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Wstęp

W

okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej artyści byli ulubieńcami nie
tylko publiczności, lecz także władz państwowych. Co prawda te ostatnie raz artystów hołubiły, innym razem starały się pokazywać im ich miejsce
w szeregu, szczególnie gdy przekraczali granicę politycznego zaangażowania
(np. pisząc list do władz w marcu 1964 r. przeciwko cenzurze czy w styczniu
i marcu 1968 r.), niemniej zawsze starały się być blisko nich. W komunistycznej
Polsce artysta, chcąc istnieć w przestrzeni publicznej, nie miał wyboru i musiał
korzystać z oficjalnych kanałów przekazu: wydawnictw, radia, prasy, telewizji,
teatrów, galerii itd. Władza przez cały okres PRL-u starała się wykorzystywać
przedstawicieli tych środowisk do jej legitymizowania i popularyzowania
wśród społeczeństwa, korzystając z pełnej gamy środków nagradzania oraz
dyscyplinowania, a w razie potrzeby również karania twórców.
Do karania i nagradzania twórców władza miała cały arsenał środków.
W tym pierwszym pomagały jej „tarcza i miecz” ludowej władzy, czyli aparat
represji, zwłaszcza cywilna bezpieka (Urząd Bezpieczeństwa, a następnie
Służba Bezpieczeństwa) i – w mniejszym stopniu – wojskowa (Informacja Wojskowa, a potem Wojskowa Służba Wewnętrzna). Do tego dochodziły cenzura,
nakazy zwolnień z pracy, zakazy publikacji czy występów itp. W dużym skrócie
artysta niezależny, myślący samodzielnie, negujący obowiązujący porządek
był skazany na porażkę. Od drugiej połowy lat 70. XX wieku pomagał mu drugi
obieg wydawniczy i prasowy.
Ale władza też nagradzała. Najlepiej paszportami, stypendiami, laurami,
fetami, talonami na samochód czy mieszkaniami albo synekurami. Artyści,
to jest osoby o często specjalnej konstrukcji psychicznej, łaknęli popularności
i splendoru. Wtedy stawali się dla bezpieki łatwym celem.
W niniejszej publikacji staraliśmy się przedstawić na wybranych przykładach te skomplikowane relacje łączące twórców z władzą reprezentowaną
7
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tutaj najczęściej przez aparat bezpieczeństwa. Równocześnie ukazujemy
postawy twórców wobec przełomowych wydarzeń w Polsce, które znaczyły
drogi kariery lub wpłynęły znacząco na ich losy. Nie unikamy podejmowania
spraw trudnych i stawiania niewygodnych pytań.
Książka podzielona jest na cztery rozdziały. W pierwszym, zatytułowanym
Twórcy wobec…, opisujemy postawy ludzi sztuki i kultury w momentach kolejnych kryzysów, nazywanych też „polskimi miesiącami”, lub wobec innych bardzo istotnych wydarzeń (np. pacyfikacji Praskiej Wiosny przez wojska Układu
Warszawskiego). Pokazujemy także, w jaki sposób artystami interesowały się
służby specjalne innych krajów bloku wschodniego. W następnym rozdziale
skupiliśmy się na literatach, najlepiej do tej pory opisanej grupie twórców. Na
przykładzie Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Marka Hłaski czy szczecińskich poetek Heleny Raszki i Joanny Kulmowej ukazujemy różnorodność
postaw, a zarazem metody i skuteczność działania Służby Bezpieczeństwa.
Kolejny rozdział dotyczy teatru. Tu pod lupę wzięliśmy Edwarda Lubaszenkę
i początki jego kariery, która bardzo szybko mogła legnąć w gruzach, tajną
działalność członków Wrocławskiego Teatru Pantomimy, prześladowania
grupy „Nie Samym Teatrem” czy okoliczności największej akcji aresztowania
ludzi teatru w listopadzie 1984 roku we Wrocławiu podczas wystawiania
słynnej Degrengolady Pavla Kohouta. Ostatni rozdział to historia tropienia
przez SB Jacka Kaczmarskiego i jej działania wobec uczestników legendarnego I Przeglądu Piosenki Prawdziwej, który odbył się w gdańskiej Hali Olivia
w 1981 roku.
Teksty prezentowane w tomie były już w większości publikowane na łamach
tygodników opinii czy innych periodyków, w tym tych naukowych. Te pierwsze
zostały rozbudowane, rozszerzone. Tym drugim nadaliśmy formę publicystyczną, popularną.
Mamy nadzieję, że tom zainteresuje Czytelników, a dla historyków i dziennikarzy zajmujących się okresem Polski Rzeczpospolitej Ludowej stanowić
będzie impuls do opisu działalności tajnych służb wobec innych grup twórczych, choćby malarzy czy rzeźbiarzy. To przypadki nie mniej ciekawe, niekiedy równie dramatyczne, a niestety nadal praktycznie nieznane, a przynajmniej nieopisane…
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Twórcy wobec kryzysów.
Marzec 1968 roku: perspektywa wrocławska

