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z tiborem dery 
rozmowa przy lampie 

MARIA SALAPSKA 

Jest wie czór . W pok oju wypełnionym do granic możliwości 

książkami, przy dużym staroświeckim biurk u s toi głęboki zużyty 
fotel. Lampa z olbr zymim abażurem oświetla twarz, ram ion a i 
dłonie starszego, lek ko zgarbionego człowieka. Cisza, spokój, po
czucie k om ple tnego odizolowania od świata zewnętrznego. I tyl
ko te ręce, n iezwykle ruchliwe, splafują się ze sobą, rozwierają, 
z11!1w łączą. 

T ibor Der y od dawna już n ie udzie la wyw iadów, nic p rzyj
muje dziennika rzy. P yta m, dlaczego, i tak zaczyna się n asza 
rozmowa. 

- Widzi pan i, 110 prostu uważam, że dosyć s ię już w życiu 

nagadałem. Dostateczną ilość razy odpowiadałem na te same 
pyta nia. Wychodzę więc z założenia, że jeśli ktoś chce o m nie 
coś pisa.ć - niech raczej czyta mo,jc książki. Tam są właściwie 

wszystkie odpowiedzi. Ale dziś możemy zrobić wyjątek. Pisała 

pani do mnie bardzo sympat yczne listy. 
- A pan bar dzo miło mi na nic odpowiadał. W związku z tą 

naszą korespondencją chciałam o coś zapytać : podał pan tytuły 

kilk lł swoich utworów, k tóre chętnie by pan widział przełożone 
na język polski, wszystkie opublikowane mniej więcej przed 
d w udziestu laty. Dlaczego? 

- Ostatnio n ie piszę i nie wydaję wiele. To znaczy nie piszę 
tak zw anej literatur y pięknej. Raczej t akie sobie małe przemyś

len ia, eseje. Niewiele teraz piszę. Ale nieda wno skończyłem ma
łą powieść Guliwer. Mow a oczywiście o G uliwerze przeniesionym 
n a Węgry. 

- Kiedy będzie można ją przeczytać? 
- W druku na razie n ie. Nie zam ierzam jej teraz publi-

kować. 

- Dlaczego? 
- Zawsze byłem najsurowszym krytykiem dla samego siebie. 



- Czy to znaczy, że n ie jest pan zadowolony z Guliwera? 
- N ie. P o pros t u jest t o t en rodzaj sat yr y, k tóra n ie jest 

ter az potrzebna. Nie chcę stwarzać n iezręcznych sytuacji, a poza 
tym ..• dość dużo mamy osta tnio krytyki. N ie m ówmy o · G uli
werze. Ch w ilowo spraw a jest zamknięt a. Sam ją zamknąłem. 

- J est pan jedn ym z najbardziej znan ych i pop ul arn ych pisa
rzy węgierskich. Czy świadomość tej sławy nie przeszkadza pa n u 
w p racy? 

- Pani mówi o mnie? Nie wydaje mi się, żebym był specjal
nie popularny. Piszę w końcu dla dość wąskiego grona czytelni
k ów. Szczerze mówiąc, nigdy nie myślę w trakcie pisan ia o tym, 
czeg-o oczekują ode mnie inni. Dla mnie najważniejsze jest to, 
czego sam od siebie oczekuję, a jak już powiedziałem - jestem 
dla sie bie surowy. 

- A dla innych? 
- Trudno powiedzieć. Niewiele czytam. Nie sposób nadążyć 

za tą ilością publikacji, która się obecnie ukazuje. 
Ale czasem zdarza się, że jestem zazdrosny. Ze zazdroszczę ko
muś jego pisania. Ze ten ktoś pisze lepiej ode mnie. 

- Kto na przykład? 
- Gyula Il lyćs. Zawszl' wymien ia się nas razem, jako dwóch 

starców węgierskiej literatury. Było nas trzech, ale Nćmeth u
marł. A myśmy jeszcze zostali, jako zabytki zamierzch ł ych cza
sów. Dlatego otacza nas pewna estyma. Zabytki są w modz ie. 
Ale Illyćs pisze lepiej. Jego język jest lepszy, bogatszy w od-, 
cienie. Dlatego mu zazdroszczę. Całe szczęście, że ta zazdrość nie 
jest niebezpieczna. Każdy z nas ma nieco inne powo łanie, sta
wia sobie nieco inne cele. Ja nigd y nie byłem pisarzem robot
niczym. 

- Czy pan czasem czyta utwory najmłods:11ych przedstawi
cieli węgierskiej literatury? 

