrzymanie – rodzaj
pozbawienia wolności.
Zwykle dokonywane
przez MO lub SB. Milicja Obywatelska mogła zatrzymać osobę po-
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Jeden brat odwiedza drugiego w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych we
Włodawie. Ten, który przychodzi, legitymuje się przed strażnikami, a potem
pyta brata, co słychać.
– Jak widzisz.
Rozmawiają, by między jednym a kolejnym zdaniem brat, który przyszedł
w odwiedziny, wtrącił: – Słuchaj, ty
masz forinty, a ja jadę na Węgry.
– Pogadaj z kumplami z Lublina, może
oni mają je gdzieś w depozycie, bo mi
wszystko zabrali – odpowiedział ten,
który 16 lutego 1982 roku został zatrzymany180 i musiał przekazać do depozytu
wartościowe przedmioty. Ich posiadania zabraniano w celi. Wtedy oddał też
pieniądze. Internowano181 go. Do włodawskiego ośrodka trafił nieco ponad
tydzień po aresztowaniu.
Jest wczesna wiosna 1982. Brat, który
przyszedł na widzenie, to etatowy pracownik Urzędu Wojewódzkiego PZPR.
Z Białegostoku. Ten, który siedzi, jest
opozycjonistą. Zatrzymanym i internowanym. Noszą wspólne nazwisko:
Ruchlicki.

Granica

Ten, który siedzi, ma na imię Wiesław
i jestem aktorem Teatru Provisorium.
Zgadza się, ma forinty. Miał jechać do
Jugosławii. Jakieś dwa miesiące przed
stanem wojennym. Razem z Teatrem
Provisorium, grupą Maanam i Brygadą
Kryzys. I Andrzejem Mitanem. Znali
się z Wiesławem z warszawskiego klubu Remont.
Na granicę w Cieszynie przybyli nocą.
Czechosłowackie służby zatrzymały autokar. Nic się nie działo.

Wreszcie Ruchlicki się zdenerwował: –
Kurwa! Ile można czekać?!
Autokar wciąż stał na moście granicznym. Świtało. Artyści postanowili działać.
– Jedziemy do Jugosławii grać koncerty
i spektakle… – próbowali tłumaczyć.
– Proszę się cofnąć na polską stronę. –
Celnik nawet na nich nie spojrzał.
– Mamy wykupione czeskie korony, forinty. Co my z tym teraz…
Pieniądze poszły na alkohol z Baltony.
Naklejkami i plakatami „Solidarności”
artyści obkleili autokar. Jakiś przejeżdżający przez granicę Czech tylko się
zdziwił: przedstawienie?
Wieczorem artyści z Lublina podjęli
decyzję o powrocie, koleją.
– Bilety – poprosił konduktor w pociągu
relacji Kraków–Lublin.
Aktorzy Provisorium jechali na gapę.
Alkohol z Baltony rozwiązał problem.
Upili załogę. Nawet kierownika pociągu.
– Co by było gdyby? Gdybyśmy przejechali granicę? Mieliśmy sporo zakontraktowanych spektakli, tam by nas
zastał stan wojenny, może zespół ruszyłby na Zachód i wrócił po kilku latach?! – zastanawia się po latach Wiesław Ruchlicki: rocznik pięćdziesiąt
sześć. Urodzony w Jaszczowie koło
Lublina. Wtedy student filozofii UMCS
w Lublinie.

Stołówka

Przed wizytą brata we Włodawie:
Kolejka w stołówce studenckiej w Chatce Żaka ciągnie się nieraz aż na korytarz. Studenci trzymają aluminiowe
tace. Czekają na forszmak, który kró-

nr 42 (2013)

Mieszkanie Grudniów
Chatka Żaka podczas strajku
w 1981 roku. Od lewej: Wiesław
Ruchlicki, Krzysztof Hariasz, Jan
Bartczak.
Ze zbiorów Marka Marcinkiewicza.

luje. Na bigos, fasolkę. Albo ziemniaki z ozorkiem. I obowiązkowo kompot.
Zwykle raz w tygodniu kurczak. Skrzydełka i nóżki. Żadnych udek czy piersi.
Mówi się, że lepsze części drobiu idą do
Związku Radzieckiego.
Po forszmak w fajansowych kubkach
od siedemdziesiątego siódmego w kolejce staje Wiesław Ruchlicki. Zapamięta
też żółty ser, kiełbasę, a na myśl o plasterkach mortadeli po latach tylko się
uśmiechnie, potem zaś wspomni o konserwach z dziczyzny podgrzewanych
przez kucharki. Sam takie przynosi.
Prosi o podgrzanie. Kucharka zamyka
puszkę w piekarniku. Zajmuje się innym daniem, konserwa rozsadza piecyk.
Ruchlicki ma pomysł: będzie pisał o sprawach ważnych dla studenta. O stołówce też. Albo o legalizacji
waletowania w akademikach. Redaguje pisemko – „Biuletyn NZS-u”. I angażuje się w kolportaż niezależnych
wydawnictw.

Chatkę Żaka

dobrze zapamięta. Ze względu na Komitet Założycielski NZS. Albo potycz-
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ki ze szczekaczką SZSP – Radiem Centrum – o podział czasu antenowego po
równo dla SZSP i NZS.
Ruchlicki jest współzałożycielem
NZS, ale do Zrzeszenia nie należy. Nigdy też nie był w SZSP. Nie był przedszkolakiem ani harcerzem. Za to namawia innych, aby wystąpili z SZSP.
NZS zleca druk książki zewnętrznej firmie za pieniądze.
Krzysztof Borowiec z Grupy Chwilowej powie: – Pracownię sitodruku,
gdzie drukowano Camusa, prowadził
mój szwagier – Mieczysław Gajos, plastyk, absolwent IWA. Razem z żoną
Małgorzatą.
Dalej, już według Wiesława Ruchlickiego: zakład usługowy dostaje klisze
i egzemplarz książki wydany w Paryżu.
Ruchlicki ładuje na ciężarówkę gotowe
pojedyncze wydruki z tekstem Camusa, formatu B5, i wiezie do Chatki Żaka.
Paczki z wydrukami wędrują na scenę sali widowiskowej. Jedni żacy kartki równają, inni składają, ktoś jeszcze
oprawia. Następnego dnia NZS sprzedaje Człowieka zbuntowanego w swo-

dejrzaną, jeżeli istniało
uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona
przestępstwo, a zachodziła obawa ukrycia się
tej osoby lub zatarcia
śladów przestępstwa.
Zatrzymanie często stosowano jako formę represji policyjnej wobec osób podejrzewanych o opozycyjność.
Zatrzymanie mogło się
zmienić w aresztowanie i często następowało po rewizji (przeszukaniu) (na podstawie
hasła w opracowaniu Jakuba Karpińskiego pochodzącego z publikacji
Polska, komunizm, opozycja…
Wyrażenia „internowanie” zamiast „uwięzienie” używano wtedy, gdy chciano zwrócić
uwagę na to, że pozbawienia wolności dokonano na innych podstawach lub odbyło się ono
w innych warunkach
niż zwykle.
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Mieszkanie Grudniów
im sklepiku w Chatce. W długiej kolejce stoją nawet pracownicy naukowi
uczelni.

Na poprzedniej stronie: profesor
Adam Kersten (w okularach, stoi)
podczas strajku w Chatce Żaka
w 1981 roku.
Ze zbiorów Marka Marcinkiewicza.
Chatka Żaka podczas strajku
studenckiego w 1981 roku.
Ze zbiorów Marka Marcinkiewicza.

Mieszkanie przy Filaretów

Nocą z 12 na 13 grudnia Wiesław Ruchlicki, Andrzej Mathiasz i Zygmunt
Kozicki wracają z Warszawy (wymieniali bibułę lubelską na warszawską).
Mathiasz idzie do siebie. Ruchlicki,
który mieszka u koleżanek przy Filaretów, mówi: – Chodź, Zyga, przenocujesz u mnie. Dziewczyny zrobią coś
do jedzenia.
Kozicki idzie jednak do siebie.
Dochodzi 8, jest 13 grudnia.
Kozickiego aresztują z rana. Ruchlicki śpi u koleżanek.
Nela Bryłowska182 wspomina po latach: – Wynajmowałam wtedy mieszkanie z Elwirą. Przyszłą żoną Wiesia
Ruchlickiego. Ja malutki pokój, Elwira z Wiesiem duży. Tam nas zastał
stan wojenny. Rano puka do nas kolega. Przybiegł z akademików, otwieram drzwi…
Wiesław Ruchlicki: – …Paweł Nowacki ze „Spotkań”183.
Nela Bryłowska: – Telewizora oczywiście nie miałyśmy. Paweł mówi: „Nie
wiecie, że wojna wybuchła?!”. Ja na to:
„Co ty za głupoty opowiadasz?!”. On: „To
wyjdźcie albo popatrzcie przez okna”.
Helikoptery ze Świdnika krążyły nad
Lublinem. Na piżamę założyłam coś
ciepłego, czapkę i poleciałam do akademika na Zana dzwonić do domu. Miałam zaprzyjaźnioną portierkę, użyczała
mi telefon i wtedy dzwoniłam do rodziców. Na koszt państwa. – Uśmiecha się.
– Ale wtedy telefony były już odłączone. Nie pamiętam, jak wróciłam. Wiem,
że nie było Elwiry. Chyba pojechała do
rodziców. Tylko Wiesiek był. Kiedy ja
pojechałam na Zana zadzwonić, Wiesiek chyba poleciał do akademików dowiedzieć się, co z chłopakami. Wrócił
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Obok: Chatka Żaka podczas strajku
studenckiego w 1981 roku.
Ze zbiorów Marka Marcinkiewicza.
Na dole: Chatka Żaka podczas
strajku w 1981 roku. W tle jeden ze
strajkujących trzyma egzemplarz
Człowieka zbuntowanego Alberta
Camusa.
Ze zbiorów Marka Marcinkiewicza.

wieczorem. Pamiętam, że drukowaliśmy ulotki. On wymyślił jakieś hasło,
„Polska walczy”. Drukowaliśmy je normalną farbą. Potem Wiesiek został ze
strajkującymi.
13 grudnia o zmroku przed Chatką
Żaka roi się od studentów, kręcą się też
esbecy – Gwiazda i Karpow. Widać, że
nie czują się pewnie w tłumie. Do Ruchlickiego podchodzi Gwiazda i zaprasza na rano na Narutowicza. Wiesiek
już wie, że skończył się festiwal wolności, że trzeba się ukryć – rozpoczyna
się siedem lat działalności w podziemiu.
Najpierw zatrzymanie i internowanie.

Bohaterka reportażu Nela.
183
Czasopismo, którego
pełny tytuł to „Spotkania. Niezależne Pismo
Młodych Katolików
w Lublinie”. Jesienią
1977 roku w Paryżu
Piotr Jegliński utworzył wydawnictwo Editions Spotkania – początkowo publikowano
przedruki „Spotkań”
i pozycji z Biblioteki
„Spotkań”, następnie
wydawano także oryginalne tytuły, które były
w kraju przedrukowywane (Kalendarium
wydarzeń związanych
z powstaniem i działalnością pisma „Spotkania. Niezależne Pismo
Młodych Katolików”
w Lublinie, opracowane przez Macieja Sobieraja, http://teatrnn.
pl/leksykon/node/1194
(data dostępu:
6 X 2013).
182
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Mieszkanie Grudniów
Mieszkanie Grudniów

W niedzielę o 14 Ruchlicki odbiera
powielacz ukryty na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS – czeski Cyklos184 i ładuje maszynę do auta marki
Warszawa. Kieruje się na mieszkanie
Grudniów. Na skrzyżowaniu ulicy Lipowej z Alejami Racławickimi samochód
się zatrzymuje. Ruchlicki wciska gaz, ale
auto nie rusza. Mężczyzna z przystanku
autobusowego mówi, że to linka. Wiesiek na linkach się nie zna. Mężczyzna
z przystanku wyjaśnia, że da się ją z powrotem przyczepić.
Drukarnia w mieszkaniu Grudniów
rusza w styczniu. Z maszyny schodzi
„Informator NSZZ »Solidarność« Regionu Środkowo-Wschodniego” i „Biuletyn
NZS-u”. Ruchlickiego internują w połowie lutego osiemdziesiątego drugiego.
Tymczasem razem z kolegami drukuje
kolejne numery. Do czasu internowania
będzie ich dziesięć.
Pierwszy wydają jeszcze w czasie
strajku w LZNS-ie. Domowym sposobem: Emil Warda zdobył gdzieś wałek i ramkę, przyczepił matrycę białkową. Potem numer drugi i trzeci. Ten
czwarty drukuje się już w mieszkaniu
Grudniów.
Mieści się ono przy ulicy Findera 15,
późniejszej Północnej 131. Lokum ma
profesjonalną skrytkę pod podłogą sutereny przykrytą drewnianą klapą, podłogą i kanapą. Skrytka mieści powielacz,
papier i wydruki. Bywają tam tylko Arkadiusz Kutkowski, Krzysztof Hariasz,
Wiesław Ruchlicki i Emil Warda. Hariasz odpowiada za redakcję, Ruchlicki
za druk i stronę techniczną, a Kutkowski za kolportaż. Ten ostatni nawiązuje kontakt z zakładami lubelskimi – ze
„Świdnikiem” i z „kolejarzami”. W zamian za bibułę robotnicy przekazują
papier oraz informacje. Wspomnianych
czterech SB szuka od początku stanu
wojennego. Powód – jako działacze
NZS-u są na liście osób do internowania.
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Komenda

Ruchlicki od 18 sierpnia 1979 do 24
czerwca 1984 roku jest rozpracowywany przez Wydział III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej / Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
w Lublinie w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Filozof”.

Stancja na Węglinie

Połowa lutego 1982. Na stancji na Węglinie nocują Arkadiusz Kutkowski,
Krzysztof Hariasz, Wiesław Ruchlicki
i Emil Warda.
Rankiem wpada dzielnicowy i żąda
dokumentów.
Ruchlicki nie ma dowodu, wyciąga
paszport.
Dzielnicowy przeprasza i się wycofuje.
Szuka właściciela stancji i fantów należących do jego synów – złodziei, których złapano na włamaniach do kiosków i sklepów koło Lublina.
Dzielnicowy zwraca jednak uwagę na
paszport Ruchlickiego (nie zdał go po
niedoszłym wyjeździe z teatrem do Jugosławii). Milicjant melduje o tym kolegom z SB. Z komendy przychodzi polecenie: zatrzymać, są poszukiwani.

Na poprzedniej stronie:
„Informator »Solidarność«
Regionu Środkowo-Wschodniego”
z 1 stycznia 1982 roku,
wydawany w latach 1982–
1989 z inicjatywy studentów
UMCS: Krzysztofa Hariasza,
Arkadiusza Kutkowskiego,
Wiesława Ruchlickiego i Emila
Wardy. Tytułem nawiązywał do
„Informatora”, oficjalnego organu
ZR Środkowo-Wschodniego.
Ze zbiorów Andrzeja i Barbary
Pleszczyńskich.

Wojskowy Sąd Garnizonowy

Po tygodniowym pobycie w areszcie na
Północnej i serii przesłuchań w prokuraturze wojskowej wspomniana czwórka 19 lutego otrzymuje decyzję o internowaniu i zostaje wywieziona do
więzienia we Włodawie185. Na Wielkanoc roku 1982 wrócą do ośrodka internowania w Lublinie na ulicę Południową. Przeciwko Hariaszowi186 ruszy
proces karny.

PS

Możliwość wpadki pierwszej redakcji
„Informatora” była brana pod uwagę.
Krzysztof Grudzień nawiązał kontakt
z Janem Magierskim (od 1977 roku pracował przy druku i kolportażu lubel-

Więcej o powielaczu
w reportażu CX717.
185
Wiesław Ruchlicki –
internowany w Ośrodku Odosobnienia we
Włodawie od 25 II roku
1982. Od 26 III 1982
roku w Lublinie, od
2 VIII 1982 w Kwidzynie. 23 VIII–6 IX 1982
roku na przepustce,
zwolniony 19 X 1982
roku, http://www.
encyklopediasolidarno
sci.pl/wiki/index.php?
title=Wies%C5%82aw_
Ruchlicki (dostęp:
5 X 2013).
186
Bohater reportażu Podmiot męski (o duszy
kobiecej).
184
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skiego czasopisma „Spotkania”) w celu
stworzenia kolejnej ekipy. Już w chwili
aresztowania czwórki działaczy Grudzień skontaktował się z Magierskim.
Gdy po aresztowaniu wydawców wyszedł jedenasty numer czasopisma, esbekom zrzedły miny. „Informator” był
drukowany do roku 1989.
Ruchlicki wyszedł z więzienia i był
kolejno redaktorem i organizatorem
druku w podziemnym wydawnictwie
Vademecum, a potem drukarzem pisma „Spotkania”. W Funduszu Inicjatyw
Społecznych odpowiadał za redakcję
techniczną i druk, a po roku 1989 przez
szesnaście lat pełnił funkcję kierownika
działu wydawniczego lubelskiego oddziału spółki Agora SA. Od 2007 roku
jest inspektorem ds. promocji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego.
Pracuje na siódmym piętrze budynku urzędu. Wysoki, nosi długie włosy,
ma szczupłą twarz i głęboki głos. Bez
garnituru, za to z zarostem na twarzy.
W wolnym czasie czyta, pływa kajakiem
i słucha K. Jarretta.
2011
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Masada nigdy więcej nie zostanie zdobyta

Masada nigdy więcej nie zostanie
zdobyta
Renia zwykle ma włosy proste, nosi je rozpuszczone. W katakumbach ze zdziwienia
szeroko otwiera oczy. Tomek Pietrasiewicz jest w okularach. Jerzy Lużyński wydaje
się roztrzepany (podobno taki też był). Grzegorz Linkowski jeszcze bez kamery, za to
z brodą, dlatego trudno go poznać. „Borówa” z papierosem. Jeszcze Tomek Kitliński,
tłumacz, i niewysoka Elka Bojanowska, aktorka. Łączy ich Grupa Chwilowa. Mają po
dwadzieścia kilka lat.
Patrzą z fotografii (przechowuje je
Krzysztof Borowiec) – tych z Edynburga, gdzie byli kilka razy, albo z Wenecji.

– Najpierw to z Navą187. Jest Morze Martwe i Masada. Zobacz, taki jest Izrael. Tu wjazd kolejką linową na Masadę.
Krzysztof Borowiec.
Ze zbiorów Krzysztofa Borowca

Tu „Borówa” z Pietrasiewiczem i dyrektorem anglistyki Jerzym Durczakiem
(tłumaczem Grupy). W koszule wpięte
znaczki „Solidarności” .
Kolejne zdjęcie, już z Warszawy. Na
nim Borowiec, a obok facet w stroju niedźwiedzia. – Można było się z nim fotografować pod Pałacem Kultury, coś
jak teraz z kucykiem. Poprosiłem, żeby
ten łeb ściągnął… – tłumaczy Borowiec.
Szuka zdjęć z Izraela.

nr 42 (2013)

Wiesz, co to? Nad Morzem Martwym…
– opowiada.
Masada to starożytna twierdza żydowska. Leży na szczycie płaskowyżu na
wschodnim skraju Pustyni Judejskiej
nad Morzem Martwym. Twierdzy bronią zbocza. Strome, kilkusetmetrowe.
Teraz jest tu kolejka. Masada dla turystów to atrakcja, dla Izraelczyków
symbol heroicznego oporu, aż do koń-

187

Nava Zuckerman – założycielka Teatru Tmu-Na w Tel Avivie. Z jej
zespołem nawiązała współpracę Grupa
Chwilowa.
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Izrael.
Ze zbiorów Krzysztofa Borowca.

188

Żydowskie ugrupowanie polityczno-religijne w I w. n.e., które
zdecydowanie przeciwstawiało się panowaniu rzymskiemu
w Palestynie.
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ca. Było tak: rok 73 n.e., Masada stanowiła jeden z trzech ostatnich punktów
oporu przeciw Rzymianom. Flawiusz
Silwa podjął decyzję: wymarsz w kierunku twierdzy. Zaatakował ją rzymskimi żołnierzami – było ich jakieś pięć
tysięcy – oraz z niewolnikami i jeńcami,
kolejnych dziewięć tysięcy. Tych drugich Silwa potrzebował, aby przekopać
ziemię i usypać skarpę.
Rozpoczął się szturm. Fortecy bronili zeloci188, z Eleazarem Ben Jairem
na czele.
Jair widział, że nie mają szans.
Rozumieli to także jego podkomendni.
Dowódca zaproponował zbiorowe
samobójstwo.

Najpierw mężczyźni zabijali żony
i dzieci. Potem wylosowano dziesięciu
zelotów, by uśmiercili pozostałych mężczyzn. Został jeden – zabił dziewięciu,
a sam popełnił samobójstwo. Źródła
mówią, że obrońców było 960 i wszyscy odebrali sobie życie.
Czy ktoś ocalał?
– W jakimś zbiorniku znaleźli kobietę
z dziećmi – mówi Borowiec.
Według źródeł były to nawet dwie
kobiety i pięcioro dzieci, wszystkie
w kanale.
– Ten fakt jest bardzo ważny dla społeczności izraelskiej, bo wiesz, tam jak
się idzie do wojska po maturze, te dzieci
przysięgę składają w Masadzie, mówiąc:
„Masada nigdy więcej nie zostanie zdobyta” – tłumaczy Borowiec. – No dobra,
tyle ewangelii. Tu na zdjęciu emigrant
z sześćdziesiątego ósmego. Izraelczyk,
wiesz, jaką ma specjalizację? Ryby morskie hoduje w stawach hodowlanych, jak
u nas karpie. A to jedna z przyjaciółek
Navy, tu przy Ścianie Płaczu z Pietrasiewiczem. Myślę, że Tomkowi dały siłę te
kontakty z ludźmi z Europy i ze świata
przez teatr. To go nakręcało, a jak wziąłem go do Izraela, to stał się filosemitą
i Żydem. A jeszcze giermka przejął po
Heniu – Witka Dąbrowskiego. Bo to był
najpierw giermek Kowalczyka. – Ma na
myśli reżysera Sceny 6. – Moim zdaniem stworzyli ośrodek kultury alternatywny do wszystkiego. Po swojemu,
i to nie tylko dlatego, że Tomek się mnie
posłuchał, jak mówiłem: „Pamiętaj, żebyś nie pozwolił, aby kiedykolwiek była
kradziona pamięć w tym kraju”.

***

Tomasz Pietrasiewicz siedzi nad Morzem Martwym, jest przy Ścianie Płaczu i na innych zdjęciach. Początek jego
związków z teatrem Borowiec dobrze
pamięta: nosił czerwony dres Lublinianki. Wysoki, szczupły, w okularach,
miał wysokie czoło i zarost. Przyszedł
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Masada nigdy więcej nie zostanie zdobyta
Izrael.
Ze zbiorów Krzysztofa Borowca.

na nabór do Grupy Chwilowej. Chłopak po technikum, z lubelskiej dzielnicy wojskowej. Borowiec spojrzał na
jego bluzę. Pietrasiewicz, jak twierdzi
„Borówa”, dres nosił dlatego, że był synem pułkownika wojska polskiego, który z upoważnienia 7. Pułku był szefem
klubu Lublinianka, a ubrania przynosił
dla obu synów: Tomka i Włodka.
Do teatru Tomasz zgłosił się już po
radomskim Czerwcu. Był studentem
nauk ścisłych, dlatego sporządził spis
lektur z programu studiów polonistycznych. Czytał książkę za książką. Dziś
Krzysztof Borowiec pamięta, że powiedział Pietrasiewiczowi: – Tomek, kurwa,
zgłupiejesz z tego, bo twoją wiedzą ma
być dekalog, a nie to, co jest napisane
w tych książkach.
– Nie, Krzysiek, ja muszę mieć wiedzę.
W stanie wojennym Pietrasiewicz dostał cynk, że esbecy obserwują mieszkanie przy placu Wolności189.
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– Żadnych druków w mieszkaniu – polecił Andrzej Mathiasz. Był luty 1982.
Mathiasza esbecy zabrali, Pietrasiewicza też. Na komendę wezwali też „Borówę”. Miał wystawić opinię swojemu
aktorowi. Borowiec nie wiedział, że Pietrasiewicz znajduje się kilka pięter niżej.
– Znam Tomasza Pietrasiewicza od kilku lat, od roku 1976 na pewno – zaczął
Borowiec. – To, co mogę powiedzieć,
powiem. To człowiek, którego kodeksem etycznym jest dekalog. – Esbek notował słowo w słowo, wreszcie zapisał,
głośno sylabizując: DE-KA-LOG.
Przesłuchiwany tłumaczył: – Dla
tych, którzy nie rozumieją słowa „dekalog”, to znaczy dziesięć przykazań.
Na to esbek: – Co się, kurwa,
wygłupiasz?!
– Zapisał pan? Jest protokół. No to
podpiszę.
czerwiec 2012

189

Więcej w reportażu DS
„Grześ”.
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Prochowiec
Lubelska prasa napisała: Grupa Chwilowa apeluje o płaszcze. Miały
zostać użyte w następnym spektaklu.
Był rok 1980.
PROCHOWIEC

Fot. Jacek Mirosław.

Tomasz Pietrasiewicz
(ur. 1955)
Animator kultury, reżyser
i instruktor teatralny. Absolwent Wydziału Fizyki
UMCS. Od połowy lat 70.
był związany ze środowiskami opozycyjnymi oraz
teatrem Grupa Chwilowa.
Kolportował niezależne
wydawnictwa. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 i 14 grudnia 1981
roku brał udział w strajku
studentów UMCS, a następnie w Lubelskich
Zakładach Naprawy Samochodów. W 1985 roku
współzałożyciel wydawnictwa Fundusz Inicjatyw
Społecznych. Twórca i reżyser Teatru NN (od
1990). Reżyser m.in. takich spektakli jak Wędrówki niebieskie, Ziemskie pokarmy, Inwokacja,
Zbyt głośna samotność,
Moby Dick. Od 1998 roku
dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”
w Lublinie. Autor działań
w przestrzeniach miasta,
autor aranżacji wnętrz
Bramy Grodzkiej. Autor
książek, m.in. Czechowicz.
W poszukiwaniu ukrytego miasta, t. 1–3 (Lublin
2007–2008), Kręgi Pamięci (2008), Bombardowanie
Lublina 09.09.39. Śmierć
Józefa Czechowicza (2009).
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Kobieta nieśmiało nacisnęła na klamkę.
– Przepraszam, to teatr?
Mogła mieć po pięćdziesiątce. Może
koło sześćdziesiątki. Nie chuda, ale też
nie gruba. Być może miała już lekko
siwe włosy i kurze łapki wokół oczu.
Nie nosiła ani legginsów, ani botków za
kostkę, ani obszernych swetrów w rozmiarze XXL. Nie tapirowała włosów,
nie lubiła plastikowej biżuterii. Niewykluczone natomiast, że wybierała różne
odcienie beżu. Tak właśnie mogła być
ubrana, kiedy mówiła: – To jest płaszcz,
w którym zginął mój brat. Na Zamku.
Został rozstrzelany.
Był rok 1980, może trochę wcześniej.
Imienia tej kobiety nie znamy. Wiemy
za to na pewno, że tak właśnie zwróciła
się do Tomasza Pietrasiewicza. Aktora
Grupy Chwilowej. Miętosiła w rękach
mankiet prochowca. – Brat zawsze marzył o aktorstwie. Myślę, że był w pana
wieku, kiedy zginął.
Tego, jak nazywał się brat, też nie wiemy. Możemy o nim mówić N.N. Kiedy N.N. zginął, miał dwadzieścia pięć
lat. Gdyby żył, mógłby założyć rodzinę.
Pracować w fabryce. Mógłby mówić, że
kocha teatr i łąki. Albo że boi się węży.
Mógłby wreszcie zostać aktorem, tańczyć i mocno kochać. Być może już jako
chłopiec ćwiczył aktorstwo. Wykrzywiał się do lustra i parodiował kolegów.
Mógł pójść do szkoły teatralnej. Zginął
na lubelskim Zamku w lipcu 1944 roku,
razem z dwustu innymi więźniami.

Gestapo zaczęło więzić i zabijać jeszcze
w trzydziestym dziewiątym. Za ruch
oporu, partyzantkę. Za współdziałanie z podziemiem, działania antyniemieckie, za bycie Żydem albo zbiegiem
z obozów. Za co siedział N.N.? Może
za ruch oporu. Znów nie ma pewności. Na pewno zastrzelili go w czterdziestym czwartym. Tamta egzekucja
była ostatnią wykonaną przez gestapo.
Strzały padały w celach i na dziedzińcu.
Krew lała się po zimnych posadzkach.
Poszła seria z karabinu maszynowego.
Następna, i jeszcze kilka potem. Pociski trafiały w głowy, nogi, płuca, serca. Krew wsiąkała w ubrania więźniów.
Na zakrwawione zwłoki patrzyli mieszkańcy Lublina, którzy otoczyli więzienie na wiele godzin przed jego likwidacją. Szukali swoich bliskich. Modlili
się do Boga. Niektórzy mieli do Niego
pretensje. „Gdzie byłeś?”, pytali. Krzyki, piski, żale, omdlenia. Zwłoki miały
imiona, nazwiska, życiorysy, rodziny.
N.N. – siostrę. Wówczas młodą, choć
ze zmarszczkami. Szybko zaczęły pojawiać się na jej twarzy. Z powodu wojny.
A później śmierci brata.
Tomaszowi Pietrasiewiczowi powiedziała też: – Myślę, że brat ucieszyłby
się, że ja panu ten płaszcz daję. Jak go
znaleźliśmy, był cały we krwi.
Prochowiec był długi. Szary i dobrze
uszyty. Takie nosiło się w okresie II wojny światowej.
Tomasz Pietrasiewicz wziął płaszcz.
Nazwiska kobiety nie zanotował.
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Prochowiec
Prochowiec nosił w czasie spektaklu,
kiedy z Grupą Chwilową grali Martwą
naturę – Krzysztof Borowiec pytał wtedy: „Jaki jest w ogóle wasz zawód?”.
Na scenie „Borówa” przesłuchiwał
Pietrasiewicza jak towarzyszka sędzia
Sawieliewa – Josifa Brodskiego190, sądzonego za pasożytnictwo 24-letniego poetę191.
Tomasz w Martwej naturze mówił tak
jak Brodski: – Jestem poetą.
Krzysztof – jak sędzia: Kto uznał was
za poetę?
– Nikt. A kto zaliczył mnie do rzędu
ludzi?
– Czy uczyliście się tego?
– Nie myślałem, że można to zdobyć
wykształceniem. Myślę, że to od Boga.

„Kurier Lubelski” z 11 IX 1980 roku.
Archiwum Grupy Chwilowej.

Z prochowcem Tomasz zjeździł Europę.
Był aktorem. Młodym, ale już doświadczonym i ułożonym. Po studiach i rzadko pijącym wódkę. Po pewnym czasie
płaszcz wkładał już sporadycznie. Coraz rzadziej mówił na scenie: „Jestem
poetą”. Grupa Chwilowa tworzyła kolejny spektakl.