W

ydarzenia z początku roku 1968 zostawiły głęboki ślad na późniejszych
losach inteligencji twórczej. W powszechnym mniemaniu w okresie
od lutego do marca 1968 roku wszyscy twórcy solidaryzowali się z rezolucją
oddziału warszawskiego Związku Literatów Polskich z 29 lutego, w której protestowano przeciwko zdjęciu z afisza Dziadów w reżyserii Kazimierz Dejmka
– przedstawienia przygotowanego dla uczczenia kolejnej rocznicy rewolucji
październikowej 1917 roku, które stało się katalizatorem wydarzeń zwanych
w historiografii „marcowymi”. Jak pokazują wytworzone przez różne środowiska materiały archiwalne, stosunek środowiska twórców, w tym literatów,
do tego postępowania członków oddziału warszawskiego ZLP był niejednolity,
a charakteryzowała go z jednej strony próba zaktywizowania działalności
o charakterze politycznym, a z drugiej strony ostrożność i zachowawczość.
Najlepszą ilustracją tego stwierdzenia będzie fragment podsumowania, którego wrocławska Służba Bezpieczeństwa dokonała w 1969 roku w stosunku
do zachowania środowiska wrocławskich literatów wobec wydarzeń sprzed
roku. W raporcie pisano:
Środowisko literackie Wrocławia jest bardzo zróżnicowane, przy czym zróżnicowanie to w szczególny sposób daje się zauważyć w okresach napięć politycznych,
zwłaszcza w konfrontacji z takimi wydarzeniami politycznymi, […] [do których
doszło] w kraju i za granicą, w okresie marca 1968 roku, wydarzeniami na Bliskim
Wschodzie i wydarzeniami czechosłowackimi. Wydarzenia te spowodowały wzrost
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Twórcy wobec...
aktywności politycznej środowiska, głównie poszczególnych jej członków, podczas
których ujawniły się negatywne bądź opozycyjne postaw y sprowadzające się do:
– braku ideowego zaangażowania ze strony poszczególnych osób;
– […] [wzmożonej aktywności] w nawiązywaniu kontaktów prywatnych i służbowych z osobami i placówkami w państwach kapitalistycznych;
– […] ulegania wpływom propagandy zagranicznej płynącej głównie z wrogich,
dywersyjnych ośrodków jak „RWE” i „Kultura” paryska. Z posiadanych materiałów
operacyjnych wynika, że niektórzy członkowie środowiska literackiego w okresie
ważnych wydar zeń politycznych przyjmowali postawy zachowawcze. Nie
podejmowali tematyki zaangażowanej.
Cicho bądź głośno solidaryzowali się
z postulatami studenckimi. Udzielali
im moralnego poparcia. Wpływali na
politykę wydawniczą w taki sposób, by
nie zamieszczać materiału politycznie
zaangażowanego. Wyrażali poparcie
dla rewiz jonistycznych teorii Szaffa,
Baumana i innych. Lansowali zasadę
poezji czystej niezależnej od warunków
ustrojowo-politycznych. Wykazywali
brak ideowego zaangażowania podczas
[…] wieczorów autorskich.

