KR ZYSZT OF ZALES KI
1948 - 2008

„ O tym spektaklu

mów1liś111y

od dwóch lat. Pomys/ Krzysztofa, na
scenariusz muzycznego jJrzedstawienia o festiwalu młodzieży z 1955
rolm, przyjąłem 11atych111iast i to z entuzjazmem. Powsta/a pierwsza
wersja scenariusza, potem druga i 11astę/J1ze. Powolz~ na motywach
/Jrozy Marka Nowakowskiego, powstawa/ integralny teatralny
tekst. Tytu/y utworów muzycznych, zarówno pieśni masowych, jak
i standardów światowych, zaczyna/y wyz11aczal: JJitm scenariusza.
Wtedy pojawiła się clwroba Krzyś/w. Zdążyliśmy jedynie przed
wakacjami spotlcać się z zespołem. Wszyscy wiedzieli...<17'zy. że mamy
mało czasu. W sierpniu olwzalo się że, po męczących zabiegach,
Krzysie!<nie mialjuż siły uczestniczyć wpróbach Podjęliśmy wspólnie
decyzje, że zaczynamy próby muzyczne i bedziemy czelwć, aż jego stan
sie poprawi. Myślę, że obaj nie do koiica wierzyliśmy, że 111oże stać
się cud, ale to, że j ego spektakl powstaje, dawało jakąś irracjonalną
wiare w możliwość dalszej walki - bo przecież 11ie umiera się przed
premi.erą! A jeśli nawet, to uda się jJrzecież oszulcal:śmien', bo będzie
nadal żył w swoim spelctaklu. Do ostatnich dni Krzysztof pracowa/
nad pożegnalnym scenariuszein. Teraz do wypełnienia już tylko moja
CZf'ŚĆ umowy Premiera się odbędzi.e. "
Maciej Engle1i

Absolwent fi lologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
(1971) i Wydziału Reżyserii Pa11stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
w Warszawie (1979).
Debiutowa ł jeszcze jako student w Kole Naukowym PWST
„Ślubem " Witolda Gombrowicza. Za debiutancki spektakl
teatru T V - ,.Parady" Jana Potockiego (1979) otrzymał nagrodę na
Festiwalu Twórczości Tele\\·izyjnej w Olsztynie.
By! wyk ładowcą w Pailstwowej Wyższej Szkole Teatralnej
w Warszawie, a latach 1987-90 Prodziekanem Wydziału Reżyseri i .
Jako aktor wystąpił w ,,·ielu znaczących filmach: Andrzeja
Wajdy („Bez znieczulenia"), Agnieszki Holland („Gorączka"),
Janusza Zaorskiego („Matka Królów", ,J ezioro Bodeńskie"),Janusza
Kijowskiego (,,Indeks'', „Glosy"), Feliksa Falka (,,Idol", „Szansa").
Przy wielu z nich współpracowa ł jednocześnie jako scenarzysta
i autor dialogów.
Od roku 2006 był dyrektorem, i redaktorem naczelnym Programu
2 Polskiego Radia oraz głównym reżyserem Teatru PR
Z naszym teatrem związa ł się w roku 1978 i zrealizowa ł ·
w nim kolejno: „Przebudzenie wiosny" Wedekinda (1978),
„Świecznik" Musseta (1979), „Smoka " Szwarca (we współpracy
z Januszem Wiśniewskim) (1981), „Mahagonny" Brechta i
Weilla (1982), „Ślub" Gombrowicza (1983), „Niech-no t ylko
zakwitną jabłonie!!! " Osieckiej (1984), „Lorenzaccio" Musseta
(1986). Po ponad dziesięciu latach pracy w innych zespołach
(Teatr Współczesny w Szczecinie, Teatr Dramatyczny i Teatr
Ateneum w Warszawie) powrócił do Współczesnego i na Scenie
w Braku zrea lizowa ł „Wagon" Marka Nowakowskiego (2007).
za który otrzyma ł Feliksa Warszawskiego w kategorii „najlepsza
reżyseri a " .
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OSOBY
PRZECHODZIEŃ - Stanisława Celińska
Reżyseria

- inscenizacja Maciej Englert
Scenografia Marcin Stajewski
Kostiumy Anna Englert
Opracowanie muzyczne i aranżacja Janusz Bogacki
Choreografia Jan Pęczek
Przygotowanie wokalne Irena Kluk-Drozdowska
Asystentka kostiumologa Agnieszka Sobieck a
Opracowanie dźwięku Małgorzata Małaszko, Maria Olszewska
Gra zespól muzyczny pod kierownictwem Janusza Bogackiego w skladzie:
Marek Zebura - skrzypce, Marcin Gańko - saksofony, Janusz Bogack i - fortepian,
Toma s z Bogacki - gitara, Paweł Pańta - kontrabas, Marcin Słomiński - perkusja
W scenografii wykorzystano repliki plakatów ze zbiorów Muzeum Plakatu w Wi lanowie. autorstwa:
M ieczysława Bermana, Wojciecha Fangora. Piotra Labużka, Jerzego Srokowskiego, Wlodzimier1.a 7.akrzewskiego.

TOWAR2YSZE
TOWARZYSZ INTELEKTUALISTA Piotr Garlicki
TOWARZYSZ NIŻSZEGO SZCZEBLA Damian Damięcki
TOWARZYSZ Z WIADOMEGO RESORTU Jan Pęczek
TOWARZYSZ Z RADIA- Piotr B ajor
TOWARZYSZ SEKRETARZ Jacek Bursztynowicz
ETATOWA AKTYW1STKA ZMP Joanna Jeżewska
ETATOWY AKTYWJSTA ZMP Wojci~ch Machnicki

STUDENCI ZETEMPOWCY
MAREK - Paweł Ciołkosz
BASKA - Agnieszk a Judycka
WITEK - Mate usz Gr ydlik
WlSKA - Katarzyna Dąbrowska
HANKA - Monika Węgiel
ANKA - Anna Czartoryska (A.T.)
KANDYDAT NA„. - Maciej Zakościelny
KAPUSTA - Przemysław Kaczyński
ZBYSZEK - Maciej Marczews ki
KAOWIEC - Zbigniew Suszyński
OLA - Agnie s zk a Sienkiewicz
MARIKA - Magdalena Nieć
AREK - Artur Got z
JANEK - Sebastian Skoczeń

BIKINIARZE

Inspicjent : Elżbieta Biedrzyck a
Sufler: Jolanta Łusiak

JADŹKA TIRLITUDA - Monika Pikuła
KRÓL PIKIETY - Darius z Dob kowski
BIKINIARZ - Wojciech Żołądkowicz
MAŁOLAT TOLO - Seb as tian Świerszcz

„Życie na różowo" (La vie en rose) Sł. Edith Piaf, sł. polskie Jerzy Bielunas, muz. Louiguy, wyk. Monika Węgiel

Piosenki, ich autorzy i wykonawcy

„Sportowy marsz". SI. WLebiediew-Kumacz, przekl. Wiktor Woroszylski, muz. Izaak Dunajewski, wyk. zespół
„ To idzie

młodość". Sł.

Ludwik Starski. muz. Tadeusz Sygietyński, wyk.

zespół

„Piosenka o planie 6-letnim". SI. Stm1 isław Wygodzki. muz. Tadeusz Sygiet}111ski. wyk.
„Zbudujemy nową Polskę". Sł. Zbigniew Przyrowski. muz. Henryk Swolkiei1, wyk.