PLAN TRZECI

Był chłopakiem z podwórka. W spodniach do kolan i bluzie. Kopał piłkę i rywalizował na wiele sposobów. Nieraz
stosując siłę. Uczeń był z niego słaby,
trzymał się na uboczu. Na podwórku
musiał być najsilniejszy. Chodził do
„szóstki” i miał opinię po starszym bracie, który dał się nauczycielom we znaki. Patrzyli na Tomka przez pryzmat
brata. Łobuz! Mógł skończyć w więzieniu albo zaczynać dziś dzień od setki
(tak robi wielu z jego podwórka). Czytał
książki. Był w piątej albo już szóstej klasie. Wywoływano najwięcej czytających
z kolejnych klas. W pewnym momencie
padło: – Pietrasiewicz!
Klasa w śmiech. Zrobiło mu się przykro. Słyszał docinki: – Pożycza książki,
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Josif Brodski – jeden
z największych poetów
XX stulecia, urodził się
w Leningradzie w roku
1940. Wielokrotnie
więziony i zamykany
w zakładach psychiatrycznych, w 1964 roku
został oskarżony o „pasożytnictwo” i skazany na ciężkie roboty
pod Archangielskiem,
a w kilka lat później pozbawiony sowieckiego
obywatelstwa i zmuszony do opuszczenia
ojczyzny, http://www.
znak.com.pl/autor/
Josif-Brodski/144 (data
dostępu: 5 X 2013).
191
„Oprócz prologu warstwę słowną spektaklu
budował sławny dialog oskarżonego poety
Josifa Brodskiego z sędzią Sawieliewą, a także pochwala aluzji wygłoszona przez cenzora
z Małej apokalipsy Tadeusza Konwickiego.
Jednak spektakl dzieje się poza słowami,
w budujących tempo
dźwiękach i sugestywnych obrazach. […] Do
najpiękniejszych wizualnie należała scena,
w której aktorzy zmienili się w kołyszące się,
bezwolne wielkie wańki-wstańki” (Mirosław
Haponiuk, Od kabaretu
do teatru metafizycznego – o teatrze Grupa
Chwilowa, [w:] Kultura
alternatywna w Lublinie. Studia, szkice, eseje, red. Ewa Krawczak,
Lublin, 2005).
190

nie czyta, oddaje. To tylko bibliotekarska arytmetyka!
Nieprawda. Czytał. Głównie książki
przygodowe. Nawet po trzydzieści pozycji w sześć tygodni. „Tomki” Szklarskiego, opowiadania Londona.
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także w technikum. Raz interweniowała milicja.
W pierwszej klasie techniku czterdziestu młodzieńców walczyło o pozycję.
Raz, kiedy kolega prowokował, Tomek
mu przyłożył. Na tyle mocno, że rodzice
pobitego wezwali milicję. Na tyle skutecznie, że ze swoją opinią podwórkowego łobuza mógł wylecieć ze szkoły.
Musiał wstawić się za nim ojciec, oficer
Ludowego Wojska Polskiego. Dziś Tomasz wstydzi się tamtej bójki. Gdyby
jednak nie ona, mogłoby nie być tego,
co wydarzyło się potem. Po bójce zaczął
się zastanawiać, czy wszystko z nim jest
w porządku.
Znów uratowała go kobieta. Też nauczycielka. Tym razem młoda, ładna,
włosy blond. Elżbieta Szymulska uczyła go polskiego. On uczył się dla niej.
Z powodu jej inteligencji i jasnych włosów. Boks zamienił na szachy. Sztangi
na pionki i figury. Nie należał do sekcji szachowej Startu Lublin czy innego klubu, był samoukiem. Szach, mat,
pat, remis. Dorastał w erze sukcesów
Bobby’ego Fischera. Emocjonował się
jego meczem z Borysem Spasskim.

Tomasz Pietrasiewicz w scenie ze
spektaklu Martwa natura.
Fot. Mieczysław Sachadyn, 1980.
Ze zbiorów Mieczysława
Sachadyna.

192

Syn pani Złotkiewicz –
Eligiusz – został profesorem UMCS, w 1993
roku objął kierownictwo Zakładu Funkcji
Analitycznych Instytutu Matematyki UMCS.
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Klasa wciąż się śmiała. Ironicznie, a nawet szyderczo: – Pożycza, nie czyta,
oddaje!
Miał traumę. Pewnie żyłby z nią przez
całą szkołę, gdyby nie pewna kobieta.
Pani Złotkiewicz192. Nauczycielka. Starsza i doświadczona. Uczyła polskiego.
Napisał wypracowanie.
– Świetne – oceniła. „Nie jestem jednak
taki ostatni”, pomyślał.
Wzorując się na cybernetyku z książki futurystycznej, podjął decyzję: technikum elektroniczne.
Wciąż miał swoje podwórko. Ćwiczył
boks i podnosił ciężary. Znów było ryzyko, że skończy w więzieniu. Bił się

Wychowywał się w domu, gdzie mówiło się o zwykłych sprawach. O pogodzie albo zupie na obiad. Nie było heroicznych historii czy intelektualnych
dyskusji. Znajdował to w książkach. Na
przykład z Wojskowej Biblioteki Garnizonowej. Nigdy potem nie czytał tyle co
wtedy. W jego głowie rodziły się pytania: „Czy istnieje Bóg?”, „Może Go nie
ma?”. Dojrzewał w niereligijnej rodzinie. Dzięki babci przyjął pierwszą komunię. Wciąż pytał o Boga. Odpowiedzi chciał szukać na studiach. Pomóc
miała mu fizyka.
– O, Tomek! Byłoby fajnie, gdybyś przyszedł do naszej Grupy – rzucił Antek
Mierzwiński w czasie wakacyjnej prak-
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Zaproszenie dla o. Ludwika
Wiśniewskiego na spektakl
Martwa natura Grupy Chwilowej.

tyki. Chwilę przed studiami. Był rok
1975. Praktyki odbywali w Lubelskich
Zakładach Naprawy Samochodów przy
ulicy Lotniczej. Tam, gdzie przed wojną
stała Lubelska Wytwórnia Samolotów,
zatrudniająca nawet 1600 pracowników,
produkująca m.in. samoloty bombowe
LWS-4 „Żubr”. Fabrykę zniszczyła wojna.
Tomek przychodził już do Zakładów Naprawy Samochodów. I przykręcał śrubki.
Znów się pobił. W słusznej sprawie.
Scysję miał z taekwondeką, który terroryzował innych, chełpiąc się tym, że
może pokonać każdego.
Jeden cios Tomka, zaraz drugi, unik,
znów strzał. Nokaut. Kilka sekund i pyszałek leżał.
Niedługo potem Antek znów namawiał Tomka, aby przyłączył się do Grupy Chwilowej.
– Antek, teatr to ja znam tylko z telewizji.
Ugrzązł na studiach. Miał trudniej niż
absolwenci lepszych szkół średnich.
Był uparty i narzucił sobie dyscyplinę.
Nie był geniuszem, a studentem z dobrą średnią. Mógł zostać profesorem.
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Albo przewodnikiem górskim. Szczyty
zdobywał wedle zasady: wejść, zejść, zaliczyć. Wreszcie zostawił góry.
– Tomek, musisz wreszcie przyjść! – to
samo co przed rokiem Antek Mierzwiński powtórzył jesienią 1976 roku.
Rozmawiali na miasteczku akademickim. Tomek znów tłumaczył: – Antek,
ja nawet nie byłem w teatrze.
– Tam nie tylko o teatr chodzi.
Tomek przyszedł wreszcie na próbę.
I został w teatrze. Słuchał opowieści jej
członków o ich dziadkach i rodzicach.
Akowcach albo repatriantach z Kresów.
On był częścią systemu. Taki zastał, innego nie znał. Nawet gdy oceniał, co
dobre, a co złe, nie było w tym polityki.
Tę zaczął rozumieć potem. Dzięki tym,
których spotkał w teatrze. Pełnych pasji. Imponowali mu. Byli ciekawi, niepospolici. Krzysztof Borowiec, Janek Bryłowski193. Antek Mierzwiński, Mirosław
Muła, Bolek Wesołowski, Jurek Lużyński. Starsi i doświadczeni. Szczególnie
polubił Mirka. Za jego bujną wyobraźnię. Tomek nie miał ich wiedzy, więc

193

Bohater reportażu
Nela.
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Na następnej stronie: Od lewej
Tomasz Pietrasiewicz, Krzysztof
Borowiec, Jerzy Durczak (tłumacz
Grupy Chwilowej), Wenecja 1984.
Ze zbiorów Krzysztofa Borowca.
Prawa szpalta: Tomasz
Pietrasiewicz w scenie ze
spektaklu Martwa natura.
Fot. Mieczysław Sachadyn, 1980.
Ze zbiorów Mieczysława
Sachadyna.

Ulotka reklamująca spektakle
Grupy Chwilowej.
Z Archiwum Grupy Chwilowej.

nie mógł być dla nich partnerem. Został czeladnikiem. Terminował przez
trzy pierwsze lata. Miał kilka zadań. Na
przykład kable. Miał je rozwijać i zwijać.
Dbał o światła i rozstawiał scenografię. Albo po prostu brał szmatę i zmywał podłogi. Zdarzało się, że grał. Na
przykład w Scenariuszu – pielęgniarza.
Dalej rozkładał kable, ale czytał już paryską „Kulturę”. Podróżując z teatrem,
zobaczył Zachód. W Lyonie – przedstawienia teatrów z innych krajów. Typowy Polak, w dodatku egocentryk. On
ze swoim teatrem chciał zbawiać świat.
Ci z Zachodu mieli problemy tak błahe jak konsumpcjonizm. Teraz patrzy
na to inaczej.

Nosił ciemną kurtkę za pas. Szczupły,
na twarzy lekki zarost, okulary. Dojrzał
do pracy z rekwizytem i prowadził warsztaty. Trwały kolejne przesłuchania: –

O! Idą dziewczyny. Będą dziewczyny
w teatrze! – krzyknął któryś z aktorów.
Jedna z nich była niewysoka i drobna.
Gdy przechodziła, Tomek na nią spojrzał. Ona zerknęła na niego. Nie, serce
nie zabiło mu aż tak mocno, ale coś musiało się wydarzyć, skoro ten moment
pamięta do dziś. Coś więcej poczuł trochę później. Ona była już członkiem
Grupy Chwilowej, on prowadził warsztaty (trochę rozciągania i gimnastyki,
dresy były jak najbardziej na miejscu).
Nazywała się Teresa Szerling. Została
jego żoną.
Miał swój udział w pracach nad Pokazem i Lepszą przemianą materii. Reżyserem zawsze był Krzysztof Borowiec, ale każdy z aktorów wnosił coś
od siebie. Rzucali propozycje. Krzysiek
składał je w całość. Pracowali z próby
na próbę. Pracował też Tomek, ale do-
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wtedy mówić o rzymskich katakumbach, gotyckiej katedrze z kaplicą św.
Januarego czy Zamku Jajecznym. Albo
o faktach. Na przykład o tym, że miasto
założono w V wieku p.n.e. jako grecką
kolonię Kume.

piero w Martwej naturze osiągnął apogeum swojej aktorskiej formy. Stał się
dla Borowca partnerem. Wiedział, co
to znak teatralny. Inaczej widział sztukę. Do Martwej natury włączył Josifa Brodskiego i słynną rozmowę poety
z sędzią. Ze wszystkich spektakli Grupy właśnie ten lubi najbardziej. Nosił
prochowiec. Potem o nim zapomniał.
Z powodu roku 1981, wtedy miał już
inne rzeczy na głowie. Teatr był obok.

PLAN DRUGI

Rok 1980.
Pojechał z Grupą na tournée po Francji. Zaczynał żałować: „Czemu nie ma
mnie w kraju?! Dzieją się rzeczy ważne”.
Cieszył się, bo poznał Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Nie wierzył, że autor
Innego świata żyje. Pamięta, iż był u niego w domu. Imponującym solidnością.
Dobrym mieszczańskim apartamencie
w kamienicy. Z ogromną liczbą książek.
Pili wino. Innym razem kawę, nad Zatoką Neapolitańską. Herling był dojrzałym mężczyzną, lecz nie starym. Dobrze wyglądał. Przyjazny i inteligentny.
Opowiadał o historii Neapolu. Mógł

nr 42 (2013)

Sceny ze spektaklu Martwa natura
Grupy Chwilowej.
Fot. Mieczysław Sachadyn, 1980.
Ze zbiorów Mieczysława
Sachadyna.

Znał środowisko robotnicze. Przez
brata poznał Sławka Smyka, mieszkającego w Świdniku. Podawał mu bibułę.
Sławek rozwoził ją do zakładów pracy
(Smyk został potem fotografem Zarządu Regionu).
Znał też środowisko paryskiej „Kultury”, między innymi za pośrednictwem
„Kłocza”, Piotra Kłoczowskiego. Dzięki
„Kulturze” spotkał Gustawa Herlinga,
będąc już w innej roli. Opozycjonisty
i kolportera. Korespondowali. Pisarz
odpowiadał i słał piękne pocztówki. Po
latach Tomasz Pietrasiewicz gościł go
w Lublinie – zasługa Zdzisława Kudelskiego (pisał pracę o Herlingu, dobrze
się znali). Kiedy Gustaw Herling Grudziński obchodził 80. urodziny, Tomasz
świętował je w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie. Przyszło
sporo osób. Zadzwonił do Neapolu: –
Panie Gustawie, tu Lublin – mógł powiedzieć. Taki telefon na pewno był.
Kontakty miał też na północy. W czasie teatralnego wyjazdu w Danii zaprzyjaźnił się z Krzysztofem Lubowieckim,
nietuzinkowym emigrantem z sześćdziesiątego ósmego, który pomógł przy
organizacji wyjazdu Grupy Chwilowej do Kopenhagi. Lubowiecki chciał
z Tomkiem zbudować kanał przerzutowy książek z Danii do Polski. Wpadli na
pomysł: wysłać dwa jachty. Spotkają się
na Bałtyku. Przerzucą ładunek.
Zrobili inaczej: Lubowiecki podmieniał okładki książek i wysyłał Tomkowi.
Na przełomie lat 1983 i 1984 powstała
Cudowna historia. Zbudowana z pozornie oderwanych od siebie scen, zatopionych w ruchomych półcieniach.
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Plakat spektaklu Cudowna historia
Grupy Chwilowej. Premiera
przedstawienia miała miejsce
w grudniu 1983 roku.
Z Archiwum Grupy Chwilowej.
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Instytut Literacki –
utworzony na początku 1946 roku w Rzymie
przez Jerzego Giedroycia i jego współpracowników jako Instytut
Literacki „Casa Editrice Lettere”. W latach 1946–1947 wydał dwadzieścia osiem
książek, a w lipcu 1947
roku pierwszy numer
„Kultury”. Następnie
przeniósł się do Paryża, gdzie zrezygnowano
z wydawania książek
i publikowano wyłącznie miesięcznik „Kultura”. W roku 1953 Instytut Literacki znów
zaczął wydawać książki, w serii Biblioteka
„Kultury”. Jako pierwsza pozycja w tej serii
ukazały się wydane razem dwa utwory Witolda Gombrowicza:
powieść Trans-Atlantyk
i dramat Ślub (na podstawie hasła w opracowaniu Jakuba Karpińskiego pochodzącego
z publikacji Polska, komunizm, opozycja…).
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Jeździli z tym przedstawieniem po Europie. Pewnego razu Tomek bez wiedzy
aktorów wiózł ważną przesyłkę z Warszawy. Cel: Instytut Literacki194. Celnik
stanął nad kufrem Tomka. Na szczęście
się śpieszył.

Był opozycjonistą. Bardzo aktywnym
po 13 grudnia 1981 roku.
13 grudnia przed południem pojawił się w Chatce Żaka. Spotkał Kazika
Iwaszkę, kierownika Chatki, i rektora
Baszyńskiego. Iwaszko polecił Pietra-
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siewiczowi, aby się zorientował, co się
właściwie dzieje. Tomek wziął taksówkę.
Za kierownicą kobieta. Kiedy dojechali na miejsce, nie chciała nawet przyjąć
pieniędzy.
Był w Świdniku. Pobiegł prosto do
Sławka Smyka. Widział strajk w zakładach WSK. Godziny, potem już pierwsze dni stanu wojennego zaczęły mu się
zlewać w jeden dzień. Może dwa. Nawet
nie jest pewien, jak wrócił ze Świdnika. Taksówkarka czekała? Może autobusem? Wie na pewno, że chłopaków
z NZS-u przerzucał z Domu Studenckiego „Grześ” do zakładów pracy. Sam
pojechał do Lubelskich Zakładów Naprawy Samochodów, gdzie na praktyce
przykręcał śrubki. Teraz miał tu uczestniczyć w strajku. Znów mógł skończyć
w więzieniu, tym razem już z innych
powodów. Politycznych.
– Kiedy był ten strajk? – próbuję ustalić.
Tomasz Pietrasiewicz: – Nie pamiętam. Zdaje mi się, że zaraz na początku.
Z wtorku na środę?
Z innych źródeł wiemy, że był 17
grudnia 1981 roku. Najpierw ZOMO
rozbiło inne strajki: w Świdniku (15/16
grudnia 1981) i FSC (16/17 grudnia
1981). Potem przyszła kolej na LZNS.
Był czwartek. Wyły syreny. Czołg rozbił bramę.
Bał się, podobnie jak inni. Tysiąc
osób złapało się za ręce jak na apelu,
tworząc zwartą grupę. On w pierwszym szeregu. Widział buty na grubej podeszwie i solidne mundury mężczyzn naprzeciw. Kroczył szturmowy
oddział ZOMO. Każdy zomowiec wyglądał na dwumetrowca. Z tarczami
szli na grupę. Łup, łup. Na chwilę się
zatrzymali. Wystrzelił czołg. Petarda.
Łup, łup. Zaczęli wyrywać ludzi z kordonu. Ci uciekali. Byle dalej od pał.
Oddział szturmowy utworzył ścieżkę
zdrowia. Dobrze, że Tomasz miał grubą kufajkę.
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tam, Teatry w drodze, „Kurier
Lubelski” z 7 VII 1985 r.
Z Archiwum Grupy Chwilowej.

Pukanie do domu. Ojciec leżał po operacji. Tomek ledwo zdążył wrzucić jeszcze kilka książek pod łóżko. 6 rano. Na
rewizje zwykle reagował spokojnie. Nawet z synem Szymonem na rękach.
Odwiedzał chłopaków w mieszkaniu przy ulicy Wróblewskiego195. Umówili się, że brak butelki na parapecie
będzie oznaczał, że lokal jest „spalony”. Był krótkowidzem. Raz wszedł na
górę. Zastał esbeków. Między nimi Andrzej. Kolega, który pojawiał się w teatrze. – Co tu robisz? – spytał Pietrasiewicza. Potem sprowadził go na dół.
Zawiózł na przesłuchanie. Tomek się
bał. Temu drugiemu wyraźnie było głupio. W czasie przesłuchania Pietrasiewicz był przekonujący: – Nic nie mam.
Szkoda waszego czasu.

195

Więcej w reportażu DS
„Grześ”.
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Brama Grodzka w Lublinie.
Fot. Jacek Mirosław.
Ze zbiorów Jacka Mirosława.

Kłamał, w lutym 1982 roku trzymał
w domu tony bibuły.
Miał kontakt z rosyjską emigracją. Tydzień w tydzień dostawał od niej antykomunistyczne pismo. Struna pękła,
kiedy zamówił słownik gułagu. Został
poddany ścisłej kontroli korespondencji i telefonów.
Został wydawcą. W roku 1985 z Pawłem
Bryłowskim i Andrzejem Peciakiem założył Fundusz Inicjatyw Społecznych.
FIS wspierał inicjatywy niezależne. Na
przykład akcję „Wakacje z Bogiem” (wypoczynek dla dzieci działaczy „S”) czy
prasę podziemną z Regionu Środkowo-Wschodniego. Przetłumaczyli Obsługiwałem angielskiego króla Hrabala
i utwory rosyjskiego barda Aleksandra
Galicza. Pietrasiewicz miał pomysł na
przewodnik po literaturze emigracyjnej. Do listy proponowanej przez jego
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autora Jana Zielińskiego dorzucił kilka
nazwisk. Leo Lipskiego odkrył jako jeden z pierwszych.
Teatrom w latach 80. żyło się nie najgorzej – to jego zdanie.
Aktor miał dużo lepiej niż przeciętny mieszkaniec PRL. Z zagranicznego
wyjazdu z teatrem wracał bogatszy nawet o pięćset dolarów. Jedni kupowali
kolorowe telewizory, Tomasz Pietrasiewicz chciał postawić dom. Znalazł miejsce pod Lublinem. Kupił gospodarstwo.
Chciał tam mieszkać z rodziną. Wykopał fundamenty. Zbierał kamienie na
podmurówkę. Nawet dom przeniósł.
(Teraz jednak mieszka w Lublinie, a na
wieś jeździ. Myśli o pszczołach. Marzy
mu się własna pasieka).
Była druga połowa lat 80. Grupa Chwilowa miała siedzibę w Lubelskim Studio
Teatralnym w budynku Bramy Grodz-
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kiej196. Podobnie jak Scena 6 i Teatr
Provisorium.
– Wypalamy się – powiedział Tomasz
do „Borówy”.
To prawda. Nasilały się wzajemne
pretensje i frustracje.
Był po trzydziestce. Chciał dalej
tworzyć.
Brama Grodzka była w opłakanym stanie. Członkowie teatrów uważali, że nie
ma tu perspektyw. Postanowili wrócić do Lubelskiego Domu Kultury197.
Tomek poszedł z nimi. Wtedy Grupa
Chwilowa się podzieliła: Jurek Lużyński został z Krzysztofem Borowcem.
Z Tomkiem – na przykład – Renia Dziedzic, Jurek Rarot i Grzesiek Linkowski.
Grupa Tomka w 1992 roku wróciła do
Bramy Grodzkiej. Tej w opłakanym stanie. On nazwał swój teatr Teatrem NN.
Nomen nescio – imienia nie znam.
Przypomnijmy, że ostatnia premiera Grupy Chwilowej to Album rodzinny w roku 1998. Borowiec z Szymonem Pietrasiewiczem, synem Tomasza,
wystawił jeszcze Reprint Scenariusz
(2003).
Tomasz Pietrasiewicz: – Można powiedzieć, że Grupa istnieje, dopóki
Krzysiek żyje. Ale to są te dramaty. On
się zatrzymał. Żyje tamtym czasem.
Szkoda. Miał bardzo ciekawy sposób
patrzenia na teatr. Wtedy byłem nim
zafascynowany. Jako osobą.

PLAN PIERWSZY

Jest taka chasydzka opowieść o Żydzie
Ajzyku, mieszkającym w Krakowie. Ajzyk miał sen o skarbie ukrytym pod jednym z mostów w Pradze. Pojechał i odnalazł most ze snu. Opowiedział o tym
strażnikowi. Ten go wyśmiał i wspomniał, że również miał sen – o skarbie
ukrytym w piecu pewnego krakowskiego Żyda Ajzyka. Ajzyk wrócił do domu,
rozebrał piec, znalazł skarb i stał się
bogatym człowiekiem.
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Tomasz Pietrasiewicz powtarza chasydzką opowieść. Liczy się dla niego tylko Brama Grodzka. Jest planem
pierwszym, dopiero za nią znajdują się
te kolejne. Kiedy przyszedł, zastał ruderę. Woda lała się przez dach.
Na początku tworzył spektakle: Wędrówki niebieskie (premiera 11 maja
1990), Ziemskie pokarmy (13 września
1991), Inwokacja (16 maja 1992), Moby
Dick, czyli Biały Wieloryb (czerwiec
1995), Zbyt głośna samotność, z Henrykiem Sobiechartem (27 marca 1993).
– Tam, za Bramą, było kiedyś miasto
żydowskie – powiedział któregoś razu
profesor Władysław Panas. Literaturoznawca. – To miejsce ma niebywałą
symbolikę.
– Nic nie wiedziałem – zdziwił się Tomasz. Po jakimś czasie podjął decyzję:
odbuduje Bramę Grodzką. Od podstaw.
Innym razem profesor przekonywał:
– Wiesz, Tomek, trzeba coś z tym Czechowiczem zrobić. Nie odkładajmy tego,
zbliża się rocznica jego śmierci. Zróbmy
sesję. Wspólnymi siłami.
Zrobili. W Bramie.
Tomek na punkcie Józefa Czechowicza zwariował. Napisał o nim książkę.
Potem były spotkania, promocje książek, wystawy. Wszystko – na stronie
www.teatrnn.pl.

Władysław Panas i Tomasz
Pietrasiewicz obok dzwonu
z kościoła farnego przed
uroczystością Misterium Dzwonu
w 2001 roku.
Fot. Elżbieta Zajęcka.
Z Archiwum TNN.

Więcej w reportażu Teatr życiem płacony.
197
W maju 1991 roku –
uchwałą Rady Miejskiej
– powołano do życia
Centrum Kultury, łączące w sobie Lubelskie
Studio Teatralne i Lubelski Dom Kultury.
Utworzone wówczas
Centrum stało się jedyną w Lublinie instytucją mającą tak szeroki
zakres działań kulturalnych, http://ck.lublin.
pl/pl/o-nas/historia-budynku/ (data dostępu:
5 X 2013). Teatr Provisorium do dziś ma swoją siedzibę przy Centrum Kultury.
196
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Jest dyrektorem Ośrodka.
– Tylko tobie udało się wytrzymać z Pietrasiewiczem – usłyszał kiedyś jego zastępca Witold Dąbrowski.
– Tylko jemu udało się wytrzymać ze
mną – odparł.

PROCHOWIEC

Brama Grodzka ma obszerny strych.
Tamtego dnia Tomasz Pietrasiewicz jak
zwykle wstał przed wschodem słońca.
Długi spacer do pracy. Szedł Krakowskim Przedmieściem, przekroczył Bramę Krakowską. Minął kobiety handlujące kwiatkami, punka z gitarą i Trybunał
Koronny. Wszedł do Bramy Grodzkiej.
Schodami na górę. Tamtego dnia robili
porządki na zagraconym strychu. Przekładał przedmioty. Materiały, jakieś papiery. Z miejsca na miejsce. Z kupki na
kupkę. To ważne, to mniej. W pewnej
chwili jego uwagę zwrócił materiał. Szary i gruby.
– Przecież to jest ten płaszcz, w którym występowałem! – Osłupiał. Po latach przypomniał sobie historię kobiety, która opowiedziała mu o tym, że
jej brat chciał być aktorem, ale zginął
na Zamku.

Remont ulicy Grodzkiej w 1996
roku. Widok ze Starego Miasta na
Bramę Grodzką.
Z Archiwum TNN.
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W jego życiu znów pojawił się LZNS.
Teraz jako bocznica zakładowa, którą
w czasie wojny wykorzystano jako rampę wyładunku Żydów trafiających do
obozu na Majdanku.
Teatr zmienił w Ośrodek „Brama
Grodzka – Teatr NN”. Zrealizował
mnóstwo projektów. Na przykład misteria „Jedna Ziemia – Dwie Świątynie”
czy „Poemat o miejscu”. Albo listy: do
getta, do Henia. Działania w przestrzeni miasta związane z historią współczesną. Jeździł „Wagon.lublin.pl”. Ośrodek zrealizował projekt „Urny wyborcze
– duch wolności”.

Ma poczucie, że odniósł sukces: – To
niezwykła instytucja. Nie tylko w skali
miasta, ale i międzynarodowej. Wiem,
że to coś nadzwyczajnego. Wiem, że to
miejsce będzie jeszcze silniejsze i ważniejsze, gdy mnie – i tu, i w ogóle – nie
będzie. Teraz jest wiele przejawów nienawiści (do Żydów czy do dyrektora Pietrasiewicza. Za to, co robi, antysemici wybijają mu okna). Może mnie ktoś
lubić albo i nie. Nie jestem święty, ale
czy w moim programie jest nienawiść?!
czerwiec 2012
Korzystałam ze strony internetowej www.teatrnn.
pl, a także z publikacji Teatr NN 1990–2010, Ośrodek
„Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2010.
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Dostojewski jest nieśmiertelny!198
To mądry człowiek – pomyślał
Iwan. – Trzeba przyznać, że wśród
inteligentów także trafiają się
wyjątkowo mądrzy ludzie, nie da się
temu zaprzeczyć.199
– Uwielbiałam Mistrza i Małgorzatę.
Nawet znałam na pamięć, zdania, słowa, strony… – opowiada Urszula Brytan-Golejewska. Synowi, bo i on przecież mógłby przeczytać.
Syn ma na imię Wiktor i chodzi do
gimnazjum. Bierze torbę z podręcznikami, zarzuca ciepłą kurtkę i wychodzi do szkoły, ona jeszcze pije kawę.
Bez cukru, o głębokim aromacie. Syn
macha ręką na pożegnanie. Ona spogląda przez okno. Drobna, niewysoka.
Włosy krótkie. Nosi okulary. Jest lekko
po pięćdziesiątce, głos ma charakterystyczny. Kiedy mówi, dużo gestykuluje. Na przykład wtedy, kiedy powtarza,
że Mistrza i Małgorzatę czytała kilkanaście lat temu, dziesiątki razy. Książkę pamięta raczej jako emocje, a nie
szczegóły, dlatego kiedy Wiktor będzie
ją czytał, ona też planuje sięgnąć po
nią ponownie. Lubi literaturę rosyjską,
choć ma poczucie, że kiedy człowiek
dojrzewa, to z pewnych rzeczy wyrasta.
Niewątpliwie tak jest z nią i z Mistrzem
i Małgorzatą.
Uwielbiała Bułhakowa także wtedy, kiedy oznajmiła, że kończy z teatrem. Miała dwadzieścia, może dwadzieścia jeden lat. Nosiła spódnicę po
kostki z miękkiej dzianiny i ciemne
włosy. – Więcej tu nie przyjdę – mamrotała pod nosem, trzaskając drzwiami
sali w Chatce Żaka. Było już po południu. Po kolejce po forszmak w stołówce w budynku Chatki nie było już śladu.
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Siedzieli tylko ci, którzy chcieli załapać
się na darmową porcję zupy pozostałej z obiadu. Albo ci, którzy przyszli na
próby teatralne: Grupy Chwilowej, Teatru Provisorium albo Sceny 6. – Więcej
tu nie wrócę – powtórzyła.
Myliła się. Dalej grała w Scenie 6. Była
studentką ekonomii.
Na ekonomię trafiła trochę przez
przypadek. Z matematyki była dobra,
to fakt. Podobnie jak kilkanaście lat
później jej córka – Magda, która studiuje w Krakowie literaturę w połączeniu z innymi dziedzinami sztuki. Nie,
aktorką nie jest. W dzieciństwie wystąpiła na scenie Teatru im. J. Osterwy
w Lublinie. Inaczej było z jej matką Urszulą: miała indeks UMCS-u i studiowanie szybko zaczęło ją nudzić. Była zagubiona i nieśmiała. Jesienią 1980 roku
przeczytała o warsztatach teatralnych
w Chatce Żaka. Kończyła liceum w Tomaszowie Lubelskim i dotąd widziała
tylko Teatr Telewizji. Potem w Lublinie zobaczyła teatr Leszka Mądzika200
i spektakle nurtu klasycznego.