- Raczej kartkuję. Aż do momentu, w którym coś mnie zain
teresuje, przyciągnie . Nie chcę ferować ostatecznych wyroków, 
ale ogólnie rzecz biorąc uważam, że zbyt wiele w tej współczes
nej twórczości formalizmu, udziwień, których, podejrzewam, nie 
rozumieją do końca sami autorzy. Kiedyś zacząłem czytać wiersz 
młodego poety. Czytam i nie rozumiem. Czytam jeszcze raz i 
znów nie r.ozumiem. Zaczynam się więc zastanawiać, czy to ja. 
jestem głupi, czy„. 
Ale oczywiście przyjemniej jest stwierdzić, że to kto inny grze
szy głupotą. Chociaż i z samego siebie trzeba umieć s ię śmiać. 

- Pan to potrafi. Szczególnie w utworach z ostatnich lat 
często śmieje się pan także i z siebie„. 

- Myśli pani o powieści Kochany teściu„ . i o Szkole sta
rzenia się. W pewnym momencie wolimy sami śmiać 1ię z sic-

bie. W ten sposób stwarzamy szansę, że inni nas nie wyśmieją. 
A im jesteśmy starsi, tym bardziej boimy się śmieszności. 

- Tak jak „kochany teść". Sceniczna adaptacja tej powieści 

przyniosła duży sukces ... 

- Przedstawienie jest złe. Jest to sukces wyłącznie Tamasa 
Majora - odtwórcy tytułowej roli. Bardzo trudno zrobić dobrą 
adaptację powieści. Całe szczęście, że w teatrze większa odpo
wiedzialność spada na reżysera i aktorów, a wraz z nią blaski 
sukcesu i smutki tak zwanej klapy. Zresztą nie mamy na Wę
grzech dobrego teatru. Wy macie lepszy. Sporo czytałem ostat
nio o polskim teatrze. Zazdroszczę wam. 

- Lubi pan teatr? 

- Teraz rzadko chodzę do teatru. Właściwie prawie nie wy-
chodzę poza bramę naszego ogródka, a w zimie nie ruszam się 
z domu. Tylko wtedy, kiedy muszę - na przykład do wydaw

' nictwa. 

A Związek Pisarzy Węgierskich? Nic bierze pan udziału w 

jego pracach? 

Nie. Tam i tak jest dużo ludzi. Związek ma ponad czte
rystu członków. W nasz)·m dziesięciomilionowym kraju! 

- Skoro już mówimy o ZPW, w maju ubiegłego roku wysto
sował pan list do jego Zjazdu„. 

- Mówi pani o tych dziesięciu rzędkach? 

- No, powiedzmy. Pisał pan o niebezpieczeństwie, jakie nie-
sie ze sobą istnienie klik. O czym pan myślał? 

- Nie będę wymieniał nazwisk. To sprawa ogólniejszej na
tury. Chodzi po prostu o to, że kliki istnieją. I nie jest to wcale 
węgierska specjalność, jak się pani zapewne orientuje. Chciałem 
po prostu przypomnieć, że literaturę trzeba mierzyć jej wartoś
cią, a nie powiązaniami autora. Tym bardziej, że to takich grup 
i grupek należą na ogół ci najmniej zdolni, beztalencia, które 
wzajem się · popierając obniżają ogólny poziom literatury, kul
tury itd. W przypadku węgierskich pisarzy dochodzi jeszcze do 
tego odwieczny konflikt między tzw. ncpi irok i tzw. urbanu
sok1, którego korzenie sięgają przełomu wieków, a który stra
cił obecnie swój czysto polityczny charakter. Mimo to sama tra
dycja rozłamu daje podłoże powstawania różnych grupek, któ
rych członków łączą dziś nie wspólne poglądy, a Ii-tylko wspólne 
interesy o charakterze par excellence komercjalnym. Nie potra
fimy się z tego wyzwolić tak, jak z kilku jeszcze innych rzecz y. 

- Na przykład ze wspomnień drugiej połowy lat pięćdziesią

tych. Pojawiają się one nawet w utworach pisarzy, którzy byli 

wtedy małymi dziećmi. 



- To paturalne. Tak, jak w literaturze polskiej sprawy oku
pacji, w ojny, okresu powojennego. I nie można się temu dzi
wić. Są to te przełomowe momenty w życiu narodu, które za
pładniają kilka następnych pokoleń i stają się wiecznym, czy
telnym symbolem. Myślę, że powiedzia łem wszystko. 

