
T E A T R P OLSKI WE W R OCLAWIU 

S EZON 1981/82 



Dyrektor i kierownik artystyczny : 

IGOR PRZEGRODZKI 

Zastępca dyrektora: 

JERZY TACZALSKI 

• 

T E ATR KAMERALN Y 

Jerzy Zawiey ski 

ZIEMIA 
NIE J ST 
JEDYNA 

ReżyseTia : 

MARIA STRASZEWSKA 

Scenografia: 

MARTA HUBKA 

Plastyka ruchu: 

LESZEK CZARNOTA 

Prapremiera 27 listopada 1981 



• Jerzy Zawteyskt 

ŚWIATŁO 

Najpierw jest to świ tło, dające nieskal ną, 
da leką wieczność . I które wysoko unosi niebo, 
j uż teraz bez ociężałych chmur. 
Wic;c na jpierw jest t o światło, jak o pierwsza, nieomylna 
obit>tnic , którn przychodzi do nas przez lod y, śniegi, 
pr zez wichry. 
Dopiero późnie j wydłużają się pr mienie słońca, aby budzić 
co skute i zastygł . 
Wtedy j uż zaczyn się wsz stko na dobre. 

Któregoś dnia zmrużymy oczy o słońca i uśmiechniemy się 
w radosnym porozumieniu z niebem i ziemią , że to już. 

T ylko z wsze zadziwia nas, że to tak wcześnie i że jeszcze 
r az da ne nam będzie to przeżyć. 
Bo dookoła nie widać zmian. Nic nie drgnęlo. 
Ale tylko na pozór. 
Już jest światło, ciągle rosnące w górę, jest ostre, 
palące słońce -
i nawet, gdyby nie odezwały si<: ptaki, 
to ziemia powied ziałaby całą prawdę. 

Ziemia: jej zap eh, je-j wilgotna skorupa, 
jej szmery w kałużach , potokach, strumieniach. 
Tak. To wszystk już jest. 
A le dlaczego zadrżała mi ręka, gdy chciałem zapisać 
to jedno i dyne słowo 
,wiosna"? 

Marzec JQ57, w Laskach pod War12awq 

JERZY ZAWIEYSKI, prawdziwe nazwisko Henryk Nowicki (używał 

takż pseudonimów: All Kona r, J erzy Szarski) urodził się 2 października 
1002 roku w Łodzi . Ojciec pis r za Jan Nowicki był nauczycielem, matka 
- Maria Kicińska pochodziła ze zubożałej rodziny ziemiańskiej. Zawieyski 
miał 5 lat, gdy umarł ojciec, co za adniczo wpłynęło na jego dzieciństwo 
i młodość, i spowodowało , że szybko się usamodzielnił. Od w czesnej mło
dości pozostawał pod wpływem radykalnego ruchu ludowego i socjalis
tycznego („Wici", T UR). 

Po ukończeniu szkoły dramatycznej w Krakowie i próbach scenicznych 
w teatrach łódzkich Zawieyski związał się na kilka lat z „Redutą" Oster
wy, najpierw jak o aktor, a później także jako autor. 



Za debiut Zawieyskiego uważano wydaną w 1932 roku powieść „Gd z.ie 
jesteś przyjacielu". Ostatnie ba dania odsłon iły wcześniejsz.y o 8 lat debiut 
pisarz.a - tomem wiersz.y. Głośnym echem odbiły się przedwojenne rea
liz.acje sz.tuk Zawieyskiego: „Powrót Prz.ełęckiego" (reżyserowany przez 
Juliusz.a Osterwę) i „Dyktator Faust" (reżyserowany prz.ez Karola Ad
wentowicz.a). Poza teatrem zawodowym, Zawieyski interesował się teL; 
teatrem amatorskim. Po powrocie z Francji, gd z.ie był instruktorem oś

wiatowym z ramienia Ambasady Polskiej, za j ą ł się organizacją r uchu 
teatrów ludowych. Został dyrektorem wakacyjnych kursów teatralnych 
dla nauczycieli. W okresie okupacji był działaczem podziemia kultural
nego. Dwukrotnie (1942 i 1944 r .) otrzyma ł nagrody na tajnych konkur
sach dramatycznych. 

31 marca 1945 roku Stary Teatr w Krakowie na inaugurację życia tea
tralnego w wyzwolonym mieście rea lizu je dramat Zawieyskiego „Mąż 

doskonały" w reżyserii Ronalda Bujańskiego, ze scenogratią Andrzej:1 
Pronaszki z udziałem najwybitniejszych aktorów, m.in. Małynicz, Ciecier
skiego, Fuldego, Warneckiego. P otem przychodzą głośne re lizacje innych 
sztuk w teatrach całe j Pol k i : „Rozdroże miłości", „Sok r a tes' ', „Wysoka 
ściana", „Miłość Anny", „Oca lenie Jakuba" (grane też w Tea trze Polskim 
we Wrocławiu - premiera 15 luty 1948), „Miecz obosieczny", a t akże zrea
lizowane według jego opowiadail filmy „Odwiedziny Prezydenta" (reż . . r. 
Batory) i „Prawdziwy koniec wi lkie j wojny" (reż. .J. Kawalerowicz). 