Fot. Marek Nawratowicz,
Archiwum TNN.

Urszula Brytan-Golejewska (ur. 1960)
Instruktorka
teatralna.
Aktorka Teatru Scena 6.
W tym zespole zagrała
m.in. w przedstawieniach:
Psalmy, Heretycka symfonia, Wiosna Ludów, Świętokradztwo. Współzałożycielka Fundacji Sztuki im.
Brunona Schulza. Z jej
wiedzy i doświadczenia
korzystają organizatorzy
licznych festiwali i przeglądów teatralnych.

Miłość dopadła nas tak, jak dopada
w zaułku wyrastający spod ziemi
morderca, i poraziła nas oboje od
razu. Tak właśnie razi grom albo nóż
bandyty!201
Zobaczyła Renatę202 depczącą piłeczki w Martwej naturze Grupy Chwilowej. Była zauroczona. Nie znała takiego świata. Po latach wyjaśnia, że
Grupa Chwilowa miała już swoich aktorów, podobnie jak Teatr Provisorium –
wspominając go, nazywa niedostępnym
i wyjątkowo hermetycznym.

Michaił Bułhakow,
Mistrz i Małgorzata,
Kraków 2006, s. 371.
199
Ibidem, s. 96.
200
Scena Plastyczna KUL.
201
Mihaił Bułhakow, op.
cit., s. 147.
202
Bohaterka reportażu
Zastawa „cebulowa”.
198
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Powyżej: Urszula Brytan
w scenach ze spektaklu Psalmy
teatru Scena 6.
Fot. Mieczysław Sachadyn.
Ze zbiorów Mieczysława
Sachadyna.
Po prawej:
Urszula Brytan w scenie ze
spektaklu Psalmy teatru Scena 6.
Fot. Mieczysław Sachadyn.
Ze zbiorów Henryka Kowalczyka,
Archiwum teatru Scena 6.
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Scena 6 pracowała nad spektaklem Zesłani do raju. Próby i warsztaty odbywały się w Chatce Żaka.
Urszula Brytan-Golejewska: – Były
tutaj, na pierwszym piętrze, ta sala, jak
ona się nazywa? Tak, na Małej Scenie, nieraz na sali kinowej. Było tak, że
warsztaty odbywały się na Małej Scenie, natomiast próby generalne do Zesłanych na tej dużej sali. To było takie
dziwne moje bycie, bo z jednej z strony
te chwile fascynacji, ale z drugiej – te
grupy pozostawały hermetyczne, dla
mnie stanowiło to rodzaj komuny. Niechętnie przyjmowali nowych ludzi, na
warsztaty, owszem, proszę bardzo, ale
żeby wejść do grupy, to nie było już takie oczywiste, tak jak dla mnie nie było
oczywiste to, żeby swoje życie prywatne
podporządkowywać teatralnym spotkaniom. Dość długo trwała sytuacja,
kiedy jednego dnia leciałam do teatru,
drugiego mówiłam „nigdy w życiu”. Ale
było w tym wszystkim coś elektryzującego, trudno to nazwać. Po warsztatach
zaprosili mnie do współpracy. Zostałam
technicznym.

W Zesłanych do raju ściany musiały się
zbliżać i oddalać. Świeczki musiały zapłonąć w odpowiednim momencie. Za
to odpowiadała.
Jej etiuda Ptak weszła do kolejnego
przedstawienia – Psalmy. Ptak z impetem wypadał zza parawanu na scenę
i spadał na podłogę. Powoli się wznosił,
a kiedy już miał wzlecieć, dwie sowy łamały mu skrzydła.
Lejtmotyw przedstawienia stanowiła scena z parawanami. Widownia patrzyła na nie i sprzed, i zza sceny, a sam
spektakl był oglądany z boku. Naprzeciw siebie zza parawanów wybiegali
kobieta i mężczyzna. Spotykali się na
scenie. Spotkania miłosne, intensywne, w okruchach szarej i zmęczonej codzienności: na przykład ona trzymała
siatkę z zakupami, on pisał przy stole. Pani Urszula pamięta i tę scenę, i to,
że w tle brzmiało Requiem Verdiego.
Uśmiecha się na wspomnienie sceny,
w której grała: miała spódnicę, rozchylała ją z przodu i biegła tyłem, a kiedy
widownia widziała ją już tylko z boku,
z przodu wpatrywał się w nią aktor.
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Dostojewski jest nieśmiertelny!
Scena ze spektaklu Psalmy
teatru Scena 6, od lewej: Witold
Dąbrowski, Urszula Brytan,
Mirosława Jaworska.
Fot. Mieczysław Sachadyn.
Ze zbiorów Henryka Kowalczyka,
Archiwum teatru Scena 6.

Któregoś razu jak zwykle biegła tyłem
– scena była dynamiczna, a podłoga śliska. Z tyłu aktor wpatrzony w rozchyloną spódnicę. Wpadła w poślizg. Rumor,
ocknęła się na wiolonczeli. Postanowiła już nigdy nie wyjść na scenę. Zrobiła
inaczej: kiedy podłoga była śliska, podklejała buty.

Scena ze spektaklu Psalmy teatru
Scena 6. Na zdjęciu Urszula Brytan
i Zbigniew Jaworski.
Fot. Mieczysław Sachadyn.
Ze zbiorów Henryka Kowalczyka,
Archiwum teatru Scena 6.

Proszę nie tracić odwagi i niczego się
nie bać. Niech pani nie pije nic prócz
wody, bo osłabnie pani i będzie pani
ciężko. Już czas!203
Scena 6 jechała z Zesłanymi do raju
do Monako, na Światowy Festiwal Teatrów Amatorskich. Była jesień 1981.
Monako – kolorowe i wolne. Nie wierzyła, że istnieje.
Istniało. Na przykład kasyno, które
znała z filmów. Albo neony i światła,
i kobiety ubrane wieczorem w eleganckie suknie. Długie i mieniące się.
Polski autokar był oblepiony emblematami „Solidarności”. Podróż – długa,
aktorzy ubrani wygodnie. Z aktorami
– Kazimierz Iwaszko, kierownik Chat-
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ki Żaka. Był na pewno, bo pani Urszula, mimo że nie do końca pamięta, co
miała na sobie: chyba spodnie i jakąś
bluzkę, to potrafi powiedzieć, co nosił Kazik: szorty i koszulkę z napisem
„Solidarność”.

203

Michaił Bułhakow, op.
cit., s. 275.
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Urszula Brytan w scenie ze
spektaklu Psalmy teatru Scena 6.
Fot. Mieczysław Sachadyn.
Ze zbiorów Henryka Kowalczyka,
Archiwum teatru Scena 6.

204

Michaił Bułhakow, op.
cit., s. 42.
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Zatrzymał ich strażnik. – Dalej nie wolno. Tu obowiązuje odpowiedni strój –
tłumaczył w holu budynku z teatrem
i kasynem. Kazik się zarumienił i zaczął rozglądać się za miejscem, gdzie
mógłby się ukryć.
Na próbę przyszli strażacy. Kiedy zobaczyli metalowe miednice ze świeczkami, bezwzględnie zabronili używania ognia. Kowalczyk, jak dobrze
pamięta pani Urszula, pertraktował:
– Żadnego pożaru nie będzie, to tylko
rekwizyt.
Strażak zdenerwował się ponownie,
kiedy zobaczył kolejną scenę – sądu.
Surowym tonem oznajmił, że kurtyny są zabytkowe. A właśnie za jedną
z nich stały drabiny, po których trzech
aktorów miało się wdrapać, co miało
zapewnić efekt zwisania. – Nie ma takiej możliwości! – podniósł głos strażak.
Mógł się nazywać Albert. Mieć 187 cm
wzrostu, szerokie barki i brązowe oczy.
Przyjmijmy, że tak było.
– Drabin nie będzie – przytaknęli aktorzy. Po polsku szeptali: – Oczywiście, że
będą. Miednice też.

Albert miał trochę racji. Pani Urszula pamięta, że podczas spektaklu usłyszała dźwięk rozdzieranego materiału.
Patrzyła, jak rwą się kurtyny. Obyło się
bez afery. Pretensje miał za to ambasador Związku Radzieckiego – z powodu sceny z polsko-rosyjskim tekstem,
w której pod adresem Związku Radzieckiego padły podziękowania za los zgotowany Polakom.

[…] nie ma takiej siły, która kazałaby
tłumowi zamilknąć, zanim nie
wyrzuci z siebie wszystkiego, co ma
na sercu, i nie zamilknie sam.204
Była jesień 1981.
Urszula Brytan-Golejewska: – Byłam
trochę obok, z jednej strony sama przyszłam do Chatki Żaka i dałam się zamknąć na strajku studenckim, z drugiej patrzyłam przez te wielkie szyby
na zewnątrz i myślałam: „Tam jest wolność”. Boję się zamkniętych pomieszczeń, tak było nawet w czasie, kiedy rodziłam dzieci w szpitalu. Ale pamiętam,
że dostaliśmy przepustkę na wyjazd do
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Dąbrowy Górniczej, my jako teatr. Nie
wiadomo było, co się wydarzy za chwilę.
Nieco ponad tydzień później – była wtedy w pokoju akademika „Femina” – ktoś
ze znajomych powiedział: – Jest wojna!
– Wojna? – spytała z obawą. Po kilku
powtórzeniach przemówienia Jaruzelskiego zrozumiała, że nie wojna, a stan
wojenny. Ale to również ją przerażało.
Był wieczór, odchyliła beżową zasłonkę,
widziała, jak zomowcy wchodzą do sąsiedniego akademika. – Spacyfikowali
„Grzesia” – mówi po latach – dostaliśmy ultimatum. Określoną ilość czasu na to, żeby opuścić akademiki. No
i opuściliśmy.
Wrzuciła do torby parę spodni, bluzki
i ciepły sweter. Pojechała do rodziców
do Przemyskiego. Miesiąc później urodził się jej bratanek. – Zostaniesz matką chrzestną? – poprosił brat. Mieszkał
w Zamojskiem. Zwróciła się do władz
o przepustkę umożliwiającą przekroczenie granicy województwa205. W Tomaszowie Lubelskim podczas ceremonii nałożyła dziecku białą szatę, na znak
oczyszczenia. Na pytanie: „Czy jesteście
gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązków?”,
odpowiedziała „tak”, po mszy zjadła
z rodziną uroczysty obiad i pomyślała: „Pojadę przez Lublin, odwiedzę tych,
którzy zostali, do rodziców wrócę później”. Przepustkę miała z Przemyskiego
do Zamojskiego i z powrotem. Chciała pojechać w Lubelskie. Ryzykowała.
Może zapomniała. Siedziała w autobusie do Lublina. Na rogatkach od strony
Piask – blokada i kontrola. „No ładnie”,
pomyślała. Zamknęła oczy, kontroler
przeszedł obok, niemal obojętnie. Spojrzał i lekko się uśmiechnął, a potem polecił następnemu pasażerowi: – Obywatel pokaże legitymację.
Kiedy wznowiono zajęcia, wprowadziła się do „Feminy”. Brakowało kilku
drobiazgów. Jakich, teraz dobrze nie pa-
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mięta. Pamiętają inni studenci – a to jakiegoś łańcuszka, a to zegarka. Na biurko rektora UMCS trafiły setki podań.
Z Zesłanymi do raju pojechała na
tournée po Holandii, gdzie komunizujący dziennikarz nazwał aktorów Sceny
6 grupą dysydentów.
– Zesłani do raju byli pewnego rodzaju
manifestem – tłumaczy pani Urszula –
niezgodą na to, co się działo. Ja byłam
apolityczna, jeśli w czymś uczestniczyłam, to dlatego, że znalazłam się w takim miejscu, ale polityka była wszędzie, a Zesłani balansowali na granicy
teatru i walki.

To fakt. A fakty to najbardziej uparta
rzecz pod słońcem.206
Scena 6 pracowała nad Wiosną Ludów207. W przedstawieniu początkowo
miał grać Cezary Karpiński z Teatru im.
Juliusza Osterwy. Kiedy okazało się, że
Karpiński nie może jechać z teatrem do
Bonn, przysłał w zastępstwie Andrzeja
Golejewskiego.
Golejewski ukończył warszawską
PWST. Miał na koncie role w Teatrze
na Woli. W roku 1988 trafił do Teatru
im. J. Osterwy w Lublinie. Niedługo
potem rozpoczął współpracę ze Sceną 6. Miał grać w Wiośnie Ludów, której premiera odbyła się w 1990 roku.
Niestety, bez niego. Podczas pracy nad
przedstawieniem zniknął. Na parę lat.
Wrócił. I zniknął ponownie. Tym razem
w czasie pracy nad Świętokradztwem208.
Choć sam był inicjatorem tego spektaklu: któregoś dnia wszedł z minipowieścią Oskara Tauschinskiego i zaproponował historię rzeźbiarza, który popełnił
zbrodnię. Reżyserowi Henrykowi Kowalczykowi i Urszuli oświadczył, że muszą zrobić takie właśnie przedstawienie. Byli podekscytowani, pełni energii.
Czemu zatem Andrzej zniknął? – Miał
problemy zdrowotne – tłumaczy dziś
pani Urszula.

205

W czasie stanu wojennego wprowadzono
obowiązek posiadania
przepustek podczas
podróży poza miejscowość zamieszkania.

206

Michaił Bułhakow, op.
cit., s. 288.

207

Wiosna Ludów – spektakl Sceny 6, premiera
miała miejsce w 1990
roku.

208

Świętokradztwo – spektakl Sceny 6, premiera
w roku 1995.
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W historii Tauschinskiego rzeźbiarz
jako żebrak opowiadał życie głuchoniememu. Wciąż powtarzał swoją
opowieść. Za każdym razem kończył
słowami: „Patrzcie, oto ja, wasz wzór,
zamordowałem bliźniego, zabijcie mnie,
zabijcie mnie”.
– Zabijcie mnie, zabijcie mnie… – powtarzała na scenie grająca mężczyznę
Ula.

Poprzednie strony:
fragment informatora do
spektaklu Wiosna Ludów teatru
Scena 6.
Ze zbiorów Henryka Kowalczyka,
Archiwum teatru Scena 6.
Obok: Urszula Brytan w scenie ze
spektaklu Wiosna Ludów teatru
Scena 6.
Fot. Cezary Krupa.
Ze zbiorów Henryka Kowalczyka,
Archiwum teatru Scena 6.

209

Michaił Bułhakow, op.
cit., s. 220.

Scena ze spektaklu Wiosna Ludów
teatru Scena 6. Na zdjęciu od
lewej: Zbigniew Jaworski, Piotr
Szwarc, Urszula Brytan, Grzegorz
Sanecki, Marek Mazurkiewicz.
Fot. Cezary Krupa.
Ze zbiorów Henryka Kowalczyka,
Archiwum teatru Scena 6.
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To ona zagrała rzeźbiarza. Na scenie
opowiadała życie artysty: to, że miał
wyrzeźbić krucyfiks dla katedry gdańskiej, że chciał dorównać Bogu, że miał
modela, że był już coraz bliżej celu, że
model znalazł się w stanie skrajnego
wyczerpania, że brakowało jeszcze
właściwego wyrazu twarzy, a wtedy
twórca dźgnął modela, tak jak Chrystus został pchnięty włócznią.

Co za sens umierać na szpitalnej sali,
gdzie słychać tylko jęki i rzężenie
śmiertelnie chorych? Czy nie lepiej
wydać ucztę za te dwadzieścia
siedem tysięcy, a potem zażyć
truciznę i przenieść się na tamten
świat przy dźwiękach strun, wśród
oszołomionych winem pięknych
kobiet i wesołych przyjaciół?209
Starość wydawała jej się straszna. Jeszcze przed trzydziestką. Mniej więcej
wtedy w Heretyckiej symfonii miała
grać kobietę na wózku. Została siostrą
w PCK i pracowała ze starszymi – aby
dorobić oraz przygotować się do roli.
Pamięta panią Janinę. Starą pannę
i pedantkę; osiemdziesiąt jeden lat i zaniki pamięci, co dzień powtarzane te
same historie.
– Urszulko – opowiadała – pamiętam
swój pierwszy bal. Mamusia uszyła mi
piękną sukienkę. Wszystkie dziewczyny
były w sukienkach w kolorach pastelowych. Moja była różowa. Chociaż nie.
Była błękitna. Nie pamiętam. – Chwilę
później zmieniała temat: – Wiesz, Urszulko, tam w szafie są śliczne czółenka do trumny.
Ula robiła jej zakupy, gotowała i pomagała w codziennych czynnościach.
Pani Janina powtarzała historię tę samą
co poprzedniego dnia, dwa dni temu
i przed tygodniem. To, co mówiła pani
Janina, Urszula przenosiła na scenę. Podobnie jak opowieści pani Lodzi. Wdo-

nr 42 (2013)

Dostojewski jest nieśmiertelny!
wy i matki pięciorga dzieci. Żony elektryka pracującego na Majdanku, która
pamiętała Żyda ukrywającego się podczas wojny w szafie.
Pani Lodzia pochowała już męża.
Podobnie jak dzieci. Zostały jej wnuki.
Była tęgą kobietą.
– Chodź na strych, coś ci pokażę – poleciła któregoś dnia Uli. Wdrapały się po
drabinie. Na strychu wisiały sznurki na
pranie. – Spójrz – powiedziała, trzymając w ręku biustonosz sprzed lat. – Taka
byłam, taka byłam. – A kiedy Ula zwróciła uwagę na maszynę do szycia, pani
Lodzia się ożywiła: – Brakuje główki.
W czasie wojny dałam ją na przechowanie sąsiadowi. Po wojnie powiedział,
że jej nie ma.
Pani Lodzia poszła do sądu i zaskarżyła sąsiada. Sędzia odparł: – Pani, ludzie domy potracili, rodziny, a pani
o główkę do maszyny się kłóci?!
– Widzisz, taki skurwysyn, tak mi
powiedział!

Wszystko będzie, jak być powinno, tak
już jest urządzony świat.210
Lubi filmy Carlosa Saury i jazdę samochodem. Robiąc prawo jazdy, myślała
o nabyciu małego auta. Urodziła się Madzia, plany się zmieniły. Kupiła pralkę
i urządziła mieszkanie.
Kiedy znów zaszła w ciążę (miał
się urodzić Wiktor), nie mogła dłużej
grać rzeźbiarza w Świętokradztwie. Na
szczęście Andrzej Golejewski wrócił i ją
zastąpił.
Zajęła się wychowaniem dzieci.
Z czasem na nowo podjęła współpracę
z Kowalczykiem, tym razem w Fundacji
Sztuki im. Brunona Schulza. Fundacja
ma pomóc wydobywać z anonimowości twórczość istniejącą poza wielkimi ośrodkami kulturotwórczymi oraz
wspierać indywidualną aktywność młodzieży w dziedzinie kultury i sztuki. Ur-
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szula została instruktorką, jurorką, zaczęła prowadzić warsztaty.
Przede wszystkim jest matką. Teraz
dzieci są starsze, nabrała odwagi i na
nowo nauczyła się jeździć autem. Przyznaje, że orientację w przestrzeni ma
słabą, ale jest GPS. Wiktor chodzi do
gimnazjum. Był czas, że mówił, iż zostanie aktorem. Miał osiem lat, grał alter ego głównego bohatera w spektaklu
Sędziowie, na podstawie Wyspiańskiego. Dostał też rolę w adaptacji teatralnej
Widnokręgu Myśliwskiego. Pani Urszula obiektywnie twierdzi, że wypadł dobrze. Ale zastanawia się, czy chciałaby,
aby jej dzieci realizowały się w teatrze
albo filmie.
Urszula Brytan-Golejewska: – Bycie
aktorem to ciężka sprawa. Można prowadzić świetne życie, ale i być nieszczęśliwym. Codziennie człowiek wystawia
się na ocenę. Reżyser może opieprzyć,
powiedzieć, jakim się jest beznadziejnym, i po tym wszystkim trzeba się pozbierać i grać dalej. Potrzeba ogromnej odporności psychicznej. Można być
pracowitym i dobrym warsztatowo, bo
rolę można perfekcyjnie wyćwiczyć, ale
żeby stać się naprawdę dobrym, trzeba
mieć talent. Bywa, że człowiek jest pra-

Scena ze spektaklu Wiosna Ludów
teatru Scena 6. Na zdjęciu od
lewej: Grzegorz Sanecki, Zbigniew
Jaworski, Piotr Szwarc, Marek
Mazurkiewicz, Urszula Brytan,
Iwona Pańkowska.
Fot. Cezary Krupa.
Ze zbiorów Henryka Kowalczyka,
Archiwum teatru Scena 6.
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Ibidem, s. 400.
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cowity do granic wytrzymałości, gra
mnóstwo całymi latami, ale cały czas
brakuje satysfakcji, że rola jest świetna.
Że to mistrzostwo i majstersztyk. To
zatem moja odpowiedź na to, czy chcę,
żeby moje dziecko było aktorem. Odpowiedź trudna, bo zależy od tego, jak
by miało mu się ułożyć „w tym byciu”.
Chcę, żeby moje dzieci były szczęśliwe. Tyle.
Wiktor chciał też być kucharzem albo
opiekunem do dzieci. Teraz wciągnęły go nauki ścisłe. Zapiął ciepłą kurtkę
i wyszedł do szkoły. Ona kończy kawę
bez cukru.
2012
Wszystkie śródtytuły pochodzą z książki Michaiła
Bułhakowa Mistrz i Małgorzata.

Z PRASY: „Tabex”
„Sztandar Ludu” z 27 marca 1973 roku podał informację:
„Tabex” – sprawdzony, skuteczny lek
bułgarski, pomagający palaczom papierosów w uwolnieniu się od szkodliwego nałogu, już od dawna jest w lubelskich aptekach. Korzyści z niego
nie ma jednak żadnych. Zgodnie bowiem z zarządzeniem Ministerstwa

220

Zdrowia lek ten sprzedawany może
być wyłącznie na recepty wystawione
przez lekarza poradni antynikotynowej. W Lublinie, jak wiadomo, poradni
takiej nie ma. Nie ma więc możliwości
nabywania leków. (dan)
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Amerykańscy naukowcy mają pomysł na tabletkę usprawniającą pamięć. Kapsułka
należy do grupy ampakin i wzmaga aktywność kwasu glutaminowego, który ułatwia
uczenie się i przypominanie.
Polski reżyser (pięćdziesiąt dziewięć lat)
ma swoje sposoby na pamięć. Na przykład stary dowód osobisty. Zieloną książeczkę, dwudziestostronicową, z ręcznie wpisanymi danymi.
Dokument w zielonej okładce towarzyszył Polakom przez kilkadziesiąt lat.
W czasach komuny urzędnicy odnotowywali w nim niemal wszystko: kolor
oczu, kolejne małżeństwa, czy i z kim
obywatel miał dzieci, zmiany pracy,
nawet grupę krwi. Z dniem 1 stycznia
2008 roku dowód osobisty starego typu
stracił ważność. Kilka dni przed wspomnianą datą plastikowych dokumen-

cuje w Wojewódzkim Ośrodku Kultury.
Artystyczne ciągoty odziedziczył: dziadek grał na skrzypcach, uzdolnionemu
wokalnie ojcu wojna nie pozwoliła na
dalszy rozwój, siostra dobrze recytowała. Heniek po raz pierwszy zetknął
się z teatrem jako licealista. Że to nie
zabawa, zrozumiał, kiedy w trzeciej klasie wyjechał na czterotygodniowy kurs
teatralny dla uczniów z małych miejscowości organizowany przez Państwową
Szkołę Teatralną w Krakowie. Potem
studiował historię na Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
W roku 1976 wyreżyserował pierw-

Fot. Marek Nawratowicz.
Z Archiwum TNN.

Henryk Kowalczyk
(ur. 1953)

Reżyser teatralny. Twórca
i wieloletni dyrektor artystyczny autorskiego Teatru Scena 6, który przetrwał ponad ćwierć wieku
i do dziś jest uważany za
jeden z najważniejszych
na lubelskiej scenie alternatywnej. Reżyser m.in.
takich przedstawień jak
Zesłani do raju, Psalmy,
Wiosna Ludów czy Heretycka symfonia. Założyciel
Fundacji Sztuki im. Brunona Schulza. Pomysłodawca i dyrektor Festiwalu Teatrów Niewielkich
w Lublinie. Lista przedsięwzięć kulturalnych, którym patronuje, jest długa –
znajduje się na niej również inicjatywa powołania
w 2008 roku „Wyżyny Teatralnej”. Obecnie pracuje
w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie.

Strona z z informacją
o zatrudnieniu oraz zdjęcie
z dowodu osobistego Henryka
Kowalczyka.
Ze zbiorów Henryka Kowalczyka.

tów nie miało już zaledwie osiemset tysięcy Polaków.
Nazywa się Henryk Kowalczyk. Pochodzi z Kocka. Mieszka w Lublinie, pra-
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szy spektakl. Do roku 1984 pracował
w Chatce Żaka.
Zieloną książeczkę wciąż ma przy sobie. Jak teraz, kiedy przewraca jej kartki i w końcu uśmiecha się, zerknąwszy
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na swoje zdjęcie sprzed prawie czterdziestu lat. Dokument wertuje, bo chce
sprawdzić daty. Po latach zacierają się
w pamięci. – Najpierw po wyrzuceniu
z Chatki Żaka, 2 stycznia 1984, przeszliśmy do Lubelskiego Domu Kultury
– mówi pan Henryk, zerkając w dowód.
– Po dwóch latach, dokładnie 1 stycznia
1987, przenieśliśmy się211 do Lubelskiego Studia Teatralnego. Tam na Grodzką,
gdzie teraz jest Tomasz Pietrasiewicz
i Teatr NN. Lubelskie Studio Teatralne do 31 maja 1991 roku. Od 1 czerwca
1991 roku Centrum Kultury w Lublinie.

***

Po amerykańskich ulicach jeszcze chodzą hipisi. Noszą długie włosy i mają
bose stopy (podobno po trzech tygodniach chodzenia boso skóra na stopach grubieje i tworzy naturalną podeszwę). Włosy opadają hipiskom na
plecy, dziewczyny wplatają w nie kwiatki lub wianki. Bluzki kwieciste, kolorowe. Luźne, indiańskie poncza albo
cygańskie spódnice. Hipisi buntują
się przeciw światu dorosłych. Przeciw
pieniądzowi, wojsku, wojnie, normom,
własności prywatnej, zakazom. Mówią:
„Zakazuje się zakazywać”. „Nie – wojnie w Wietnamie!”. Polscy hipisi mają
swoje powody do buntu: „Nie – tyranii
ideologicznej!”.
Mniej więcej wtedy, kiedy w kraju,
w Teatrze Współczesnym w Warszawie, ma miejsce prapremiera sztuki Sławomira Mrożka Szczęśliwe wydarzenie,
Henryk Kowalczyk zostaje studentem.
Będąc żakiem, dorabia. Pewnego razu
jako szatniarz na dyskotece. Ma proste
zadanie: bierze nakrycie, wiesza, inkasuje złotówkę. Trzyma już któryś z kolei
beżowy czy szary płaszcz, wchodzi okularnica. Zgrabna, w nietypowym kożuchu i z czarnym szalem zawiązanym
na głowie. Nie idzie dalej, siada obok.
Rozmawiają o poezji. Ma na imię Ewa,
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zostanie jego żoną i będzie grać w jego
teatrze. – Ale tylko w dwóch przedstawieniach. – Uśmiecha się reżyser po
latach.
Henryk Kowalczyk zna sposób na
sprzeciwianie się władzy i manifestację poglądów: teatr.
Ma swój teatr, to fakt.
Wcześniej gra u Andrzeja Rozhina212.
W roku 1976 z Teatrem Gong 2 jedzie na
zgrupowanie do Firleja. Z pierwszego
zespołu Gongu jest jeden, może dwóch
aktorów. Są inni, młodzi.
Kowalczyk reżyseruje przedstawienie.
Nadaje mu tytuł Ład.
– To było interesujące – mówi po premierze Aleksander Rozenfeld, lubelski
poeta.
Starsi koledzy z Teatru Gongu 2 myślą inaczej. Kiedy Kowalczyk chce jechać na Festiwal Studenckich Teatrów
Debiutujących „Start” do Zielonej Góry
i pyta, czy wraz z innymi młodymi może
zaprezentować spektakl pod szyldem
Teatru Gong 2, nie otrzymuje zgody. –
To już poważna spuścizna – tłumaczą
starsi. Tak Henryk Kowalczyk opowiada po latach, a Barbara Michałowska-Rozhin213 stwierdza: – Może i tak się
zdarzyło, nie pamiętam. Ale Rozhina
już nie było. Staraliśmy się zachować
instytucję teatru akademickiego, który miał być w Chatce jeszcze przez lata.
Chcieliśmy, aby inicjatywy teatralne
działały pod wspólną nazwą w ramach
Teatru Akademickiego Gong 2. Tak łatwiej pozyskać fundusze. Albo prowadzić działalność naukową czy stworzyć
laboratorium dla humanistów: poletko
dziennikarskie, dla teatrologii, kulturoznawstwa… – wylicza. – Były dążenia odśrodkowe, bo zabrakło silnej ręki
Rozhina i kto rano wstał, ten rządził.
Każdy chciał robić swój teatr, z jednej
strony Kaczkowski214, z drugiej Henio.
Kowalczyk nazywa teatr Sceną 6215.
Od numeru sali prób na piętrze Chatki

Na stronie obok: Danuta
Matłaszewska, Pusta scena, „Kurier
Lubelski” z 29 II 1984 r.
Z Archiwum Grupy Chwilowej.

Ma na myśli teatry:
Scenę 6, Teatr Provisorium i Grupę
Chwilową.
212
Założyciel i reżyser
Teatru Gong 2, bohater reportażu Szmaty
Leona.
213
Aktorka Teatru
Gong 2.
214
Wiesław Kaczkowski
jest współzałożycielem
Grupy Provisorium.
215
Jak wspomina Henryk
Kowalczyk, oprócz niego w pierwszym składzie teatru znaleźli się
Ewa Ryzner, Alicja Górkiewicz, Ewa Grzązek,
Aleksander Książczak,
Roman Baranowski,
Paweł Resztak i Waldemar Sidor.
211
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Jacek Wilczyński w scenie ze
spektaklu Psalmy teatru Scena 6.
Fot. Mieczysław Sachadyn.
Ze zbiorów Henryka Kowalczyka,
Archiwum teatru Scena 6.
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Izabella Bodnar, Autobus i Ład, „Gazeta Południowa” z 11 III 1976 r.