„Hymn ŚFMD" (Naprzód młodzieży świata). Sł. Lew Osl2nin, sł. polskie Krzysztof Gruszczyński, mU?. A NowikO\V,
wyk. zespół

zespół

„Czyn! Czyn! Czyn!" muz. Janusz &gacki, wyk. zespół

zespół

„W drodze do Kansas City". Sł.polskie Jan Jakub Należyty, muz Jerry Leiber, wyk Katarzyna Dąbrowska
oraz Alma C7..artoryska, Agnieszka Judycka, Magdalena Nieć, Monika Węgiel

„Jesienne liście" . (Les feuilłes). SI. Jacques Prevert, sł. polskie Jeremi Przyborn. muz. Joseph Kosma,
wyk. Agnieszka Judycka

„Suliko" . Przekł. Aleksander Rymkiewicz, muz. ludowa gruzi ńska, wyk. Maciej

„My Prayer". SI. Jinm1i Kennedy, I. polskie Maciej Englert, muz. Georges & ulw1ger, wyk Monika Węgiel
oraz Alma Czartoryska, Katarzyna Dąbrowska, Agnieszka Judycka

„Nasza piosenka". Sł.Jerzy Ficowski. muz. Tadeusz Sygietyi1ski. wyk.

Zakościelny

oraz zespół

zespół

„Banana Song". SLHarry Belafonte, muz. ludowa z Jamajki, wyk. Dariusz Dobkowski

„Sununertime". Sł. Du Bose, Dorothy Heyward. muz. George Gersh\1~n. wyk Stanisława Celińska
oraz Anna Czartoryska, Katarzyna Dąbrowska, Agnieszka Judycka, Monika Węgieł
„Na strażnicy". Sł. Mirosław Lebkowski, muz. Edward Olew\:zyk, wyk. Piotr Bajor, Artur Gotz, \Vojciech Maclmicki,
Sebastian Skoczeń, Maciej Zakościelny
„I

leć".

(Send Me to the „Electric Chair"). Sł. polskie jem Jakub Należyty, wyk. Joanna Jeżewska

„Do coca-coli rum " (Rum and Coca-cola ). SL Morey Amsterdm1 SLpolskie Jan Jakub Należyty, muz. Jeri Sul!ivan,
Paul Baron, wyk. Anna Czartoryska, Katarzyna Dąbrowska, Agnieszka Judycka, Magdalena Nieć,
Monika Węgiel
„Ameryk a !" (South American Joe) SL Aleksander jellin. Ludwil<Szm<u-agd. muz. Cli.ff F1iend, wyk. Monik a
Dariusz Dobkowski, Sebastian Świerszcz, Wojciech Żołądkowicz
„Wiosną piękne w sadzie

są

Pikuła,

kwiateczki". Sł. A. A ł)111ow. przekl. Jan Gałkowski , muz. Borys Mokrousow, wyk.

zespół

„Chattanooga Choo Choo". SLMack Gordon, sł. polskie Jerzy Kle)'11y, muz. Han-y Warren, wyk. Artur Gotz
oraz Anna Czartorys ka, Katarzyna Dąbrowska, Agnieszka Judycka, Ma gdalena Nieć, Monika Węgiel
„Brzydula i rudzielec". Sł. Eugenia Wnukowska, muz. Jerzy Harald, wyk. Katarzyna Dąbrowska
Wiązanka

piosenek z dwudziestolecia międzywojennego, wyk. Joanna Jeżewska, Wojciech Machnicki

„Zakochana tokarka". SL A. Tyski. muz. M. Januszewicz. wyk. Wojciech Machnicki
„Walc o mostach". SI. Witold Rychter, muz. Tadeusz Kwilx:iński. wyk. Joanna

Jeżewska

„Besame mucho!" Sł. polskie Hern-yk Rostworowski, muz. Consuela Velasąuez, wyk Alma Czartoryska
or& Stanisława Celińska
„Samba na jedną nutę" . muz. Antonio Carlos Jobim, wyk. Stanisława Celińska, Joanna Jeżewska,
Agnieszka Judycka, Monika Pikuła
„Boogie Woogie Bugle Boy". SLpolskie Maciej Englert, muz. Don Raye, Hughie Prince, wyk . Anna Czartoryska,
Katarzyna Dąbrowska, Agnieszka Judyck a, Monika Węgiel
„Kuba wyspa jak wulkan gorąca". Sł. Zygmunt Sztaba, muz. ludowa lat)111oamerykańska, wyk. Maciej

Zakościelny

„Rock Around the Clock". Sł. Max C.Freedrnan, muz. James E. Myers, wyk. Dariusz Dobkowski
„ Ten czas jest w nas". SI. Jan Jakub Należyty, muz. Janusz &gacki, wyk Stanisława Celińska i Anna Czartoryska
oraz zespół
Wykorzystano także fragmenty następujących utworów: „Ain't She Sweet", „Kukułeczka", „La Cucaracha",
„Odrobina szczęścia w miłości", „Pamiętam twoje oc zy'', „Tango portugalskie", Złota pantera".

[Młodzież przyszłością

narodu]*

Mi t-młodości

posiada proweniencj ę poch odzącą z przełomu XIX i XX w., a d ecydującego znaczenia nabrał w czasie I wojny światowej.
ludzie, jako nie zbrukani jeszcze negatywnym wpł ywem teraźn i ej szości, skł onni do radykali zmu, nie przywiązan i do tradycyjnych
wzorców i ła two przyswaj aj ący sobie nowinki, a z drugiej strony, ksz taltujący dopiero swoje pogl ą dy, nied ośw i a d czeni , ufni i bardziej
podatni na manipulacje, byli św ietnym materia ł em do dekonstrukcji i stni ejącego modelu czł ow ieka.
Hanna Świda-Ziemba pisze: „Propaganda była n i esłychanie nastawiona na kokietowanie młodzieży. W tej ideologii mł odzi predestynowani byli do roli kl asy rewolucyjnej.[ ...] p a nowa ło przekonanie, że starzy maj ą różn e uprzedzenia, nawyki, zaskorupia łe umys ł y, a my
musimy spojrzeć krytycznie na ich p ogl ą dy. "
„Trybuna Ludu" wid zi a ł a to nieco inaczej, p ouczaj ąc: „Gł ówne zadanie, jakie powi erzyła organizacji młodzieżowej partia - to wychować nowego człowieka". Na leżąca do ZMP mł o dzi eż w wieku 14-26 lat, jest w okresie peł n i sil, pęd u do ·wiedzy, do walki, nadziei, marze11
i pragnie11 dokonania rz czy pięknych . ,Jest to okres, w którym k szta łtuj e si ę charakter człow ieka, ugruntowuje jego postawa, i deał y i
cel życia . - Partia wymaga od ZMP, aby w jego szeregach rośli ludzie ża rli wej wiary w idee wyzwolenia człow i eka , ludzie pah·iotycznych
uczuć , prawych charakterów, o dważnej i samodzielnej m yś li ." [ ... ]
Młodzi