W 1949 roku pisar z o trzymał nagrodę Episkopatu Pol ·ki ego za ca ło

kszta łt działalności twórczej. 
Z bardziej znanych powieści Zawieyskiego wymieni należy: „Noc Hu

berta" (1946), „Pokój głębi" (1956), „Romans z ojczyzną" (1 963), „Waw 
rzyny i cyprysy" (1966), „Konrad nie chce z jść ze sceny" (1966), „Korze
nie" (1969), „Pomiędzy plewą a manną" (1971). Zawieyski jest nadto au
torem licznych esejów fi lozoficzno-moralnych, rozważań teat rologicznych , 
wspomnieil i dzienników. W przyszłym r oku na 80-tą rocznicę urodzin 
Zawieyskiego Instytut Wydawniczy PAX rozpoczyna ed ycję dzieł zebra 
nych pisarza. Znajdą się w te j edycji : cała proza, w szystkie dramaty, 
w tym tak wybitne jak „Achilles Chruśc ik", „Protes t'', „Gdy płoną lasy" ... 
oraz obszerny wybór z „Dziennika" - d zieła obejmującego lata 1955-1969. 

Jerzy Zawieyski od 1956 do 1969 r oku był posłem na Sejm, w latach 
1957-68 członkiem Rady Państwa . Po wypadkach marcowych 1968 r oku 
wystąpił wraz z Kołem Poselskim „Znak" z interpelacją do premiera i wy
głosił przemówienie sejmowe, a następnie zrezygnował z pracy w Radzie 
Państwa. Zmarł tragicznie 18 czerwca 1969 rok u. 

Jego twórczość pokoleniu ostatniego dziesięciolecia jest prawie n iezna
na. Książek Zawieyskiego nie wznawiano, sztuki zdejmowano z afisza 
(„Gdy płoną lasy" w reż. Dejmka -tuż przed premierą). Osta tni cza~ przy
niósł pisarzowi szansę powrotu. 

Sztuka „Ziemia nie jest jedyna", napisana latem 1959 roku nigdy dot ąd 
nie była wystawiana . 
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Z „Dziennika" Jerzego Zawieyskiego 

O TEATRZE 

30.lV.1955 Znajomość teatru, poczucie sceniczności. - jest zaletą dla dra
mntopisa rza, a le jest też kulą u nogi, bo liczenie się ze scen:; , z teatrem, 
więc i z widowni ą, onieśmiela do ryzyka i twórczych pomysłów. Zdaje 
się , ż prawdziwi nowatorz. w dramacie, albo nie znali zagadnień teatru 
i sceny, albo świadomie nie liczyli się z nimi . 

8.V.195 5 Zdanie Goethego o dram acie (Rozmowy z Ecker manem ): Jaka po
winna być sztuka, by można ją nazwać teatralną ? - Powinna być sym
boliczna, co znaczy : każda sytuacja p owinna być doniosła sama przez się 
i :za razem otwierać w idok na sy tuację jeszcze bar dziej doniosłą. Bardzo 
słusznie . Mówię o tym samym nieco in czei, ie dramat winien być alu
zyjn y i metafor ycmy. 



19.V.1955 Marcel pisze, że Pirandello miał wielkie poczucie tragiczności 

życia, i że to poczucie świadczy o wielkości jego sztuki. - To prawda. 
Tylko tragizm wydobywa światło, tylko tragizm jest istotną wartością 

sztuki. 

29.IX.1955 (o „Weselu''). Jest to napewno najpiękniejszy i na jdziwniejszy 
dramat w literaturze polskiej. I w obcej t eż nikt tak, w taki sposób nie 
mówił o swoim narodzie. Żeby zmieścić tragedię narodu w cenie szop
kowej, w prywatnym zdarzen iu, jakim jest wesele wiejskie - żeby oLo 
widzieć, że zbiera się tu cała Polska, j j groza, marzenia, małość i wiel
kość - na to trzeba geniusza. Są dwa dr maty tak dziwne w Polsce : „We
sele" i „Dziady". „Wesele" zadziwia swoją formą artystyczną: rozmowy 
rosnące, szasem był jakie, czasem strząsające, nasycone bólem, ironią , 

goryczą, Wyspiański pisał ten dramat jako satyrę, jako bezlitosne oskar
żenie współczesnego społeczeństwa . Pi sał żółcią . Tymczasem, o z tego w y
szło? Wielka tragedia, tym większa, że bez koturnu, bez z miaru stwo
rzenia tragedii. Jest to jedno z tajemniczych zdarzeń w sztuce. Odkrycie 
mimowolne, a le niepowtarzalne. Wab c tak wspaniałego dzieła, tak wie
lorako pięknego - wszystko wyda je się pospolite, nie w arte żadnego tru
du. Po co pisać, gdy jest utwór tak skończony, prawdziwie boski, nie 
ludzki? 

25.VI.1956 („.) Płytki optymizm, publicystyka sceniczna, jednowymiarowość 

postaci - oduczyła od przyjmowani rzeczy, które wyra tają z meta.fi
zyki, a nade wszystko z poczucia tragizmu. Jeśli odczucie tragizmu bytu 
zanika, zanika też sztuka. 

4.VII.1959 („.) Byłoby najlepiej być naiwnym, świeżym, niezbrukanym 
zbytnią świadomością int łektualnym artystą. Trzeba dziecięctwa i ze
goś spontanicznego, nieświadomego. Czy j dnak są artyści niewinni, pokor
ni, ubodzy, zdziwieni, dziecięcy, pro~ci? Czy są dziś . - gdy sztuka pole· 
ga na wyrafinowaniu, znawstwie, ładunku intelektualnym, mądrości, wy
borze, walce, sprzeciwie, buncie? 