Włodzimierz Staniewski – założyciel, reżyser i dyrektor Ośrodka
Praktyk Teatralnych
„Gardzienice”.
218
Bohater reportażu
ZOMO najmocniej bije
brawo.
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Żaka. Na Festiwalu „Start” Scena 6 odbiera wyróżnienie za całokształt pracy
nad spektaklem. Jako reżyser – Kowalczyk otrzymuje nagrodę indywidualną
za reżyserię. Grupa dalej jeździ na przeglądy teatralne. Do Warszawy czy Poznania. Albo do Ołomuńca, w ramach
studenckiej wymiany uniwersyteckiej.
Piszą o tym gazety. Izabella Bodnar
ogląda Ład na II Krakowskich Reminiscencjach Teatralnych i pisze216: „Spektakl ten to próba znalezienia idei, stworzenia jej przez samego siebie, to chęć
odnalezienia miejsca dla osobistej głębi. A więc ważna sprawa posiadania
i wyznawania przez człowieka jakiejś
określonej ideologii. Ten niespełna półgodzinny spektakl – któremu wiele uroku dodają ciepłe barwy reflektorów –
sprzyja bez wątpienia dużej refleksji”.
Henryk Kowalczyk: – Był moment, kiedy już sam teatr nie wystarczył. Tea-

try alternatywne, młodej inteligencji,
niezależne próbowały sztukę przenieść
na obszar społeczny. Teatr musiał być
wieloskojarzeniowy. Pojawiła się emocja, najczęściej ta z wykrzywionym grymasem, protestująca. Ale nie byliśmy
„gazetą”, wielu młodych twórców to
wiedziało, dlatego nie mogliśmy zgubić teatru.
W 1977 roku Kowalczyk ze Sceną 6
i Włodzimierzem Staniewskim217 realizuje przedstawienie O nas samych.
Skąd reżyser Staniewski? Jako juror widział Scenę 6 w Zielonej Górze.
Później razem ze Sceną 6 szuka inspiracji artystycznych w Gardzienicach
i Kozłówce.
Amerykanie jedzą hot dogi (dziś z nich
słyną, choć parówkę wymyślili Niemcy), natomiast aktorzy Sceny 6 odbywają dwukilometrowe spacery na kotleta
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Scena ze spektaklu Psalmy Sceny
6. Na zdjęciu, w balonie, od lewej:
Urszula Brytan, Jacek Wilczyński,
Mirosława Wojciechowska.
Fot. Mieczysław Sachadyn.
Ze zbiorów Henryka Kowalczyka,
Archiwum teatru Scena 6.

z kapustą i ziemniakami – z Kozłówki
do pobliskiej Kamionki. Zamiast hamburgerów (te akurat wymyślił amerykański garncarz) na śniadanie żółty ser
i jajecznica z trzydziestu jaj. Między
jajecznicą a kotletem – próby. Efekt:
premiera O nas samych w kompleksie
pałacowym w Kozłówce. Przedstawienie to próba spowiedzi z trosk, marzeń
i niepokojów.
Po jakimś czasie okazuje się, że Staniewski szuka w teatrze innych rzeczy,
tak dziś pamięta to Kowalczyk.
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Krzysztof Borowiec218 mówi więcej: –
Po prostu Staniewski chciał zaanektować Scenę 6. Doszło do sytuacji, że
aktorzy mieli decydować: kto za Kowalczykiem pod jedną ścianę, kto za
Staniewskim pod drugą.
Jedno jest pewne: panowie kończą współpracę. W 1978 roku Kowalczyk wystawia Odwyk. Przedstawienie
z mądrymi pytaniami. Pierwsze tournée po Holandii. Anna Nike Mineyko pisze o spektaklu219: „W ostatnich
dniach kwietnia Lublin był miejscem

219

Anna Nike Mineyko,
Lubelskie Konfrontacje,
„Gazeta Współczesna”
z 13/14 V 1978 r.
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V.S., 7e Festival mondial
du theatre amateur,
„Principaute de Monaco”, IX 1981, za: Grzegorz Sanecki, Teatr
„Scena 6” – 25 lat istnienia, [w:] Kultura alternatywna w Lublinie,
Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2005.

Komitet Obrony
Robotników.
222
Ruch Obrony Praw
Człowieka i Obywatela.
223
Wiktor Tomasz Grudzień – historyk, absolwent UMCS. W 1981
roku był działaczem
NZS. W latach 1982–
1987 w rodzinnym
domu prowadził punkt
kolportażu wydawnictw podziemnych;
od I do III 1982 roku
drukowano tam „Informator »Solidarność«
Region Środkowo-Wschodni”, a w latach
1984–1986 – m.in.
„Spotkania”. Fragment
wypowiedzi Wiktora
Tomasza Grudnia za:
Słowo pisane znów nabrało strasznie ważnego
znaczenia…, „Scriptores”, nr 36, Wyd. Ośrodek „Brama Grodzka –
Teatr NN”, Lublin 2009,
s. 118.
224
Por. z informacją o powielaczu w reportażu
Mieszkanie Grudniów.
225
Fragment wypowiedzi
Henryka Kowalczyka
za: Słowo pisane…
221
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Konfrontacji Młodego Teatru, w których uczestniczyło kilkanaście teatrów
studenckich i kilka kabaretów z całej
Polski. Festiwal miał charakter niekonkursowy. […] Jedną z najciekawszych wypowiedzi, być może najważniejszą, był spektakl Odwyk Sceny 6
z Lublina, reżyserowany przez Henryka Kowalczyka. Mimo że pozostający jeszcze w toku prób, nosił cechy
zamkniętej konstrukcji, wypełnionej
sceniczną prezentacją różnych, często
szkodliwych, postaw społecznych, których źródła tkwią nie tylko w mechanizmach sprawowania władzy, ale przede wszystkim w sposobach myślenia
jednostek”.
Zesłanych do raju Sceny 6 (premiera
w roku 1980) zaprezentowano na festiwalu w Monako w sierpniu 1981 roku.
W tamtejszej prasie napisano: „Aktorzy
polscy stworzyli ciąg obrazów o ogromnej sile oddziaływania, w reżyserii wyjątkowo odkrywczej. Przesłaniem jest
jednocześnie nadzieja i beznadzieja wobec rzeczywistości oraz niemożność jej
pokonania”220.
Sytuacja polityczna w Polsce się
zmienia – w 1976 roku powstają KOR221
i ROPCiO222, potem w 1980 mają miejsce strajki, konflikty z władzą oburzonych studentów i NZS, w końcu wydarzenia w grudniu 1981 – dlatego
między innymi Holendrzy i Belgowie
Zesłanych do raju mogą obejrzeć dopiero w roku 1983.
Z grudnia 1981 roku Kowalczyk pamięta dwie daty:
Pierwsza to 4 grudnia, kiedy Scena 6
gra w ogromnej sali w Dąbrowie Górniczej i z rozłożeniem scenografii musi
czekać aż do chwili, kiedy wyjdzie generał Jaruzelski. Druga to 13 grudnia
1981.
– Widzisz? – pyta Krzysztof Borowiec.
– Co? – pyta Kowalczyk.
Obaj patrzą przez okno na zomowców.

– To jest koniec komuny – tłumaczy
„Borówa”. – Władza napadła na swój
naród.
– Panowie, wasi koledzy z NZS-u zostawili pudło na portierni, tam, gdzie
trzymamy środki czystości – oznajmiła
pani Czarnecka, portierka Chatki Żaka,
jakieś dwa dni po wprowadzeniu stanu
wojennego.
Po latach Henryk Kowalczyk dodaje, że prawdopodobnie miała na myśli
Krzysztofa Hariasza, być może również
Kazimierza Iwaszkę albo jeszcze kogoś
z NZS-u.
– Czyli gdzie? – pytają Kowalczyk
i „Borówa”.
– Za wieszakami.
Patrzą: stoi maszyna. Powielacz „Cyklos”, produkcji czechosłowackiej.
– „Pożyczony” od kolegów z ZSyP-u, jak
ich nazywaliśmy, czyli Socjalistycznego
Związku Studentów Polskich – mówi
o powielaczu Wiktor Tomasz Grudzień223. – Został im po prostu, jak by
to powiedzieć – internowany!
Podobno to na „Cyklosie” podczas
strajku studenckiego drukowano Człowieka zbuntowanego Camusa224.
Henryk z Krzyśkiem idą do domu studenckiego, gdzie mieszka Kowalczyk.
Otwiera sąsiad Henia. Ma podobne do
niego spojrzenie na świat i jest asystentem na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. Kowalczyk opowiada mu
o powielaczu i prosi o pomoc w ukryciu
maszyny w budynku uczelni.
Henryk Kowalczyk225 po latach: –
Trzeba było szybko działać, bo przejęcie go dla Służby Bezpieczeństwa nie
stanowiłoby problemu.
Sprzęt zostaje przewieziony na sankach
Kuby – syna Borowca. Pod BiNoZ-em
przejmują je asystenci z uczelni. Maszyna ląduje dwa poziomy niżej. Między
suchą trawą, gdzie biegają białe szczury doświadczalne.
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Scena ze spektaklu Psalmy teatru
Scena 6. Na zdjęciu Roman
Baranowski i Urszula Brytan.
Fot. Mieczysław Sachadyn.
Ze zbiorów Henryka Kowalczyka,
Archiwum teatru Scena 6.

Henryk Kowalczyk 226 po latach: – strem w 1981 roku. Mają pewność, że
I wiem, że było szalone poszukiwanie
po wprowadzeniu stanu wojennego to
przez SB tego właśnie powielacza. Szu- działacze NZS-u go ukryli.
kano go w „Chatce Żaka”. Łazili po stry- – Pogotowie było… Panie Henryku, co tu
chu, po deskach, tam, gdzie właściwie
się działo?! Nurek wczoraj był, chodził
tylko obsługa potrafiła się poruszać. z latarką! – mówi portierka akademika.
Chodzili kanałami.
– Jaki nurek?!
Nie nurek, a esbek w masce tlenowej.
– Kurwa, gdzie jest powielacz? – dener- Szukał powielacza w kanałach ciepłowwują się esbecy, jeszcze przed Sylwe- niczych na miasteczku akademickim.
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Fragment wypowiedzi
Henryka Kowalczyka
za: ibidem.
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Franciszek Piątkowski, Uwertura,
„Sztandaru Ludu” z 20 XI 1986 r.
Z Archiwum Grupy Chwilowej.

Wszedł wejściem w pierwszym domu
studenckim – niedaleko Chatki Żaka,
pojawił się w ostatnim. Uniosła się klapa w podłodze, portier niemal dostał zawału. Pędził bimber, był po kilku głębszych. – Nurek! – wrzasnął.
Prawie na pewno to na polecenie SB
rektor Józef Szymański z końcem 1983

228

roku wyrzuca z Chatki Żaka Scenę 6,
Grupę Chwilową i Teatr Provisorium.
Twierdzi, że teatry tworzą złą atmosferę wśród studentów: niszczą zdrową tkankę młodzieży – tak pamięta to
Kowalczyk.
Prasa donosi: „Zespoły mające w repertuarze spektakle polityczne, oparte
na tekstach autorów, których cenzura
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w Polsce nie pozwalała wydawać, stały
się niewygodne i niechętnie widziane.
Oskarżono je o judzenie i zły wpływ na
środowisko studenckie. Decyzję o usunięciu teatrów [Grupa Chwilowa, Teatr Provisorium, Scena 6] z »Chatki
Żaka« podjął w grudniu 1983 roku rektor UMCS profesor Józef Szymański”227.
Wtedy Kowalczyk wspólnie ze środowiskiem NZS-u chce jeszcze zrobić
festiwal w Chatce. Idzie do prorektor
z romanistyki. Niewysokiej, z ciemnymi włosami. Kiedy Kowalczyk mówi,
że chcą zorganizować festiwal, kobieta kategorycznie odmawia. Oznajmia,
że brać studencka poradzi sobie bez
teatrów.
Henryk Kowalczyk: – Na wyrzucenie nas z Chatki Żaka nałożyło się kilka spraw, jak choćby długie tournée po
Holandii. Panowie ze Służby Bezpieczeństwa, którzy opiekowali się miasteczkiem akademickim i Chatką Żaka,
przewidywali, że skorzystamy z tej
możliwości wyjazdu i zostaniemy tam.
Emigrację w okresie stanu wojennego
szacuje się na mniej więcej milion osób.
W dużej mierze to przedstawiciele polskich elit intelektualnych – artyści, myśliciele, profesorowie, lekarze. Zdecydowana ich większość nigdy nie wróciła na
stałe do kraju.
Nela Bryłowska z Grupy Chwilowej:
– Krzysztof Hariasz228 wyjechał, Emil
Warda wyjechał. Miał tylko plecaczek.
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Prawie same książki wiózł, może jedne gacie i ręcznik. Opowiadał, że szok
przeżył na komendzie. Zadeklarował, że
ma bilet w jedną stronę. Musiał oddać
dowód osobisty, który na jego oczach
zniszczono. Mówi: „Zobacz, skreślili mnie, skreślili. Mnie już tu nie ma”.
Na lotnisko pojechaliśmy z Emilem do
Warszawy. On do nas krzyczy: „Jedyny będę miał osobistą!”. Jeszcze go tak
upodlili, że wzięli go na osobistą kontrolę. Kazali mu się do nagusa rozebrać.
Tak go Polska pożegnała.
Kowalczyk zostaje w kraju. Robi jeszcze
kilka przedstawień, na przykład Psalmy
(1985)229, Wiosnę Ludów (1990), Pasję wg
św. Jana Jana Sebastiana Bacha (1992),
Heretycką symfonię (1993) czy Świętokradztwo (1995).

***

Dziś dostęp do badań amerykańskich
naukowców jest łatwy. W Google bez
problemu można sprawdzić, że tabletka
na pamięć nazywa się CX717.
2012

PS Krzysztof Hariasz z Teatru Provisorium od 1983 roku przebywa na emigracji w USA. Postanowił wyrobić sobie
dowód osobisty. Zajęło mu to dwa lata
i wymagało dwóch podróży do Polski.
Nosi go w portfelu.

Wojtek Machajek, Teatry z ulicy Grodzkiej,
„Dzień” z 18 IV 1990 r.
228
Aktor Teatru
Provisorium.
229
Większość źródeł jako
datę premiery Psalmów
podaje rok 1985. Należy
zaznaczyć, że w informatorze teatru Scena
6, dotyczącym spektaklu Psalmy, przy informacji o premierze tego
przedstawienia widnieje zapis: grudzień 1984.
227
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Dwie wiolonczele i jeden aktor
Ma dziesięć lat i struny. Ubrana w pokrowiec stoi w kącie na piętrze Bramy Grodzkiej.
Ma właściciela. Niewysoki, szczupły, uśmiechnięty. Zastępca dyrektora. Zajęty.
WIOLONCZELA

Fot. Joanna Zętar.
Z Archiwum TNN.

Witold Dąbrowski
(ur. 1961)
Absolwent wychowania
muzycznego UMCS. Muzyk i aktor. Związany z teatrami Scena 6 i Teatr NN.
Opowiadacz historii. Wystąpił w Opowieściach
z Bramy (2007) i Sztukmistrzu z Lublina (2010)
Isaaca Bashevis Singera.
Od 2001 roku występuje w Tryptyku chasydzkim
– monodramie, na który składają się trzy przedstawienia: Był sobie raz
(2001), Jak Fajwł szukał samego siebie (2002), Tajbełe i jej demon (2002). Obecnie (od roku 1998) zastępca dyrektora Ośrodka
„Brama Grodzka – Teatr
NN” w Lublinie. Dyrektor ds. artystycznych Międzynarodowego Festiwalu
„Śladami Singera”.

Witold Dąbrowski i Jarosław
Adamów w spektaklu Tajbełe
i demon.
Fot. Krzysztof Lisiak, 2008.
Z Archiwum Teatru Śląskiego
w Katowicach.
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– Dąbrowski! – wywołano chłopca, który stał w holu szkoły muzycznej.
Miał na imię Witek. Kiedy kilka lat
wcześniej dostał pod choinkę organki, już w Wigilię grał pierwsze kolędy.
– Przecież nikt go nie uczył?! – dziwili
się rodzice.
Grał w Łaskarzewie. Miasteczku niedaleko Garwolina. Między Warszawą
a Lublinem. Z rzeką Promnik, blisko
Lasów Garwolińskich. Podczas okupacji niemieckiej w Łaskarzewie było
getto, a teraz stoi odbudowany po wojnie w stylu eklektycznym kościół pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym
właśnie miasteczku chłopiec za starszymi braćmi słuchał Niemena, Czerwonych Gitar, Deep Purple, Black Sabbath
czy Led Zeppelin.

Szkoła muzyczna znajdowała się
w Siedlcach. Wszedł do sali egzaminacyjnej i powiedział, że chce grać na
gitarze. Dał próbkę swoich umiejętności muzycznych. Egzaminator był pod
wrażeniem: – Synu, szkoda cię na gitarę. Dostaniesz poważny instrument.
Wiolonczelę.
Witek zastanawiał się, czym jest
wiolonczela.
Była duża i miała melancholijne
brzmienie.

RECYTATOR

Uczył się w liceum w Siedlcach. Należał do kółka recytatorskiego prowadzonego przez Sabinę Brodacką, która
dramaturgię budowała na kontrastach.
Pewnego razu naprzeciw niedużego
Witka postawiła ucznia z klasy wyżej. Wysportowanego i potężnego.
Metr dziewięćdziesiąt wzrostu. Obaj
byli świetni. Jeden grał Rejenta, drugi Asesora.

OPOWIADACZ HISTORII

Dziś ma pięćdziesiąt jeden lat. Opowiada historie na scenie. Teraz Sztukmistrza z Lublina Singera. Jeszcze niedawno Opowieści z Bramy:
Przyjechałem do was z daleka. Można powiedzieć, że z miejsca za siedmioma górami,
za siedmioma lasami, za siedmioma rzekami. Prawda, że daleko? Z Lublina. Z Bramy
Grodzkiej. […] Dawno, dawno temu, bo jeszcze przed II wojną światową, żył w Lublinie, a może pod Lublinem, w jednym z tych
małych miasteczek, pewien stary, mądry rabin. […]
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Dwie wiolonczele i jeden aktor
Pewnego razu udał się w naprawdę daleką podróż. Gdy przekraczał granicę, celnik zwrócił uwagę na jego torbę podróżną. – Co pan
w niej wiezie? – spytał.
– Cały kraj – odpowiedział rabin zdumionemu mężczyźnie.
– Proszę w takim razie otworzyć torbę.
I co ujrzał celnik? Pośród hebrajskich ksiąg
było kilka zupełnie przedziwnych rzeczy.
A to kamień polny w specjalnym odcieniu,
a to zasuszone liście i mech.
– Co to jest? – spytał osłupiały celnik.
– Jak to co? To właśnie jest cały kraj. Nie można przecież spakować całego Lublina – tak
więc wziąłem ze sobą jego trochę230.

MATURZYSTA

– Pan Dąbrowski, prosimy – usłyszał,
tym razem stojąc w holu Akademii
Teatralnej:
Zaprezentował tekst. Brzmiał mniej
więcej tak:
Zresztą nie sztuka kochać Orlanda
Szalonego,
jak cholera szalonego, w strzemionach
i w łożu
szalonego.
Po latach twierdzi, że wiersz położył.

CHÓRZYSTA

Został studentem Wychowania Muzycznego UMCS. W czasie immatrykulacji razem z Chórem Akademickim
śpiewał Gaude Mater z balkonu w sali
widowiskowej Chatki Żaka. Potem
uścisnął rękę rektora Wiesława Skrzydły (dobrze zdał egzamin, stąd to wyróżnienie). W grudniu pojechał z Chórem
do Berlina Zachodniego. Wcześniej widział tylko Bułgarię, gdzie był ze starszym bratem, i Budapeszt – w czasie
wycieczki zorganizowanej przez zakład
ojca. Berlin Zachodni był światem, którego nie znał. Kapitalistycznym.
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Miała na imię Bożena. Była pianistką.
Ona wysoka, on nie. Razem chodzili
do szkoły średniej. Bożena nie dostała się na wychowanie muzyczne. Skorzystała z propozycji tak zwanego roku
zerowego. Chodziła na zajęcia, nie mając statusu studenta. Za to pracowała
na uniwersytecie. Kiedyś powiedziała
Witkowi: – Słuchaj, pracuję w Chatce Żaka, tam są strasznie fajni ludzie!
Słyszałeś o Scenie 6? Robią przedstawienie, potrzebują muzyka. Wymyślili wiolonczelę. Nie chciałbyś pójść na
spotkanie?
Zareagował z entuzjazmem, ale był
nieśmiały i poprosił kolegę z roku, żeby
poszedł razem z nim. Włodek Kukawski, klarnecista i pianista, zgodził się.
Witek był zafascynowany spektaklem
i grą aktorów: Romka Baranowskiego231,
Waldka Sidora, który w scenie sądu stał
na schowanej za kotarą drabinie – wydawało się, że unosi się w powietrzu.
Podczas spektaklu właśnie w tym momencie publiczność zastanawiała się,
jak to robi. Po prostu wisiał. Jakieś cztery metry nad sceną. Obok niego Romek i Zbyszek Jaworski. Jeden na prawo,
drugi na lewo od Waldka. Grali prokuratorów i w przedstawieniu sądzili Mirkę Wojciechowską.
– Zaproponujecie coś? – spytał Kowalczyk Witka i Włodka.
Dwa lub trzy dni potem muzycy
przedstawili swój pomysł. W Chatce
dźwięki klarnetu łączyły się z brzmieniem wiolonczeli.
Szef Sceny 6 był zachwycony.
Niespełna rok później Witek podziwiał
Paryż. Nantes i Lyon. Razem ze Sceną 6
grał tam Zesłanych do raju. Po spektaklu podszedł Andrzej Seweryn i zaproponował wspólną kolację. Innym razem
z aktorami rozmawiał Edward Bałuka.
Emigrant, legenda wydarzeń 1970 roku
w stoczni.

230

Fragment przedstawienia Opowieści z Bramy
za: Teatr NN 1990–
2010, t. 1, Lublin 2010.

231

Roman Baranowski
miał specyficzną urodę
i poprawną dykcję, jest
uważany za jednego
z najlepszych aktorów
Sceny 6.
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Roman Baranowski w scenie ze
spektaklu Zesłani do raju teatru
Scena 6.
Fot. Andrzej Bednaruk.
Ze zbiorów Henryka Kowalczyka,
Archiwum teatru Scena 6.

Witek zobaczył Monako i Rzym.
W Castel Gandolfo – wraz z innymi
członkami zespołu – został przyjęty
na audiencji przez papieża.

CHÓRZYSTA – ciąg dalszy

Waldemar Sidor w scenie ze
spektaklu Zesłani do raju teatru
Scena 6.
Fot. Andrzej Bednaruk.
Ze zbiorów Henryka Kowalczyka,
Archiwum teatru Scena 6.
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Miał nogę w gipsie. Znów jechał z Chórem do Berlina. Był 6 grudnia 1981 roku.
Zatrzymali się w Berlinie u stypendysty z Ameryki, Donalda Lee Hendersona. Witek i Mariusz, chórzysta.
Dzień przed planowanym powrotem

do Polski razem wyszli na miasto. Jeden bar, jedno piwo. Drugi pub, kolejne. I znowu.
Rano Donald nie uśmiechał się jak
zwykle.
Co się stało? – spytał go Witek przy
śniadaniu.
Amerykanin tłumaczył, że to przez
alkohol.
Fakt, wszyscy mieli kaca.
Był 13 grudnia. Na placu, obok autokaru do Polski, zebrała się grupa około
czterdziestu osób, głównie chórzystów.
Między nimi kierowca i profesor.
Ktoś powiedział: – W Polsce jest stan
wojenny.
Donald miał łzy w oczach: – Nie wiedziałam, jak wam to przekazać. Witek,
zostańcie.
– Niby jak?
– Załatwimy wszystkie formalności. Na
wiosnę będę musiał wracać do siebie, ale
jeśli nie będziecie chcieli tu zostać, polecimy do Stanów.
– Dzieci, to jest wasze życie, to wy musicie zdecydować. Może jednak trzeba
tutaj zostać? – zastanawiał się profesor
Marian Stelmasik, opiekun grupy.
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Witek przez chwilę się wahał. Polskich
chórzystów przekonywali także przyjaciele z Niemiec: – Sprawy urzędowe
bierzemy na siebie, załatwimy kurs niemieckiego, pieniądze na przeżycie. Potem zdecydujecie co dalej.
Zostało sześć lub siedem osób. Na
przykład dyrygent chóru Karol. Krzysiu,
Mariusz i Zosia, Gucio. Witek jeszcze
się zastanawiał. Rodzina? Teatr?
Wysiadł w Garwolinie i został u rodziców. Uczelnia była zamknięta. Bracia
wybór, którego dokonał, mieli mu za
złe: – Ściągnąłbyś nas na saksy, zarobilibyśmy kupę kasy!

OPIEKUN DO DZIECI

Witek, który w osiemdziesiątym trzecim z teatrem grał spektakl w Holandii, zatrzymał się u holenderskiej rodziny. Przestronne, zadbane mieszkanie
należało do małżeństwa wychowującego trzy córki. Najstarsza miała trzynaście lat, najmłodsza osiem. Gospodarze jedną z niedziel chcieli spędzić we
dwoje. – Posiedzisz z dziećmi? – spytali
Witka. Zgodził się bez wahania. Córki
były grzeczne, czytał im Gombrowicza, ale od rodziców usłyszał potem: –
One są jeszcze małe, a ty im pornografię wciskasz?!
– To Gombrowicz! Literatura poważna,
nie żadna pornografia.
Do dziś nie jest pewny, czy przyjęli
to tłumaczenie.

FACET Z SZACHAMI

Dziś nikt nie wierzy, kiedy na pytanie
o początek przyjaźni z Tomaszem Pietrasiewiczem odpowiada, że to nie było
wtedy.
– Jak to, a teatry? – pada wtedy zazwyczaj pytanie
Fakt pierwszy: teatry były trzy.
Fakt drugi: miały wspólną siedzibę –
Chatkę Żaka, potem Lubelski Dom Kultury, a jeszcze później Lubelskie Studio
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Teatralne i Centrum Kultury. To prawda, znali się. Ale głównie z widzenia.
Witek patrzył na Tomka jak na dziwoląga, bo ten grał w szachy i nie pił wódki.
Fakt trzeci: podobno Scena 6 była
hermetyczna. Jej reżyser po zagranym
spektaklu zwykł mawiać: „Idziemy do
hotelu i napijemy się wódki”.
Witek uśmiecha się i opowiada o tym,
jak poznał Tomka.

Urszula Brytan i Witold Dąbrowski
w scenie ze spektaklu Psalmy
teatru Sceny 6.
Fot. Mieczysław Sachadyn.
Ze zbiorów Henryka Kowalczyka,
Archiwum teatru Scena 6.

NAUCZYCIEL

Był instruktorem muzycznym w klubie
osiedlowym na Czubach i nauczycielem
muzyki w szkole podstawowej. Mężem
i ojcem. Wstawał rano, jadł śniadanie,
szedł do szkoły. Potem obiad. I klub
osiedlowy. Wieczorem czytał córce
bajki. Następny dzień – podobny. Na
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my, z premierą cztery lata po Zesłanych
do raju, rodziły się w bólach.

ŻOŁNIERZ

W roku 1987 wiolonczelista został żołnierzem. Strzelał. Dużo biegał. Nocami grał w brydża. Miał płaskostopie,
dlatego ominęła go rola wartownika.
Za to wypatrzył go oficer polityczny,
który miał pomysł. – Byliście w teatrze. Tutaj też trzeba zrobić teatr!
– oznajmił.
Zrobił. Niestety, z repertuarem wojskowym. Po powrocie do cywila opowiadał Kowalczykowi: – Plansza, na
niej szary papier, narysowane kontury przedwojennej Polski. Nagle bagnet
przebijał planszę od tyłu.
Dziś pan Witold wspomina wojsko
ze smutkiem. Nuda, straszny, ponury
i stracony rok.
Służba się skończyła, zaciągnął się do
innej – wziął ślub. Pracował wtedy ze
Sceną 6 w LST232 i narzekał na brak premier. Podobnie jak inni aktorzy teatru.

WIOLONCZELA – ciąg dalszy

Witold Dąbrowski w scenie ze
spektaklu Psalmy teatru Scena 6.
Fot. Mieczysław Sachadyn.
Ze zbiorów Henryka Kowalczyka,
Archiwum teatru Scena 6.

koniec bajka dla Marceliny. Dzień kolejny – to samo. Pewnego razu w drzwiach
jego mieszkania stanął Tomasz Pietrasiewicz, który oznajmił, że robi przedstawienie. Z Renatą Dziedzic, Grzegorzem Linkowskim i Jerzym Rarotem.
– Chciałbym mieć w przedstawieniu wiolonczelę. Może stworzyłbyś
muzykę do przedstawienia? – spytał
Pietrasiewicz.
W 1990 roku Witek zagrał w Wędrówkach niebieskich. Narodził się nowy teatr. Nazywał się Teatr NN.

AKTOR
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Lubelskie Studio Teatralne z siedzibą w Bramie Grodzkiej .
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Żeby zrozumieć, co się stało ze Sceną 6,
musimy się cofnąć do roku 1985. Psal-

Co z wiolonczelą?
– Przenocujemy was w Bremie. Chyba nie będziecie jechać bez odpoczynku?! – zaproponowali Ewa Wójciak
i Adam Borowski z Teatru Ósmego
Dnia, kiedy w 1987 roku Scena 6 wracała do Polski przez Niemcy. Mercedesem. Czerwonym, skundlonym. Kupionym w Holandii i przerobionym na
towarowo-osobowy.
Jakieś pięćdziesiąt kilometrów przed
Bremą mercedes miał wypadek. Auto
do kasacji. Wszyscy cali. Tylko Witek
złamał nogę. No i ucierpiała wiolonczela. Powyginane struny. On leżał w szpitalu, a instrument trzeba było spisać
na straty.
– Masz, podpisz, chodzi o operację – powiedział Tadeusz Janiszewski. – Śrubki są lepsze niż gips. Jesteś w dobrych
rękach.
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Dwie wiolonczele i jeden aktor
Podpisał, choć niemieckiego nie znał.
– Może się okazać, że jesteś szczęściarzem. – Uśmiechali się Ewa i Adam. Witek dalej był wściekły. Nikomu nic się
nie stało, a jemu składali nogę.
Któregoś dnia odwiedziła go Ewa
i podsunęła kartkę do podpisania.
O odszkodowanie miał walczyć zaprzyjaźniony prawnik.
Witek leżał w szpitalu Bremie i myślał
o żonie: o tym, że zbliża się termin porodu. Kiedy wrócił, pobiegł na oddział
patologii ciąży. Odwiedził też Henia.
Mieszkali na jednej ulicy. Tak właśnie
przez kolejne dni Dąbrowski kursował
ulicą Kruczkowskiego. Skręcał w stronę
szpitala albo szedł na koniec ulicy, prosto do Kowalczyka. Marcelina urodziła
się w Boże Narodzenie. Scena 6 dostała
odszkodowanie za samochód.
– Ten mercedes był naszą najpiękniejszą
premierą w teatrze – mówili aktorzy.
– To było gorzkie – tłumaczy dziś
pan Witold. – Nie zrobiliśmy żadnego
przedstawienia do 1988 roku.
Pieniądze za mercedesa aktorzy
chcieli podzielić. Henryk Kowalczyk
miał inny pomysł – postanowił kupić
nowy samochód.
Więcej rozmawiali o pieniądzach
niż o teatrze. Nieustannie narzekali
na brak premiery. Ktoś się zbuntował.
Inny dodał: – Może to my powinniśmy
robić przedstawienia, skoro reżyser się
wypalił?
– Skoro nie chcecie być ze mną, to nie
będziecie. Muszę was zwolnić – odpowiedział Kowalczyk.
Dał im trochę czasu. Miło, tak dziś
myśli o tym Witold Dąbrowski, choć
wtedy był zły. Pracował do końca grudnia 1988 roku.
Ula Brytan została z Henrykiem.
Waldka Sidora nie było w teatrze już
od jakiegoś czasu. Zbyszek Jaworski nie
wiedział co dalej. Mirka została urzędnikiem. Żoną Zbyszka i matką. Jeszcze
we trzech: Witek, Romek Baranowski
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i Jacek Wilczyński, chcieli robić teatr.
Nie zrobili. Romek został fizykiem na
UMCS-ie.
Witek dostał odszkodowanie za złamaną nogę. Uczył w szkole i wieczorem
czytał bajki. Tomek Pietrasiewicz zapukał (Grupa Chwilowa rozpadła się kilka miesięcy po Scenie 6). W 1992 roku
Witold zagrał w monodramie Inwokacja. Teatr miał kolejne premiery. Pojawiały się następne inicjatywy: galeria
teatru, promocje książek, spotkania autorskie. Na przykład sesja schulzowska. Tomasz Pietrasiewicz oświadczył:
– Chciałbym robić coś innego niż tylko
teatr. Coś więcej.