- Serdecznie dziękuję za rozmowę. 
- Ja też dziękuję i proszę pozdrowić „Literaturę na Swie-

cie". 

rozmawiała: MARIA SALAP SKA 
(Literatura na Swiecie Nr 2/70) 

1 Populiśc i pisarze o orientacji mie js1k ie j. 

Kontestacja - niezależnie od tego, czy prowadzi do na
iwnego optymizmu wyrażającego nadzieję szybkiej zmia
ny, czy pogodzenia się z perspektywą długiej i ciężkiej 
drogi do „ziemi obiecanej", czy do rozpaczliwego prześ
wiadczenia o nieuchronności alienacji - jest zakwestio
n owaniem wszystkiego: kultury, polityki, organizacji spo
łecznej, oczywistych form codziennej egzystencji, norm 
etycznych, wzorów i standardów zachowania. Całego sen 
su dotychczasowego istnienia. Tym, co wspólnie, spajają
ce ten niejednorodny ruch w pewną całość, jest totalne 
zwątpienie w racjonalność otaczającej rzeczywistości, po
łączone z niezachwianą wiarą, iż kształty rzeczywistości 
nowej tkwią wewnątrz ruchu i wyłonią się same w mo
mencie zniesienia krępujących i sprzecznych z naturą 
form życia społecznego. 

A. JA WLOWSKA 
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Człowiek znikąd 

(Nowherc Man) 

Człowiek znikąd, śmieszny gość, 
wiecznie sam i smutny dość , 
rośnie w nim jałowa złość na cały świat. 
Własnych myśli ani krzty, 
miłość ani mu się śni, 
ale trochę jest jak ty i ja. 

Hej, Człowieku Znikąd, 
dajesz wszystkim zły przykład, 
hej, Człowieku, świat czeka na twój znak. 

Nie rozumie nic a nic, 
zły i nastroszony widz, 
jakże można tak się źłić, no jak? 

Hej, Człowieku, bracie, 
nie wiesz sam, co tracisz, 
daj nam dłoń i nie bądźże wciąż smutny aż tak. 

Własnych myśli ani krzty, 
miłość ani mu się śni, 
ale trochę jest jak ty i ja. 

Hej, Człowieku' Znikąd, 
dajesz wszystkim zły przykład, 
hej, Człowieku, świat czeka na twój znak. 

Człowiek Znikąd, śmieszny gość, 
wiecznie sam i smutny dość 
rośnie w nim jałowa złość na cały świat, 
rośnie w nim jałowa złość na cały świat, 
rośnie w nim jałowa złość na cały świat. 

Tygodnik „STUDENT" 
Kraków 1975 r. 
piosenka zespołu Beatlesów 
w przekładzie St. Barańczaka 

Wszędzie słyszę dźwięk maszerujących 
ciężkich stóp, chłopcy. 
Chodźcie! Lato już i czas jest dobry, 
by walczyć na ulicach, chłopcy! 
Wyśpiewam moje ' imię, brzmi ono Rewolta ! 
Będę krzyczał i wrzeszczał. 
Zabiję króla. 
Będę drwił z niego i wszystkich jego sług. 
Lecz jak może to wszystko zrobić biedny chłopiec, 
Śpiewając w bandzie rock-and-rolla? 

MICK JAGGER 

Szczególną formą kult ury budowanej na podstawie przekazu 
m uzycznego stały się młodzieżowe festiwale muzyczne, które 
da leko wykraczały poza artyst yczne cele. Festiwale te przek
szta ł ciły się w manifestacje polityczne, a zarazem próbę sil, wiel
kie manewry umacniające poczucie jedności. Stwarzały okazję 

do nawiązywania przyjaźni, wymiany pogląd6w sytuację „bycia 
razem", gdzie młodzież przeżywała chwile entuzjazmu i w przy
jaznym tłumie odnajdywała p~czucie własnej tożsamości. Takim 
wydarzeniem był w 1968 roku festiwal w Santa Ciara, gdzie 
8000 młodych ludzi w wieku 15-17 lat, uczniów szkół średnich 

zebrało się, by słuchać grup rocka. Najbardziej jednak zaskaku
jącym opinię publiczną, spontanicznym „zlotem młodzieży", był 

festiwal w Woodstock. Festiwal Muzyki i Sztuki - Manife
s tacja Muzyki i Pokoju - odbył się w dniach 15-17 sierpufa 
196~ roku na malej farmie Woodstock w miasteczku Betheł, nie
daleko Nowego Jorku. Wzięło w nim udział około pół miliona 
młodych ludzi, którzy przywędrowali do Woodstock z różnych 

krańców Stanów Zjednoczonych, odbywając ostatni odcinek dro
gi często pieszo, gdyż przed rozpoczęciem imprezy stukilometro
wa trasa Nowy Jork - Bethel była niesam owicie zatłoczona. 