2.VIII.1960 Trochę dla własnej pychy: Witold Gombrowicz w liście do 
swej siostry, Ireny, pisał o mnie: „czy Zawieyski wie, że n jego temat 
kilka razy ze światem teatralnym Europy korespondowałem (w związku 

z moimi sprawami)? P owiedz mu to i pozdrów ode mnie, powiedz, że 

tak się złożyło, że i kilka razy o n im rozmawiałem i że nie jest mi wcale 
nieznany, i że moim zdaniem powinien w teatrze narobić szumu. Przekaż 
mu to message". 

Ol IEJ llTEJ LU O El 

Poseł Jerzy Zawieyski: 

P anie Marszałku, Wysoka Izbo! 

Właściwie z powodu złego stanu zdrowia nie miałem zamiaru przema
wiać, ale wypowiedzi dwóch ostatnich mówców z mego okręgu wyborcze
go, k tórzy zakwestionowali mój udział w Radzie Państwa, spowodowało to, 
że mimo wszystko zabieram głos . Bardzo rzadko pojawiam się na tej try
bunie. T k się złożyło, że dziś z tej trybuny mówię z wielkim bólem. 
Muszę zacząć od mowy Premiera Cyrankiewicza, któremu jestem wdzię

czny, że w sposób kulturalny, tak jak to uważał za stosowne, ocenił nas7.ą 
interp lację i że nie obraził posłów, którzy tę interpelację podpisali, mię
dzy innymi - że nie obraził mnie, najstarszego z Kola Poselskiego „Znak", 
pi arza, członka Rady Państwa do tej chwili. 

Polityka może być traktowana w bardzo różny sposób. Polityka 3est 
także szkołą upokorzenia i tę szkołę upokorzenia Koło Poselskie „Znak" 
- - a ja z nim, z moimi przyjaciółmi - nieraz znosiliśmy. 

Muszę zaprotesto ać, na ile mnie tylko stać, z całej duszy, że nasza 
interpelacja, podyktowana została porywem serca, rozumu i sumienia, 
nie była adresowana do żadnej międzynarodówki takiej czy owakiej. 

Na za postawa posłów Koła Pose lskiego „Znak" może być odczytana 
przez his torię z diariuszów sejmowych które są w bibliotece tego Sejmu. 

Przewodniczący Koła Poselskiego „Znak" odpowie na ocenę interpelacji 
tak, jak to uważa za stosowne. Ja mówię tutai osobiście, chociaż w poro
zumieniu z Kołem Poselskim „Znak'' i ta moja mowa jest mową osobistą. 
Ze wszystkich przemówień, jakie tutaj były dotąd wypowiedziane, ocenia-



jących in terpelację Koła P ose lskiego „Znak" najbardziej nrni z bolała 
interpe lacja, jaką dał Pan Marszałek Zenon Kliszko, k tóry powiedzi ł 
między in n mi, że ta in terpelacja stawia nas poza na rod m i że nas izo
luje od narodu. 
Muszę t uta j uczynić uwagę, że mogą być różne kryteria kl przyna le

ży do narodu, k omu się poczucia narodowego nie k westionuje . Mnie sil! 
wyda je, że na jbardziej zawodne są kryteri polityczne, k ryteria politycz
ne oceny, k to do narodu przynależy, a kto n ie przynależy. 

J a nie mam w swej naturze cienia ani ochot y tego, bym miał być 
złośliwy, czy bym miał przypominać pewne r zeczy, a le ja poproszę P an 
Marszałka Kliszkę, ab przypomnia ł sobie, że na te j samej sali t akże były 
czynione interpretacje, k to je t poza narodem, kto jest izolowany, a do
tyczyło to izolowanie i bycie poza na rodem postaci bardzo czcigodnych. 
Marszałek Kliszko, którego osobiście miałem szczęście poznać w pew

nych sytuacjach, jest człowiekiem głębokim i sub telnym i wie, że mów
iąc takie słowa ciężkie dla mnie do zniesienia , wie, że ja nie jestem t yl
ko posłem, członkiem Rady Państwa, ale, że jestem pisarzem i że moje 
imię należy do kultu ry narod u pol skiego, nieza leżnie od tego, czy jako po
lityk prowadzę politykę błędną czy złą. 

Zarzut pana Marszałka Kli zki d otyczył t ego, że Koło „Znak" nie wy
powiedziało się na temat przemówi nia Obywatela Władysława Gomułki 
f nie poparło stanowiska Partii wobec zaszłych wydarzeń . Na to odpowie 
za pewne poseł Stamma. Ja mogę powiedzieć od siebie, ponieważ moja 
mowa jest mową osobistą. 