Strona informatora spektaklu
Psalmy teatru Scena 6.
Ze zbiorów Henryka Kowalczyka,
Archiwum teatru Scena 6.
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Witold Dąbrowski w spektaklu
Inwokacja Teatru NN (reż. Tomasz
Pietrasiewicz). Premiera odbyła
się 16 maja 1992 roku.
Fot. Tomasz Romski.
Z Archiwum TNN.

Witold Dąbrowski podczas
premiery spektaklu Inwokacja.
Fot. Tomasz Romski, 1992.
Z Archiwum TNN.
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Renia zareagowała bez entuzjazmu.
Rozczarowani byli też Witek, Grzesiek
Rzepecki, Grzesiek Linkowski i Jurek
Rarot. Przecież od tylu lat byli ludźmi teatru.

Witek jednak został, ale tylko on. To, co
teraz robi na scenie, nazywają z Tomkiem opowiadaniem historii. Witek
Ostatniego demona zaprezentował na
deskach Teatru im. J. Osterwy. Potem
przyszła kolej na Sztukmistrza z Lublina. Przygotował go Tomek. Napisał
scenariusz. Witold przez godzinę snuje
opowieść o Jaszy Mazurze i jego miłości
do kobiet i do Boga.
– A co z wiolonczelą? – pytam.
– Tam stoi – odpowiada.
Faktycznie.
– Kiedy grał pan ostatnio?
– Jakieś dwa lata temu. Zdarza mi się to
od wielkiego dzwonu. Nie mam czasu.
Tę stojącą w kącie kupił z Tomkiem
na początku lat 90. przy ulicy Lipowej,
w komisie muzycznym.
– Ona czeka na moją emeryturę – kończy.
czerwiec 2012
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Teatr życiem płacony

Teatr życiem płacony
– Wiecie, życiorys trzeba żebyście mi – Widzicie, jaki bałagan?! Wszystko zgunapisali – zażądał towarzysz z Komite- bią. Napiszcie, towarzyszu, trzeci, co
tu Miejskiego PZPR. – Napiszcie i zaraz
wam szkodzi.
będzie nominacja.
Kandydat na stanowisko dyrektora – Dopiero po napisaniu trzeciego żyLubelskiego Studia Teatralnego przy- ciorysu zostałem zatwierdzony na stataknął. Trzy czy cztery miesiące później
nowisko dyrektora. Było posiedzenie
odebrał telefon z Komitetu: – Towa- Komitetu Miejskiego partii w Raturzyszu, mam prośbę, życiorys napiszcie. szu i głosowanie, czy Komitet daje mi
– Ale ja już to zrobiłem.
rekomendację – wspomina po blisko
– Tak się złożyło, że zaginął.
trzydziestu latach były dyrektor LST.
Zaginęło dziesięć, może dwanaście – Dopiero wtedy dostałem nominację
zapisanych stron formatu A4. Z od- bezterminowo. To nie było tak „hop
powiedziami na szczegółowe pyta- siup”. Teraz opowiadam te anegdotnia. Po pierwsze, o poglądy. Po drugie, ki jako smaczki i się śmieję z tego, ale
o pieniądze. Dalej kolejno o majątek, wtedy tak życie wyglądało. Trzy razy
o rodzinę, bliższą i dalszą. Kandydat
pisałem życiorys. Po to, żeby sprawwziął kartkę i zaczął raz jeszcze: „Sła- dzili, czy się nie pomylę. To może nie
womir Jankowski. Urodzony w Lubli- było tak jak w 50. latach, że pisało się
nie w roku 1954, rodowity lublinianin”. średnio raz na kwartał życiorys, szczeDodał, że jest absolwentem prawa Uni- gólnie osoby na kierowniczych stanowersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
wiskach. I jeżeli w jednym życiorysie
w Lublinie z 1978 roku. Wspomniał
napisał: „Chodziłem do szkoły podstao powołaniu do łódzkiej szkoły ofice- wowej”, a w drugim: „Uczęszczałem do
rów rezerwy i późniejszej pracy w spół- szkoły podstawowej”, to trzeba było wydzielni mieszkaniowej. Nie na miejscu
jaśnić dlaczego tu „chodziliście”, a tu
byłoby pisać o tym, że w roku 1980 „uczęszczaliście”. „Chodzić” to mógł syn
zakładał w spółdzielni „Solidarność” – chłopa, ale „uczęszczać” – „to już ini że po wybuchu stanu wojennego zo- teligenckie pochodzenie, skoro takich
stał wysłany na urlop wychowawczy, słów używacie”, tłumaczono. Trzeba
a z końcem 1985 roku nowy szef spół- było się wyuczyć życiorysu ze słowami
dzielni wyrzucił go z pracy za „niepra- i przecinkami.
womyślność”. Ten fragment życiorysu
Po latach opowiada swoją histokandydat raczej pominął. Za to mógł
rię w sali na piętrze budynku Bramy
dodać, że w osiemdziesiątym szóstym
Grodzkiej, gdzie dziś siedzibę ma Ośrozajmował stanowisko administracyjne
dek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Na
w Wojewódzkim Domu Kultury.
chwilę odbiega od tematu i mówi: –
Po dwumiesięcznej ciszy kandyda- Dzisiaj byłem w swoim gabinecie pierwta zaproszono do Komitetu Miejskiego. szy raz od osiemdziesiątego dziewiątego
Towarzysz siedział w gabinecie, popro- roku. Wygląda zupełnie inaczej.
sił o życiorys.
Żeby zrozumieć, dlaczego kilka razy
Kandydat był wyraźnie zdziwiony: – pisał życiorys i dlaczego został dyrekDwa razy już pisałem.
torem Lubelskiego Studia Teatralne-

nr 42 (2013)

Fot. Agnieszka Góra.
Z Archiwum TNN.

Sławomir Jankowski
(ur. 1954)
Radca prawny. Były kierownik Radia Akademickiego UMCS. Dyrektor
Lubelskiego Studia Teatralnego w latach 1986–
1989.
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Teatr życiem płacony
go, musimy się cofnąć. Zaczęło się od
„Borówy”233.

BIZNESPLAN

– Szukamy szefa dla pewnej inicjatywy
kulturalnej. Może się zgodzisz? – zapytał Krzysztof Borowiec, który chwilę
wcześniej opowiedział mu o nowej siedzibie dla trzech teatrów: Grupy Chwilowej, Sceny 6 i Teatru Provisorium. Był
rok 1986.
Nie mam przygotowania – zdziwił się
Jankowski. Dotychczas pracował w innej branży. – Z kulturą miałem kontakt jako konsument, a nie zarządzający,
menedżer czy urzędnik. Nie wiem, czy
bym sobie poradził.
– Nie ma sprawy, pomożemy – zapewnił go „Borówa”. – Chodzi o to, żebyś
się zgodził.
– Ale, wiesz, ja działałem w „Solidarności”. Przed osiemdziesiątym rokiem
byłem krótko w partii i po ogłoszeniu
stanu wojennego oddałem legitymację
– tłumaczył. Po latach dodaje: – Troszeczkę byłem z powodu oddania legitymacji sekowany, ale nie internowano mnie. Nikt mnie nie przesłuchiwał,
nikt mnie nie pałował. Natomiast
miałem kłopoty, gdy zmieniałem pracę. Przez jakiś czas w ogóle nie miałem perspektyw. Stanowisko dyrektora
takiej placówki należało do nomenklatury. Była lista dyrektorów, szefów
placówek. Począwszy od fabryki makaronu, a skończywszy na takim Lubelskim Studiu Teatralnym, gdzie to
partia decydowała, ewentualnie w porozumieniu z ówczesnymi koalicjantami z SLD i PSL. Generalnie z klucza wynikało, że kulturą zajmują się
peeselowcy – wyjaśnia, dlatego przed
laty tłumaczył „Borówie”: – Krzysiek,
ja do PSL-u nie należę. Na ubecji mam
jakąś teczkę. Mogę być trudnym kandydatem do przepchnięcia. Nie mam
wujka, nie mam stryjka. Jestem facetem znikąd. Z ulicy! Ale jeśli uda wam
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się załatwić mi nominację, to możemy
spróbować! Znam w końcu i Janusza234,
i Henia235.

Na stronie obok: afisz Lubelskiego
Studia Teatralnego.
Ze zbiorów Dariusza Galickiego,
Archiwum Grupy Chwilowej.

MŁODOCIANY

– Bywałem na spektaklach, kiedy odbywały się pierwsze Konfrontacje, jeszcze
chyba te „gongowskie” – mówi po latach Jankowski i raczej nie Konfrontacje Młodego Teatru ma na myśli, a Studenckie Wiosny Teatralne. – Z kulturą
studencką byłem zaprzyjaźniony w czasie studiów jako konsument. Uważałem,
że to jest moje środowisko. Pamiętam
kolejki na spektakle. To była wyraźnie
kultura reglamentowana. Kiedy studiowałem w latach 70., kultura studencka
stanowiła istotną wartość. Uczestnictwo w niej nobilitowało. Jak mówiłem
kolegom, że byłem na spektaklu tego
czy innego teatru w ramach Konfrontacji, to zazdrościli, bo im nie udało się
dostać – opowiada.
On, jako kierownik Radia Akademickiego UMCS, miał wejściówki. – Pamiętam te teatry Chatki Żaka od samego początku – wspomina były dyrektor
LST w 2013 roku. – Ich istnienie w latach 70. to był dowód pewnej schizofrenii, w jakiej ówczesna władza funkcjonowała. Z jednej strony jeremiady
na temat tego, że są nieprawomyślne,
a jednocześnie Konfrontacje organizowano pod egidą SZSP. Formalnie były
to grupy studenckie i amatorskie. Do
zadań statutowych UMCS-u należało
dbanie o kulturę studencką. W Chatce
Żaka tym teatrom dano pakamery, pomieszczenia, może pieniądze. Jak powstało SZSP236, to Związek wziął je pod
opiekę. Broń Boże merytoryczną, a formalną – wobec grup stricte opozycyjnych. Była to miękka opozycja, przecież
nie rzucali bomb i nie robili zamachów,
tym niemniej ich spektakle zupełnie
nie mieściły się w porządku, jaki wtedy panował. W latach 70. udało im się
wyjechać i zaistnieć na arenie świato-
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Bohater reportażu
ZOMO najmocniej bije
brawo.

234

Janusz Opryński – reżyser Teatru
Provisorium.

235

Henryk Kowalczyk –
założyciel i reżyser teatru Scena 6, bohater reportażu CX717.
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Socjalistyczny Związek
Studentów Polskich.
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wej. Któryś z tych teatrów miał już na
koncie sukcesy w Edynburgu.
Myślę, że te teatry: Scena 6, Grupa
Chwilowa i Teatr Provisorium, zostały wyrzucone z Chatki Żaka, bo jeżeli
nie wszystkie, to znakomita część tych
osób pokończyła studia. Nie bardzo
było wiadomo, co dalej z tymi teatrami zrobić, bo tak naprawdę władza najchętniej by je zlikwidowała. Zabrakło
jej jaj, żeby powiedzieć: „Zamykamy te
teatry, które nam się nie podobają”. Dlatego wymyśliła, że jeżeli zamknie się je
w strukturze administracyjnej, łatwiej
będzie nimi sterować. Łatwiej kontroluje się opozycję opisaną niż wolnych
ludzi, którzy jak chcą, to robią. Jak nie
chcą, nie robią. Myślę, że to stanowiło
główny powód, dla którego Lubelskie
Studio Teatralne powstało. Jestem przekonany, że nie była to, broń Boże, dobra
wola władzy.

BIZNESPLAN – ciąg dalszy
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Jerzy Leszczyński –
mim, choreograf, scenarzysta, reżyser teatralny, założyciel Teatru
Wizji i Ruchu.
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– Znam Henia, Janusza, więc problemu nie będzie, tylko jest jeden podstawowy: nominacja – stwierdził w 1986
roku przyszły dyrektor LST. Rozmawiali z „Borówą” jeszcze przez chwilę. Nie
widzieli się trzy, może cztery miesiące.
Kontakt z Krzyśkiem nie był łatwy, a on
szczególnie się o to nie starał. Pierwszy
odezwał się Borowiec: – Prowadzimy
rozmowy. Jest poważna szansa.
– To wy musicie przepchnąć moją kandydaturę – Jankowski powtórzył to, co
kilka miesięcy przedtem, a wiele lat później dodaje: – Głównym sprawcą tego,
że zostałam dyrektorem, był ówczesny pierwszy sekretarz wojewódzki, Andrzej Szpringer. A chyba jeszcze bardziej na tę decyzję miał wpływ Franek
Piątkowski. Pracował wtedy w „Sztandarze Ludu” i chyba szefował działowi
kultury. Pisał recenzje teatralne i był
dość znaną postacią w Lublinie. Chyba
razem ze Szpringerem przyszedł z Białegostoku. Sam Szpringer miał opinię,

jak by to powiedzieć… Nowego człowieka w partii. Z kolei Krzysiek, Heniek czy
Janusz znali Franka i pozostawali z nim
w dobrej komitywie. Podejrzewam, że
to oni przekonali go do mojej kandydatury. Gdyby nie ich zabiegi, nie miałbym
żadnych szans. Aczkolwiek to, co mówię, to jest moja wiedza z drugiej ręki,
a może tylko intuicja.

NIERUCHOMOŚĆ

Pomieszczenia w budynku Bramy
Grodzkiej na Starym Mieście w Lublinie, gdzie powstało Lubelskie Studio
Teatralne, Teatr Wizji i Ruchu zajmował
już od kilku lat.
W 2013 roku były dyrektor LST opowiada: – Mieli za sobą spektakularny
sukces pod koniec lat 70. Wygrali w Belgii, nie wiem, czy dalej jest, ale wtedy
chyba był Festiwal Teatrów i Widowisk
Telewizyjnych. Troszeczkę jak Eurowizja w piosence. Splendor dla Lublina!
To bardzo dobrze ustawiło Leszczyńskiego237. Wywalczył siedzibę. Strukturę, etaty, pieniądze. Na mapie kulturalnej Lublina pojawiła się nowa placówka.
Przy Bramie Grodzkiej był duży szyld:
„Teatr Wizji i Ruchu”. Mosiężny, nad
wejściem. Kiedy przyszedłem do Bramy Grodzkiej, to przez zespół Teatru
Wizji i Ruchu zostałem przyjęty niechętnie. Fakt, że miały się tu pojawić
jeszcze trzy inne grupy teatralne, w radykalny sposób pozbawiał ich pewnego luksusu lokalowego. Owszem, znali się nawzajem. Natomiast byli sobie
niechętni. TWiR uważał, że to, co robią
inni, jest jakieś nie bardzo. Natomiast
chłopaki z teatrów alternatywnych
uważali, że TWiR to tania komercha,
która nawet splugawiła się współpracą
z reżimem. Połączenie tego w całość…
To było bolesne doświadczenie dla obu
stron. Jak się pojawiłem tutaj w grudniu
1986 roku, to właśnie po to, żeby pozamiatać po Leszczyńskim. Co prawda nie
była to likwidacja TWiR, ale miałem zo-
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stać ich nadzorcą. Nominalnie szefem
ciągle pozostawał Leszczyński. Może
nie etatowym, ale ideowym. Bądźmy
szczerzy. On wyjechał238, a bez niego nie
bardzo było komu pokierować tym teatrem. Jakkolwiek go oceniać, miał charyzmę. A tego rodzaju teatry czy projekty kulturalne, jak to się teraz pięknie
nazywa, opierały się na liderze. Zawsze
był ktoś, kto szefował, więc tam Borowiec, Opryński i Kowalczyk, a tutaj
Leszczyński.

Wojtek Machajek, Teatry z ulicy
Grodzkiej, „Dzień” z 18 IV 1990 r.
Z Archiwum Grupy Chwilowej.

OGLĘDZINY

– Pierwszy miesiąc w LST polegał na zaglądaniu w papiery, pytaniu o wydatki,
o to, kto pracuje… – ciągnie były dyrektor LST. Do dziś pamięta słowa matki, my Grodzkiej Teatr Provisorium wystaktóra przez wiele lat pracowała w Tea- wiał spektakl (wznawiał swoją sztukę
trze Lalek: „Słuchaj, to jest bardzo trud- Wspomnienia z domu umarłych).
Jako pierwszy odezwał się Janusz
ne miejsce do pracy. Aktorzy są strasznie trudnymi ludźmi w kontaktach, Opryński: – Przedstawienie na poda szczególnie tych zawodowych. Pa- stawie książki Herlinga Grudzińskiego
miętaj o jednym: jacykolwiek są, jeżeli
Inny świat. Obozy, gułagi…
chcesz tam zafunkcjonować, to musisz – Nie możecie o Majdanku zrobić
ich kochać. Choć często będzie bola- spektaklu?
ło”. – Robiłem to po raz pierwszy w ży- – Ale o Majdanku były filmy, teatry,
ciu – przyznaje Jankowski. – A później… książki. O tym nie – wtrącił inny aktor.
To tak jak u Hitchcocka: najpierw było – Skoro nie było, to znaczy, że to nie jest
trzęsienie ziemi, a potem coraz gorzej.
takie ważne.
– Ale Inny świat już się ukazał w Polsce –
2 stycznia 1987 roku weszli do siedzi- dodał dyrektor LST.
by LST we trzech: Opryński, Borowiec – Myślę, że spektakl jest dobry, akoraz Kowalczyk i zażądali, aby wskazać
torsko świetny, ale po co to pokaim pomieszczenia. Dyrektor wyjaśnił, zywać? – Cenzor udawał, że się
że całą górę, łącznie z salą prób, zaj- zastanawia. – Zobaczymy.
muje Teatr Wizji i Ruchu. Zostało tylOdpowiedź po jakimś czasie otrzyko kilka kanciap.
mał dyrektor LST: będzie zezwolenie
Upierali się przy swoim. Stanowili
na publiczne wystawianie spektaklu, ale
radę artystyczną nowej placówki, a na
pod warunkiem, że na widowni zasiąjednym z pierwszych posiedzeń oznaj- dzie nie więcej niż pięćdziesiąt osób.
mili dyrektorowi, że są u siebie, dlatego
Jankowski zgodził się bez oporów –
ma im zapewnić pieniądze na wyjazdy, grupa miała grać głównie u siebie, a na
etaty i sale. Bo oni są artystami.
sali, z której korzystała, i tak nie zmieściłaby się większa liczba widzów.
DZIEŁO
Tydzień, a może dwa tygodnie później
– O czym to jest właściwie? – spytał
w progu jego gabinetu stanął mężczycenzor, kiedy na scenie w budynku Bra- zna w mundurze. Wyglądał na strażaka.
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W 1985 roku Jerzy
Leszczyński został zaproszony, jako jeden
z dwunastu awangardowych choreografów
z całego świata (Argentyny, Chin, Czechosłowacji, Japonii, Korei,
Meksyku, Tanzanii,
Płd. Afryki, Urugwaju,
Wenezueli), do Międzynarodowego Projektu Choreograficznego przy American
Dance Festival w Nowym Jorku. Dzięki sukcesom odniesionym
w Stanach Zjednoczonych, w 1987 roku
otrzymał od rządu Węgier ofertę stworzenia
w tym kraju teatru –
jego dyrektorem artystycznym był przez pięć
lat. Następnie sprawował urząd dziekana
Wydziału Pantomimy
w Akademii Muzycznej w Pradze. Reżyserował przedstawienia
i widowiska telewizyjne w Polsce, Anglii,
we Francji, w Belgii,
Holandii, Danii, Luksemburgu, Norwegii,
Niemczech, Austrii, Indiach i Stanach Zjednoczonych, http://
teatrnn.pl/leksykon/
node/3546/jerzy_lesz
czy%C5%84ski_1947
%E2%80%932008 (data
dostępu: 6 X 2013).
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Z początkiem 1987 roku nową
siedzibą dla teatrów – Grupa
Chwilowa, Teatr Provisorium
i Scena 6 (które zaczynały
działalność w Chatce Żaka) – stało
się Lubelskie Studio Teatralne
w budynku Bramy Grodzkiej.
Z Archiwum Grupy Chwilowej.

– Kontrola przeciwpożarowa. Macie tu
salę widowiskową?! – spytał.
Dyrektor przytaknął.
– Zamykam, nie ma przejść ewakuacyjnych. Tu absolutnie nie można wpuszczać publiczności.
W ten sposób władze znalazły sposób, aby Teatr Provisorium nie wznowił
spektaklu. Aktorzy grupy wiedzieli, że
nie mogą rozlepić plakatów z informacją o sztuce. Aby obejść zakaz, wieść
o granym przedstawieniu przekazywano sobie drogą pantoflową239.
Andrzej Pawluczuk wspominał później, że przedstawienie na Grodzkiej
było zdecydowanie lepsze od oficjalnej
premiery240.

OŚWIADCZENIE WOLI
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Zwykle, kiedy cenzura
nie wyrażała zgody na
granie spektakli, teatry
alternatywne prezentowały przedstawienia
jako pokazy zamknięte.
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Andrzej. W. Pawluczuk, „Inny świat”
na scenie, „Więź”
z V 1989 r. Za: Jan Piotr
Szamryk, op. cit.
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Jestem człowiekiem najętym, rozm. Małgorzata Gnot, „Kurier Lubelski” z 6–8 II 1987 r.
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Bohaterka reportażu
Perskie oko do widza.
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Któregoś dnia w drzwiach gabinetu Jankowskiego pojawił się porucznik SB: –
Interesuje nas ta placówka.
– Mamy zespoły, prowadzimy teatr… –
próbował tłumaczyć dyrektor.
– Jesteście jeszcze młodzi, nie macie
specjalnie doświadczenia, chętnie doradzę – zaproponował porucznik.
– Nie wiem, kogo obsadzić w roli żeńskiej. Elę czy Ulę? Jak pan sądzi?
– A co mnie to obchodzi?!
– Chciał mi pan pomóc. – Uśmiechnął
się złośliwie dyrektor.
Dwa, może trzy dni później porucznik spytał: – Czy wiecie, że wasi aktorzy przywozili ulotki szkalujące ustrój?

Jankowski udawał, że nie wie, o co chodzi, czym znów zirytował porucznika.
– Macie z nami współpracować –
stwierdził twardo mundurowy. – Ustawa o Służbie Bezpieczeństwa mówi, że
dyrektor każdej placówki jest obowiązany udzielić pomocy. – Wstał z fotela
i wyjął z szuflady podniszczony dziennik ustaw.
– Faktycznie – stwierdził Jankowski po
tym, jak znalazł interesujący go fragment. Ale tu jest napisane, że mam wam
udzielić pomocy. Ani słowa o tym, że
mam z wami współpracować.

AKT OSKARŻENIA

Franciszek Starowieyski, rysownik,
przystał na propozycję dyrektora LST,
aby zaprezentował w Lublinie swój Teatr Rysowania.
Starowieyski wyliczał, czego mu trzeba. Blejtramy. Przy słowie „duże” postawił wykrzyknik. Jankowski zrobił
rozeznanie, pytał o koszty. Wszystko
dopinał, zasięgnął jeszcze opinii rady
artystycznej swojej instytucji.
– Chyba zgłupiałeś?! – usłyszał zaskoczony od jednego z jej członków.
– U nas?! – oburzył się drugi. – Ta komercja, ta tandeta? W życiu!
Jeszcze w lutym osiemdziesiątego siódmego, niedługo po objęciu stanowiska,
dyrektor udzielił wywiadu „Kurierowi
Lubelskiemu”241. Rozmawiał z Małgorzatą Gnot242. Dziennikarka spytała o to,
czy zamierza rządzić demokratycznie,
czy jak tyran.
– „Mówiąc między nami, jestem zawsze
za monarchią absolutną oświeconą. Ale
idea a praktyka życiowa to dwie różne
rzeczy […].
– Pan jest, widzę, historykiem.
– Z zamiłowania. Według dyplomu –
prawnikiem. A swoją nową sytuację
określiłbym tak: jestem człowiekiem
najętym.
– Do czego?
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– Na pewno nie do tego, by – jak głoszą niektórzy – do końca rozwalić teatr
Leszczyńskiego. Jestem odpowiedzialny za to, by Lubelskie Studio Teatralne
funkcjonowało jako całość administracyjno-prawna, by zapanował tu porządek. Nie jestem artystą. Nie znam się na
pantomimie. Do spraw artystycznych
nie będę się wtrącał”.
Po latach, kiedy rozmawiamy w budynku Bramy Grodzkiej, były dyrektor LST,
mając na myśli współpracę z członkami teatrów, przyznaje: – Pokazali mi,
jak życie wygląda. Z perspektywy lat
mogę powiedzieć, że to bardzo cenne doświadczenie, a że wtedy bolało…
Mój Boże, życie jest takie. W każdej
chwili, jeżeli taka potrzeba by istniała,
stać mnie na to, żeby im powiedzieć
to wszystko prosto w twarz, więc opowiadam, jak jest. Tak wygląda moja historia. I jak każda inna składa się ona
z anegdot.
Jako dyrektor pretensje słyszał z każdej strony.
Przełożeni traktowali go jak intruza. Choćby wtedy, kiedy przyszedł na
posiedzenie Komisji Kultury przy Radzie Miejskiej.
– To jest hochsztaplerka – powiedział
mu prosto w oczy wybitny aktor, Wiśniewski. – Te teatry są nic niewarte!
To jest odbieranie pieniędzy należnych
Teatrowi im. Osterwy. Co oni takiego
osiągnęli?!
– Zdobyli nagrodę w Edynburgu na
przykład – odparł Jankowski.
– A myśmy byli w Debreczynie.
Po latach były dyrektor LST podaje kolejny przykład:
– Co pan tam robi? Pan chyba nad niczym nie panuje?! – pytali go przedstawiciele władz, gdy nie mógł nakłonić
liderów teatrów, aby na prośbę ratusza
aktorzy grup przebrani w historyczne
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stroje witali gości przy Bramie Krakowskiej podczas obchodów Dni Lublina.
Artyści oświadczyli, że nie wezmą
w tym udziału.
Były dyrektor w 2013 roku mówi: –
Dodatkowa trudność polegała na tym,
że tak naprawdę byłem bliżej nich – teatrów – niż władzy. Obie strony, kierownicy teatrów i władza, miały wobec
mnie żądania. Praca tutaj, szczególnie
pierwszy rok – 1987 – to było dla mnie
pasmo upokorzeń. Myślę, że przez te
blisko trzy lata mojego dyrektorowania
tak naprawdę chyba nie dokonałem niczego wielkiego. Otrzymałem to stanowisko dlatego, że nikt nie miał lepszego
pomysłu. Ani kierownicy teatrów, ani
władza. Mam świadomość, że mój wybór to nie był dowód uznania moich zasług czy szczególnej kompetencji. Myślę, że od początku kierownicy teatrów
uważali, że jestem człowiekiem słabym,
że nie mam charakteru i że da się mnie
rzucić na pożarcie. A jak będę podskakiwał, to się mnie pozbędą – wyjaśnia.
Z perspektywy czasu Jankowski ma
więcej przemyśleń na temat teatrów
alternatywnych:
– Nie wiem, czy to oni wymyślili, czy
ktoś inny, ale wtedy często mówiło się
o tych teatrach, że jest to „teatr życiem
płacony”. I muszę powiedzieć, że dużo
było w tym prawdy. Jestem pełen podziwu i szacunku dla tych ludzi za ogromny wysiłek, za poświęcenie i cenę, jaką
przyszło im zapłacić w pewnym momencie za takie życie i za prowadzenie takich teatrów. Naprawdę oni płacili życiem. Nie mieli gdzie mieszkać,
nocowali w kanciapach. Byli młodzi,
nie mieli się z czego utrzymać. Możliwe, że życie wielu z nich potoczyłoby
się zupełnie inaczej, gdyby w pewnym
momencie skończyli bawić się w teatr.
A oni kończyli studia tak jak ja – pod
koniec lat 70., bo to mniej więcej to pokolenie, i do końca lat 80. jeszcze bawi-

243

ZOMO najmocniej bije brawo
Chatka Żaka podczas Studenckiej
Wiosny Teatralnej.
Fot. Jacek Mirosław, 1970.
Ze zbiorów Jacka Mirosława.

li się w te teatry. Może gdzieś dorabiali, ale tak naprawdę, jak powstało LST,
to oni właśnie tutaj mieli zatrudnienie.
Ten teatr to było ich życie. Jeżeli chodzi
o wymiar tego przedsięwzięcia, uważam, że tym ludziom należała się pomoc. Nie wolno było ich zgnoić, rozpędzić i uznać że to, co robią, niczemu nie
służy. Tak bez specjalnego patosu: to, co
oni tutaj robili, to jest budowa historii
kulturalnej tego narodu. Może nawet
historii cywilizacyjnej w jakimś wymiarze. Dlatego przez trzy lata robiłem to,
co robiłem, i mimo tego, o czym wspominałem, uważałem, że tak naprawdę
racja jest po ich stronie, i nawet jeżeli
czasami nie zasłużyłem na takie traktowanie, to mimo wszystko nie wycofywałem się i nie rezygnowałem. Nigdy
nie usłyszałem oceny z ich ust. Ani dobrej, ani złej. Odszedłem i przestałem
dla nich istnieć.
Heńka Kowalczyka nie widziałem
z piętnaście lat albo i lepiej! Z Januszem
czasami się spotykam, ale on w tej chwili jest dyrektorem. Zupełnie inaczej
funkcjonuje. To, że tylko on przetrwał,
świadczy o tym, że był najbardziej zdeterminowany. Miał najsolidniejszą pod-
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budowę intelektualną. Był najgłębszy
i artystycznie myślący. On chciał być
artystą. A Krzysiek i Heniek nie chcieli
być nikim innym. Tak bym to określił.
W środowisku teatrów alternatywnych,
polskich, najbardziej znany był Krzysiek Borowiec. Muszę powiedzieć, że
na pewno wtedy postać bardzo charyzmatyczna. Nietuzinkowa i zauważalna. Ale jednocześnie potwornie trudny facet w kontaktach w życiu. Potem
problemem stał się alkohol. Nie widziałam go ładnych kilkanaście lat. Jeszcze na początku lat 70., zanim Grupa
Chwilowa powstała, pod pseudonimem
Witalis Romeyko prowadził jakiś kabaret i pisał teksty. Był wtedy chyba trzeci raz na trzecim roku historii. To był
taki manipulator, hochsztapler. O nim
wszystkie inne teatry mówiły, że jest
białą damą teatru alternatywnego. Jak
duch się pojawiał, prawda? Straszył. Jak
odbywały jakieś festiwale czy konkursy, na które zjeżdżały się teatry alternatywne, i jak trzeba było coś wymóc
na organizatorach, to szedł tylko Borowiec. Między innymi dlatego podczas
którejś kłótni powiedziałem: – Wiesz
co, Krzysiek, muszę ci powiedzieć, że
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byłbyś świetnym ubekiem, bo ty masz
ubecką mentalność. Gdyby na schematach narysować wektory siły, to twój
wektor jest skierowany na alternatywę,
a gdyby go odwrócić o sto osiemdziesiąt
stopni, to równie dobrze byś taką alternatywę gnębił…

SENTENCJA WYROKU

Jako dyrektor LST jeździł po Polsce na
festiwale teatralne. Raz zasiadał w jury,
m.in. obok Leszka Mądzika ze Sceny Plastycznej KUL i Lecha Raczaka
z Ósemek243.
– To było już po osiemdziesiątym piątym – podkreśla. – Komuna trochę zaczęła odpuszczać i środowisku studenckiemu czknęło się kulturą. Powstało
sporo teatrów i ja je oglądałam. Dramat.
Niestety, te teatry tworzyli ludzie, którzy w osiemdziesiątym roku byli gówniarzami, a dojrzewali w latach stanu
wojennego. Wyjałowieni intelektualnie… Teatr alternatywny miał rację
bytu tylko w sytuacji silnej presji zewnętrznej. Znajdowała się grupa ludzi,
która chciała coś robić. Buntować się,
być przeciw. To tak jak z kulką powietrza. Im bardziej się ją ściska, tym ona
jest twardsza. Trzeba bardzo dużej siły,
żeby ją zgnieść. Ale jeżeli ciśnienie odpuszcza, to ona się rozłazi. Tak naprawdę osiemdziesiąty dziewiąty rok stanowił koniec teatru alternatywnego. Nie
jestem teatrologiem, ale uważam, że teatr alternatywny został wyprodukowany przez system. Nie celowo, broń Boże.
To wiadoma sprawa, że musiał powstać
w określonym kontekście społecznym
i politycznym. Gdy kontekst się skończył, nie było czego kontestować. Niewątpliwie wartość Lublina polegała na
tym, i to jest w jakimś sensie zasługa
Rozhina244, że zrobił Studenckie Wiosny Teatralne, że dał pomysł, aby coś
takiego zrobić. Zresztą na tym podglebiu dało się zrobić manewr. Oszukać, obejść władze i prezentować inne
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teatry, niż pokazywał Rozhin. I to jest
wielka zasługa późniejszych organizatorów Konfrontacji Młodego Teatru.
Chapeau bas!
marzec 2013

Okładka informatora Konfrontacji
Młodego Teatru.
Ze zbiorów Wiesława
Kaczkowskiego.