Trzy dni i trzy noce trwały bez przerwy występy zespołów mu
zycznych, które nie przerwały gry• nawet w czasie ulewnego 
deszczu. Dominowała muzyka rock, uznana za hymn młodzieży 

rewolucyjnej . Teks ty piosenek i pieśni były sprawozdaniem z 
bieżących wydarzeń, wezwaniem do ·walki, manifestami wyraża

jącymi poglądy i idee Ruchu, opisami codziennego życia, radoś

ci, marzeń i rozczarowań. Spiewano o wolności i _sy_utacji_ po-



litycznej w Ameryce, śpiewano o wydarzeniach w Berkeley i na 
Uniwersytecie Columbia, piętnując gubernatora Regana i wyś

miewając. autorytarną władzę. Przeciw wojnie i za miłością wszy
stkich ludzi Ziemi. Występująca w Woodstock wybitna piosen
karka Janis Joplin śpiewała, iż „w kraju tym trudno żyć bez 
wstydu", Jimi Hendrix zaś wykonał w formie parodii hymn na
rodowy, przekształcając go w pieśń protestu przeciw wojnie. 
Świadkowie i komentatorzy festiwalu podkreślają zgodnie, że 
Woodstock nie był tłumem, lecz społecznością. Wytworzyła się 

tam samopomoc i samorzutna organizacja, wytworzyła się wspól
nota. Świadczy o tym fakt, iż mówi się o tym zgromadzeniu 
„Woodstock People" lub „Woodstock Nation". 

Paryż 1958 

A. Jawłowska 
Drogi kontrkultury 
PIW, Warszawa 1975 

• Do Lindsaya 

Vachel, gwiazdy zgasły 
zmierzch spadł na scenę w Kolorado 
wolno sunie samochód przez równinę 
w przyćmionym świetle radio trąbi swój jazz 
sklepikarz ze złamanym sercem zapala następnego 

w innym mieście 27 lat temu 
widzę twoją zjawę na ścianie 
na łóżku siedzisz w swoich szelkach 
dłoń zjawy unosi pistolet ku głowie 
twój c ień przewraca się na podłogę 

Allen Ginsberg 

papierosa 

tłumaczył: Grzegorz Musiał 
Litteraria 
Zeszyt Koła Naukowego Polonistów 
październik 1977 



*reportaż z. pop-festiwalu* 
(Kepzelt riport egy amerikai pop- fesztivalról) 

przekład : Ta eusz Ol zań ki 
songi: Anna Adamis opracowanie tekstu: Krz ztof Gordon adaptacja sceniczna: Sandor Pós 

BEVERLEY 
J UANA 
WĄŻ . 
MARIANNA 
ESTERA . 
DZIEWCZYNA 
DZIEWCZYNA 

V 

FRANT I SEK 
JÓZEF 

.. 

I 
II 

REŻWERIA: · 
KRZYSZTW GORDON 

Lidia Janus 
Dorota Kołak 
Joanna Bogacka 
Dorota Lulka 
Irena Pająkówna 

Ewa Kasprzyk 
Sławomira Kozieniec 

Jerzy Dąbkowski 

Tomasz Fogiel 

OBSĄDA 

ANIOŁ PIEKŁA, FASZYSTOPTAK 
CHŁOPAK 

JOSHUA. 
ŚWIADEK 
MANUEL. 
SĘDZIA 
RENE . 
MICK . 
BILL . 

oraz adepci I i II roku Studlium Aktorskiego rprzy Teatrze „Wybrzeże" 

Jerzy Gorzko 

Jacek Godek 

Wojciech K aczanowski 

Jan K onieczny 
Igor Mielczarek 
Lech Grzmociński 

Jerzy Nowacki 
Wiesław Nowicki 
Rafał Żabiński 

Danuta Borsuk, Ryszarda Celińska, Magdalena Ostrouch, Janinilf Szczerbowska, Małgorzata Strządała, Renata T ukalska, Marzena 
Urbańska, Hanna Waler ysiak, , Dorota Więckowska, Dar ius1. Dróżdż, Artur Klcbanowicz, Sławomir Jóżwik, Ar tur Kocięcki, 

Jarosław Koimiański, J acek La.bijak, Tadeusz Mielczarek Wojciech Namiotko, Jerzy Pal, Jacek Paruszyński, Adam 
Szymański, acek Zawadzki. 

SCENOGRAFIA: MUZYKA: OPRACOWANIE MUZYCZNE: !PRZEKŁAD SONGÓW: 
MAŁGORZATA ŻAK-ISZORO GABOR PRESSER HENRYK WIECZYŃSKI ANTONI MARIANOWICZ 

CHOREOGRAFIA 
JERZY MARIA BIRCZ~SKI Sufler: Elżbieta Wilczek Inspicjent : Lidia Kacprzak 

aktualna obsada na t ablicy w . hallu 



Eleanor Rigby (Rewolwer) 

Och, wszyscy ci samotni ludzie. 
Och, wszyscy ci samotni ludzie. 
Eleanor Rigby 
zbiera dziś i·yż pod kościołem, gdzie wczoraj był ślub, 
żyje wśród snów. 
Czeka przy oknie, 
uśmiech na twarzy gotowy na skrzypnięcie drzwi. 
Kto przyjdzie dziś? 
Ci samotni ludzie, skąd oni są? 
Ci samotni ludzie, czy czeka Dia nich ktoś? 