Otó-t pan Marszałek się myl!, ponieważ o pewnych faktach nie wfe. 
7 marca pisałem swój osobisty list do Władysława Gomułki , którego (te
go lfstu) już potem nie wysłałem. W liście prosiłem Władysława GomułkQ, 

aby odezwał się dobrym słowem do narodu polskiego, bo jego słowa na
ród oczekuje ł że zawsze jest t o słowo ważne. Obywatel Gomułka nie jest 
tylko Sekretarzem P artii . .Test wielk iego formatu P olakiem, k tórem u n a
r ód ufa f który podejmu je zawsze zadania trudne, często niepopularne, 
ale zaw sze podyktowane troską o P olski:, jej r ozwój, o je j miejsce wśród 

narodów świata . Spośród llcznych r ozmów, jakie miałem sr.częścle odby
wać , zapamiętałem 'edną i nie tylką jedną, ale tę 7.wla!:7.C7.ll , k t6r<1 mnle 
umocniła w moich uczuciach patriotycznych dla P olski Ludowej. Chodzi
ło o sprawy gospodarcze i o sprawy przekształceń ekonomicznych naszego 
kraju na !daj przemysłowy, n owoczesn y, zmodernizowany. Tę wiarę w do
brą przyszłość Polski wyniosłem z rozmów z Władysławem Gomułką za 
co jestem mu szczerze wdzięczny. To wiara zakłada wiele ofi r , wyrze
czeń, trudn ych etapów, niełatwych, niepopularnych. Jako pisarz mam 
wstręt do banału i do schematyzmu. Posypują się teraz listy do Włady
sława Gomułki. Na !le m am tego człowieka, jest to człowiek skromny, 
który nie potrzebu je pochl bstw , ani ostentacji po1itycmych. Władysław 
Gomułka jest człowiekiem historii, a nic każdy Sekretarz Partii jest czło
wiekiem historlł. 

I 

Widzę go jako postać dramatyczną z poczuciem odpowicdzia lnosci nie 
tylko za partię, a le za naród polski, który jest organizmem złożonym, 

który ma swoje uwrażliwien ie, kult imponderabiliów, który ma swoje 
wielkie wady obok zalet. I o tym także była kiedyś między nami mowa. 
Mu zę wyznać i adr suję to do Pana Marszałka K ii zki , że ja len naród, 
taki jaki jest, k ocham miłością śmi erte lną . Wierzę, że dla tego narod u 
kierownictwo polityczne w osobie Gomułki t roszczy się o jasną i wielką 
dla n iego przysz łość. Ni ozn acza to wcale, według mego przekonania, 
a by partia nie popełn iała błc;dów. Nie chcę ich wyliczu(:, bo pozytywy prze
wyższają wszelki re.i tr błędów. 

Mam osobiste p czucie, że j slem człowiekiem omylnym, a omylność 

jest cechą człowieczeńs twa, a ta kże cechą różnych ideologii, k tóre nie są 

oderwane od życia. W t ym wypadku myślę o partii, która jest przecież 
związana z życiem, więc i om Ina, mimo swych t wórczych, ciekawych, 
int resujących i nawet wielkich pod względem historycmym koncepcji 
połecznych. Te błędy można zrozumieć. Nic to nie umniej za autorety

towi władzy, jeże li do tych błędów się przyzna. 

Z wielkim mor alnym protestem wysłuchałem przemówienia Józe!:.i 
Ozgi-Michalskiego, a także niektórych innych mówców. Sytuacja, jaka za
s z łn w marcu - to wielka tr aged ia narodowa, k tórej nie można zbywać 

dowcipami. Czy są winni? Jak ich dostrzec? Kog o karać ? Może w szyscy 
j esteśmy winni? Powiedzenie Ozgi-!Vlichalsk iego, że Koło „Znak" jest re
sztówką reakcji w Sejmie na leży do wątpl iwej wartości dowcipów. 

Ponieważ często t u się mówi o Związku Literatów, ja jako pisarz, chcę 
w tej spr a wie zaznaczyć swoją odmienną ocenę wypo viedzi n ostatnim 
nad zwycza jnym -zebraniu Związku Li era t w. 

Proszę gorąco o chwilę m agi i proszę o to, a by 11ie dominowały em -
cje, które mógłbym zrozumieć, ale przecież musi też paść głos chociażby 

ro zwagi. 

Ja do tego środowiska należę, j to środowisko przeżyłem bardzo głę

boko w okresie, kiedy byłem skazany na 8 lal milczenia ponieważ nie 
mogł m się zgod zić mi proponowane i admin istracyjne egzekwowane po
stu la ty rea lizmu socjalist cznego. Sprawa nie jest tak prosta, jak si n 
gól wydaje. J chcę przypomnieć, że nadzwycza jn e zebranie pisar zy trze

ba oceniać z dłuższej p rspektywy niż jednorazowego faktu, bur zliwych 
obrad. Ponieważ w wielu przemówieni eh i enuncjacj eh prasowych sięg 
się dalekie j n ieraz przeszło ci, ja też sięgn w przeszł ść niezbyt oddaloną 

w czasie. 

P isarze polscy od początku państwa ludowego byli w awangardzie so
cjalizmu, dając w swych dziełach swoje gorące, żarliwe poparcie dla no
wej, budującej się Polski socjalistycznej . 

Pod jęli oni ;: powagą i odpowiedzia lnością poslul. t rea lizmu socJali :i
tycznego, byli n awet nieraz bardziej agi a t rami niż pisana rni wierząc 

w formułę głoszoną oficjalnie, że literatura ma być narodową w formie, 



socja li styczną w treści. Pisarze szli rnmiG w ramiG ze współczesną his
torią , a tę historię tworzyła i wyraż la pa rtia. 

A późnie j cóż się okaza ło? Przyszła tzw. od wilż, przyszedł sławny XX 
Zjazd Parti i Związku Radzieckiego, później u nas polski Paźd ziernik. 