[Życie w kolektywie]
Naj ważniej szym instrumentem oddzi a ł ywania był kolektyw. Zetempowskie wychowanie zm i erza ło do shvorzeni a z cz ł owieka
antyindywidualistycznego skła dn ika w iększej całości. Miody cz łowi ek m u siał zdać sobie sprawę, że tylko przez Zw iązek je t w stanie
zaspokoić w łasne aspiracje i tylko wpisanie si ę w ofi cjalny nurt p omoże mu w samorealizacji, czy wręcz uła twi życie. Alternatywa,
jak ą stawiano przed nim: albo dzi ałanie samotne, ewentualnie w nieformalnych grupach bez m oż liwośc i rozwoju, albo ZMP, odbierała
wielu możliwość rzeczywistego wyboru; konformi zowa ła j ed nostkę. Ju ż sama przy nal eżność do oficjalnej organizacji młodzieżowej
podporządkowa nej partii rządzącej sta n owiła etap wstępny przy tworzeniu nowego cz łow i ek a, który ul ega ł standaryzacji i uniformizacji.
Działalność członka ZMP była sform alizowana, jego życ i e p odp orzą dkowa ne rygorom: zbiórkom, zebraniom, odczytom, spotkaniom,
podpisywaniu listów gratul acyjnych, so lida r yzuj ących się lub potępiaj ących , czynom sp ołeczn ym, wakacyjnym wyjazdom na żniwa,
ud ziałow i w dożynkach, wa lce z analfabetyzmem, obchodom świ ąt, zajęci om sportowym, sztafetom młodzieżowym , uczestnictwu w
imprezach politycznych, kulturalnych, gosp odarczych. [...] Codzienne r ytuał y. Wszystko w ramach grupy.

l\ilariusz Mazur, ZetemjJOwiec .fa/w oficjalny wzorzec ,.nowego czluwicka „ okresu slali1uncskieRo, [w]: Organizacje
ideologia, dzialalnośc, red. P. Tomaszewski, M. Wołos. Wyd. Adam Marszałek. Toru11 2008

* Tytuły w nawiasach pochodLą od redakcji

mlodz.ieżmce 1c

XX wieku. Strulitury,

[Związek Młodzieży

Polskiej}

ZMP miał wychowywać „nowego człowieka o nowej moralności" i dostarczać kadr dla PZPR. Przede w zystkim jednak być wszechobecnym instrumentem indoktrynacji, zastraszania opornych i zwalczania „obcych wpływów" w środowiskach. Prócz bowiem mobilizowania poparcia dla władzy ZMP stał się elementem presji - na swych członków, ale i tych ich rówieśników, którzy wzbraniali się
przed przyjęciem legitymacji, oraz na nauczycieli w szkołach, przełożonych w zakładach pracy, a nawet na niższe szczeble administracji
państwowej. Członkowie ZMP nie tylko angażowali się (bardziej lub mniej dobrowolnie) w rytuały ideologiczno-indoktrynacyjne typu pochody, wiece i akcje współzawodnictwa w produkcji bądź nauce. Byv;ali również narzędziem nacisku w swoich środowiskach: wygodnym
- i zwykle skutecznym - w eliminowaniu lub zastraszaniu osób niewygodnych ekipom aktualnej władzy różnych szczebli. Pełnili nawet
rolę nadzorców moralności, pilnując - choćby przy użyciu donosu - przestrzegania „socjalistycznego purytanizmu" w stosunkach intymnych. Z jednej strony atakowali „wstecznictwo", a z drugiej zagrażające „wartościom socjalistycznym" bikiniarstwo.
W latach 1952- 1954 ZMP zaczyna niemal rządzić szkołami . Aktywiści próbują dyktować nauczycielom i dyrektorom, jak zorganizować pracę szkoły, czym powinna zajmować się młodzież na lekcjach, a nawet jakie kto ma mieć oceny. Podobnie jest na uczelniach.
Czasem dochodzi do ostrych konfliktów.
Krzysztof Burnetko, Młode gwardie [w.] Polityka,

Niezbędnik inteligenta,

25.IX.2006

Na

legitymację zetempowską

córki

[ ... J
Moja córka dostała zetempowski krawat I poczułem się dumny, jak gdyby na nowo
Dano mi wraz z młodością mój partyjny dowód,
Bo łączy nas nie tylko wspólna krew i słowo,
Lecz wspólna dla nas dwojga sprawa.
[„ .]
Moja córka, co była mi źrenicą oka,
Celem moich wyrzecze11 i codzienną troską,
Sprawiła, że nas droga złączyła wysoka,
Moja partyjna - z jej młodzieńczą, zetemp owską.
Seweryn Pollak. [w:] Poezja Polski Ludowej, Warszawa 1954 r.

[Z felietonu l\1/arka

Hłaski - fragmen t]

. ie rozumie się u nas tego, że młodziez boi się szarości życia.
ie rozumie się tego, że samo słowo „życie" przez wiele wieków w naszej ojczyźn ie rozumiano jako ciężką
drogę do śmierci i nic więcej .
Nie rozumie się strachu przed przemijaniem m łodości, przed brakiem dobrych wspomn ień, miłości ,
szczęsCJa .

ie rozumie się strachu przed zaangażowaniem się politycznym - w tym kraju, gdzie słowo „polityka" przez
wieki równoznaczne było ze słowem „oszustwo".
Marek

H łasko, Podrrlż

w krainf nie/Jorozumie1i, Po prostu nr 30/1954 r.

Marek Nowakowski, Proces poszlakowy (fragmenty)
... Pracowalem na etacie przewodn i czącego zarzą du zak ł adowego ZMP w Polskich Liniach Lotniczych „LOT"
Wytypowany zostałem przez dzi eln i cę , partia nie miala zastrzeżeń . W ten sposób z instruktora
zarządu dzielnicowego awan owalem na szefa organizacji młodz iezowej w jednym z naj większych zak ładów
pracy w tej częśc i miasta. Bylem już w maturalnej klasie i rodzicom o świadczył em stanowczo, że pra gnę być
dz i ałaczem i na razie nie ma mowy o dalszej nauce w szkole. Oczy fa natyka, żar wewn trznego przekonania.
Taki bylem. Nie pomogły ża d ne perswazje ani lamenty. Post awiłem na swoim. Miał em dwuletni staż aktywisty za sob ą To było intensywne terminowanie. W szkole p i astowałem funkcj ę kierownika agitacji i propagandy iarzą du Kola. C zęsto bra ł em udz iał w akcjach społecznych , wygłasza ł em pogadanki i prowad z ił em zebrania pośw i ęco n e kolektywizacji roln ictwa, czujn ości \vobec zakusóvv wroga 1 potrzebie zwię k szenia wysi łków
w budowie p a ństwa robotników, chłop ów i intel igencji pra cuj ącej Ob k u ł em się w literatu rze przedmiotu gł ębie.i
niż inni. Sięga ł em do żróde ł i zap ozna ł em się z Manifestem Komunistycznym , dzielami Engelsa, Leni na, Stali na.
Czy tałem polemiki Włodzim ierza Iljicza z Plechanowern i choć języ k teoretyków stawia] znaczny opór, jednak
nie zn iechęcałem s ię i dz i ęk i chłonn ej pamięc i moglem płynn i e recytować w ł aściwe dla róż nyc h oko li czności
fragmenty z dziel wodzów rewolucji. Chwalili mnie starsi towariysze za wszechstronne opanowanie materializmu dialektycznego. awet zapoznał em si ę z pracą Józefa Stalina o j ęzykozn awstwie . K arm ił e m nie tylko
umysl. ale i serce Lubi ł e m dla poprawy bojowego nastroju recytować urywki z poematu Majakowskiego:
„Niech s i ę brytyjski lew pręży i złotą koroną olśn i ewa . Komuny nikt nie zwy ci ęży ! Lewa, lewa, lewa ... ".
Uchodzilem 7,a erudytę. Pob·afilern równ ież popul aryzować, zbli7,aj ąc prob lematykę do poziomu miast i
wsi. Odczuwałem narkotyczną satysfa kcję, stojąc na mównicy przed licznym audytorium Bylem przekonany.
że posiadłem szczegól ną moc, mogę ludźm i dowolnie pmrndować, wzbu cb..ając w mch gniew i potępi en ie, aplauz
i entuzjazm. Chrze..st bojowy przeszed!em, jeżd.i,ąc po zapad!ych wioskach KuqJiowszczyzny z cyklem prelekcji
o walce z imperializmem i wrogiem wewnęh-zny111_ Rangę misji podnosiła obstawa w składzie dwóch osobników uzbrojonych w broń krótką i długą. Jeden z nich miał nagan w parcianej kabmze, prezent od czerwonoarmisty. (...)
W dornu rodziców zdecydowanie d awa łem odpór wstecznictwu i prz yw i ązaniu do dawnego, obalonego
porządku . Po l emizow ałem zawzięc i e ze starszymi. Najbardziej prowokowa ł mnie pan Kuligiewicz, mecenas
i kawalerzysta, który na imieni nach ojca ni eusta nnie mów ił o czerwonej zarazie i wychwala! geniusz strategiczny m arszałka Pilsudskiego, zwycięzcy w wojnie 1920 roku. Oburialem si ę . Wąsaty uł an i prawnik p atrzył na
mnie z politowani em.