Pastor McKenzie 
pisze kazanie, choć nie chce wysłuchać go nikt, 
za oknem świt. 
Spójrz, jak pracuje, 
łata bieliznę, gdy wkoło samotność i noc. 
Po co mu to? 
Ci samotni ludzie, skąd wszyscy oni są? 
Ci samotni ludzie, czy czeka na nich ktoś? 

Och, wszyscy ci samotni ludzie. 
Och, wszyscy ci samotni ludzie. 
Eleanor Rigby 
zmarła w kościele, a pogrzeb na trzeci dzień był. 
Nie przy zedł nikt. 
Pastor McKenzie 
zmówił modlitwę i poszedł, strzepując pył z rąk. 
Kto zbawi ją? 
Ci samotni ludzie, skąd wszyscy oni są? 
Ci samotni ludzie, czy czeka na nich ktoś? 

piosenka zespołu Beatelsów w przekładzie Leszka Bugajskiego· 

miesięcznik literacki młodych 
„Nowy Wyraz" 197-l 
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Allen Ginsberg 

PIERWSZE PRZYJĘCIE U KEN KESEYA 
Z ANIOŁAMI Z PIEKŁA 

Zimna czarna n oc między czerwonym i drzewami 
samochody zaparkowane w cieniu 
za bramą, gwiazdy przygasłe nad 
paraw anem, ogień płonący obok 
werandy, kilka zgarbionych zmęczonych dusz 
w czarnych skórzanych wiatrówkach. W olbrzymim 
drewnianym domu, żółty kandelabr 
przy trzeciej m odulacj i r yk głosów 
hi-fi Rollingstonsi Ray Charles Bitelsi 
Skaczący Joe Jackson i 20 młodzian 
tańczących w rytm wibracji przez posadzkę 
jakiś mizerak w łazience dziewczyny w czerwonych 
obcisłych sukienkach, jeden m uskularny łagodny 
rozebrany do naga mężczyzna 
spocony tańczący godzinami, k on wie z piwem 
wygięte porozrzucane po podwórzu, rzeźba 
wiszącego mężczyzny dyndającego n a wysokim konarze 
dzieci śpiące słodko w sypialni w podńośnych łóżkach 
I 4 samochody policy jne zaparkowane przed pomalowaną 
bramą, czerwone światła obracające się w liściach 

Przełożył: Roman P ytel 

Allen Ginsberg, poeta amerykański (ur. 1926), wywodzą
cy się z r uchu bitników. J ego pierwszy tom wierszy The 
Howl (1 956) był j dnym z najgłośniej szych wydarzeń li
terackich powojennej poezji amerykańskiej . 

Kontrkultura 
kalendarz 
wydarzeń 

PRZEŁOM LAT 50/60 

W Stanach Zjednoi:zonych dochodzi do rozk witu ilościowego 

szkolnictwa wyższego. Zaczyna kszta łtować się intelektualny r uch 
Nowej Lewicy (główni „prorocy" - Norman Maile r, H erbert 
Marcuse, Paul G oodman) podważający społeczno-polityczny sy
stem USA, zwłaszcza tradycyjny amerykański liberalizm. Wzra
sta radykalizm murzyński. Powstaje Students for a Democrat ic 
Society (SDS )- radykalna organizacja, która odegr a czołową 

rolę w ruchu kontestacji studenckiej USA. 

W Wielkiej Brytanii rodzi się popularny ruch na r zecz po
koju i rozbrojenia. Słynne Wielkanocne Marsze antywojenne z . 
Londynu do Aldermaston, pierwsze akcje policji. 

W RFN w wyniku separacji z SPD powstaje Socjalistyczn y 
Związek Studentów Niemieckich na czele z R udim Dut schke, 
najpopularniejszym przywódcą europejskich buntów studen ckich 
II połowy lat sześćdziesiątych. 

1961-63 

Powoli dojrzewa proces radykalizacji młodzieży studenckiej 
w USA. Krzepną licznie powstałe niezależne organizacje. Głośna 
działalność Civi Rights Movement (Ruch na Rzecz Praw Oby
watelskich), wymierzona przeciw wojnie i segregacji rasowe j. 
Pierwszy z serii w ielkich marszy n a Waszyngton (1963), rozpo
czynają się akcje „sit-in" (strajk okupacyjny). Padają pierwsze 
hasła obalenia „imperializmu amerykańskiego". Kształtują się 

nowe propozycje w sztuce, coraz większa popularność czarnego 
dotąd bluesa, pojawia się polityczna pieśń protestu (Bob Dylan, 
Joan Baez i inni). 

Na terenie Wielkiej Brytanii ruch na rzecz pokoju i rozbro
jenia jest coraz popularniejszy. Marsze Wielkanocne grupują 

dziesiątki tysięcy lud zi. Tę formę protestu przechwytuje młodzież 
innych krajów. Niezna.ny zespół z Liverpoolu „The Beatles" za-

.. początkowaJ rewolucję w muzyce (pop) i obyczajach młodego 

pokolenia, Długie włosy na razie tylko modne, bez politycznych 
podtekstów. 