Ludzie, k tórzy oddali wszys kie swoje siły t wórcze zosta li , del ikatnie mów
i ąc, za wiedzeni. Jedni pr ze<i:ywali to lekko, inn i przeżywali nie tylk o za ła

manie wewm;trzne, a le wielki dramat twórców, którym historia podcięła 
ich r acje moralne i r acje artystyczne. 

Na pier w zym po Paździ rniku Zj eźd zie nie k to in ny lecz ja, który 
byłem przez 8 lat skazany na nędzG i milczenie , odezwałem się d o p isa
rzy party jnych ze słowem zr ozumienia, dla ich dramatu, dla ich trudnej 
wręcz t ragicznej sytuacji. Słowem przyjaznym, ap !owalem, aby prędko 
otrzą nęli się z depres ji, że niczemu nie są winni, mówiłem, że literatu ra 
jest ich sprawą pierwszą i wielką, a do ówczesn go ministr a kultur y i 
sztuki pozwoliłem sobie na cierpką uwagę, że „d łużej pisarza niż dygni
tarza". 

Ten dramat pisarzy godzien jest szacunku i trzeba się odnosić do tych 
ludzi ze zrozumieni m i d elika tnością. Nastąpiły potem z str ony władz 

kontrolują cych twórczość artystycz.ną fakty przypominające dawn y na
cisk administracyjn . Ból pisarzy, ich zawiedziona wiara wzmogły n ie
chęć do cenzury, do zakazów i wszelkich ograniczeń , zrodziła się nieuf
ność, a z nieufnością obawa i podejrzliwość. Nikt z tak zwan ych czyn
ników oficjalnych nie umiał zna leźć właściwego porno tu pomiędzy wła

dzą a pisarzami. Jeże li były czynione próby, a były, n ie dawały one nie
stety rezu ltatu. Mieliśmy także i takie paradoksy, jak popieranie tzw. 
czarnej literatury Zachodu, kwestionujące j ens życia, a z drugie j strony, 
jeśli idzie o polską literatur , powściąg nic każdej myśli krytycznej lub 
nawiązującej do prądów a rtystycznych, jakie przebiegają przez cały świat . 

Ołówek cenzury robił wiele nierozważnych błędów. 

Nadzwyczajny zjazd warszawski nie był j dynym zjazdem, gdzie pi
sarze u pominali się n ie tylko o sprawy lit erackie, ale o spraw społecz

ne i sprawy polityki k ulturalnej odnoszącej się do t wórców. 

Zdjęcie z afisza „Dziadów" poruszyło do głębi pis r zy. Bylem jeden 
z pierwszych, nie wymieniony tu z nazwiska pr zez P ana Premiera, którzy 
zwrócili się do niego, zdruzgotani moralnie, nie mogąc uwierzyć w decyz
j ę tak bolesną. Bylem zdruzgotany mora lnie z dwóch powodów : jako 
pisar z i jako autor książki, która ostatn io wyszła pt. „K onrad nie chce 
zej ść ze sceny". W tej książce przeprowadzam sposobem artystycznym 
te zę, że dzieje narodu można odczytać z d7iejów teatru. 

Na nadzwycza jnym zebran iu Związku Literatów nie moglem być, bo 
l eża łem w szpitalu, chor y n a serce, a l chcę powiedzieć r zecz, którą mi 
nakazuje sumienie. Jeże li atmosfera na tym zjeździe była burzliwa i go
rąca, to d la tego, że pisarzy wiele spraw bol ało, że to, co s ię stało błędem, 

wyzwoliło ich dramatyczną sy luację, jako p isarzy i jako obywateli zatros-

kanych o los kultury polskiej. Ten, którego coś boli, ulega przewadze emo
cji i ton mowy odbiegać musi od tonu normalnych rozważań. 

Ból ludzki ma swoje prawa, nawet gdyby nie miał realnych uzasadnień. 
Obecny tu na sali obywatel Władysław Gomułka zna te sprawy. Jeże li 

mówi niespokojnie, nawet nieraz wybuchowo, to ja wiem dlaczego tak 
mówi. Nie, żeby chciał kogoś dotknąć, czy obrazić, tylko że go coś boli. 

Proszę, aby Obywatel Władysław Gomułka zrozumiał także innych 
ludzi którzy w ferworze, czy w emocjach bólu, mogli mówić także rzeczy 
nieprzemyślane, niewłaściwe, nawet takie rzeczy, które mogły obrazić, 
którym ja pierwszy się sprzeciwiam. Myślę w tej chwili o przemówieniu 
Stefana Ki ielewskiego. 

Ja si nie zgadza.ro z K isielewskim w innych kwestiach natury poli
tycznej. Ale znam Kisielewskiego i wiem, że pod maską kpiarza nie jest 
to cynik, przeciwnie - -· to człowiek głęboko zaangażowany w życie Polski 
Ludowej, człowiek prawy, uczciwy i odważny (szmer na sali, krzyki). 

Nadto jest to wybitny kompozytor polski, wybitny pisarz, którego imię 
należy do historii literatury i do historii muzyki polskiej. 

Należy 0 11 do chlubnego ogniwa twórców swego nazwiska. Jest synem 
znanego pisarza, bratankiem wybitnego dramaturga polskiego, Jana Au
gusta Kisiel wskiego. 