na

Okęci u .

- Summa summarum - Z\vrócil się do ojca - doprowadzaj ą nasze dzieci do zu peł nego ogłupienia, prawda,
panie Antoni?
Ojciec niewymownie zakłop otany, op uśc ił głowę . [ ...]
Miałem pełne ręce roboty. Zebran ia, zobowiązan i a produkcyjne, sprawozdania. Odprawy z aktywem, szkolenia ideologiczne i stała konsu ltacja z komitetem za k ła dowym partii.
Partia spełniała ojcowski e czy jak, kto woli , mac i erzyńsk i e obow iązk i wobec ZMP. M lodzi eżowcy przecież
mieli w nieda lekiej przysz ! ośc i zostać partyjniakami_ Los mn ie obdarzy! doświa dczonym mentorem w osobie
pierwszego sekretarza. Był po radzieckiej szkole. Chętn i e opowiada ! o Magnitogorsku, gdzie pracował w fabryce
i tam przyj ęto go do partii bolszewickiej. Pouczał z cierpliwości ą prawdziwego pedagoga o pracy w aparacie.
Bra ł udzia ł nie tylko w sprawach zawodowych. Uśm i ec h aj ąc się dobrotliwie, radz i ł , żebym nie zapominał
o przyj emno śc i ach.
- Choćby dziewczonki... - za ci ąga! z ru ska i puszcza ł oko.[ ...]
Przygotowywaliśmy s i ę wówczas do zob ow i ązań i czynów produkcyjnych dla uczczenia Zlotu M ł od yc h
Przodown ików i Budowniczych Polski Ludowej. To był nasz priorytet. W tym czasie zaczą łem mieć coraz
p oważ ni ejsze problemy z samym sobą. Czy naprawdę bylem komuni stą? Czy p odążam jedynie s łuszną drogą?
Od dawien dawna w i edzia łem , co to jest n ędza, bieda w ludzkim życiu . [...]
Rodzice ciężko pracowali. Swą pracę nauczyc ielską wykonywa li z powołan ia. Uważa li , że solidna edukacja
stanowi równą szan sę dla każ dego dziecka. Wierzyli w pewien sta ly porzą d ek bytowania na ziemi. N ierówność
i niespraw i ed li wość była wpisana w dzieje lu dzkośc i i jako z ł o konieczne. Oparciem był dekalog. Pokrzepieniem wiara. Hamulcem m ia ła być dobra strona natury człowieka . Ojciec nie ufa ł rewolucjonistom. Uważa ł ich
za burzycieli ł a du spo łecznego. Podpalaczy i rabusiów cudzej własności . Jego przestrogi h·aktowalem jako
naiwne komunały starego pedagoga. Pociągał mnie heroizm bohatera jak harfowa/a si(? stal. Postanowiłem
zostać bojownikiem na pierwszej linii. Mój rewolucyjny bunt silnie był podszyty przeko rą wobec rodzicielskich
nauk. Wynika ł ze szczeniackiego pragnienia radykalizmu.
Marek Nowakowski, Proces poszlakowy, ARCANA 2 (80)/2008 r.

•
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„Mając dwadzieścia lat, bylem gotowy do przyj ęcia każd ej propozycji ideologicznej bez zaglądan ia jej w z ęb y,
byle tylko była rewolucyjna. A to dlatego, że bylem ju ż gotów do mojej w łasnej, prywatnej rewolucji. Mish·zowie
doskonale o tym wiedzieli. Manipulowanie młodością należa ło do ich rutyny. I tak ku mnie śpiewali, trącaj ąc w romantyczną lirę: «Pój dż z nami, miody człowieku. To, co tobie oferujemy, jest dokł adnie tym, czego ty potrzebujesz.
Ty i my chcemy tego samego, różnica między nami jest tylko taka, że my wiemy, jak to osiągnąć , a ty nie wiesz.
Tak, ten świat jest zgn iły, razem go wy kończymy, a potem zbudujemy nowy».
I tak mi a łem szczęści e , że nie urodziłem się Niemcem, rocznik - powiedzmy - 1913. Bylby ze mnie hitlerowiec,
ponieważ technika werbunku była taka sama. Ale dlaczego szczęści e , skoro nie b yło zasadniczej różn i c y między
nazizmem a komunizmem? [.„] Trafiłbym na wojnę po niemieckiej stronie, ja, j uż dorosły, i mia łb ym znacznie
w i ększe szanse popełnien i a dużo brzydszych rzeczy niż te, które popełnił em jako komunizujący pętak w roku 1950.
[... ] Niestety, nie bylem młodzieńcem wyj ątkowym . Z takich jak ja rekrutowano kiedyś zarówno do Hitlerjugend,
jak i do Komsomołu we wczesnym, bohaterskim okresie obu ideologii, zanim przyn al eżność partyjna sta ła się już
tylko k westi ą oportunizmu. Sfrush·owani, niepotrzebni i zblmtowani młodzieńcy są obecni w każdym pokoleniu,
a to, co ze swoim buntem zrobią, za leży tylko od okoli czności". (tekst napisany po angielsku dla Gale Research ontemporary Authors Autobiography Series w USA, w p owy ższym fragmencie zosta ł przełożony na j ęzyk polski przez autora
i opublikowany w edycji Mrożek w Krakowie, Kraków 1990, z okazji Festiwalu Mrożka w Krakowie \V czerwcu 1990 roku).
Sł awomi r Mroże k,

Baltazar, Wyd. Noir sur Blanc, Warszawa 2006

[Ze

wsp o mnień Sławomira Mrożka
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- fragment 2}