Marzec 1968 to pokoleniowy bunt, który stał
się początkiem drogi dla wielu późniejszych
opozycjonistów rozczarowanych ideą komunizmu w Polsce

Byli to: Tymoteusz Karpowicz, Zbigniew Kubikowski, Józef Kelera, Leon
Szwed, Roman Drahan, Jerzy Pluta, Bogusław Kunda.

Wojna izraelsko-arabska i początek kampanii antysemickiej
Wiadomości o rzeczywistych rozmiarach konfliktu w czerwcu 1967 roku na
Bliskim Wschodzie i, co najważniejsze, sukcesach militarnych Izraela ludność czerpała głównie z Radia Wolna Europa i innych rozgłośni nadających
w języku polskim oraz poprzez kontakty bardziej lub mniej formalne z pracownikami różnych przedstawicielstw żydowskich w kraju. Uzyskanie informacji
o sukcesach militarnych Izraela w praktyce było niemożliwe. Bożena Szaynok
pisała, że mimo praktyk stosowanych przez władze społeczeństwo potrafiło
11
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właściwie odczytywać dwuznaczne sformułowania, wskazując na Izrael jako
państwo mające przewagę w tej wojnie.
Wrocławska SB postępowała według wytycznych centrali, przygotowując
i odnotowując każdy odruch sprzeciwu wobec działań władz polskich oraz
popierający państwo żydowskie. Takowe informacje przygotowywało także
Biuro „W” Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej (KWMO) we Wrocławiu. Przykładem tego skrupulatnego postępowania był fakt przechwycenia
9 czerwca 1967 roku listu wysłanego z Wrocławia do Gdańska. Jego autorem
był wrocławski reżyser teatralny Jakub Rotbaum, adresatem zaś młodsza
siostra, reżyserka operowa Lia Rotbaum, która przebywała w tym czasie
w Gdańsku. Pisał w nim:
Chcę Ci powiedzieć, że informacje z Izraela, które czytasz w prasie, nie są kom-

pletne. Okazuje się, że wojska izraelskie odniosły wiele zwycięstw na wszystkich
frontach. Rozbito wszystkie wojska nieprzyjaciela i lotnictwo nieprzyjaciela, zajęto
cały […] [półwysep Synaj], oswobodzili całą Jerozolimę, łącznie ze starą dzielnicą
historyczną, gdzie znajduje się ściana płaczu. Wojska izraelskie zajęły port Akaba
i znajdują się 15 km od Kanału Sueskiego, mając dwie godziny marszu do Kairu.
Jordania już podpisała kapitulację, a reszta armii egipskiej ucieka w popłochu
i chce się schować za linię obronną Kanału Sueskiego. Mimo to rząd Izraela wyraził
zgodę na wezwanie ONZ, aby przerwać ogień. Niestety Egipt, Irak, Syria oficjalnie
odrzuciły to wezwanie i oświadczyły, że będą nadal prowadziły świętą wojnę aż
do zniszczenia Izraela.