I we Francji wzrasta świadomość s tude nck ich społeczności. 

Coraz szerze j działają tzw. sytuacjoniśc i - międzynarodowa gru
pa rewolucyjnie nastawion ych In telektualistów i artystów. 

1964 

Stany Zjednoczone rozpoczynają interwencję w Wietnamie. 
Wojna od samego początku budzi . sprzeciw SDS i wielu innych 
organizacji. Trwają marsze pokoju. Postacią nr 1 radyk alnego 
ruchu jest Tom Hayden - szef SDS (po w ielu latach nadal 
działacz polityczny, dziś mąż J ane Fonda). H . Marcuse staje s ię 

teoretykiem nadchodzącej „re wolucji", wychodzi jego głośna ksią
żka „Człowiek jednowymiarowy". Wybuchają r ozruchy murzyń
skie. Powstaje Ruch na rze cz Wolności Słowa. 

W Kaliforni zawiązują się pierwsze grupy ruchu hippies (ne
ga cja zast anej kultury, cywilizacji, wyzwolenie seksualne, n ar
kotyki, sprzeciw w obec przemocy), 

1965 

W styczniu centrum amerykańskiej kontestacji - Berkeley 
w ygrywa: władze przywracają prawo działalności polityczne j na 
terenie uniwersyte tu. Pastor M. L. King organizuje słynny m arsz 
antyrasistowski w Alabamie. 
Trzech studentów s1iala się żywcem (J) rotest 1irzeciwko wojnie 
w Wietnam ie). 

Na arenę r ewolty wkracza Holandia. W Amsterdamie kształ

tu je się ruch „provo" (provos, prowokacja, źródłosłów u liczn i
kowsko-chuligański). Provosi grupują sporo s tudentów i arty
s tów, wyznają filozofię „provotariatu" - obecnych w krajach 
rozwiniętych w ielkich grup młodego pokolenia w yobcowanych z 
konsumpcyjnego systemu społecznego . Provosi .iak radykałowie 

z amerykańskiego SDS rzucają wyzwanie systemowi jako całości. 

W Anglii kontestacja młodzieżowa przyjmuje niekied y fo r my 
półprzestępcze (agresywne bandy Rockers i Moods np.) 

1966 

USA. Protest przeciw agresji w Wietnamie na dobre staje 
się silą napędową Ruchu, choć badania opinii publicznej ujaw
niają, że jeszcze połowa studentów Ameryki popiera wojnę. For
muje się ruch „diggcrs", odbijający pewne hasła holenderskich 
provosów. Na siedzibę - „magiczne miasto" (provosi mają tak
kie w Amsterdamie) wybierają San Francisco. Diggersi krzewią 

ide i; ,. wolnych społeczności", życie · w zamieszkałych przez siebie 

dzielnicach organiz ują całkowicie według własnych zasad. Scią
gają tu liczne komuny h ippisów. Działa tak:i:e inna organizacja 
- Czarne Maski, która hołduje anarchizmowi i w zyw a raczej 
otwarcie do terroru i „spłonięcia w ogniu rewolucji". Do życia 

budzi s ię Women's Lib, ruch wyzwolenia ko biet, na razie ha
łaśliwy, w ojowniczy (palen ie biustonoszy„.). Pod koniec r oku 
strajki wracają do Berkeley. 

Rozkwit przeżywa muzyka: rock i blues, folk - stają się 

częścią ideologii młodego pokolenia, gwałtownie popul aryzują kul 
turę hippiesów i tzw. psychodelic. 

1967 

Ruch kontestacji zbliża się do apogeum protestu i negacji. 
Ogarnia już całe Stany Zjednoczone, w iele k rajów Europy Za
chodniej i Ameryki Łacińskiej. W tych ostatnich młodzież po
dejmuje walkę z dyktaturami totalitarnymi. Na terenie Boliwii 
ginie legendarny Ernesto „Che" Guevar a i staje się bohaterem 
niemal wszystkich odłamów Ruchu. 

W USA zasięg protestów jest coraz większy. Działają Czarne 
Pan tery, „biały" ruch protestu szuka porozumienia z „czarnym". 
Krwawe r ozruchy rasowe. San Francisco i Kalifornia stają się 
światową stolicą wolnego ruchu hippies i pokrewn ych odłamów 
Dzielnica H a jght - Ashbur y staje się na.jwiększą komuną na 
świecie. „Jeśli przyjdziesz do San Francisco, możesz nosić kwia
t y we włosach ... " - śpiewa jeden z ówczesnych b ardów ruchu 
Scott McKenzie. K omuny powstają w całych USA, wiciu hip
piesów ulega fasc~·n acji Dalekim Wschodem, podróżuje do Indii, 

Nepalu. 
Kwitnie kontrk ultura. - w m uzyce, w teatrze (tea tr otwarty, 
typu guerilla.) w poezji utrwala.ją się nowe wzorce życia. 