S tefan Kisielewski, któr y w ferworze mówcy, użył sformułowa1'1 b rdzo 
niewłaściwych, stawał w obronie rzeczy według swego rozeznania i swego 
sumieni słusznych i ważnych. 

Dnia 11 marca około 10 wieczorem został on pobity, pobity ciężko 

na schodach w przyczajeniu przez grupę mqżczyzn - nie wiadomo przez 
kogo. Te pięśc i które spadły na Ki ielewskiego, spadły na przedstawiciela 
kultury polskie j. Stało się to po raz pierwszy \ Polsce Ludowej (szum 
na sali - śmiech. i gfos: plakać trzeba, nie śmiać się) 

I nne nazwiska pisarzy, które też z tej trybuny padły, to czy się je wy
mienia z ironi ą, bez szacunku, trzeba pamiętać, że to są chlubne naz
wiska literatury polskiej. 

Mam tutaj na myśli Jerz go Andrzejewskiego, Mieczysława Jastruna, 
wybitnego polskiego poetę Antoniego Słonimskiego, którego dramatyczną 
sytuację wewnętrzną (tak pięknie) przedstawił Władysław Gomułka w 
swojej historycznej mowie. 

Poseł Ozga-Michalski zaatakował także list episkopatu, dotyczący wy
darzeń marcowych. Według mojej oceny, jest to dokument historyczny, 
list piękny, pełen obywatelskiego stano\llłiska. 

Przechodzę teraz - tak jak tu wszyscy i ja mam do tego prawo - do 
omówienia pokrótce sprawy młodzieży. Wyraź no przekonanie, że dyskusje 
polityczne i wychowanie polityczne przyczyniaj się do właściwej atTno
sfery na wyższych uczelniach. Zupełnie słusznie. Muszę tylko poczynić 

uwagę, że dziś jest to zadanie bardzo trudne, długofalowe i dotychczasowe 
metody politycznego oddziaływania mogą okazać si zawodne. Przez świat 
nie tylko przez Polskę, przebiegaj prądy krytyczne, k tóre jak u nas, by-



naj mmeJ uic oznaczają postawy an lysoc.i alisty znej, czy ;:i n typatrioly znej. 
Jed ny m ze źródeł nie pokojów, jaki ogarnia m lodziei: całego świa t i nie 
ty lko młodzież, jest nieufność d o historii a nawet do wszelakiej ideologii. 
T rzeba zbadać dogłębni źród ła tej nieufności , czy tej ni chęci, a może 

ignorancji? Bo czy niechęć do hi torii ozna za negację włączen i się vJ 

nurt hi storii, czy też jest to spór z historią o hi s torię? 

Pozwolę sobie na pewną uwagę. 

W świecie współczesnym cenny m skróte m pojęc i owym , o dużym ł -
du nku huma n istycznych t reści jest słowo „dia log" . . Jest t o formuła stoso
wa na w życiu umyslowym, ideowym i politycznym. Dialog postulu je pła
llzczyznę porozumienia pomiędzy pr zeci w nymi sta nowi k ami. O dia logu 
w świecie współczesn m mówią politycy, ideologowie, filozofo w ie , nawet 
papieże. 

Można by zaryzykować 1 wierdzenie, wywiedzione z doś iadczeń życia , 

że i stotną tendencją wsp6łcze ności jest dia log, jako forma porozumiewania 
się między ludźmi odmienn ych przekonali ideologicznych, od mi nnych ras 
i kultur. War unkiem dialogu , poza obustronną dobrą wolą jest postaw a 
szacunku dla cudzej odmienności , chęć zrozumienia cudzej racji, swoista 
tra nstendencja na drug ie o człowieka, k tórego nie chce się pochłonąć , 

zagarnąć , czy pr ze ina cz ć . lecz z k tórym chce sic; wspólnie czegoś szukać . 

Je że li tak, to t r zeba coś z wła snej racji za wies ić, a nawet zakwestionować, 

aby w pełni objąć obiek tywność dr ugiej strony, a t akże by obudzić w nas 
poczu cie, że sens życia nie jest tylko w nas sam ych, lecz również poza 
nami. 

W dia logu nie zawsze chodzi o zaproszenie do rozważania zegoś, co 
jest różne i odmienne, ale t kże o to, co na1 jest wspólne, nam - lu
dziom współcz snej e poki. T m, co w każdym rodzaj u dialogu jest pun
ktem wyj ścia i dojścia, to oprócz solidarności duch br terstwa. To ostat
nie s łowo nie jest za wielkie, ani za mocne n awet j eśli je przemilczamy, 
bo ono porusza w nas pragnienie nie zawsze w pełni uświadomione, aby 
wspólnie szukać i w spólnie iść . 

Właśnie t ki dialog prowadziła młodzież ze swoimi profes ora mi i nie
k tórymi rektorami. Na l ży się wdzięczno r:. profesorom, że okazali w ten 
sposób szacun k młodzieży i zrozumi enie dla jej n iepokoju. Zarówno mło
dzież jak i profesorowie wiedzą, że pa ląca sprawa demok ratyzacji życia 

może się stać u n as w obrębie soc jalizmu, lecz nie wbrew socjalizmowi, 
w obrębie partii, iecz nie przeciw p r lii. I o taki dialog młodzież wystę

powała w swoich r ezolucjach, o taki di log wy tępuje także „resztówk a 
reakcji", czyii K olo Posłów „Znak" w Sejmie P olskiej R zeczyp ospolitej 
Ludowej. 