Reportaż powstał przy okazji projektu
dokumentacyjnego „Teatr alternatywny i studencki
w Lublinie w latach 1965–1990”, który realizuję
w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.
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Teatr Ósmego Dnia.
Andrzej Rozhin – założyciel Teatru Gong
2 przy UMCS, bohater reportażu Szmaty
Leona.
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Andrzej Szpringer –
w latach 1985–1989
I sekretarz KW PZPR
w Lublinie. Poseł na
Sejm IX kadencji. Zasiadał w Komisji Kultury. Z ramienia PZPR
brał udział w pracach
Miejskiej oraz Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Lublinie.
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Wybrane fragmenty
z wypowiedzi Krzysztofa Borowca zanotowanej i opracowanej przez Grzegorza
Kondrasiuka dla miesięcznika wymiany
idei „Kultura Enter”,
Na straży pamięci,
przeciwko pamięci, X
2005, http://kulturaenter.nazwa.pl/0/01t67.
html (data dostępu: 6
X 2013).

– Gdyby chciano te grupy zniszczyć, tak
by zrobiono – podkreśla Tomasz Pietrasiewicz, mając na myśli teatry alternatywne Lublina. – Nie brakowało ludzi
gotowych to zrobić, dlatego tak istotną
rolę odgrywały takie osoby jak Franek
Piątkowski.
– Franek był duszą i ciałem z teatrami – dodaje Krzysztof Borowiec. – Jako
pracownik partyjnej gazety zaangażował się w obronę teatrów – podkreśla i dodaje: – Uczciwie trzeba przyznać, że i działacze nam pomagali. Jak
Szpringer245…
Tomasz Pietrasiewicz: – …Edward
Balawejder, Rysiek Piotrowicz…
Krzysztof Borowiec246: – …Rysiek
z Komitetu Wojewódzkiego PZPR.
Gdyby Ryszard Piotrowicz, Andrzej
Szpringer nie zatrzymali w pewnym
momencie UB, to nie wiem, co by się
z nami stało. Był też Adam Kaczmarek,
dzięki któremu nie udała się pierwsza
próba urzędowego pozbycia się studenckich teatrów z Chatki Żaka. Kiedy nasze trzy teatry wyrzucali z Chatki, uratował nas z kolei Jan Twardowski, wtedy

kierownik Wydziału Kultury w Komitecie Miejskim PZPR. Zdążyliśmy jeszcze przewieźć nasze rzeczy do magazynu w Bramie Grodzkiej, gdzie potem,
w 1987 roku – również dzięki pomocy
Twardowskiego i Ryszarda Piotrowicza
– powstało Lubelskie Studio Teatralne. Później, w 1988 roku, Kaczmarek,
wówczas zastępca kierownika Wydziału Kultury w KC, pomógł Grupie wyjechać z Cudowną historią do Edynburga.
W ostatniej chwili się okazało, że Ministerstwo Kultury nie sfinansuje nam
kosztów podróży. Na moją prośbę (poszedłem do biura Adama w Komitecie
Centralnym) Kaczmarek zadzwonił do
Ministerstwa i powiedział: „My jako
KC wysyłamy do Edynburga teatr Grupa Chwilowa z Lublina. Dorzućcie im
pieniądze na ten prom”.
Dlaczego działaczom zdarzało się
nam pomagać? Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że po prostu imponowaliśmy im intelektualnie. Najkrócej mówiąc – kupiliśmy ich, podobała im się
nasza konsekwencja.

Z PRASY: Ile kalorii ma schabowy?
„Sztandar Ludu” z 6 listopada 1975 roku donosił:
Niektóre restauracje i bary w Polsce
podają w swoich spisach dań wartość kaloryczną posiłków. Innowacją
tą cieszą się już m.in. łodzianie i poznaniacy, szczególnie zaś ci, którzy
walczą z nadwagą lub z racji jakiegoś schorzenia pozostają na diecie.
W najbliższym czasie informacje na
temat kaloryczności znajdą się również w jadłospisach wszystkich lubel-
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skich restauracji. Karty kaloryczności
już się drukują, a pod koniec listopada
pojawią się w lokalach gastronomicznych. W tym samym okresie bar Astoria stanie się zakładem racjonalnego
żywienia, w którym – jak z samej nazwy wynika – wyliczenia dotyczące
kaloryczności i innych właściwości
odżywczych dań będą szczególnie
eksponowane. (WKM)
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Panie Witku,

proszę napisać – co u Pana? Od naszego ostatniego spotkania minęło kilka miesięcy. Czy dalej Pan nosi te same trochę za szerokie spodnie i kraciastą koszulę,
wystającą spod lekko zniszczonej marynarki?
Z Pana ostatnich listów wiem, że dokuczają Panu żylaki. Ta wiadomość mnie
zmartwiła. Za to dobrze usłyszeć, że wciąż nie chodzi Pan o kulach i nie nosi
sztucznej szczęki.
A przecież liczy Pan blisko dziewięćdziesiąt lat! Wiem, bo kiedy w Kinie Studyjnym „Chatka Żaka” trwał przegląd Konfrontacje z Klasyką i wyświetlali Gorączkę
złota Charlesa Chaplina z 1925 roku, wstał Pan i powiedział: – Wtedy się urodziłem.

Pan wie najlepiej,

że ta sala kinowa była za Pana Kierownika i jest dalej, kiedy kinem kieruje Piotr
Kotowski. Wie Pan też i to, że Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka
Żaka” znajduje się w tym samym miejscu co kiedyś (siedział Pan wtedy godzinami
w bibliotece), tylko ulica zmieniła nazwę z Nowotki na Radziszewskiego. Na lewo
od wejścia umieszczono tablicę z informacją o przekształceniu bazy dydaktycznej
UMCS w inkubator medialno-artystyczny, za około 20 mln zł. Dawna ogromna

Witold Pasternak
(1925–2012)
Zwany Mistykiem i Docentem uczestnik życia
kulturalnego na miasteczku akademickim UMCS.
Myśliciel. Autor m.in. nietypowej teorii o kulistości Ziemi i „listu do Stalina”. Stały bywalec Chatki
Żaka i Biblioteki UMCS.
W latach 70. i 80. – podobnie jak Pan Rysio (Średniawa), Abwera, Babcia
Szamcia i kobieta z lalką
– nazywany przez aktorów lubelskich teatrów alternatywnych dziwną postacią.

VII Studencki Ogólnopolski
Festiwal Teatralny „Kontestacje”,
który odbył się w Akademickim
Centrum Kultury UMCS „Chatka
Żaka” i nawiązywał do
studenckiego ruchu teatralnego
w Lublinie z lat 70. i 80. Jego
założeniem był sprzeciw
wobec zastanych schematów
i nonkonformizm.
Fot. Maciej Bielec, 2011.
Z Archiwum ACK UMCS „Chatka
Żaka”.

stołówka, z sałatką jarzynową i forszmakiem, zmienia się w studia radiowe i telewizyjne, pracownie do montażu i sale dydaktyczne.

Dziękuję za ostatni list.

List do Stalina i dywagacje rządowe – oba pisma, których jest Pan autorem, przeczytałam z uwagą.
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Koperta i fragment kserokopii
„listu do Stalina” Witolda
Pasternaka.
Ze zbiorów Witolda Pasternaka.
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Pamiętam, że po raz pierwszy wspomniał Pan o istnieniu „listu do Stalina”, kiedy
stałam przed Chatką Żaka z Krzysztofem Borowcem (teraz list mam przed oczami). Tamtego dnia rozmawiałam z reżyserem Grupy Chwilowej o jego teatrze.
– Napisałem list do Stalina – wtrącił Pan wtedy.
– Przyniesie go pan? – spytał Borowiec.
Przyszedł Pan jakieś dwa tygodnie później. Spytał Pan o kierownika teatru, mając na myśli Krzysztofa Borowca. Był Pan pewny, że on dalej pracuje w „Chatce
Żaka”. Powiedziałam, że już tak nie jest. Umówiłam się z Panem na południe następnego dnia.
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Za piętnaście dwunasta rzucił Pan na biurko torebkę z cukierkami Golden Rum
z Solidarności. Obok położył Pan białą kopertę. Niezalepioną. List do Stalina. Długi. Pozwoli Pan, że przytoczę fragment z prośbą o bliższy opis tej sytuacji – proszę
powiedzieć, kiedy to było?
Chodziłem do warsztatu cholewkarskiego Lewczyński. W drugim pokoju wysoka młodzież.
Strasznie przeklinali. Chcieli mnie przestraszyć. Politruk położył rewolwer na stole. Zadał pytanie, młodzież ucichła. Jaki jest Stalin? Co znaczy, jaki Stalin? Czy dobry, czy mądry? Głupi.
Młodzi mocno poczęli dusić się ze śmiechu. Rękami zasłaniali usta. Kasłali, kichali. Politruk
spoważniał, że mnie sprowokował. Zeznanie na druczku. Mogę wycofa[ć], to podrze. Albo
podpisać. Tak mi się wypowiedziało, to podpiszę. Nocowałem na schodach pod strychem.

Kwestia kolejna,

jest Pan jedyną osobą, która może coś więcej powiedzieć o „dziwnych postaciach”
Chatki Żaka – takiego sformułowania do dziś używają aktorzy teatrów alternatywnych. Pan był jedną z nich. Napiszę, co udało mi się ustalić do tej pory. Po pierwsze,
było was w Chatce Żaka trzech. Poza Panem – Abwera i Pan Rysio (Średniawa).
Po drugie, były też dwie kobiety: kobieta z lalką i Babcia Szamcia. Na tę ostatnią
mówiliście „wariatka”. Ta z lalką nosiła się jaskrawo i taki miała makijaż. Babcia
Szamcia była starsza, drobna, niewysoka, pomarszczona, bez zębów. Zwykle siedziała w kawiarni Chatki Żaka. Zamawiała herbatę i wyjmowała bułki. Kiedy jadła,
szybko pracowała dziąsłami. Nie pozwalała nikomu podejść, czasem mówiła do
siebie na głos, mamrotała. Podobno rozmawiała ze swoją córką.
Ponadto wiem, że Abwera zwykł zaczepiać przypadkowe osoby. – Patrz! – mówił i wskazywał rysę na budynku Biblioteki Głównej UMCS.
– Gdzie? – Dziwił się przechodzień.
– Biblioteka.
– No i co?
– Rysa: od góry do dołu.
– Faktycznie, jakieś pęknięcie.
Wtedy Abwera wyjaśniał: – Bo jak się spotkają takie umysły, to rysa na bibliotece
się robi. – Czasami tłumaczenie było inne: – Tam siedzi mistyk. Aż rozwaliło gmach.
Miał na myśli Pana, Panie Witku, i Pana filozofów, których Pan czytał. Nigdy Pan
mi o tym nie wspominał. Ani o tym, że Abwera chodził ubrany na czarno. Zwykle
w czarnym golfie i skórzanym płaszczu do kostek, też czarnym. Z pustym futerałem po aparacie fotograficznym i okularami na nosie, czarnymi. Na głowie kapelusz, oczywiście czarny. Nieraz czapka pilotka. Przyglądał się próbom teatralnym
i rzadko odzywał. Raz zajrzał do sali Teatru Provisorium, siadł w rogu i patrzył.
Nagle, jak pamięta Wiesław Kaczkowski, powiedział kilka słów: „Zima idzie. Kalesony by się jakieś przydały. Może ktoś by znalazł. Ja chętnie wezmę”.
Abwera był zamknięty w sobie.
Wiem od Andrzeja Mathiasza – że chciał Pan obalić teorię o kulistości Ziemi.
Swoją koncepcją od razu podzielił się Pan z Panem Rysiem, który później nerwowo krążył po korytarzu Chatki Żaka i powtarzał – No ja już nie mogę z nim.
Idiota, no idiota. Mówi, że Ziemia jest wklęsła.
Ale Pan, Panie Docencie – bo i tak na Pana mówiono – miał niezbity dowód
Pokazywał Pan buty i mówił: – Z tyłu i z przodu są pościerane. Musi być wklęsła.
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Pan Rysio nie ustępował. Raz zabrał Pana za Ogród Botaniczny, tam jest górka, i powiedział: – Stój tu i patrz. Będzie jechał trolejbus. Co najpierw będziesz widział?
– Ano pałąki.
Pan Rysio spytał triumfująco: – Okrągła?
Pan Rysio był muzykiem. Akordeonistą, który układał teksty do znanych przebojów i śpiewał. Zagrał nawet epizod w estradowym spektaklu Teatru Provisorium
– tak słyszałam. Proszę potwierdzić lub zdementować.

Panie Witku,

historie ludzi teatru opisałam w reportażach. Wy – „dziwne postacie” – zawsze
byliście obok, zawsze blisko Chatki Żaka. Aktorzy o Was nie zapominają. A jak
Pan postrzegał ich? Czekam na Pana wspomnienia. Do widzenia!

PS Pan Witek zmarł. Był mroźny styczeń 2012.

2012

Trolejbusy w Lublinie.
Fot. Jacek Mirosław.
Ze zbiorów Jacka Mirosława.
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Kalendarium najważniejszych wydarzeń
ruchu teatralnego w środowisku
studenckim Lublina (do roku 1990)1
1952

Premiera rewii piosenek przedwojennych w reżyserii Andrzeja Rozhina pt.
Więcej gazu.

1958

Kolejna premiera Teatru Gong 2 – Wstęgi czerwone.

Na Akademii Medycznej utworzono
Studencki Teatr Dren 59; w swojej ponaddziesięcioletniej historii zrealizował
blisko dwadzieścia premier.

1961

15 XI

1

2

Kalendarium zawiera
informacje o wybranych wydarzeniach
z działalności następujących grup teatralnych: Akademicki Teatr
UMCS Gong 2, Scena
Plastyczna KUL, Teatr
Akademicki KUL Grupa „Ubodzy”, Teatr Provisorium, Grupa Chwilowa, Scena 6, Ośrodek
Praktyk Teatralnych
„Gardzienice”.
Reżyserem wszystkich
spektakli Teatru Gong
2 do roku 1973 był Andrzej Rozhin. Ostatni
spektakl w jego reżyserii to Życie jawą. Niniejsze kalendarium
zawiera informacje
o spektaklach Teatru
Gong 2 w reżyserii Andrzeja Rozhina.
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1964

Powstał studencki Teatr Akademicki KUL, w którym wystawiono (po raz
pierwszy w powojennej Polsce) sceny
z Dziadów Adama Mickiewicza (1954).
Po tej premierze cenzura zakazała przedstawień na kilka miesięcy.

Pod nazwą Teatrzyk Studencki Gong
7.30 rozpoczął działalność teatr znany
później jako Akademicki Teatr UMCS
Gong 2. Andrzej Rozhin był jego kierownikiem artystycznym, reżyserem, autorem, aktorem. Trzon pierwszego zespołu stanowili: Piotr Suchora, Ewa Benesz,
Barbara Michałowska, Andrzej Jóźwicki,
Marek Leszczyński.

1962

Teatrzyk Studencki Gong 7.30 zrealizował pierwsze programy poetyckie.

1963
luty

Premiera przedstawienia Próba pokazania pewnej kolacji głów w Paryżu we
Francji Teatru Gong 22 .

maj

Premiera wieczoru poezji w reżyserii Andrzeja Rozhina – Broniewski.

listopad

Teatr Gong 2 wystawił Poezję i jazz.

październik

7 XI

12 XII

Premiera przedstawienia Teatru Gong
2 – Twój powszedni morderca według
Marianny Alcoforado, Louisa Aragona
i Wiktora Woroszylskiego.

1965
2I

Premiera studenckiej szopki noworocznej – Program z mokrą głową Teatru
Gong 2.

październik

W wybudowanym na miasteczku akademickim UMCS Domu Kultury Studenckiej „Chatka Żaka” została otwarta sala widowiskowa.

23 X

Teatrzyk Studencki Gong 7.30 otrzymał
profesjonalną scenę w wybudowanym
z inicjatywy rektora UMCS profesora
Grzegorza Leopolda Seidlera Domu Kultury Studenckiej „Chatka Żaka”. Grupa zmieniła nazwę na Akademicki Teatr
UMCS Gong 2. Spektakl Gaudeamus
igitur na 20-lecie UMCS zainaugurował
działalność nowej sceny studenckiego
teatru w Chatce Żaka; zaś Akademicki Teatr UMCS Gong 2 pod kierownictwem Andrzeja Rozhina – przez następne dziesięciolecie prezentujący swoje
spektakle i zdobywający nagrody na festiwalach w kraju i za granicą – rozpo-
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czął działalność w Chatce Żaka. Andrzej
Rozhin został zatrudniony na UMCS na
stanowisku kierownika artystycznego
Teatru, później dyrektora i kierownika
artystycznego.

1966
22 I

Premiera szopki na millenium Historia
się powtarza Teatru Gong 2.
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maj

Inauguracja festiwalu Studencka
Wiosna Teatralna; do 1974 roku odbyło się dziewięć edycji tej imprezy, na których wystąpiły 54 grupy, pokazując ponad 100 przedstawień.
Na I Studenckiej Wiośnie Teatralnej Studencki teatr Dren 59 otrzymał III nagrodę za montaż poezji Tadeusza Różewicza
Próba rekonstrukcji, zaś Mirosław Gruszczyński nagrodę indywidualną za reżyserię i inscenizację.

Afisz przedstawienia Teatru
Gong 2.
Ze zbiorów Andrzeja Rozhina.

253

Chatka Żaka. 4 teatry
Tableau Teatru Gong 2 wykonane przez Henryka Byrę ok. 1968 roku. Od góry Barbara Michałowska-Rozhin, Andrzej Rozhin, Krzysztof Wiktor, Grażyna Stelmaszyńska,
Anna Kwaśniewska, Kazimierz
Nuckowski, Ewa Łabuńska, Anna Wróblicka, Kazimierz Bryk, Anna Seweryn, Henryk Byra, Elżbieta
Barańska (scenograf), Jerzy Mazuś,
Janina Michalik.
Ze zbiorów Andrzeja Rozhina.

8V

Premiera przedstawienia Pieśni i songi
Pana Brechta Teatru Gong 2; spektakl
otrzymał I nagrodę Studenckiej Wiosny Teatralnej w Lublinie oraz nagrody
za reżyserię (Andrzej Rozhin), scenografię (Leon Barański) i muzykę (Janusz
Pilarski).
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1967
kwiecień

Premiera przedstawienia Elżbieta Bam
Teatru Gong 2; spektakl otrzymał Grand
Prix II Studenckiej Wiosny Teatralnej
w Lublinie.
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maj

Pieśni i songi Pana Brechta Teatru Gong
2 zaprezentowano na I Międzynarodowym Festiwalu Festiwali Teatrów Studenckich we Wrocławiu.

1X

Premiera przedstawienia Teatru Gong
2 – Maria (według Marii Skłodowskiej,
Ewy Curie, E. Cotton), spektakl zrealizowany w 100. rocznicę urodzin Marii
Skłodowskiej-Curie.

7 XI

Premiera przedstawienia Teatru Gong 2
– Za! – kronika 1917 roku.

grudzień

Spektakle Za! i Elżbieta Bam Teatru
Gong 2 otrzymują „Boga Deszczu” IV
Łódzkich Spotkań Teatralnych.

1968
15 II

Premiera przedstawienia Dialogus Pro
Festo Nativitatis Jesu Christi Anno Domini 1647 Teatru Gong 2.

maj

II nagroda dla spektaklu Za! Teatru Gong
2 na Festiwalu Kultury Studentów w Krakowie; Nagroda Dziennikarzy Akredytowanych przy Festiwalu Kultury Studenckiej w Krakowie dla Dialogus Pro
Festo Nativitatis Jesu Christi Anno Domini 1647 Teatru Gong 2.

14 VII

Premiera Testamentu Teatru Gong 2.

lipiec

Grand Prix „Trójząb Neptuna” – FAMA
1968 dla Testamentu Teatru Gong 2.

październik

I nagroda III Studenckiej Wiosny Teatralnej w Lublinie dla Testamentu Teatru Gong 2.

grudzień

Testament Teatru Gong 2 zdobył Grand
Prix „Bóg Deszczu” V Łódzkich Spotkań
Teatralnych.

nr 42 (2013)

ponadto:

Prezentacje Elżbiety Bam Teatru Gong
2 na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Uniwersyteckich w Parmie.
Leszek Mądzik stworzył dwa projekty
scenograficzne: do spektaklu M. Kotlarczyka (prezentowanego w TA KUL)
Amor divinus i do przedstawienia Teatru
Gong 2 Testament.

Scena ze spektaklu Trismus teatru
Gong 2. ACK „Chatka Żaka”. Od
lewej: Andrzej Mickis, Krzysztof
Wiktor, Joanna Michalik, Elżbieta
Orzechowska.
Fot. Jacek Mirosław, 1969.
Ze zbiorów prywatnych Jacka
Mirosława.

1969
luty

Premiera przedstawienia Trismus Teatru Gong 2.
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Afisz przedstawienia.
Ze zbiorów Andrzeja Rozhina.

marzec

Premierowy pokaz przedstawienia Wietnam ukrzyżowany Teatru Gong 2.
I nagroda IV Studenckiej Wiosny Teatralnej w Lublinie dla Teatru Gong 2.

9 IX

Premierowy pokaz przedstawienia Wietnam ukrzyżowany (II wersja) Teatru
Gong 2.
3

Więcej o działalności Teatru Wizji
i Ruchu na stronie:
http://teatrnn.pl/leksykon/node/2394/
teatr_wizji_i_ruchu.
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wrzesień

Spektakl Wietnam ukrzyżowany – II
wersja wystawiono na IX Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Studenckich
w Zagrzebiu.

październik

Prezentacja spektaklu Wietnam ukrzyżowany (II wersja) podczas II Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Studenckich
we Wrocławiu.

grudzień

Spektakl Wietnam ukrzyżowany (II wersja) przedstawiono na VI Łódzkich Spotkaniach Teatralnych.

ponadto:

Jerzy Leszczyński założył Teatr Wizji
i Ruchu3 , który stał się jednym z najciekawszych zjawisk w zakresie teatru
eksperymentalnego – w którym pod-
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stawowym środkiem wyrazu jest ludzkie ciało. Jerzy Leszczyński zrealizował
ponad 30 pełnowymiarowych spektakli
(w tym dwa na Węgrzech, jeden w USA),
5 filmów fabularnych (scenariusz, choreografia, drugi reżyser), 22 widowiska
telewizyjne (scenariusz, choreografia, reżyseria i współpraca reżyserska).
Przy Teatrze Akademickim KUL powstała Scena Plastyczna KUL, będąca autorskim teatrem Leszka Mądzika4 .

Wietnam ukrzyżowany Teatru Gong 2
otrzymał Grand Prix „Melpomena 69”
IV Festiwalu Kultury Studentów Polski
Ludowej w Krakowie oraz wziął udział
w Światowym Festiwalu Teatrów Studenckich w Nancy.

1970
23 I

Premiera przedstawienia Wyznania mordercy, czyli Siegfried Müller opowiada
Teatru Gong 2.

marzec

Premiera przedstawienia Kłusownicy,
czyli stateczność na doświadczeniu Teatru Gong 2.

20 III

W Lublinie odbył się „Jarmark 70” – przegląd zespołów artystycznych wyższych
uczelni Lublina.

24 III

7 XI

Premiera przedstawienia Ecce Homo Sceny Plastycznej KUL (scenariusz i scenografia Leszek Mądzik, reż. Joachim
Lodek).

Pierwsza premiera nowo powstałego –
w ramach Teatru Akademickiego KUL
– Teatru Grupa „Ubodzy”, założonego
przez Joachima Lodka. Zespół wystawił
Czas wody żywej (reż. J. Lodek).

maj

25–29 XI

Prezentacja spektakli Teatru Gong 2
Wietnam ukrzyżowany (II wersja) i Wyznania mordercy, czyli Siegfried Müller
opowiada poza konkursem na V Studenckiej Wiośnie Teatralnej w Lublinie.

9V

Przedstawienie Ecce Homo Sceny Plastycznej KUL zostało prezentowane w Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie.
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Premiera przedstawienia Laor albo posłuchajcie mandolin Teatru Gong 2.

grudzień

Udział Teatru Gong 2 w VII Łódzkich
Spotkaniach Teatralnych.

ponadto:

Na początku lat 70. powstał kabaret
Legion Amba.

Studencka Wiosna Teatralna
w Lublinie.
Fot. Jacek Mirosław, 1970.
Ze zbiorów Jacka Mirosława.
4

Dwa pierwsze przedstawienia Mądzik
zrealizował według
własnego scenariusza
i projektów scenograficznych we współpracy z J. Lodkiem (Ecce
homo – 24 III 1970,
z muzyką Lodka i własną) i J. Kaczorowskim
(Narodzenia – 2 IV
1971). Od trzeciego
przedstawienia (Wieczerza – 23 III 1972,
muz. S. Dąbka) zaczął
sam reżyserować i tworzyć własny teatr.

257

Chatka Żaka. 4 teatry
Na zdjęciu Grażyna Stelmaszyńska,
która pracowała podczas
Studenckiej Wiosny Teatralnej
w recepcji.
Fot. Jacek Mirosław, 1970.
Ze zbiorów Jacka Mirosława.

1971
21 III

Scena Plastyczna uczestniczyła w „Jarmarku 71”.

29 III

Teatr Akademicki KUL Grupa „Ubodzy”
wystawił Hioba (reż. J. Lodek).

2 IV

Oficjalna premiera Narodzeń Teatru
Akademickiego KUL.

23 IV

Otwarcie Przeglądu Zespołów Artystycznych „Kullages” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

29 IV

Premiera przedstawienia Każdy Teatru
Gong 2.

11 XI

Grupa studentów filologii polskiej postanowiła założyć teatr – Grupę Provisorium. To pierwsza próba w historii
UMCS tworzenia teatru poza Gongiem 2.

1972
19 III

Scena Plastyczna wzięła udział w „Jarmarku 72”.

23 III

Oficjalna premiera Wieczerzy, od której datuje się okres autorskich przedstawień Sceny Plastycznej KUL i Leszka Mądzika.

27 II

kwiecień/maj
I nagroda VI Studenckiej Wiosny Teatralnej w Lublinie dla Teatru Gong 2.

Premierowy pokaz przedstawienia Teatru Gong 2 pt. Spojrzenie Tadeusza Różewicza – przygotowanie do wieczoru
autorskiego.

maj

1 III

Premiera przedstawienia Senator lecący
i dwaj donatorzy Teatru Gong 2.

258

6V

Scena Plastyczna KUL została zaproszona do Warszawy, do klubu „Riwiera”,
gdzie przedstawiła Narodzenia.

Pierwsza premiera Teatru Provisorium – nowo powstałego teatru studentów UMCS, w pierwszym okresie
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działalności funkcjonującego pod nazwą Grupa Provisorium (założyciele:
Wiesław Kaczkowski, Jan Twardowski,
Stefan Aleksandrowicz). Debiutancki
spektakl nosił tytuł Czekanie – na podstawie Czekając na Godota Samuela
Becketta.