W RF N trwają strajki studenckie, manifestacje, ak cje, hap

peningi. 

Holenderscy provosi rozpowszechniają m anifest skierowany 
przeciwko zachodniej cywilizacji i jej społeczeństwu, propaguj•\ 
„białe plany" (ochrona środowiska, now a etyka, pacyfizm, nowe 
formy życia zbiorowego). J eden z przywódców P rovo wchodzi w 
wyborach do Rady Miejskie j Amsterdamu, wywołuje to rozłam 
w r uch u („kolaboracja z reżimem", załamanie zasady antyinsty
tucjonalności ruchu). Provos przekształcają się w hippies. Am
sterdam staje się drugą (po San Francisco) stolicą Dzieci Kwia 
tów. Aktywizuje się młodzież włoska. 



• 

1968 

Rozpoczyna się rok, który w k ilku krajach wstrząśnie pod
stawami ustroju kapitalistycznego. 

Na czoło wydarzeń wysuwa się rozwój sytuacji we Francji, 
gdzie grupy rozpolitykowanych studentów i młodzieży działają 
coraz radykalniej. Prym wiedzie grupa wściekłych (Nanterre), 
która szczególnie ostro a t akuje system szkolnictwa, model uni
wersytetu itp. W marcu tworzy się t zw. Ruch 22 Marca (odpo
wicdż na aresztowanie studentów w Nanterre), grupuje wszy
stkie odłamy radykalizmu, przewodzi m u „Czerwony Danny" ·
Coh n Bendit. Ruch dąży do „zniesienia imperializmu, neokolo
n ializm u, kultury represyjnej" i wielu przypadłości współczes

nego społeczeństwa. Powstają setki organizacji. Wielki wiec 3 
Maja w Sor bon ie przeciw polityce de Gaulle'a. Po prowokacji 
dochodzi d o zaciętych walk z policją. Paryż jest świadkiem 

barykad. M asowe areszt_owania, także przywódców rewolty. Zamk
n ięc ie Sorbon y. UNEF pr oklamuje str ajk generalny studentó··· 
strajkują także naucz·yciele akademiccy. Kolejne manifest· 
6 m a ja k olejn a brutalna akcja policji, setki rannych, setki a
resztowanych. Protest promie niuje na ' całą Francję, w ykracza 
poza młodzież. Solidarność central związkowych, początek straj
ków robotniczych. „Noc barykad" z 10/ 11 maja. Nanterte przy
pom ina Pałac Smolny, działa „uniwersytet krytyczny". Areszto
w ania, represje, ofiary, pożary, okupacja Odeoni1, okupacja Sor
bony. Centrale związkowe ogłaszają jedn odobowy strajk gene
ralny. W kraju wzrasta psychoza wojny domowej, de Gaulle 
rozwiązuje parlament i zapowiada możliwość użycia siły w całej 

Francji. Jednocześnie spada natężenie fali rewolucy,inej, choć 

młodzież i front lewicy nic ustępują z żądaniami. Strajk zanika, 
życie Francji wraca do normy, studencki komitet okupacyjny 
Sorbony zakończy ł przeszło miesięczną ąkcję. Francuska kon
testacja przegr ywa, ale wywalcza m. in. reformę systemu oświaty 

i szkoln ictwa wyż~zego, której domagała się od rządu.I 

Sytuacja we Francji promieniuje na wiele krajów Europy. 
We Włoszech strajki okupacyjne studentów ogarniają niemal 
wszystkie uczeln ie i ośrodki. Demonstruje Hiszpa nia, gdzie trwa 
dyktatur a gener alissimusa F r anco. 

Anglia. Także fal a stra.ików i m anifestacji. Hasła programo
w e b unt u da wno wykroczyły poza konieczność reformy szkol
nict wa wyższego - jak w całej Europie dotyczą systemu poli
tycznego kapit alizmu. Apogeum kon testacji przynosi Iato; .akty
wizują się m.i n. ruch studen tów uczelni artystycznych MORADE 
nadal p romie niuje London Schoo ł of Economics, energicznie dzia
ł a orientacja anarchistyczno-rewolucyjna (trockiś ci) . Funkcjon ują 

liczne komuny, niezależna i podziem n a prasa, gniewna muzyka 
młodzieżowa przeżywa szczyty powodzen ia. J ed nak jak i w kon
t ynen talnej Europie ruch zaczyna nieuchronnie tracić d ynam izm, 
nie zysk awszy szerszej bazy w innych war stwach społeczeństwa 

brytyjskiego. 