Do mojego stalinowskiego czy też pólstalinowskiego okresu na leży objazdowa wystawa antyimperialistyczna.
Nie pam iętam d okładnie , czy miała ona miejsce w 1952 czy 1953 roku. Za pi erwszą datą przemawia idiotyczna
afera stonki ziemniaczanej, o której wspomniano na wystawie. Wim1 obarczano Stany Zjednoczone. Rzekomo
podczas wojny koreańskiej lotnictwo SA mi ał o rozs i ewać w Polsce ston kę ziemn iaczaną - pasożyta atakuj ącego
ziemniaki. Specjalne ek ipy j echał y w każdą niedz ielę „w teren" na poszukiwanie zagrożonej strefy Lotnictwo
amerykaóskie mia ło działać nocą zwłaszcza na terenach Ziem Odzyskanych. Co robi ła noq bohaterska obrona
przeciwlotnicza i polskie myśli wce - nie wiadomo. Stopieó ogł upienia ludności przez prop agandę przevryższał
nawet poziom głupo ty tej że lu dnośc i . Obok dorażn ej stonkowej akcji wystawa zawiera ła wszystkie elementy antyimperialistyczne owego czasu. Ucisk Murzynów, ucisk kolonialny, nędzę proletariatu, degenerację spoleczeóstwa,
upadek m ora ln ości . Przemy kalem przez wystawę z mieszanymi, typowo socjalistycznymi uczuciami. Podejrzewam
jednak, że inni żywili uczucia jednolite i radosne. Pomimo za c i ekłości prasy i pism satyrycznych, opi sujących cocacolę jako „typowy produkt imperialistyczny, którego celem jest planowane zah·ucie społ eczeństwa", s ława tego
napoju za czyna ła doci erać nawet do nas. Ale zbiegowisko w tej części \vystawy było imponuj ą ce . Każdy zap ragnął ,
przeczytawszy slogany o „zatruciu społ ecze ós twa", doznać bodaj przez c hw ilę niebiaóskiej rozkoszy tego zah·ucia.
I każdy h-vvał w mi lczeniu, ponieważ wystawa była pilnie obserwowana przez agentów UB w cywilu. Fotografie
przedstawiaj ące „ nędzę proletariatu" i „upadek mora l ności" c i eszył y si ę nieco mniejszym, ale też wyjątkmvym
powodzeniem. Opu szcza łem wystawę pokrzepiony, jednak p ełen sprzecznych u czuć . Był em oficjalnie zadowolony,
że umacnianie socjalizmu idzie, jak na leży, ale w duchu cieszył em się , że istnieje je..s zcze na świ eci e nadzieja.
S ł awom i r Mroże k,

Baltaza1; op. cit.

I

[Ze ws/Jomnz"eli Romana Polańskiego - fragment]
Stalinizm zaciskał obręcz wszelkimi sposobami [.. .] Radzieckie fi lmy. sztuki i książki słu żyły, między innymi, podkreśleniu ca łkowitej
zależności Polski od bratniego sąsiada. Występui<ice gościnnie 7.espoly radzieckie zadziwia ły świ etnym i insceniwcj;.m1i klasyki. [ .. .]
Natomiast sztuki spod znaku socrealizmu byty tak potwornie nudne. że musiano „organizow;_ić" widownię: przywożono pelne autokary ro·
botników, chłopów i żołni erzy. 7'.darzyło mi sir; kiedyś widzieć, jak drzwi od sali zamknięto od zewnątrz na klucz. żeby publiczność nie uciekla
w c1,asie przedstawienia.[.. .]
Nasze pokolenie reagmvato na klimat stalinizmu w jedyny dostępny nam sposób: słucha liśmy „Głosu Ameryki " i radiostacji sil zbrojnych
Stanów Zjednoczonych, nadających jazz. i ubi era liśmy się możliwie najbardziej prowokacyjnie. Oficjalnie określano nas mianem chuliganów.
Stateczni obywatele l\.rabJ\\·a mówili m nas „dżolerzy" lub „bażanty". Ten, kto chciał zasłużyć na miano „ba żanta", musial w poszukiwaniu
atrakcyjnych ciuchów calymi dniami myszkować po bazarach i nie ża łować pienięd7.y.
Nade wszystko liczylo się obuwie. /'.a naicenniejs?.e uchodziły buty bez naszywanych nosków. Najpopularniejszym materiałem była czarna skóra. ale \\·yżej stawiano niebieski zamsz. Noszono W<.Jskie spodnie. a dł ugie \Vetniane marynarki z sun)\vki lub sztruksu musiały mieć
watowane ramiona. Kolnierzyk koszuli miał być niewielki. jak najszerzej rozwarty. Większość z nas zagina ła rogi do środka , niektórzy prosili
matkę lub dziewczynę. żeby zaszyta je na stale. Obowiązywał je::;zcze jaskrawy krawat. Za\\·iązany w wielki węzeł a Ja Windsor. Sam byłem
szczególnie dumny z żólto-\\-iśniovvego amerykai1skiego krawata. w kształcie karpia - superszerokiego, ze stylizowan<1różą w środku.
W łosy zaczcsy\\'ało sir; do ~/iry, z falą nad czołem. a z tyłu ukladato się coś ~t la ..kaczv kuper''. Prawdzi,,·ie sumienny „baża nt" wkładał
je, zcze na bakier tweedmYy kaszkiet, ,,·ypchany z tyłu gazetą. Przed wejściem do lokalu pluliśmy w dłonie i starannie wygładzaliśmy tłuste
włosy. Kiedy wvbuchala bójka. pod łogę kawiarni zaści elały kulki z papieru gazetowego - faszerunku naszych czapek.
Roman Polaóski. Roma11. przekl. l\ ;tl ina i l'iotr Szymanowsc1-. \\'yd. l'olonia. Warszawa l 9c'9

Czerwone skarpetki Tyrmanda
Caly świat mógł sobie nosić skarpetki. jakie chciał, ale czerwone czy pasiaste skarpetki Tyrmanda nie były po prostu ·karpetkami. Były
v.ryzwaniern i apelem. były niejako kartą praw człowieka i obywatela. byty demon ·tracją Skarpetki te upominały się o praw_o człow1e~a do
odmienna 'Ti, do inności. do wygłupu nawet. Skarpetki te mówiły: „To ja, to ja' Ja nie chcę być jedną z wielu, wystarczy m1, ze jestem jedna
z dwóch." [... ]
.
. .
Stroił się [Tyrmand] przeciwko powszechnemu umundurowaniu, stroił się. co tu dużo gadać - ryzykując. Przec1ez my wszyscy
wyglądaliśmy .wtedy jak m<1ots tunżki. A jeśli kto chciał wyglądać inaczej, to mu wytaczano sprawę o bikiniarstwo. [.. .]
. .
Rzecz w tym, jaką rangę potrafi ł nadać Tyrmand swoim skarpetkom. [...] Symbol ofiarowany nam przez Tyrmanda- skarpetki mianowicie - niejako pow. tal z bruku. a następnie - un iósł się w górę, ku obłokom. tam. gdzie mieszkają marzenia.
Oczywiście dla nikogo dziś nie jest tajemnicą . że byly to między innymi Marzenia o Zachodzie. Ale przeci~ż Zachód ów'. zwł.aszwi
u wczesnego Tyrmanda. nie był tym. czym jest dzisiaj dla nas: zwyczajnym, całkowicie realnym zbiorowiskiem nuast i wsi. gdzie jezd.z1my
na zarobek, do znajomych. i tak dalej. Zachód bvł mitem. krainą wyśnioną, edenem. i wszystkim. co niewiadome.
Agnieszka Osiecka. Szpetni czterdzirsto/etni. !~kry. Warszawa 1985 r.
Rok był pięćdziesiąty, a
Zurawią pam iętnego dnia
CudO\vna karawana szła.
Na jej czele szedl pan Tyrmand sam
I Melomani byli tam.
I tych kilka Ellingtona nut
To był wolności symbol, skrót,
To był radości pierwszy blask
Jak spełnienie najwspanialszych snów
Przez krzyk protestu 1:\.vardych łbów,
Aż do białego świtu dnia
Przez pustą realizmu-soc
Warszawską przerażoną noc
Cudowna karawana szla
więc załapałem się i ja.
\Nojciech Młynarski