11 lat mojej pracy w Sejmie i w Radzie Paóstwa jest dostateczną moją 
legitymacją , czy jestem przybrany w obcy strój syjon isty, cz w strój 
inny, jak był laskaw to zauważyć pan Marszałek Kliszko. Muszę przy
pomni<>ć tym , co mnie zakw !ifikowa li, że jestem poza n rodem i tym, 
że należę do resztk i r eakcj i, że n a terenie zagr anicznym usiłowałem zrobić 

tyle dobrego dla Polski L ud owej, na ile było mnie stać . 

Muszę przypomnieć, hoć to n ie jest w dobrych obyczajach człowieka 

skromnego, za jakiego s ię U\ ażam, że by łem jedynym Polakiem, człowie
kiem świeckim, k tóry mia ł szczęście rozmawiać w cztery oczy z wielkim 
papieżem Janem XXIII i z Pawłem VI. Rozmowy dotyczyły Polski L udo
wej, mojej Ojczyzny, wobec której mam poczucie służebności . 

Pomawianie m nie, że podpisuj ąc interpelację adresowałem ją do ulicy 
„W. Europy", do syjonilitów, ude rza mn ie ciosem bardzo ciężkim. Czy to 
jest zła w ola , dyskredytacja, obraza? - nie che n ikomu przypisać tych 
intencj i. Może to jest tylko nieopatrzne, w ferwor ze wypowiedziane sfor
mułowanie , ale oświadczam, że wiele sił, energii, czasu, myśli poświęca

łem w ciągu 11 lat jako c:z.łowiek dobrej woli Polsce Ludowej, socjalis
tycz:i7j. ?J'ie~zę w jej przyszło ć, co nie oznacza, abym nie bola ł nad błę
dami Jakie meraz władza n aszego kraj u popełnia . 

J estem nie tylko posłem, m am za szczyt być członkiem Rady Państwa 
Polskiej Rzeczypospolite j Ludowej, służę P olsce nie t ylko działa lnością 

polityczną, ale działalno cią literacką . Ostatnie moje książki, to książki o 
P olsce, książki do dna duszy :zaangażowan , wysnut z zamyśleń nad hi
storią przeszłą i teraźn iejszą n aszego na r odu. 

J estem złym poslem, bo rzadko odwiedzam swój okręg wyborczy z po
wodu coraz gorszego stanu zdr owia (j akiś głos), a le do swoich wyborców 
i do całego spo łeczeństwa odzywam się jako pisarz, jako jeden z twór
ców kultu ry narod owe j. Jakie jest to moje sło o pisar skie, nie do m nie 
na leży ocena . Boli nrni ty lko to, że z autor ytatywn eh ust usłyszałem, li. 
jestem w izo lacj i poza nar dem. T o jest zarzut zbyt ciężki, abym mógł 

przejść nad nim z lekkim sercem. 
Ponieważ d o lej chwili mam zaszczyt być członkiem Rady Państwa , 

a t ę godna ć - przyznaną mi przez Sejm Polskie j Rzeczypo politej L udo
\ e j - traktowałem jako zobowiązanie pa triotyczne i mora lne, pro szę P a
na Marszałk a o to, a by ejm wyrazi ł vot um za u! nia do mnie, a w prze
ciwnym wypadku - aby mnie zwol nH :z zaszczytnego stanowi ka członka 
fl~tdy Pn11 ·twa . (szu m. nielaski ). 

Z „Dziennika" Jerzego Zawieyskiego 

10.IV.1968 („. ) Premier Cyrankiewicz powiedział, że nasza in terpe lacja by
ła dla ulicy i dla „Wolne j Europy". P o premierze z brał głos Ozga-Mi
chalski, k tóry zaatakował nas ostro, nazywając na resztówką reakcji 
w Sejmi P olsk im. Operował dowcipami wątpliwej wartości. P o Ozdze 
za brał głos Kliszko, k tóry zro bil z nas (chodzi o k atol ickie Koto „ Znak" 
i interpela cję do Premiera protestujqcq przeciwko r ozwiqzani om s iłowym 

w marcu 1968) nieomal m orderców dą:!;ących do r ozlewu k rwi. Oświadczy ł , 

że cały naród składa uzna nie d la Partii i Gomu łki („.), · e tylko m y jes
teśmy w izolacji poza narodem. Byłem t ym d gł~ i obur zony, obrażony 



i wstrząśnięty. ( ... ) po b nowilem zabrać głos, wygłosić mowę inną, niż 

tę, którą mia łem napisaną . łożyłem w punktach, co mam powiedzieć 

i odważyłem się mówić z pamięci ( ... ) Mówiło mi się dobrze, m imo szm -
rów i przerywań galerii, na k tóre j byli aktywiści par tyjni. Działo się to 
o godzinie szóstej wieczorem. To był dzień wielkiej, historycznej m owy ( ... ) 
Broniłem nie tylko koła „Znak" a le kolegów pis rzy: Andrzejewskiego, 
Słonimskiego, Jasienicę, zwłaszcza zaś pobitego przez „nieznanych spraw
ców" Stefan a Kisielewskiego. Na k oniec postawiłem wniosek o votum 
zaufania do mnie, jako członka Rady Państwa, ponieważ nie mogę przejść 

do porządku nad sformułowaniem, :i.e jest m poza Narodem. Jak śmiali 

się tak odezwać. ( ... ) O ósmej byłem j uż w domu, później przyszli: Mazo
wiecki, Stamm , Turowicz. 