W samej Ameryce wrze nie kontrk ult ury n ie us taje. Nie tylko 
kontrk ultur y - w r eakcyjnych zamachach giną : pastor Martin 
Luther K ing i senator Robert Kenedy. Trwają zamieszki n a un i
wersytetach. Studenci strajkują głównie przeciwko wojnie w ie t 
na msk iej. Powstają i dzi ałają nowe or ganizacje i s towarzysze
nia studentów i intelek t ualistów. R uch hipp isów, choć u apo
ge um popularności (l iczne k omun y, wiele przetrwa d o dziś) „uni
cestwia się" i przekształca w r uch Yippies (od You th Interna
tional Par ty - Międzynarodowa Partia Młodzieży) co oznacza 
upolit ycznienie programu i radyk alniejsze metody działania. P o
licja pacyfiku je opanowaną przez hippisów dzielnicę H aight -
Ashbury w San Francisco. J edno z · głównych wydarzeń tego 
r oku związanych z kontestacją SDS i yppiesami ma miejsce w 
Chicago, gdzie w lecie odbywa się przedwyborcza K onwencja 
P artii Demokra tycznej. Przebywają dzies iątk i tys ięcy młodzieży 

, z całych Stanów, r uch organ izuje altern atywny do Konwen cji 
„Festiw al Ży cia" . Brutalna akcja oddziałów policji przynosi krwa-
we starcia, są ofi ary śmie rtelne, przyw ódcy Yppies trafiają do 
więzienia, s ł ynny okrzyk tłumów „Whole w or ld's watching" ! (pa
trzy cały świat!) uwieczni na płycie zespół „Ch icago". Kontr
kultura przeżywa r ozkwit (muzyka, te a t r, poezja). P rem iera mu
sicalu „H air", śpiewanego m a nifestu pokolenia,. k tóry tryumfal
nie przejdzie przez scen y świata. Prezydentem zostaje Nix on, 
k tóry demonstruje nie chęć pogardę d o studentów, in telektuali-
s tów I kontrk ultury. -

Zapalne wydarzen ia i bunty nie omijają Ameryk i Łacińskiej. 

Widown ią najkrwawszej łażn i s ta je s ię Meksyk. Zaczyna się <>d 
a t aku policji na młodzież licealną. Wkrótce strajk u je prawie całe 

szk olnictwo średnie i wyższe Meksyku. 
Od sierpn ia również m anifest acje ro botniczo-chłopskie. W wy
niku s tarć z policją ginie 300 studentów meksykańskich. Odpo 
wiedzial ność za masakrę n ie zostaje nil:'dY wyjaśn iona. 

19(i9- 1970 

Mimo nadal istn iejących wiel u ognisk buntu i protestu, mimo 
trwającej wojn y USA z Wietnamem Północnym, polityczny nurt 
kontrkultury s łabnie , dezintegruje się, wskutek różnic wewnę

t r znych, prześladowań przez r odzime aparaty represji i pr zy mu-



s u, także w rezultacie odrz ucenia jego radykalnych programów 

haseł przez większość społeczeństw. 

W St anach Zjednoczonych konwenc ja SDS powoduje prak 
tyczn ie rozpadnięcie się związku - wiodącej organizac ji „stu

dent power". 

Berkeley jest widownią (1969) kolejnych k onfliktów z wła
dzami i policją - słynna akcja o „park dla l udzi". W sierpniu 
na farmę Woodstock w stanie Nowy Jork przybywa pół miliona 
młodz ieży, odbywa się plenerowy festiwal rocka i m uzyki (Jimi 
Hend r ix, Janis Joplin, J efferson Airplane, Grateful Dead i inne 
bożyszcza), który we jdzie do h istorii jako legenda pokolen ia, 
„wspólnota Woodstock". Kontrkultura wchodzi do filmu (sztan
darowy „Easy Rider" Hoopcra i Fondy). Profesor Reich z 
Yale publikuje najgłośniejszą analizę społeczną zainspirowaną 
kontrkulturą - „The Grecning of America" („Zieleni się Ame
r yka"). S ukcesy teatr u otwartego. 

W Holandii (mekka hippies u schyłku lat sześćdziesiątych), 
częściowo na bazie ruchu provosów, powstaje tzw. Partia Kras
nolud ków z programem nowej wspólnoty, społeczeństwa alterna
t ywnego .Partia proklamuje Wolne Państwo Pomarańczowe, n a
wiązując do amerykańskich komun i różnych eksperymental
n ych wspólnot. Mimo chwilowych suk cesów, nic przetrwa ono 
jedna k zbyt długo. 

Dekad a wstrząsów i buntów wchodzi do historii. 

„Zd;mie" - miesięczn ik s po łecz

no-kulturalny, marzec 1983, nr 3. 
A. Ja.włoska, 
Drogi kontrkultury, 
PIW, Warszawa 1975 
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