Jakubem Rotbaumem od 1966 roku wrocławskie struktury SB interesowały
się z powodu prowadzenia sprawy związanej z jego kontaktami z Ambasadą
Izraela w Polsce oraz przedstawicielami organizacji żydowskich na świecie.
Był to efekt wielu znajomości nawiązanych przez Rotbauma oraz jego realizacji na Zachodzie, w tym również w Teatrze Żydowskim. Stwierdzono również, że aktor wrocławskiej Pantomimy Jerzy Fornal we wrześniu 1966 roku
dowiadywał się, jakie są możliwości wyjazdu do Izraela, a 11 lutego 1967 roku
złożył w Wydziale Paszportów podanie o pozwolenie na wyjazd czasowy do
tego państwa.
W okresie napięć politycznych, w latach 1967–1968 najlepszym pod względem wydajności oraz wartości informacji składanych oficerom SB był tajny
współpracownik „Konar”. Dzięki zachowanym donosom Henryka Worcella
(właśc. Tadeusza Kurtyki), autora słynnych Zaklętych rewirów, jesteśmy w stanie po części odtworzyć wydarzenia tamtych dni w środowisku twórczym
12
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Wrocławia. To zaskakujące, jak w materiałach wytworzonych przez SB mało
było informacji dotyczących reakcji środowiska literackiego, i ogólnie kulturalnego, na wydarzenia czerwca 1967 roku, zawieszenie przedstawień Dziadów
w styczniu 1968 roku, rezolucję Związku Literatów Polskich (ZLP) z 29 lutego
1968 roku oraz bunt pokoleniowy, którego egzemplifikacją były protesty
w okresie od marca do maja 1968 roku. Posiedzenie oddziału warszawskiego
ZLP z lutego odcisnęło się piętnem na wielu starych przyjaźniach, rzutowało
na kolejne lata działalności Oddziału Warszawskiego i Zarządu Głównego
ZLP. Podobne doświadczenia stały się udziałem innych grup zawodowych,
chociażby filmowców, a zwłaszcza dziennikarzy. Tyle tylko, że te tezy i wnioski
mają odniesienie do doświadczeń warszawskich. Sam Jerzy Eisler, opisując
zachowanie innych oddziałów ZLP po rezolucji członków OW ZLP, dobitnie
wskazywał, że najgorsza sytuacja była poza Warszawą w Krakowie, choć
np. w Gdańsku Lech Bądkowski i Róża Ostrowska próbowali zorganizować
zebrania zarządu Oddziału Gdańskiego na wzór warszawski i wesprzeć oskarżanych zewsząd pisarzy. W innych oddziałach, np. w Katowicach, niektórzy
członkowie oddziału ZLP unikali rozmów z sekretarzami KW PZPR.
O sytuacji we Wrocławiu w tym okresie Jacek Łukasiewicz pisał:
Następowały gwałtowne zmiany, ale – inaczej niż w październiku 1956 roku – nie-

napawające radością. Mój punkt obserwacji był taki: nadal żyłem z pióra, ryczałtów,
pozostawałem w zarządzie oddziału ZLP. Prezesem wtedy był wspaniały Zbyszek
Kubikowski, który przeprowadził oddział bez – realnie grożących – kompromitujących uchwał przez frukta moczaryzmu.

Wspomniany TW „Konar” w związku z sytuacją polityczną otrzymał zadanie
zebrania informacji o zachowaniu i postawie redaktora naczelnego „Wiadomości” Romana Karpińskiego oraz ustalenie, jak komentowano w środowisku
zdjęcie Dziadów.
O efektach swojej pracy poinformował dwa tygodnie później, podając, iż
na podstawie informacji zaczerpniętych od Jerzego Pluty Antoni Słonimski
i Paweł Jasienica rozesłali po oddziałach zaproszenie na nadzwyczajne walne
zebranie ZLP. „Konar” nie wiedział dokładnie, czy miało to być zebranie warszawskie, czy ogólnopolskie ani czemu miało być poświęcone, gdyż pisał, iż
zebranie miało mieć charakter protestu przeciwko jakimś ostatnim posunięciom rządu, a zwłaszcza wycofaniu Dziadów. Donosił, że zebrano tylko 250
podpisów deklarujących chęć udziału w walnym zjeździe, a była to liczba za
mała, wobec czego zjazd miał się nie odbyć. Ta informacja przekazana przez
13
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Worcella była nieścisła, gdyż zebrano 233 podpisy, co wystarczyło do zwołania zebrania. 233 członków to ponad jedna trzecia warszawskiego oddziału
ZLP. O echach nadzwyczajnego walnego zebrania oddziału warszawskiego
ZLP Worcell informował SB na podstawie wiadomości uzyskanych od Kazimierza Koszutskiego. „Z Wrocławia nikt nie był i żadnego sprawozdania we
wrocławskim oddziale nikt nie będzie referował. Wiadomo tylko, że na zebraniu uchwalono rezolucje domagającą się zmniejszenia ograniczeń ze strony
cenzury”. Nie omieszkał zacytować opinii K. Koszutskiego o Gomułce, który
według niego był człowiekiem uczciwym i ofiarnym, ale według tego ostatniego jego mentalność była ograniczona, gdyż „nie cierpiał on naukowców
i pisarzy i był w stosunku do nich nietolerancyjny”.