Rozczarowanie rzeczywistością komunizmu objawia ło się na różne spo, oby. Asystenci z \i\fydzialu Architektury, którzy robili
dekoracje na II Zjazd ZMP [w styczniu 1955 r.J, nie chcieli już wie zać sztywnej czerwonej ramki, sztandarów i porh·etów. Powiesili po pro tu
mnóstwo papierowych kwiatów.
Zaczęły się rysować dwie koncepcje wychodzenia z kryzysu. Jedną realizowaliśmy my, próbując organizować ludzi do rządzenia po to, by
biurokratyczny aparat nie mógł odbierać nam naszej wolności. Drugą reprezentowali chociażby autorzy tych dekoracji, próbujący j a koś
rozweselić nasz świat, rozbawić młodzież, która była śmiertelnie zanudzana potwornie sztywną i sztuczną atmosferą oficjalnego życia.
Zaczęły ·ię podnosić glosy, że życie ma być wesołe, że ludzie maj ą się kochać, śmiać, bawić się. bo wcześniej mi łość, śmiech, radość też były
wyk l ęte. [ ... ]
Nagle zaczęła się walić cała obowiązująca kultura - czyli sposób życia i myślenia ludzi - obłędnie przesycona polityk ą. Dokonywała
się wielka, spontaniczna rehabilitacja prywatności. [ ... ] Odwil ż przyniosla prawdziwy przełom kulturalny Wali la się zmurszała, urzędowa,
od góry zbudowana kultura, która miała ten podstawowy defekt, że koncentrując si ę na sferze publicznej, nie dostrzegala życia prywatnego.
nie udzielała odpowiedzi na pytanie: jak żyć prywatnie. A w dodatku została narzucona i każde odchylenie od niej było wcześniej brutalnie
mszczone.
Wiec na temat „czy wolno się kochać przed ślubem" łamał wszystkie konwencje. bo do tej pory były tylko wiece na temat wojny w Korei,
amerykańskiej stonki i niemieckich militarystów, ale stopniowo postępujące zmiany polityczne zostaly też błyskawicznie wyprzedzone przez
rewolucję w sztuce. Młodzi ludzie, którzy od dawna w Glosie Ameryki słuchali Willisa Conovera, grywali jazzowe kawałki, ubierali się na
„ciuchach", coraz vvyrażniej i iawniej buntowali się przeciw oficjalnemu życiu. Na przełomie lat 1954 i 1955 nie tylko twórcy kabaretów i teatrzyków, ale wszystkie poważne środowiska artystyczne zbuntowały się przeciwko socrealistycznym nakazom. [.. .]
Zrozumieliśmy, że to, co nas otacza, nie jest dzielem rewolucji. tylko bezpieki. Że to nie jest państwo robotników i chłopów, tylko ubeków i
apara tezy ków.
To poczucie rosło w miarę, jak otwierały się granice bloku. Najpierw pośredn io, trochę symbolicznie - przez k ulturę, potem bardziej wprost
- kiedy stopniowo zaczęli przyjeżcb.-ać różn i ludzie ze świata.
Ale prawdziwy szok przyniósł Festiwal Młodzieży. który gwałtownie otworzył Polskę na Zachód. Może nie na kapitalistyczny
Zachód - bo przyjechała młodzież postępowa, czyli komunistyczna, socjalistyczna, prosowiecka - ale na zachodni ·ty! życia.
Przyjechali ze świata kolorowi młodzi ludzie, którzy ta11czyli. śmiali się, byli gotowi dyskutować na każdy temat, nie bali się żadnych tabu.
[... ]Festiwal Młodzieży[ ... ] ujawni! cale zakłamani e i fałsz tego stylu życia, który byl lansowany jako postępowy. Okazało się, że można być
postępowym, a jednocześnie cieszyć się życiem . nosi ć kolorowe ubrania, słuchać jazzu, bawić się i kochać.
Jacek Kuroń, Jacek Żakow. ki. PRL dla poczqtkująo·clz, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1995 r.

f

[Kolor odzyskany]
W czasie Warszaw ·kiego Festiwalu Młodzieży (1955) ulica owy Świat przyozdobiona była na kolorowo. Nie na czerwono, nie na biało
czerwono, nie na maryjnie, tylko całkiem po prostu - na pstro. Pstre lampki. lampiony, szmatki. kokardki, bufy i bombki huśtały się na sznurkach, spadały z nieba i wygl ądały z okien. Wielki triumf żabojadów w dziedzinie gustu - i ogólnego nastawienia.[ .. .]
Oto nie ma już, na dobre, takich haseł jak „Wróg podsuwa ci coca-colę". Zapodzia ł się gdzieś Wuj Sam Zamiast „Łańcuchowego Psa
Imperializmu" mamy Psa Fafika. [... ] Wypróbowana kreska „wcierek" ustępuje miejsca zygzakowi Picassa. już niedługo wszystkie klubykawiarnie, a także spódnice dziewczyn i krawaty panów, jak Polska długa i szeroka pokryj ą się słynnymi nakładan y mi trójkącikami .
Ap;nieszka Osiecka, Sz/!elni czterdzies/o/et11i. op. cit.

[Ze wspomnid z Marii

Dąbrowskiej]

31 VII 1955 Niedziela
Dziś po południu, mając legitymację „gości honorowych" Festiwalu Młodzieży poszłyśmy z Tul({ na tzw. tadion Dziesięciolecia za Wisłę.
Z taksówki wysiadłyśmy na placu Trzech Krzyży, bo dalej nie puszczano. Szłyśmy w umiarkowanym i wątle owacyjnym tłumie widzów,
gęstniejącym w miarę zbliża.nia si ę do mostu Poniatowskiego. W szpalerze widzów szły delegacje festiwalowe. widziane przez nas jako ręce,
podnoszone co chwila z powitalnym poh·ząsaniem i ubarwione we wszystkie kolory skóry. Upalna pogoda, ·wi sła, co rzadkie - szafirowa.
Plusk oklasków, okrzyki.

a stadion dostały'·my się nie bez b·udu, ale za to siedziałyśmy w cieniu, bo ta trybuna honorowa jest częściowo kryta, a d ługi już cień
daszku pada ł aż na dolne rzędy, gdzie· my iedzia ły. Stadion jest imponującv. na sto tysięcy widzów Trybuny szczelnie zapchane. zdawały
się wyłożone kolorową mozaiką A że prócz lemiej barwności szmatek wszystkim jako bilety wręczano kolorowe numerowane chustki i
tymi chustkami wciąż powiewano - dawa ło to wrażenie, że ludzka mozaika mieni się i migocze \ V słońcu. Sam stadion. z delegacjami równie
kolorowymi tak co do skóry, jak w strojach. też wygląda! nieludzko, jak zaczarowane jezioro kołyszących się barwnych fal. Słowem ludzkosć
w charakterze ornamenh1, lecz ornamentu czego? I skąd w człowieku bierze si ę potrzeba stawania się ornamentem?
Maria Dąbrowska. Dzie1111iki /Hin·oje1111e 19-15· 7955. Czytelnik. Warszawa 1996

[Ze

wspomnień

festiwalowej

tłumaczki]