28 IV

Wieczerza Sceny Plastycznej KUL otrzymała trzy nagrody na VII Studenckiej
Wiośnie Teatralnej.
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12 V

Na KUL w ramach Przeglądu Zespołów
Artystycznych „Kullages”. Scena Plastyczna przedstawiła Wieczerzę.

27 V

Scena Plastyczna gościła z Wieczerzą
w klubie PWSP „Dziekanka” w Warszawie.

listopad

20-lecie działalności Teatru Akademickiego KUL.

Afisz przedstawienia Każdy Teatru
Gong 2.
Ze zbiorów Andrzeja Rozhina.
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9 XII
Folder Teatru Akademickiego
KUL Grupa „Ubodzy” z informacją
o spektaklu Kain i Abel, 1973.
Ze zbiorów Romana Doktóra.

Na zaproszenie „Riwiery” Scena Plastyczna zaprezentowała w Warszawie
spektakl Wieczerza.

Noc sylwestrowa

Niejako na marginesie swoich zainteresowań artystycznych Grupa Provisorium
zrealizowała Herody (widowisko uliczne).

ponadto:

5

Ich pierwszy program
to Morbus, a kolejne:
Pro-Fanacje (1972),
Memento mori blues
(1973), Skrypty z krypty (1974), Wyrobisko
(1975), Fragment większej całości (1976), Dyskoteka (1978).
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Na Akademii Medycznej Irosław Szymański założył Studenckie Bractwo
Satyryczne „Loża 44”5.
Teatr Akademicki KUL Grupa „Ubodzy”
zaprezentował kolejny spektakl – Człowiek człowiekowi (reż. J. Binkowski).
Grupa Provisorium zorganizowała jednorazowe wieczory autorskie (lata 1972–
1973), podczas których zaprezentowano
wybrane fragmenty poezji, m.in. Andrzeja Bursy, Zbigniewa Herberta, Stanisława

Grochowiaka, Tadeusza Nowaka, Ewy
Lipskiej czy Stanisława Barańczaka.

1973
kwiecień

Premiera Teatru Akademickiego KUL
Grupa „Ubodzy” – Kain i Abel (realizacja zespołowa).

2V

Premiera nowego spektaklu Sceny Plastycznej – Włókna.

15 IV

Premiera przedstawienia Życie jawą Teatru Gong 2, które wzięło udział w VIII
Lubelskiej Wiośnie Teatralnej (Warsztat
Młodego Teatru. Cele. Zadania. Środki) i w IX Lubelskiej Wiośnie Teatralnej.
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3–5 V

Scena Plastyczna uczestniczyła w VIII
Studenckiej Wiośnie Teatralnej i zdobyła Grand Prix Festiwalu za spektakl
Włókna.

4–5 VIII

Prezentacja Wieczerzy i Włókien (Sceny
Plastycznej) przed Polonią amerykańską
i kanadyjską goszczącą na KUL.

1974
luty

Premiera Teatru Provisorium – Najważniejsze części człowieka: głowa, zęby… –
na motywach dramatu Krystyny Miłobędzkiej Serdeczny, stary człowiek;
spektakl zebrał pochlebne opinie na festiwalu „Start” w Białymstoku.
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13 III

Przedstawienie Włókien Sceny Plastycznej na „Jarmarku 74” w Lublinie.

Folder Teatru Akademickiego
KUL Grupa „Ubodzy” z informacją
o spektaklu Kain i Abel, 1973.
Ze zbiorów Romana Doktóra.

kwiecień

Pobyt Sceny Plastycznej w Niemieckiej
Republice Federalnej na zaproszenie
Uniwersytetu we Freiburgu.
Teatr Akademicki KUL Grupa „Ubodzy”
zaprezentował premierowe przedstawienie Upłaz (realizacja zespołowa na podstawie tekstów F. Dostojewskiego i wersetów z Biblii).

maj

Ostatnia edycja Studenckiej Wiosny
Teatralnej; z Lublina odszedł długoletni kierownik Gongu 2 i twórca festiwalu
– Andrzej Rozhin.
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Roman Doktór jako Kain w scenie
ze spektaklu Kain i Abel Teatru
Akademickiego KUL Grupa
„Ubodzy”, 1974.
Ze zbiorów Romana Doktóra.

16 V

Krajowa premiera Ikara Sceny Plastycznej (na IX Studenckiej Wiośnie
Teatralnej).

od 10 XI

Międzynarodowe Warsztaty Teatralne
w Scheersbergu. Scena Plastyczna przedstawiła Wieczerzę i Ikara. Mądzik prowadził również ćwiczenia w grupie.

15 XII
Scena ze spektaklu Kain i Abel
Teatru Akademickiego KUL Grupa
„Ubodzy”, 1974. Na zdjęciu
Mieczysław „Metys” Abramowicz
jako Abel. Pod ścianą – widzowie.
Ze zbiorów Romana Doktóra

Leszek Mądzik otrzymał Nagrodę Młodych im. Pietrzaka za dotychczasowe
osiągnięcia artystyczne.

ponadto:

Grupa Provisorium wzięła udział
w Ogólnopolskim Festiwalu „Start”
w Białymstoku.

1975
marzec

Na Przeglądzie Zespołów Artystycznych
„Kullages” Scena Plastyczna przedstawiła
Ikara i nowy spektakl Piętno.

11 III

Pierwsza premiera nowego studenckiego teatru Grupa Chwilowa, który początkowo jako kabaret Nazwać
(Grupa Chwilowa) prezentował teksty powstające w charakterze zbiorowej kreacji pod pseudonimem „Witalis
Romeyko”. Debiutanckie przedstawienie
nosiło tytuł Gdzie postawić przecinek.
Obrazki (założyciele Grupy: Krzysztof
Borowiec, Jan Bryłowski, Bolesław Wesołowski). Niedługo potem Grupa wzięła udział m.in. w Festiwalu Teatrów Debiutujących „Start 75” (Opole), Festiwalu
Artystycznym Młodzieży Akademickiej
„FAMA 75” (Świnoujście) – wyróżnienie
za debiut.

21–23 III

Jubileusz 5-lecia Sceny Plastycznej.

25 III

Oficjalna premiera Piętna Sceny
Plastycznej.

kwiecień

Podczas Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy
Studenckich w Krakowie Bolesław Wesołowski zaprezentował kilka piosenek
z programu Grupy Chwilowej Gdzie postawić przecinek. Obrazki.
Teatr Akademicki KUL Grupa „Ubodzy”
wystawił Piłata (realizacja zespołowa na
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podstawie tekstów M. Bułhakowa i wersetów Biblii oraz fragmentów poematów
W.B. Yeatsa, M. Reada, C.D. Lewisa, T.
Rice’a, T.S. Eliota i niektórych tekstów
A. Camusa).

9 IV

Występ Witalisa Romeyki – założycieli kabaretu Nazwać (Grupa Chwilowa)
– w lubelskim klubie „Skrzat” w Chatce
Żaka – przed komisją kwalifikującą piosenkarzy na „Debiuty-75”.

17 IV

Podczas inauguracji spotkań „Salon Melpomeny” w krakowskiej „Rotundzie” Scena Plastyczna zaprezentowała Ikara.

13–14 VII

Przedstawienia Ikara i Piętna Sceny Plastycznej dla amerykańskiej i kanadyjskiej
Polonii.

sierpień

Obóz teatralny w Lublinie, Krasnobrodzie i Suścu – Grupa Provisorium pokazała kostiumowe przedstawienie Nowy
Don Kichot. Grupa Provisorium zaprezentowała rewiowo-estradowy spektakl
Provisorium-show, parodiujący masową
rozrywkę, i komedię kostiumową na podstawie utworu A. Fredry – Nowy Don
Kichot. Zawiązała się grupa, z której
potem wyłonił się przyszły trzon osobowy Teatru Provisorium: J. Brzeziński, K. Hariasz, J. Opryński, S. Skop.
Trwały próby do spektaklu W połowie
drogi.

6–12 IX

Członkowie Sceny Plastycznej uczestniczyli w Warsztatach Młodego Teatru
w Bocheńcu.

1976

11–19 XI

Scena Plastyczna zaprezentowała Ikara na Łódzkich Spotkania Teatralnych
w klubie BWA w Łodzi.

Wyjazd Sceny Plastycznej na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Uniwersyteckich w Parmie ze spektaklem Ikar.

ponadto

Połowa lat 70. w Lublinie obfitowała
w narodziny nowych zespołów. Andrzej
Marciniak, student wydziału lekarskiego, założył Teatr Akademii Medycznej
„Epicentrum”6 . Przy Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica powstał teatr Loss, kierowany przez Roberta Łupieniaka i Leszka Bojanowskiego.
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21 II

marzec

Scena 6 wystawiła Ład na II Reminiscencjach Teatralnych w Krakowie oraz
na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów
Studenckich w Poznaniu.
wiosna
Grupa Chwilowa wzięła udział w XII
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy w Krakowie.

Okładka informatora Sceny
Plastycznej KUL.
Folder ze zbiorów Wiesława
Kaczkowskiego.
6

Jego żywot, trwający
niecałe trzy lata, nie
minął bez echa, gdyż
przedstawienie …i był
człowiek… otrzymało
wyróżnienie na Festiwalu Teatrów Debiutujących „Start” w Zielonej Górze w 1976
roku. Następny spektakl, Miasto nagie,
z roku 1977, nie otrzymał zgody cenzury na
rozpowszechnianie.
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11 V

Okładka informatora Teatru Gong
2. Folder ze zbiorów Wiesława
Kaczkowskiego.

Oficjalna premiera Zielnika Sceny Plastycznej na KUL.

29–30 V

Na zaproszenie studenckiego klubu
„Maski” oraz Teatru Ósmego Dnia Scena Plastyczna zaprezentowała Ikara
w Poznaniu.

sierpień

Kilkakrotna prezentacja przedstawienia
Teatru Provisorium Dopóki nam ziemia
kręci się.
Prezentacje W połowie drogi Teatru Provisorium w Zamościu i Biłgoraju. W miesiącach jesiennych spektakl został pokazany w kolejnych miastach.

jesień

Grupa Chwilowa zaprezentowała nowy
spektakl – Scenariusz.

18–21 XI

Pierwsza edycja Konfrontacji Młodego
Teatru – nowego studenckiego festiwalu
teatralnego, stanowiącego próbę utrzymania niezależności od wymogów propagandowych narzucanych przez Socjalistyczny Związek Studentów Polskich.

grudzień

Prezentacja W połowie drogi Teatru Provisorium w Krakowie i Poznaniu.

ponadto:

maj

7

„Autor pieśni Witalis
Romeyko jest postacią fikcyjną – jest to
pseudonim kilku osób
piszących”, Ewa Małgorzata Iracka, Chwila
trwa już 5 lat, „Sztandar Ludu” z 5 V 1980 r.
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Premiera spektaklu Teatru Provisorium
– W połowie drogi, według Ferdydurke W.
Gombrowicza. Siedzibą Teatru – Chatka Żaka, patronem – SZSP (jedyna wówczas organizacja studencka). Utrzymana
została nazwa przyjęta wcześniej przez
grupę studentów UMCS, z których prawie wszyscy już opuścili Provisorium.
Prezentacja W połowie drogi Teatru Provisorium w Radomiu i Kielcach.

Ostatnia premiera Teatru Gong 2
– Szczury.
Działalność rozpoczął studencki teatr
Scena 6 pod kierownictwem Henryka Kowalczyka; zadebiutował spektaklem Ład, za który na Ogólnopolskim
Festiwalu Teatrów Debiutujących „Start”
w Zielonej Górze otrzymał wyróżnienie, a Henryk Kowalczyk – nagrodę za
reżyserię.
Włodzimierz Staniewski nawiązał
współpracę z lubelskim Towarzystwem
Kultury Teatralnej oraz z zespołem Sceny 6, a wraz z Henrykiem Kowalczykiem
zajmował się przedstawieniem O nas
samych.
Grupa Chwilowa zrealizowała kolejny
program kabaretowy, Pieśni nagminne –
wieczór autorski Witalisa Romeyki7.
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Teatr Grupa Chwilowa, Scena 6 i Teatr
Provisorium odegrały później ważną
rolę w tworzeniu silnego lubelskiego
ośrodka teatralnego. Ich wspólną siedzibę stanowiła Chatka Żaka. Liderzy
zespołów: Krzysztof Borowiec (Grupa
Chwilowa), Henryk Kowalczyk (Scena 6) i Janusz Opryński (Teatr Provisorium) zawarli nieformalną umowę
o wzajemnym wspieraniu się i tworzeniu wspólnego frontu ideowego
w rozmowach z władzami, zarówno na
szczeblu uniwersyteckim, jak i miejskim. Porozumienie przyniosło tym zespołom możliwość twórczego istnienia
przez kolejnych dwadzieścia kilka lat.

belskie teatry, m.in. Scena 6, Loss, Ego
i Grupa Chwilowa. Ten ostatni zespół zaprezentował Scenariusz i Pieśni nagminne – wieczór autorski Witalisa Romeyki.

1977
marzec

Na III Krakowskich Reminiscencjach Teatralnych Teatr Provisorium dwukrotnie
zaprezentował W połowie drogi.

kwiecień

Scena Plastyczna wyjechała na miesięczne tournée do Austrii i Włoch.
Premiera Teatru Akademickiego KUL
Grupa „Ubodzy” – Gromada (realizacja
zbiorowa na podstawie powieści L. del
Vasto Judasz oraz tekstów Eliota i Dostojewskiego; scenariusz: R. Doktór).

17–18 IV

Udział Sceny Plastycznej w VIII Festiwalu Teatrów Eksperymentalnych w „Incontroazione 77” w Palermo.

26 IV

Na zaproszenie Uniwersytetu w Padwie
Scena Plastyczna zaprezentowała Ikara.

1–6 V

Udział Sceny Plastycznej (jeden z dwóch
zespołów amatorskich) w festiwalu
„Spectrum 77” w Villach, w Austrii –
przeglądzie grup profesjonalnych.

24 VI

Włodzimierz Staniewski wraz z Ewą Benesz (związaną z Puławami) podejmuje
Wyprawę na wieś (Włodawy, Pohulanka
w woj. zamojskim).

7–28 VII

Na Festiwalu Młodzieży Akademickiej
„Fama 77” w Świnoujściu wystąpiły lu-
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Zespoły Grupa Chwilowa, Scena Plastyczna i Teatr Provisorium biorą udział
w warsztacie ruchowo-głosowym prowadzonym przez Teatr Akademia Ruchu
podczas tego festiwalu.

sierpień

Obóz teatralny Teatru Provisorium
w Krasnobrodzie.
Pierwszym spektaklem, który powstał
jako element Wypraw „Gardzienic”, był
Spektakl wieczorny.

14 VIII

Włodzimierz Staniewski, inicjator i założyciel nieistniejącego formalnie zespołu
teatralno-badawczego, prowadził w pomieszczeniach Uniwersytetu Ludowego
w Gardzienicach seminarium teatralne
o charakterze warsztatu. W trakcie spotkań i wędrówek po Gardzienicach i okolicznych wsiach zespół zaprezentował
miejscowej ludności efekty swojej pracy teatralnej.

6–9 X

Pierwsza Wyprawa w ramach realizacji „Programu wiejskiego”8 , autorstwa
Włodzimierza Staniewskiego (Baranica, Bogusław, Zygmuntów, Antoniówka
w woj. zamojskim). Od pierwszej Wy-

Scena ze spektaklu Piłat Teatru
Akademickiego KUL Grupa
„Ubodzy”, 1975.
Ze zbiorów Romana Doktóra.
8

Włodzimierz Staniewski sformułował tzw.
Program wiejski, do
którego założeń należały comiesięczne kilkudniowe piesze wyprawy po terenach
wiejskich. Staniewski
liczył na spontaniczną reakcję i stworzenie z nowym widzem
poczucia więzi, opartej na sztuce i tradycji ludowej kultury.
W celu dotarcia do takiej publiczności we
wczesnej fazie działalności teatru organizowano Wyprawy. Podczas Wypraw pierwsze
przedstawienia „Gardzienic” poddawano
naturalizacji. Polegała
ona na uwzględnianiu
przy tworzeniu spektaklu doświadczeń
artystów ze spotkań
z wiejską społecznością, odnajdywaniu takiego sposobu prezentacji, aby zbudować
więź z mieszkańcami
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Folder spektaklu Gromada Teatru
Akademickiego KUL Grupa
„Ubodzy”, 1977.
Ze zbiorów Romana Doktóra.

wsi i sprowokować ich
twórczą reakcję. Tak
przygotowane sekwencje teatralne konfrontowano z lokalną widownią, a jej reakcja służyła
za podstawę dalszej
pracy nad spektaklem.
Większość organizowanych Wypraw odbywała się we wschodnich rejonach Polski.
9
Zgromadzenia – podstawowa, obok Wyprawy, forma praktyki teatralnej „Gardzienic”,
uprawiana samoistnie
lub wchodząca w skład
Wyprawy, często kulminacja Wyprawy, forma wykreowanego
spotkania–święta, wypracowany przez zespół
wzór sposobu spotykania się z ludźmi, w którym sceny z życia mieszały się z elementami
ceremoniału i święta. Koncepcja zrodziła się ze spontanicznych spotkań z ludźmi żyjącymi na wsi,
w środowisku tradycyjnym. W pierwszych latach działalności teatru
używano też określenia „zgromadzenie wieczorne”, za: http://www.
gardzienice.art.pl/ (data
dostępu: 18 IX 2013).
10
Późniejsze przedstawienia teatru Loss to m.in.
Blok, Replay i Urodziny
albo spowiedź po weselu.
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prawy w ramach Zgromadzenia9 zespół
prezentował Spektakl wieczorny.

grudzień

Teatr Provisorium, Teatr Ósmego Dnia,
Akademia Ruchu, Scena 6 i Grupa Chwilowa wzięły udział w Ogólnopolskich
Warsztatach Teatralnych w Lublinie –
„Temat dla teatru: Majakowski”. Grupa
Chwilowa zaprezentowała Pokaz.

ponadto:

Przedstawienie Dialektyka heretyka
teatru Loss10 w reżyserii Roberta Łupieniaka otrzymało Grand Prix na Fe-

stiwalu Teatrów Debiutujących „Start”
w Bydgoszczy.
Premiera spektaklu O nas samych Sceny 6.

1978
styczeń

Pierwsza prezentacja Naszej niedzieli Teatru Provisorium.

18 I

Urząd Wojewódzki w Lublinie zarejestrował Stowarzyszenie Teatralne „Gardzienice”. Istniejącemu już od ponad
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Folder spektaklu Gromada Teatru
Akademickiego KUL Grupa
„Ubodzy”, 1977.
Ze zbiorów Romana Doktóra.

roku zespołowi Staniewski nadał nazwę Ośrodek Badań i Realizacji Praktyk Teatralnych „Gardzienice”; przez
cały rok zespół podejmował kilkudniowe Wyprawy we wschodnie rejony Polski, podczas których odbywały się
Zgromadzenia i prezentacje Spektaklu
wieczornego.

23 IV

Oficjalna premiera Wilgoci Sceny Plastycznej KUL.

kwiecień
Scena Plastyczna na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych.
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Nieudana próba uzyskania zgody cenzury na rozpowszechnianie Naszej niedzieli Teatru Provisorium – ze względu
na wykorzystanie tekstów poetyckich
Czesława Miłosza z tomu Gdzie słońce
wschodzi i kędy zapada; spektakl grano
jako „próbę otwartą” lub „przedstawienie zamknięte” (40 razy).

27 IV–30 IV

W Lublinie odbyły się Konfrontacje Młodego Teatru. Grupa Chwilowa przedstawiła Scenariusz, Pokaz i Lepszą przemianę materii; Scena 6 – Odwyk; Scena
Plastyczna –Wilgoć; Teatr Provisorium –
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1–10 XI

Leszek Mądzik przeprowadził zajęcia
(z jedną z grup) w ramach Międzynarodowego Warsztatu Teatralnego w Scheersbergu. W Warsztacie uczestniczyła
także Grupa Chwilowa, która w międzynarodowej obsadzie zrealizowała swój
spektakl Scenariusz.

27 XI

Scena Plastyczna wzięła udział w finale
VI Festiwalu Kultury Studenckiej w Poznaniu; zaprezentowała Wilgoć.

ponadto:

Premiera przedstawienia Odwyk Sceny
6 (spektakl został zaprezentowany m.in.
podczas pierwszego zagranicznego tournée Sceny 6 – w Holandii).
Tytuł artykułu, „Kurier Lubelski”
z 19 IV 1978 r.

Naszą niedzielę (za zgodą Zarządu Głównego SZSP).

3–24 VII

Członkowie Sceny Plastycznej wzięli udział w Warsztacie Teatralnym na
Festiwalu „Fakt” w Bolesławcu. Jedną
z grup prowadził Leszek Mądzik.

20 VII

Przedstawienie Wilgoci Sceny Plastycznej dla studentów Polonii amerykańskiej
i kanadyjskiej goszczących na KUL.

sierpień

Obóz teatralny Teatru Provisorium
w Krasnobrodzie.

jesień

Premiera Lepszej przemiany materii
Grupy Chwilowej.
Grupa Chwilowa wzięła udział w Międzynarodowym Warsztacie Teatralnym
w Scheersbergu (Scenariusz).

październik

Spektakl W połowie drogi Teatru Provisorium zaprezentowano na VI Festiwalu
Kultury Studentów PRL w Poznaniu (organizatorzy nie zgodzili się na pokazanie
przedstawienia Nasza niedziela).

21 IX–9 X

Międzynarodowy Festiwal Teatru i Sztuki Otwartej we Wrocławiu. W Teatrze
Polskim Leszek Mądzik zaprezentował
Wilgoć.
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1979
luty

Wyjazd Sceny Plastycznej na tournée po
RFN i Belgii.

luty–lipiec

Wyprawy „Gardzienic” w Zamojskie,
Chełmskie i Białostockie.

marzec

V Krakowskie Reminiscencje Teatralne. Teatr Provisorium został zaproszony ze spektaklem Nasza niedziela. Po
przyjeździe do Krakowa otrzymał zakaz grania na skutek interwencji Służby
Bezpieczeństwa.

maj

Dwie prezentacje W połowie drogi Teatru Provisorium na Festiwalu w L’Aquili.

7–13 V

Zaprezentowanie przez Grupę Chwilową na IV Międzynarodowym Festiwalu
Teatrów Uniwersyteckich (Lyon, Francja) spektakli Lepsza przemiana materii i Scenariusz. Grupa zdobyła nagrodę.

18–29 VII

Zespół „Gardzienic” wziął udział w IX
Festiwalu Teatro in Piazza.

wrzesień

Premiera przedstawienia Teatru Provisorium Nie nam lecieć na wyspy szczęśliwe.
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25 X–5 XI

Udział w Międzynarodowym Warsztacie Teatralnym Grupy Chwilowej (Scenariusz), Teatru Provisorium (Nie nam
lecieć na wyspy szczęśliwe) i Leszka
Mądzika.

1–6 X

Teatr Mądzika uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ruchu
w Budapeszcie (Wilgoć).

grudzień

We Francji (Nancy) podczas Światowego

Festiwalu Teatru (Festiwal Mondial du
Theatre ‘79) zespół „Gardzienic” zaprezentował Spektakl wieczorny. Staniewski
zorganizował Wyprawę w Wogezy.

ponadto:

Prezentacja Odwyku Sceny 6 na VI Festiwalu Młodej Kultury Polskiej.

nr 42 (2013)

1980
24–27 IV

Konfrontacje Młodego Teatru w Lublinie. Grupa Chwilowa zaprezentowała
Martwą naturę; Teatr Provisorium – Nie
nam lecieć na wyspy szczęśliwe; Scena
Plastyczna – Wędrowne.

17–19 V

Podczas II Międzynarodowych Spotkań Teatralnych Włodzimierz Staniewski, któremu pomagał Tomasz Rodowicz,
zorganizował sesje naukową „Teatr wobec tradycji ludowych”, we współpracy

z Polską Sekcją Komitetu Nowego Teatru ITI.

Strony informatora o spektaklu
Zesłani do raju Sceny 6.
Folder z archiwum teatru Scena 6.

1–6 VI

Udział Sceny Plastycznej w Festiwalu
Teatrów Eksperymentalnych w Brescii
(Włochy) oraz tournée po Włoszech.
Prezentacja Wilgoci.
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24 IX

Środowisko skupione wokół studenckich
teatrów w „Chatce Żaka” założyło Niezależne Zrzeszenie Studentów. Od tego
dnia w Chatce Żaka działał Tymczasowy Komitet Założycielski NZS.

październik

Teatr Provisorium organizatorem wieczoru poetyckiego poświęconego poezji Cz. Miłosza (z okazji przyznania mu
Nagrody Nobla).

październik–listopad

Tournée Grupy Chwilowej po Francji:
Montpellier, Toulouse, Bourdeaux, Nantes, Paryż, Lyon – Scenariusz i Martwa
natura.

13–16 X

Udział Sceny Plastycznej w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów w Liège (Belgia). Scena przedstawiła Wilgoć.

16–20 X

Udział Sceny Plastycznej w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów w Lyonie
(Francja). Scena przedstawiła Wilgoć.

26–27 X

Obrady Forum Młodego Teatru we
Wrocławiu. „W związku z tym, że
znaczna cześć teatrów zadeklarowała gotowość współtworzenia programu
działalności kulturalnej Niezależnego
Zrzeszenia Studentów, część zdecydowała się na pozostanie przy Socjalistycznym
Związku Studentów Polskich, zaś część
szuka pełnej autonomii poza organizacjami – Forum stwierdza, iż najważniejszym zadaniem jest utrzymanie jedności ruchu młodego teatru bez względu na
przynależność organizacyjną teatrów”11.
W obradach Forum Młodego Teatru we
Wrocławiu wzięli udział reprezentanci
ponad 40 teatrów (na 70 istniejących)
oraz przedstawiciele Zarządu Głównego SZSP oraz Tymczasowego Komitetu
Założycielskiego NZS z Lublina, Poznania i Wrocławia. Z Lublina przybyli m.in.
Kazimierz Iwaszko (dyrektor Konfrontacji Młodego Teatru), Henryk Kowalczyk (Scena 6), Janusz Opryński (Teatr
Provisorium).
11

Janusz Marek, „ITD
Tygodnik Studencki”
z 16 XI 1980 r.
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13–15 XII

Lubelskie zespoły wzięły udział w festiwalu „Teatr Studencki Robotnikom

Gdańsk ’80”, towarzyszącym uroczystemu odsłonięciu pomnika Poległych
Stoczniowców. Wystąpiły wówczas Teatr Jedynka z Gdańska, Teatr Ósmego
Dnia oraz Teatr Provisorium ze spektaklem Nie nam lecieć na wyspy szczęśliwe, Scena Plastyczna KUL z Ikarem oraz
Grupa Chwilowa z Martwą naturą.

grudzień

Premiera Zesłanych do raju Sceny 6.

ponadto:

Spektakl Scenariusz Grupy Chwilowej na
II Międzynarodowym Festiwalu Teatrów
Uniwersyteckich (Coimbre, Portugalia).

1981
luty

W Kielcach Teatr Provisorium przedstawił spektakl Nie nam lecieć na wysypy
szczęśliwe – impreza towarzysząca Festiwalowi Teatrów Debiutujących „Start”.

wiosna

Prezentacja Zesłanych do raju Sceny 6
we Francji.

marzec

Na VII Krakowskich Reminiscencjach
Teatralnych Teatr Provisorium przedstawił Nie nam lecieć na wyspy szczęśliwe.

kwiecień

Prezentacja Zesłanych do raju Sceny 6 na
Międzynarodowym Festiwalu w Nantes.

maj

W Gardzienicach polska premiera Guseł
w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego.
Konfrontacje Młodego Teatru, gdzie
m.in. zaprezentowano Zesłanych do raju
Sceny 6 i miała miejsce premiera Pustej
estrady Teatru Provisorium.

maj–lipiec

Spektakle „Gardzienic” we Włoszech
– czternaście pokazów Guseł i osiem –
Spektaklu wieczornego.

18 VII

Prezentacja Guseł „Gardzienic” podczas
XI Światowego Festiwalu Teatralnego
(Santarcangelo).
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17–27 VII

W RFN (Brückendorf) zespół pod kierunkiem Staniewskiego prowadził
10-dniowe warsztaty teatralne z grupą
aktorów niemieckich, szwajcarskich, austriackich i włoskich.

sierpień

Ośmiokrotna prezentacja spektaklu Nie
nam lecieć na wyspy szczęśliwe Teatru
Provisorium na London International
Festival of Theatre.
Spektakl Zesłani do raju Sceny 6 spotkał
się z bardzo dobrym przyjęciem na VII
Światowym Festiwalu Teatru Amatorskiego w Monako. Scena 6 zorganizowała w Monako otwarte warsztaty teatralne, a w drodze powrotnej do Polski dała
kilka przedstawień we Włoszech, m.in.
w L’Aquili i Brescii.

19 IX–5 X

wieszone. Zakaz dotyczył także organizowania Wypraw. Zespół mógł przeprowadzać tylko zamknięte próby teatralne.

1982
lipiec

W RFN (Erlangen) w ramach XXII Międzynarodowych Spotkań Teatralnych
„Gesichter Europas” odbył się pokaz Guseł „Gardzienic” i warsztat teatralny.

sierpień

Udział „Gardzienic” w dwóch festiwalach
teatralnych Scensommar Internationell
Gruppteaterfestival w Szwecji.

wrzesień

Wielotygodniowa Wyprawa „Gardzienic” do Laponii, otwierająca kilkuletni
program „Teatr Ziemi”.

Udział Sceny Plastycznej KUL w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym
w Brukseli oraz tournée po Belgii i Holandii ze spektaklami Wilgoć i Zielnik.

We Włoszech (Sorano, Genua) wyprawa
„Gardzienic” w rejon Ligurii.

5–7 X

3–21 IX

wrzesień–październik

2–14 X

Udział Sceny Plastycznej w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Santarcangelo (Włochy) oraz w Międzynarodowym Tygodniu Teatralnym w Berlinie
Zachodnim.

22 X

Premierowa prezentacja przedstawienia
Teatru Provisorium Nie nam lecieć na
wyspy szczęśliwe (II wersja).

Scena Plastyczna uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Otwartej we Wrocławiu (spektakl Wędrowne).

Realizacja warsztatu teatralnego w Scheersberg (RFN) przez Scenę Plastyczną
KUL.

Prezentacja spektaklu Wilgoć na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Marionet
w Opolu Śląskim.

ponadto:

Martwa natura Grupy Chwilowej na
Frontiere del Teatro, Międzynarodowym
Festiwalu Teatralnym w Turynie.
Wprowadzenie stanu wojennego oznaczało kres tolerowania aktywności teatrów alternatywnych, z których część
aktywnie zaangażowała się w działalność opozycyjną. Niektórzy spośród
twórców znaleźli się w więzieniach, zostali zmuszeni do wyjazdu z Lublina lub
do emigracji.
Ze względu na wprowadzenie stanu wojennego funkcjonowanie Stowarzyszenia
Teatralnego „Gardzienice” zostało za-
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grudzień

3–13 XII

Udział Leszka Mądzika w warsztacie teatralnym w Berlinie Zachodnim.