Marzec – maj 1968 roku
Wydarzenia na wrocławskich uczelniach zwróciły uwagę Worcella głównie
ze względu na syna, który w tym czasie był na trzecim roku Politechniki
Wrocławskiej. Według Henryka Worcella Kubikowski i Karpowicz okazywali
rozczarowanie, że rozruchy nie przyniosły żadnych ustępstw ze strony rządu.
Por. Stefan Jędrzejczak doniesienie to spuentował tak:
Sygnalizowane wypadki dotyczące ostatnich wydarzeń studenckich są odbiciem
procesu myślowego Tymoteusza Karpowicza, redaktora „Odry” oraz pisarza i dramaturga, członka ZLP we Wrocławiu. Wśród rozmówców „Konara” (m.in. Elżbieta
Drzewińska) wyrażano opinię, że rozruchy były potrzebne i miały [się] przyczynić
[…] do polepszenia obiegu informacji oraz zwrócić uwagę władz na codzienne
bolączki, z którymi zmagało się społeczeństwo. Rozmówcy konfidenta mieli nadzieję,
że wydarzenia przyczynią się do usunięcia z wysokich stanowisk administracyjnych
ludzi nieuczciwych. Wyrażano opinie, że rząd odstąpi od wymierzania kar wobec
studentów i ich rodziców, gdyż „działali w dobrej wierze i z pobudek ideowych”.

Kolejne informacje na temat wypowiedzi Klemensa Krzyżagórskiego, Dionizego Sidorskiego, Elżbiety Drzewińskiej dotyczyły interpelacji koła poselskiego „Znak” oraz nieujawnienia przemówienia Jerzego Zawieyskiego. Ze
zgorszeniem przyjęto wypowiedź J. Ozgi-Michalskiego, który o posłach z koła
„Znak” wyrażał się per „resztówka reakcji”. Rozmówcy „Konara” wywodzący
się ze środowisk twórczych – oraz ogólnie inteligenckich – uważali za nieprawdopodobne to, że tylko Żydzi są nieuczciwi i należy ich usunąć ze stanowisk.
14
Artysci PRL skład.indd 14

14.11.2018 00:43:03

Twórcy wobec...

Interesujące z punktu widzenia nastrojów i zachowania członków wrocławskiego oddziału ZLP było doniesienie z 1 maja 1968 roku. „Konar” informował
w nim o spięciu, do którego doszło podczas uchwalania rezolucji POP przy
oddziale wrocławskim ZLP pomiędzy Dionizym Sidorskim a Kazimierzem
Koszutskim (wtedy przewodniczącym POP przy Oddziale Wrocławskim ZLP).
Według rozmówcy „Konara”, którym był Sidorski, nie chciał on bezkrytycznie
potępiać Jasienicy, gdyż nie słyszał obrończej mowy tegoż i w związku z tym
trudno mu było ją komentować. Uważał, że przeszłość Jasienicy trzeba było
odnosić do ówczesnych warunków, w których przyszło mu działać. Warto
przytoczyć pytania zadawane przez rozmówców „Konara”, aby oddać atmo
sferę tamtych dni:
Czy te trzęsienia ziemi muszą odbywać się regularnie co 10–12 lat? I czy tylko
z powodów Żydów? A gdzie byli nasi najwyżsi reprezentanci narodu w Warszawie
w KC w ministerstwach? Gdzież oni byli przed marcowymi rozruchami? Czy nie
wiedzieli, co się w ich resortach działo? Tuż pod bokiem? Często przy pracy rączka
w rączkę? Co ich zmuszało do milczenia? Stąd też rodzą się różne domysły, które
formułują tak: „Oni się we własnym sosie utopią”.

Pochód studentów 1 maja 1968 roku we Wrocławiu, którzy domagali się uwolnienia kolegów
zatrzymanych w marcu i kwietniu 1968 roku
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