W sierpniu 1955 roku w Polsce zdarzyło się coś niesamowitego i nieprzewidzianego: został zorganizowany Światowy Młodzieżowy Festiwal Pokoju i Przyjaźni . Przyjechała młodzież z całego świata. W systemie, który wpuszczał przez granice tylko popleczników komunizmu,
był to krok niesłychanie śmiały. [...] Rząd 'vV tamtym roku pozwolił na powiew wolności, trwający tyle, ile jedno uderzenie skrzydeł. Ruszyła
potężna machina przygotowań;
Polska komunistyczna miała pokazać się światu z najlepszej strony. Zewsząd ściągano do Warszawy najlep zych specjalistów. ajznakomitsi graficy i malarze, jak Tomaszewski czy Zamecznik, przyozdabiali miasto.
jak za dotknięciem różdżki, wypełniły się stoleczne półki sklepowe. Ludzie zaczęli zdobywać je szturmem; nigdy nie widziano naraz
takiego przepychu.
Z najdalszych krańców Polski zgarnięto, co tylko było do wzięcia, i przywieziono do Warszawy.
Nadeszło piętnaście niezapomnianych dni zabaw, defilad i bankietów. Oczywiście, wszystko poci osłoną wzmocnionych szeregów milicji.
Starannie dobrano tłumaczy, przygotowano ich i pouczono. Wśród przewodników włoskich byłam i ja. Nauczono nas piosenek,
wybranych nie wiadomo przez kogo i nie wiadomo, jakimi kryteriami powodowanego; były tak staroświeck ie i śmieszne, że w końcu nikt ich
nie zaśpiewał. Przypuszczam, że każdy z nas, przevvodników i tłumaczy, starał się utrzymać równowagę między retorycznym i głupawym
zachowaniem, jakie nam narzucono, a pragnieniem przekazania tego, co najcenniejsze w kulturze i historii Polski. Wszyscy zbyt byli śmy
przyw iązani do tego kraju, w jego autentycznym \Nymiarze, by ukazywać go takim. jakim nie byl.
Każdego dnia program obejmował imprezy sportowe, artystyczne i turystyczne. Na ulicach i placach dniem i nocą występowały wielonarodowe grupy tancerzy i chóry. Bardzo podziwiane były występy zespołów z Ameryki Południowej. l'vlnożyły się pokazy cyrkowe, opery,
spektakle teah·alne, koncerty, filmy, wystawy, konkur y i seminaria, zawody sportowe, turnieje, zabawy i balety klasyczne. A także wycieczki
do miej c najciekawszych historycznie i krajobrazowo.
Ulice Warszawy pełne były młodzieży wszystkich ras, ale największą fascynację wzbudzali Murzyni. Wielu ludzi nigdy nie widziało czarnego człowi eka, nawet w kinie, i dzieci pytał y, czy mogą dotknąć, a nawet skosztować takiego człowieczka z czekolady. Po latach kompletnej
izolacji na piętnaście dni otworzono wrota na świat, choć w sposób kontrolowany. Dionizje.
Rosanna Tocchetto-Lewanclowska, Obywatelka dwóch światów,
Przekl. Aleksandra Kurczab-Pomianowska, Wyd. Twój Styl, Warszawa 2002

'

[Ze wspomnień

Sławomira Mrożka

- fragment 3]

Na wiosnę 1955 roku wydarzyła się rzecz niesłychana: Światowy Festiwal Młodzieży w Warszawie. Po raz pierwszy na dwa tygodnie
otwarto granice, wpuszczając do Polski bliżej nieokreśloną młodzież. Był to postęp oszałamiający - taki, który nie mieści się w głowach
następnych, już bardziej normalnych pokoleń. I my w Polsce odczuliśmy to wtedy jako zapowiedż daleko idących, prawie rewolucyjnych
zmian.
vV Polsce, zwanej Ludową, zmiany jeśli przychodziły, to przychodziły nagle, z dnia na dzień. W kraju pozbawionym opinii publicznej nie
mogło być inaczej. Wiadomość o Festiwalu Młodzieży była równie nagła. ale - w przeciwieństwie do ponurych, przeszłych i przyszłych
dośw iadczeń naszego społeczeństwa, jak na przykład najazd na Czechosłowację czy ·tan wojenny Jaruzelskiego - niespodziewanie
optymistyczna. Radość nasza była tym większa, że przemilczano ca ły aspekt seksualny tego niezwykłego wydarzenia. Pruderia była wtedy
podwójnie wzmocniona przez komunistyczne tabu. Z państwowego, oficjalnego punktu widzenia byliśmy jedynie młodzi i kwita. Pięćdziesiąt
tysięcy młodych Polaków i Polek w Warszawie w zderzeniu z pięćdziesięcioma tysiącami młodych chłopców i dziewcząt z całego świata!
Z pominięciem wszystkich aspektów tego niesłychanego zdarzenia - za krawało to na głupotę rządzących nami. Ale założen ie, że w komunizmie wszystkie zagadnienia daje się załatwić jawm\ bądź tajną silą, znajduje tu uzasadnienie. Erotyzm to jedyna anarchia w znanym nam
wszechświecie.

W dalszym ciągu należałem do zespołu „Dziennika Polskiego". Bylem jeszcze miody. ale już zasłużony. i wybranie mnie na Festiwal
nie przedstawiało 7,adnych trudności. Przygotowania do tak ważnej chwili zajęły mi wiele czasu. Do dzisiaj pamiętam rodzaj bluzy
z niebieskiej popeliny, coś pośredniego między frakiem a robotniczą odzieżą, która mia ła mi nadać odpowiednio dostojny a plebejski szyk.
Bluzy takie wydawano z przydzia łu wszystkim członkom polskiej drużyny. Swoją drogą, wziąwszy pod uwagę biedotę ówczesnej młodzieży,
takie wyjście było wskazane.
W Warszawie wyznaczono mi kwaterę w jakiejś szkole, na terenie getta tylko częściowo odbudowanego. Czterdzieści łóżek na ogólnej sali.
Momentalnie przypomniały mi się barakowe koszary w forcie w Boernerowie i kapral w roli głównej . Nie podobał mi się chaos w organizacji
całego przedsi ęwzięcia. Nigdy nie było wiadomo. który autobus odjeżdża w którą stronę i o której godzinie. Cłu-oniczny brak programu,
poczta wyłącznie pantoflowa, czyli niepewne wiadomości na temat tego, czy dana narodowość będzie przedstawiała swój program i którego
dnia. W rezultacie jeździłem przepełnionym h-amwajem po Warszawie, której nie znalem, dowiadywałem się o programie w ostatniej chwili
oraz spóźnia Iem się na rauty i bale. Mimo to chodziłem po Warszawie jak zaczarowany. Nieustannie kochałem się w coraz to innej, widzianej
z daleka dziewczynie, a raz nawet zatai'iczyłem z Murzynką. I byłoby znośnie. gdyby nie nadeszła nasza narodowa uroczystość w Pałacu
Kultury i Nauki.
Jak dziś widzę we w pomnieniach sale pa łacu, a w nich jakąś setkę ubranych jednakowo Polek i Polaków, trzymających się za ręce
i śpiewających nieśmiertelną pieśi'i Szla dzieweczka do laseczl<a, do zielonego... Nie kwapiłem się do trzymania za ręce, a jeszcze mniej do
śpiewania tej pieśni. Ale olśniła mnie całość tej sytuacji. Oto ja - zdziecinniały stary kretyn - bo już mi szlo dwadzieścia pięć lat - trzymałem
Młodzieży

za ręce równie zdziecinniałego Polaka i Polkę i tai1czylem posuwiście, śpiewając: „ ...do zielonego, cha, cha, cha, do zielonego, cha, cha, cha,
do zielonego". Znajdowaliśmy się w pałacu z falszyvvego złota i sztucznych kamieni. Wrażenie, że kto'· robi ze mnie durnia, było tak silne,
że ogarnięty furią, usiłowałem dowiedzieć się, kto to jest, żeby go zabić. A jednocze ·nie nie moglem tej furii okazać i wykrzywiałem gębę w
fałszywym uśmiechu do publiczności, którą stanowi la „mlodzió z całego świata". Młodzież ta otaczala nas zews7,ąd, bijąc brawo. Doczekałem
do zakrętu i zniknąłem.
Sł awomir Mrożek ,

Baltazar, op. cit.