1983
styczeń–maj

Prezentacje spektaklu Nie nam lecieć na
wyspy szczęśliwe Teatru Provisorium.

wiosna

Cotygodniowe spotkania zespołu z ludnością wiejską w Gardzienicach, młodzieżą z Lublina i Puław, podczas których
prezentowano Gusła (w sumie dwadzieścia razy). W cyklu pięciu Wypraw
do piętnastu prawosławnych wsi wzięło
udział czterdziestu stażystów z Polski
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i dwudziestu siedmiu z zagranicy. Stałą częścią Wypraw były Zgromadzenia
Wieczorne, pokazy Spektaklu wieczornego, Guseł oraz fragmentów przygotowywanego Żywota protopopa Awwakuma.
Prezentacje Zesłanych do raju teatru Scena 6 w Holandii i Belgii.

7–24 III

Udział Sceny Plastycznej w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Uniwersyteckich w Liège (Belgia) i Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Uniwersyteckich
w Lyon (Francja) oraz Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Caen
(Francja).

6–14 IV

Scena Plastyczna KUL zrealizowała warsztat teatralny w Hamburgu (RFN).

V–VI

Udział Sceny Plastycznej w Światowej
Wystawie Scenografii w Pradze; wyróżnienie dla Leszka Mądzika.

czerwiec

Odmowa zgody cenzury na wystawianie
spektaklu Wspomnienia z domu umarłych Teatru Provisorium, który decyduje
się na granie spektaklu w formie „prób
otwartych” i „pokazów zamkniętych”.

19 VIII

Premiera Żywota protopopa Awwakuma
„Gardzienic” we Włoszech.

wrzesień

Zorganizowane przez „Gardzienice” we
Francji (Le Bridon, La Begude-de-Marenc) warsztaty teatralne, na zaproszenie Teatru Mimikri.

listopad

W Gardzienicach dwa polskie premierowe pokazy Żywota protopopa Awwakuma „Gardzienic”.

12

Wojtek Machajek, Teatry z ulicy Grodzkiej,
„Dzień” z 18 IV 1990 r.
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Premiera Cudownej historii Grupy
Chwilowej.
„Zespoły mające w repertuarze spektakle polityczne, oparte na tekstach autorów, których cenzura w Polsce nie
pozwalała wydawać, stały się niewygodne i niechętnie widziane. Oskarżono je o judzenie i zły wpływ na środowisko studenckie. Decyzję o usunięciu
teatrów [Grupy Chwilowej, Teatru
Provisorium, Sceny 6] z Chatki Żaka
podjął w grudniu 1983 roku rektor
UMCS”12 .

1984
styczeń

Teatr Provisorium, Grupa Chwilowa
i Scena 6 rozpoczynają działalność
w nowej siedzibie – Lubelskim Domu
Kultury.

marzec

Na IX Krakowskich Reminiscencjach Teatralnych Teatr Provisorium zaprezentował Nie nam lecieć na wyspy szczęśliwe (II
wersja) i Wspomnienia z domu umarłych.

14–25 III

Leszek Mądzik przeprowadził warsztaty teatralne podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Uniwersyteckich
w Lyonie.

kwiecień

Nie nam lecieć na wyspy szczęśliwe (II
wersja) i Wspomnienia z domu umarłych Teatru Provisorium na Studenckich
Ogólnopolskich Prezentacjach Teatrów
Otwartych (Sopot).
Martwa natura Grupy Chwilowej podczas „Incontroazione ‘84” w Palermo.

3–13 V

13 XI

Na KUL premiera spektaklu Brzeg teatru
Leszka Mądzika.

Udział Sceny Plastycznej w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym – Coimbra (Portugalia).

grudzień

17–26 VI

Wspomnienia z domu umarłych Teatru
Provisorium na imprezie „Wokół sztuki
teatru” w Poznaniu.

Uczestnictwo Sceny Plastycznej w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym
„Vassa Summer” – w Vassa (Finlandia).
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czerwiec

W Holandii (Amsterdam) pokazy Guseł
i Żywota protopopa Awwakuma „Gardzienic” – podczas Holland Festival.
Zaproszenie Teatru Provisorium do
udziału w „Spotkaniach ze Sztuką”
w kościele Miłosierdzia Bożego na Żytniej w Warszawie ze spektaklem Wspomnienia z domu umarłych.

30 VI

Premiera filmu L. Mądzika i M. Bogusławskiego Powroty, z udziałem Sceny
Plastycznej.

sierpień

Udział Teatru Provisorium w II Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze. Prezentacja Wspomnień z domu umarłych. Przygotowanie
i prezentacja w Kowarach spektaklu plenerowego Pieśni przeklęte.

jesień

W Gardzienicach – podczas Zgromadzeń, organizowanych we wsi – zaprezentowano „Maraton”13, czyli wszystkie
dotychczasowe spektakle „Gardzienic”,
połączone z pokazem elementów treningu i dokumentacji Wypraw.

wrzesień

Nie nam lecieć na wyspy szczęśliwe (II
wersja) i Wspomnienia z domu umarłych
Teatru Provisorium na Festiwalu „Sztama” (Olecko).

1985
26 I–2 II

W Szwajcarii (Bazylea, Zurych) zespół
„Gardzienic” zaprezentował Gusła w kościele Leonhardskirche i Żywot protopopa
Awwakuma w Albanskirche, w ramach
przeglądu teatralnego Religion – Ritual – Toleranz.

luty

Tournée Grupy Chwilowej po Francji. Teatr wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Uniwersyteckich w Nantes. Prezentacja Cudownej
historii w l’Atelier du Chaudron Cartoucherie de Vincennes w Paryżu.

marzec

Psalmy Sceny 6 na X Krakowskich Reminiscencjach Teatralnych.

marzec–kwiecień

W RFN (Münster, Stuttgart) Włodzimierz Staniewski przeprowadził w Theather Pumpenhaus w Münster staż teatralny, którego owocem było przedstawienie
stanowiące początek działalności nowego teatru w Niemczech. Do ostatniego
etapu stażu Staniewski zaprosił Tomasza
Rodowicza i Annę Zubrzycką.

26–28 IV

19–27 IX

Jubileusz 15-lecia Sceny Plastycznej
KUL; z tej okazji odbyła się sesja „Teatr–Plastyka–Myśl” oraz zaprezentowano spektakle Sceny Plastycznej, a także
imprezy towarzyszące.

grudzień

Uczestnictwo Sceny Plastycznej w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „7
Muestra Internacional de Teatro” w Valladolid (Hiszpania).

6–8 XII

W Wielkiej Brytanii (Londyn) Włodzimierz Staniewski i Anna Zubrzycka, jako
tłumacz, wzięli udział w sympozjum poświęconym związkom teatru z kulturą
ludową, przygotowanym przez City University of London i Barbican Institute.

Występy Sceny Plastycznej podczas festiwalu teatralnego Internationale Festival
de Theatre Contemporaine w Lozannie
(Szwajcaria).
Premiera spektaklu Psalmy teatru Scena
6 (przedstawienie zaprezentowano m.in.
na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych
w roku 1985, a także w większych polskich aglomeracjach oraz podczas kolejnego tournée Sceny 6 w Holandii i Belgii).

Grupa Chwilowa, Teatr Provisorium,
Scena 6 i Scena Plastyczna KUL na Festiwalu Teatrów Alternatywnych „FETA
– 84”:.
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4–13 V

czerwiec

13–16 VI

Uczestnictwo Grupy Chwilowej w V
Międzynarodowym Festiwalu Teatru –

13

„Maratonem” zespół
„Gardzienic” nazywał
prezentację w czasie
wyjazdów dwóch spektakli jednego wieczoru.
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Strony informatora o spektaklu
Psalmy Sceny 6.
Folder z archiwum teatru Scena 6.

„Fools 5” w Kopenhadze. Zespół zaprezentował Cudowną historię.

lato

W Stanach Zjednoczonych Włodzimierz
Staniewski i Tomasz Rodowicz Wyprawili się do plemion indiańskich (Zuni,
Hopi, Havasupai).

18–28 VIII

Udział Sceny Plastycznej w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Scensommar 85” w Sztokholmie, ze spektaklem Zielnik.

23–29 VIII

W Szwecji (Sztokholm) – w ramach Scensommar Internationell Gruppteaterfestival – zespół „Gardzienic” wystawił Gusła
i Żywot protopopa Awwakuma, połączone ze Zgromadzeniem Wieczornym oraz
pokazem metod pracy zespołu.

wołano się do przyrody Guseł. W czasie
International Theatre Festival Mariusz
Gołaj i Tomasz Rodowicz przeprowadzili w Seletun seminarium dla studentów
szkoły teatralnej w Bergen.

23–30 IX

W Danii (Arhus) pokazy Guseł i Żywota protopopa Awwakuma „Gardzienic”.

28 IX–5 X

Udział Sceny Plastycznej w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ruchu
„IMMT 85” w Budapeszcie (spektakl
Zielnik)

grudzień

Premiera spektaklu Dziedzictwo Teatru
Provisorium.

5–7 IX

W Norwegii (Bergen, Svelvik) odbyło się
Zgromadzenie Wieczorne, w którym od-
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1986
luty

Teatr Provisorium przedstawił Dziedzictwo jako gość Festiwal Teatrów Debiutujących „Start”.

marzec

Prezentacje Dziedzictwa Teatru Provisorium podczas XI Krakowskich Reminiscencji Teatralnych.
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maj

Prezentacje Dziedzictwa Teatru Provisorium m.in. w Zielonej Górze, Wrocławiu, Łomży.

20–25 V

Staże i warsztaty teatralne „Gardzienic”
zorganizowane dla środowiska uniwersyteckiego i teatralnego w Stanach Zjednoczonych (Boston, Cambridge, Mass.),
przy współpracy Double Edge Theatre.

Informacja o spektaklu
Dziedzictwo podczas tournée
Teatru Provisorium po Wielkiej
Brytanii, 1986.
Ze zbiorów Elżbiety Skop.
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Ze zbiorów Tomasza Kitlińskiego.

27–29 VI

„Gardzienice” na warsztatach teatralnych
prowadzonych w ramach International
Theatre Training Congress – w Kanadzie (Toronto).

15–29 VI

Zespół „Gardzienic” na Festiwalu Teatru
Narodów w Baltimore, Md.

sierpień

Prezentacje Dziedzictwa Teatru Provisorium na Światowym Festiwalu Sztuki
w Edynburgu.

sierpień–grudzień

Tournée Teatru Provisorium po Wielkiej Brytanii, RFN i Szwecji. Prezentacje Dziedzictwa i Wspomnień z domu
umarłych.

15 VIII–2 IX

Na festiwalu kultury w Bazylei zespół
„Gardzienic” zaprezentował cykl: Awwakum – Spektakl Wieczorny, wznowiony
na czas Wyprawy, oraz Gusła.
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Na zaproszenie miejscowego ośrodka
Theateriniziative (RFN, Münster) zespół
„Gardzienic” zaprezentował „Maraton”.

ponadto:

Premiera przedstawienia Sceny Plastycznej KUL Pętanie.
Grupa Chwilowa wzięła udział w „Polsk
Alternativ Teater” – w Arhus (Dania).

1987
styczeń

Nową siedzibą teatrów studenckich
(Grupa Chwilowa, Teatr Provisorium,
Scena 6) stało się Lubelskiego Studio
Teatralne (w budynku Bramy Grodzkiej).

marzec

Prezentacja Zesłanych do raju Sceny 6
na Festiwalu Teatrów Studenckich Polski i RFN w Kolonii.

10–18 V

Włodzimierz Staniewski odbył rekonesans po Wielkiej Brytanii oraz Irlandii
(Londyn, Cardiff, Dublin, Belfast, Derry,
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Glasgow) przed planowanymi pokazami
Awwakuma i „Maratonu”.

26–29 VI

W Lublinie i Gardzienicach Włodzimierz Staniewski i Jadwiga Rodowicz
(konsultant naukowy) zorganizowali
międzynarodowe sympozjum „Przyroda słowa w kulturach teatralnych”.

lato–jesień

Tournée Grupy Chwilowej po Norwegii i Szwecji: Oslo, Trondheim, Bergen,
Porsgrunn, Sztokholm.

październik

Włodzimierz Staniewski wyjeżdża na rekonesans do Meksyku – śladami A. Artauda – do Indian Tarahumara w Sierra
Madre Occidental.

listopad

Przedstawienia Dziedzictwo i Wspomnienia z domu umarłych Teatru Provisorium prezentowane w RFN (Bielefeld,
Brema, Oldenburg).
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13–24 XI

Podczas Festiwalu Polskiego w Gandawie
pod nazwą „Polacy przyjeżdżają” swoje
spektakle prezentują OPT „Gardzienice”,
Scena Plastyczna KUL, Scena 6 oraz Teatr Provisorium.

ponadto:

W wyniku spotkania twórców teatrów alternatywnych (Grupa Chwilowa i Loss)
Elżbiety i Leszka Bojanowskich z młodymi ludźmi z osiedlowego klubu „Między
Nami” powstaje Teatr z Lublina.
Dzięki stosowanym przez siebie nowatorskim rozwiązaniom Jerzy Leszczyński,
obok 11 wybitnych choreografów z całego świata, został zaproszony do Międzynarodowego Projektu Choreograficznego przy American Dance Festival
w Nowym Jorku. Na zaproszenie rządu
Węgier stworzył w tym kraju teatr i przez
5 lat był jego dyrektorem artystycznym.
Grupa Chwilowa wzięła udział
w Festiwalu Teatrów Uniwersyteckich
w Czechosłowacji (Brno) oraz jako gość
w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Debiutujących „Start 87” w Kielcach. Ponadto zrealizowała projekt teatralny na
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Międzynarodowym Warsztacie Teatralnym „Dilna ’87” w Czechosłowacji.

1988
luty

1989

maj

Wspomnienia z domu umarłych Teatru
Provisorium na Festiwalu Teatrów Debiutujących „Start” w Poznaniu.

Dziedzictwo Teatru Provisorium na Festiwalu Teatrów Debiutujących „Start”.
Dziedzictwo Teatru Provisorium na Lubelskiej Wiośnie Teatralnej.

14–18, 21–25 VI

W ramach The First New York International Festival of the Arts „Gardzienice”
przedstawiły Żywot protopopa Awwakuma i fragmenty Zgromadzenia (Stany
Zjednoczone, Nowy Jork).

21 V

Pokaz Psalmów Sceny 6 na IV Dniach
Sztuki Współczesnej w Białymstoku.

luty

marzec

Stowarzyszenie Teatralne „Gardzienice” stworzyło długofalowy projekt
Kursów dla Instruktorów Teatralnych
i Animatorów Kultury, adresowany
przede wszystkim do środowisk studenckich z całej Polski, zwłaszcza Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu
Wrocławskiego.

14–16 IV

17–26 VIII

W Dartington zespół „Gardzienic”
uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Teatralnej Points of Contact: Performance, Nature, Culture, odbywającej
się w Dartington College of Arts.

sierpień–wrzesień

W Południowej Walii zespół „Gardzienic” przeprowadził work-session „Druidstone Haven”.

W Korei Południowej podczas Festiwalu
Teatralnego, towarzyszącego Olimpiadzie w Seulu (Seoul Olimpic Arts Festival), „Gardzienice” dwukrotnie pokazały
Awwakuma w Munye Theatre Small Hall.
Gr upa Chw i lowa
w Edynburgu.

na

festiwa lu

wrzesień

Wspomnienia z domu umarłych Teatru
Provisorium grane dla przedstawicieli
władz kulturalnych Lublina; uzyskanie
zgody cenzury na rozpowszechnianie
spektaklu.

24–28 XI

20–22 IV

3–4 V

Prezentacja Awwakuma zespołu „Gardzienice” podczas Fest Glasgow Mayfest.

8–10 V

Pokaz „Maratonu” „Gardzienic” w ramach Brighton International Festival.

W Warszawie podczas V Międzynarodowych Spotkań Teatralnych w Pałacu Prymasowskim zespół „Gardzienic” przedstawił Żywot protopopa Awwakuma.

wrzesień
Tournée Grupy Chwilowej po Norwegii
– z Cudowną historią i Martwą naturą.

grudzień

Pokaz Żywota protopopa Awwakuma
„Gardzienic” na VI Festiwalu Teatrów
Ruchu na Węgrzech (Budapeszt).

ponadto:

Realizacja telewizyjna Wspomnień
z domu umarłych Teatru Provisorium
(red. Katarzyna Dowbor).

Oficjalna premiera spektaklu Wspomnienia z domu umarłych Teatru Provisorium (Lublin).
Mirosław Olszówka z Małgorzatą Mazurkiewicz założyli Scenę Ruchu – te-
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atr prywatny – co stanowiło precedens.
Dwuosobowy zespół w krótkim czasie
wystawił trzy spektakle: Kalejdoskop, Popioły i Bolero.

3–8 X

listopad
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5 XI

czerwiec

Premiera przedstawienia Sceny Plastycznej KUL Wrota.

Premiera przedstawienia Ogrody Teatru
Provisorium.

6–10 XI

13 VIII

W Londynie Grupa Chwilowa pięciokrotnie zaprezentowała w Bloomsbury
Theatre swoje przedstawienie Cudowna
historia. Zespół wziął udział w Tygodniu
Teatru Europy Wschodniej w Londynie.

ponadto:

Prace Grupy Chwilowej nad wspólnym projektem z teatrem „TMU–NA”
z Izraela.

1990
1I

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” zmienił status prawny. Stowarzyszenie stał się państwową instytucją
kultury.

luty

Premiera spektaklu Wiosna Ludów teatru Scena 6.

kwiecień

Minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Skubiszewski przyznał Ośrodkowi Praktyk Teatralnych „Gardzienice” dyplom uznania za
wybitne zasługi dla szerzenia kultury
polskiej za granicą.

Scena 6 zaprezentowała Wiosnę Ludów na Światowym Festiwalu Sztuki
w Edynburgu.

28–30 VIII

Prezentacje „Gardzienic” podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatru Muzyki i Tańca (Bergamo).

1–3 IX

W górzystych okolicach Florencji zespół
„Gardzienic” pracował nad Carmina Burana i dał pierwszy publiczny koncert,
w którym wykorzystano muzyczny materiał do przedstawienia.

grudzień

Prezentacja Żywota protopopa Awwakuma i Carmina Burana w Gardzienicach.

ponadto:

Tournée Grupy Chwilowej po Jugosławii
z Cudowną historią; zespół wziął udział
w Międzynarodowym Festiwalu Teatru
(Budva, Mostar, Sisak).
Opracowała Agnieszka Góra

maj

Rekonesans W. Staniewskiego w ZSRR
(Moskwa).

11 V

Część Grupy Chwilowej pod kierownictwem Tomasza Pietrasiewicza
rozpoczęła pracę nad własnym projektem artystycznym, powołując do
życia nowy lubelski teatr – Teatr NN.
Pierwsze przedstawienie nosiło tytuł
Wędrówki niebieskie. Po tym rozstaniu
Grupa Chwilowa (Krzysztof Borowiec
i Jerzy Lużyński) zrealizowała projekt
z udziałem emerytowanych aktorów teatrów repertuarowych (Lublin) i projekt
z aktorami rosyjskimi (Moskwa), którego efektem był spektakl Postój w pustyni. Za to przedstawienie Grupa Chwilowa w 1991 roku otrzymała na festiwalu
w Edynburgu nagrodę Fringe First.
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Bibliografia:
Historia działalności Grupy Provisorium. Z archiwum Wiesława Kaczkowskiego.
Sanecki Grzegorz, Teatr Scena 6 – 25 lat istnienia, [w:] Kultura alternatywna w Lublinie. Studia, szkice, eseje, red. Ewa Krawczak. Lublin 2005.
Szamryk Jan Piotr, Teatr Provisorium 1975–1995. Zarys monograficzny, praca magisterska napisana na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie
pod kierunkiem prof. Lecha Śliwonika, Warszawa 2002.
Teatr bezsłownej prawdy – „Scena Plastyczna” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
red. Wojciech Chudy, Lublin 1990.
Wybrałem teatr, o teatrze Andrzeja Rozhina z okazji jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej (1961–2011), red. Tomasz Miłkowski i Anna Kulpa, ? 2011.
Grupa Chwilowa. Folder zawierający wybór recenzji, zdjęć i kalendarium Grupy
Chwilowej do roku 1987. Archiwum Grupy Chwilowej.
Scena 6. Informator spektaklu Psalmy. Archiwum teatru Scena 6.
Scena 6. Informator spektaklu Zesłani do raju. Archiwum teatru Scena 6.
Teatr Provisorium. Informator do spektaklu W połowie drogi. Zbiory Wiesława
Kaczkowskiego.
Witalis Romeyko zaprasza, „Kurier Lubelski” z 9 IV 1975 r.
Jacek Kleyff, Nazwać – Grupa Chwilowa, „Jazz”, 1976.
Izabella Bodnar, „Autobus” i „Ład”, „Gazeta Południowa” z 11 III 1976 r.
Lubelskie teatry akademickie na FAM-ie-77, „Kurier Lubelski” z 6 VII 1977 r.
Prostowanie dwunastolatka, „Nowy Medyk” z 30 IX 1977 r.
Grupa Chwilowa wyjeżdża do Francji, „Kurier Lubelski” z 5–6 V 1979 r.
Ewa Małgorzata Iracka, Chwila trwa już 5 lat, „Sztandar Ludu” z 5 V 1980 r.
Zagraniczne wyjazdy zespołów UMCS, „Kurier Lubelski” z 25 VI 1980 r.
Zanotowane w Chatce Żaka, „Kurier Lubelski” z 1 X 1980 r.
Janusz Marek, „ITD. Tygodnik Studencki” z 16 XI 1980 r.
Teatr studencki – robotnikom, „Wieczór Wybrzeża” z 13–14 XII 1980 r.
Teatr studencki – robotnikom, „Dziennik Bałtycki” z 16 XII 1980 r.
Teatr Scena 6 met Deported to Pardise, „Studium Generale”, III 1983
Pieter Kottman, Sztuka przeżycia polskiej dzisiejszej sytuacji, „Kunst” z 12 III 1983 r.

280

nr 42 (2013)

Bibliografia
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„Feta 84”, „Express Ilustrowany” z 6 XII 1984 r.
Grupa Chwilowa jedzie do Francji, „Kurier Lubelski” z 24 I 1985 r.
Duńskie wojaże Grupy Chwilowej – nasi wśród światowych gwiazd, „Kurier Lubelski” z 12 VI 1985 r.
Michał Jaranowski, Niezwykli masażyści dusz, „Życie Warszawy” z 7–8 III 1987 r.
Sissel Hamre Dagsland, Teater som livsnødvendighet, „Bergen Tidende” z 18 IX 1987 r.
Franciszek Piątkowski, „Gandawa, Warszawa i bliższe okolice”, „Sztandar Ludu” z 18
XII 1987 r.
Wojtek Machajek, Teatry z ulicy Grodzkiej, „Dzień” z 18 IV 1990 r.
„Scena – 6” wśród najlepszych teatrów świata, „Dziennik Lubelski” z 3–5 VIII 1990 r.
http://www.kul.lublin.pl/scena/ (data dostępu: 11 IX 2013).
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MIEJSCA ZWIĄZANE
Z RUCHEM TEATRALNYM
W ŚRODOWISKU STUDENCKIM LUBLINA
w latach 1965–1990
Akademicki Teatr UMCS Gong 2, Teatr Provisorium, Grupa Chwilowa, teatr
Scena 6
1. Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka (ul. Nowotki 16, obecnie
Radziszewskiego 16) – w sali widowiskowej Chatki Żaka (w chwili powstania
najnowocześniejszej w mieście) zaczynały działalność znane lubelskie teatry
studenckie i alternatywne: Teatr Gong 2 (od 1965), a od połowy lat 70. Grupa
Chwilowa, Teatr Provisorium i teatr Scena 6. Odbywały się festiwale: Studencka Wiosna Teatralna i Konfrontacje Młodego Teatru.
2. Lubelski Dom Kultury (ul. Pstrowskiego 12, obecnie Peowiaków 12) – od
stycznia 1984 do 31 grudnia 1986 roku siedziba teatrów: Grupa Chwilowa, teatr Scena 6, Teatr Provisorium.
3. Lubelskie Studio Teatralne (ul. Grodzka 32/34) – od stycznia 1987 do 31
maja 1991 roku miejsce działalności teatrów: Grupa Chwilowa, teatr Scena 6,
Teatr Provisorium1.
4. Klub Arcus (ul. Narutowicza 10) – studencki klub środowiskowy; między innymi miejsce premiery Gdzie postawić przecinek. Obrazki teatru Grupa Chwilowa (1975)2.
5. Klub Szprycha (ul. Narutowicza 12) – miejsce prezentacji programów studenckiego kabaretu Legion Amba; klub mieścił się w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Scena Plastyczna KUL, Teatr Akademicki KUL „Grupa Ubodzy”

1

2

Kolejną siedzibą (od
1 czerwca 1991 roku)
tych teatrów było Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12), powstałe
w wyniku połączenia
Lubelskiego Studia Teatralnego i Lubelskiego
Domu Kultury.
Grupa występowała
wówczas jako Witalis
Romeyko.
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6. Katolicki Uniwersytet Lubelski – miejsce prezentacji przedstawień teatru
Scena Plastyczna KUL. Aula na parterze starego budynku uczelni stała się
dla Leszka Mądzika miejscem eksperymentów nad aranżacją przestrzeni teatralnej, która w kolejnych spektaklach angażuje widzów na wszystkie chyba
możliwe sposoby; odbywał się tu Przegląd Zespołów Artystycznych „Kullages”.
7. Klub KULuary (podziemia budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
– miejsce prezentacji spektakli Teatru Akademickiego KUL „Grupa Ubodzy”.

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”
8. Brama Grodzka – biuro lubelskiego oddziału Towarzystwa Kultury Teatralnej. Organizacja wspomagała „Gardzienice”.
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Miejsca
9. Pałac w Gardzienicach3 – od 1978 roku siedziba Ośrodka Badań i Realizacji
Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.
10. Ulica Grodzka 5a – od marca 1986 roku siedziba biura Ośrodka Badań i Realizacji Praktyk Teatralnych „Gardzienice” .
11. Ulica Sławińskiego (obecnie Niecała) – od 18 stycznia 1978 roku dla celów
biurowych Stowarzyszenia Teatralnego „Gardzienice”4 wykorzystywano pomieszczenie prywatne – była to mansarda w Lublinie udostępniona przez
artystkę plastyka Teresę Targońską (siedziba Stowarzyszenia mieściła się
w Gardzienicach).

11
1
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6 7

8

3

Za: www.gardzienice.
art.pl.

4

1 stycznia 1990 roku
Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”
zmienił status prawny.
Stowarzyszenie stało
się państwową instytucją kultury.

3

10
2

5

4

9
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Od Autora

Od Autora

Agnieszka Góra
Ur. 13 grudnia 1985 roku
w Bełżycach. Absolwentka politologii o specjalności dziennikarskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Przez trzy lata związana
z Akademickim Centrum
Kultury UMCS „Chatka
Żaka”, obecnie z Ośrodkiem „Brama Grodzka
– Teatr NN” w Lublinie.
Autorka tomu reportaży Krzyk do nieba. Jest tegoroczną laureatką konkursu na na reportaż im.
Zbyszka Nosala. Wcześniej, m.in.: za reportaż Tu
otrzymała wyróżnienie
w konkursie na najlepszy reportaż prasowy poświęcony rodzicielstwu
zastępczemu
„Rodziny
zastępcze – widzieć, wiedzieć, wspierać”; tekst Idunia, zagraj! został doceniony w Konkursie imienia Julka Cyperlinga na
najlepszy reportaż w roku
akademickim 2007/2008
„Świat w zbliżeniu. ukryte w szufladzie”. Jej reportaż Krzyk do nieba został
wyróżniony w konkursie
na prozę dokumentalną
towarzyszącemu festiwalowi Planete Doc Review.
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Wszystkim osobom, które podzieliły się ze
mną swoimi wspomnieniami, bardzo dziękuję. Oto ci, bez których ta publikacja w ogóle by nie powstała: Wojciech Boguszewski,
Krzysztof Borowiec, Aniela Bryłowska, Urszula Brytan-Golejewska, Witold Dąbrowski,
Renata Dziedzic-Rzepecka, Małgorzata Gnot,
Krzysztof Hariasz, Bogusław Janczyk, Sławomir Jankowski, Wiesław Kaczkowski, Tomasz
Kitliński, Jan Kondrak, Piotr Kotowski, Henryk Kowalczyk, Janina Łucja Leszczyńska,
Stanisław Leszczyński, Andrzej Mathiasz,
Irena „Beata” Michałkiewicz, Barbara Michałowska-Rozhin, Janusz Opryński, Witold Pasternak, Franciszek Piątkowski, Tomasz Pietrasiewicz, Krzysztof Radzki, Andrzej Rozhin,
Wiesław Ruchlicki.
Za udostępnienie zbiorów prywatnych (a także archiwów teatralnych) – w postaci zdjęć,
informatorów, ulotek, afiszy – szczególnie
dziękuję: Krzysztofowi Borowcowi, Anieli
Bryłowskiej, Janowi Bryłowskiemu, Jackowi
Brzezińskiemu, Roman Doktórowi, Dariuszowi Galickiemu, Wiesławowi Kaczkowskiemu, Henrykowi Kowalczykowi, Jerzemu
Lużyńskiemu, Markowi Marcinkiewiczowi,
Annie Nowak, Andrzejowi Potrzyszczowi,
Andrzejowi Rozhinowi oraz Elżbiecie Skop.
Dzięki ich życzliwości przekazane materiały
stanowią ilustruję reportaży opublikowanych
w niniejszym numerze „Scriptores”.

– Teatr NN” Tomaszowi Pietrasiewiczowi,
a także Agnieszce Wiśniewskiej i redakcji
pisma „Scriptores” – które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania niniejszego numeru. Serdeczne podziękowania dla
Marcina Fedorowicza i Marka Nawratowicza z OBGTNN.
Wszystkim rozmówcom raz jeszcze bardzo dziękuję.
Wykorzystałam także relacje zarejestrowane w ramach programu Historia Mówiona
realizowanego w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, co zaznaczyłam
w reportażach.
W zaznaczonych tekstach powołuję się na
materiały udostępnione przez Oddziałowe
Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Lublinie. Ich syngnatury publikuję w reportażach.
Informacje o pozostałych źródłach prasowych i publikacjach zamieszczam w reportażach, a także w opisach do ilustracji.

Specjalne podziękowanie składam pani prof.
sztuk muz. Urszuli Bobryk, Prorektor ds. Studenckich UMCS.
Za zgodę na publikację autorskich zdjęć dziękuję: Andrzejowi Bednarukowi, Cezaremu
Krupie, Piotrowi Maciukowi, Jackowi Mirosławowi i Mieczysławowi Sachadynowi.Dziękuję wszystkim osobom – przede wszystkim dyrektorowi Ośrodka „Brama Grodzka
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