11.IV.1968 Z r na u Ks. Prymasa, któremu opowiedziałem treść moJeJ 
sejmowe j mowy. Byłem przyj ęty najserdeczniej, z zaufaniem i miłością ( ... ) 
Dzisie jsze obrady Sejmu to był już sabat czarownic nade mną. Wszyscy 
odwołali się do mojej wczora j ze j mowy. Była zorganizowana masowa ma
kabra obelg pod moim udresem. Wystąpienia \Vojewódzkich sekret r zy 
Partii był czymś ohydnym, że n to brak słów (.„) P zakończeniu od
było się w milczeniu przyjęcie moje j rezygnacji. W deszczu i śniegu wy
j chałem z S>jmu już około 6-tej autobusem. 

15.1 .1968 Dowi działem się, że n< lywają depe~w z mojego okręgu wy
borczego, aby mnie pozbawić mandatu poselskiego ( ... ) Był telefon z kan
celarii Rady Państwa , że muszą mi odebrać auto. Zapytałem, czy przy
sługują mi trzymiesięczne pobor y z ty tułu odprawy? dpowledzinno mi, 
że nie. Tadeusz Mazowiecki, najwierniejszy z prz j ciół, podjął ' ię tei:o, 
nby wyjednać mi emeryturę (pisarz m ial wtedy 66 lat). 
Muszę przyznać, że zniosłem ciężko ten akt brutalnych represj i. Jutro 
i dę z r ana do Ks. Prymasa, aby o wszystkim jeszcze raz pomówić spo
kojnie i aby pomodlić się wspólnie w intencji wszystkich trndnych spraw 
polskich. 

11.V.1968 Ciągle jestem jak po c iężkim szoku, lub po chorobie. Dużo no
wych kłopotów życiowych, wobec których jestem bezradny. Gdyby nie 
Staś (prof . S . Trębaczkiewicz - przyjaciel pisarza ) nie wiem, co by si ę 

• talo. 
Otrzymałem setki listów od różnych osób. Zn jomych i niezna jomych, po
pierających m oje wystąpienie sejmowe. Na jpiękniejszy list od Ks. Kar
dynnła Prymasa. Usiłuję trochę czytać, ale nie mogę się skupić. Wydanie 
„Korzeni" i innych m oich książek napotyka na trudności, czemu wcale 
się nie dziwię. Ale podobny los dzielą i.nni pis r ze, uczeni, profesorowie. 
Nie mogę mieć żadnej nadziei, że będzie się mnie oszczędzać . Trzeba mi 
wielkiej siły i odporności . Czy da m sobie - z sobą radę? 

Ks!qctz Prymas Stefa n Wys::iiń skl 
w okresie pn b11t u iv Komańcz11 

FTagment listu - grypsu, Kardynala Stefann Wysz1nisktego do Jerzego 
Zawieyskiego z więzienia w Komańczy. 

(tekst z „Dziennika" pisarza: 6.XII.1955) 

„drogi J erzy! k rótka kar ta, a le pełna oddania i uczuć braterskich n iech 
ci będzie dowodem mej w spólnoty z Tobą. Nigdy nie zapomniałem in vin
culis Christi o Tobie. Pragnę byś wiedzia ł, że Bóg jest Mocny i jak ~r

dzo przystoi by wszystko Go chwaliło i słowem i... milczeniem. Raduj~ 
się, że możesz pisać. Módl się o to bym mógł mówić. le j eżeli więcej 

czci prz niesie Bogu m oje milcz nie jestem gotów nie czynić Ojcu Naj
lepszemu, żadnych wymówek z mego powodu, gdyż Bóg ma prawo całko

wicie uczynić ze mną w szystko. A gdyby nie chcia ł z Tego prawa kor zys
ta ć, t o trzeba się modlić za mną, by starł mnie n a miazgę - pr opter ma
gna m gloriam Suam. Braterskim uczuciem cię Jerzy drogi błogosławię". 

Stefan, kardynał 



Jerz11 Zawle11ski 
w kar11katurze 
Tadeu sza K a11tora 

Uroczy, dobry, nie b r dzo chytry człow iek, j:ikim był Za\ ieyski, trudn 
się orientował do czego się bierze. Mierzył s iły na zamiary. A tak mię

dzy dwiema potęgami , pomiędzy któremi sic; zna l a zł nie bar dzo było moż

na. Niek tóre sprawy jeszcze nie do jrzały do rozwiązania , a w wielkiej 
polityce X IX wieku, k tórej sposoby odzied ziczyły obie Wysokie S trony, 
czy też Wysok ie Sciany, między k tór ymi Jerzy utkwił, wiele polegało na 
cierpliwym czekaniu. A on z ca łą d ziecinną naiwnością , która go wyróż
niała przez ca łe życ ie, myślał, ze t o „już". 

Wszyscy wiemy jak to s ię tragicznie skończyło. Skończyło dla Jer zego . 

.laroslaw I w aszk iewicz, K u ltura, 15.X .1915 

Pr zem ówienie sejm owe Zawieyski e (ło i waz11stki e zdjęcia pochodzą ze zbio
r ów Dzialu. Rękopisów Ossol i neum (r eprodukcje A . Rawa.l ej). 
„Dzienn i k " udostępni! Bogusław W it. 
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