Świ(!to inne niż wszystkie - fragm ent
Nie ulega wątpliwości, że Festiwal był imprezą propaga ndową, zaprojektowaną na wzór innych stalinowskich
rytuałów. Odbywał się pod nienowym przecie ż hasłem walki o pokój, mającym stanow ić jedynie przykrywkę dla
radzieckiego imperializmu. Miał zamazywać rzeczywisty obraz komunizmu w oczach opinii międzynarodowej
(głównie zachodniej) a w oczach własnego społeczeństwa przedstawić blok komunistyczny jako Mekkę wolności,
przyciągającą pielgrzymów z całego świata . Mimo to sierpniowe święto pod wieloma względami przekroczyło
wyznaczone mu ramy i dało początek przemianom w społecznej mentalności.
Festiwal został zaplanowany z ni esłychanym rozmachem, b yła to naj w iększa tego rodzaju impreza masowa w
dotychczasowej historii PRL. Nie polegała ona tylko na zmobilizowaniu tłumów (choćby naj większych) do udziału
w parogodzinnej manifestacj i czy pochodzie - przede wszystkim stanowiła zakrojone na gigantyczną skalę
przedsięwzięcie logistyczne.
W Festiwalu uczestni czyć miało blisko 25 tysięc y młodzie ży zagranicznej i około 150 tysięcy polskiej - tę drugą
liczbę rozłożono na cztery równe turnusy. Należy zatem przyjąć, że na dwa tygodnie społeczeństwo Warszawy planowano powiększyć o ponad 60 tysięcy osób, którym trzeba było zapewnić kwatery, wyżyw ienie, transport, op iekę
medyczną i tłumaczy - m.in. złożono zapotrzebowanie na 663 tony mięsa, 172 tony węd lin. 772 tony pieczywa i
750 tys. litrów piwa. Organizatorzy musieli też przypilnować, aby ok. 1100 gości honorowych, jurorów, dziennikarzy, filmowców i radiowców, przebywających przez cał y czas w stolicy miało zapewnione odpowiednie wygody.
Program festiwalo\.vy przewidywał łączni e blisko 400 najróżniejszych imprez - od koncertów galow·ych przez
uliczne bale po zawody sportowe w wielu dyscyplinach. Potrzeba było materiałów na dekoracje i kostiumy oraz
budowę estrad, przestrzeni biurowej i magazynowej, nowych linii energetycznych i elefonicznych. Postanowiono
uruchomić na czas Festiwalu oddzielny program radiowy, planowano też nadawanie dwa razy w tygodniu audycji
telewizyjnych. Przemysł sprostać musiał zamówieniom na dziesiątki tysięcy „zróżnicowanych" upominków
i pamiątek.
Piotr Osęka, Święto inne nii wszystkie [w:) Rytuały stalinizmu,
Wyd. „Trio" Instytut Studiów Polonistycznych PAN, Warszawa 2007

[A po Festiwa lu?]
Stalo się to, czego najbardziej bezpieka się obaw iała, że w pewnym momencie ludzie przestan ą się jej bać.
Poziom strachu wśród społeczeństwa po festiwalowym święcie znacząco zma la ł. [ ... ]
Leopold Tyrmand powiedział vvręcz, „że wszystko. co w Polsce wydarzyło się w Paźd zi erni ku, był o skutkiem
zorganizowanego rok wcześniej w Warszawie Festiwalu Młodzieży i Studentów." [... ]
.
.
Sprawozdanie z przebiegu i rezultatów operacyjnego Sztabu Festiwalowego Komitetu do Spraw Bezp1eczenst\va
Publicznego nie sta ło się materialem poglądowym dla kadr aparatu bezpieczeńsnva. W odręcznej notatce sporzą
dzonej na marginesie sprawozdania napisano, że „Wnioski z przedstawionej oceny nie mają znaczenia dla pracy
bieżącej. mogą si ę przyd ać jedynie w wypadku innej, podobnej imprezy".[ ... ]
.
Można przypuszczać, iż bezpieka potraktował a festiwal jako wydarzenie incydentalne. które raczei rne
powtórzy się w Polsce Ludowej.
Wydarzenia z Czerwca'56 roku pokazał y, jak bardzo komuni ści mylil i się w swoich prognozach odnośnie do
zachowań spolecznych w czasie narastaj ącego kryzysu w kraju. Aparat bezpieczeństwa znów dal się za skoczyć .
Bogusław Kopka, Aparat bez/Jiecze1istwr1 wobec V Świalon·eio Festiwalu JVf/odzieży i :>tuden lów
ll' Warszm vie ('Jl hpca - 14 sierpnia 1.955 r) Prze;.;lqd Archiwalny IPN tom 1/2008

[Kłamstwa

tego systemu było kłamstwo. Słowo „pokój" nie oznaczało pokoju, „sprawiedliwość" - sprawiedli·
- masła, a „pieniądz" - pieniądza. Wszystko było prze-, pod- lub zakłamane. Słodycze były czekoladopodobne, szynka z drobiu, Kolumbowie roczni!? 20, sporządzeni według partyjnej linii, podobnie jak twórczość
Mickiewicza, Czterej pancerni i pies i Huta Katowice. Reglamentowane były cukier i Gombrowicz, kolorowe
telewizory i informacje, paszporty oraz prawo do wyrażania własnej opinii.
Kłamstwa uczono wszędzie. T
ajmniej bol e.śnie w szkołach, bol eśniej w urzędach i egzekutywach, najboleśniej
na komisańacie. Przez blisko półwiecze ten system, w różny sposób, zatruł miliony serc i umysłów. Zdewastował w
koszmarny sposób nie tylko środowisko naturalne, ale i środowisko ludzkie: wiedzę o literaturze i historii, polityce
i ekonomii, moralności oraz religii.
„

.„Po latach kłamstw i krzywd nastaje czas nadziei. Zawdzięczamy ją przede wszystkim męstwu i rozumowi
robotników i młodzieży. Nasze myśli i uczucia jednoczą się w powszechnym potępieniu bezprawia i w powszechnym dążeniu do wolności i sprawiedliwości społecznej . Otwarta została polska droga do socjalizmu„.
Fragment rezolucji podjętej przez pisarzy polskich zgromadzonych w Domu Literatury w Warszawie,
w dniu 23 października 1956 roku, Twórczość nr 11/1956
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wości, „masło"

Maciej Zięba. Obawy podstarzałego l10nferencjo11isty, [w:] Po szkodzie? Przed szkodą ?
O Polsce, kapitalizmie i kontemplacji, Wyd. Znak, Kraków 1996 r.
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