
Projekty te były eksponowane  w  Autor-
skiej Galerii ZA (ha,ha) blisko 40 lat.      

  
 
     

  
         
  

  

  
   Słowo wprowadzające       Co zrobi z tymi pracami  – nie wiem.  
Każda instytucja ma swoje tajemnice, a ja-
kie ma tajemnice „Zachęta”,  boję się o tym 
nawet  pomyśleć –  skoro jednak ten budy-
nek ma w swojej nazwie takie słowa, jak 
„Galeria Narodowa”, to właściwie wszystko 
powinno być niejako dogłębnie „przezro-
czyste”.  I oby tak było. 

 
     W tych dniach odwiedziła  nas  pani ku-
rator  z „ZACHĘTY”, obejrzała a nawet 
obfotografowała dokumenty dotyczące 
Mariana Bogusza (1920-1980) i zabrała kil-
ka plansz  z  ”Międzynarodowym Osiedlem 
Twórców w Rawce”.  

 

Wiesław Sokołowski

Zobaczymy, co zrobi władza ? 
motto

gdy poeta nabiera wprawy w języku
państwo przestaje go rozumieć

                               (Stanisław Stanik)
 

Wieczór autorski Wiesława Sokołowskiego w Domu Artysty  Plastyka w Warszawie. Wystawa „Pokolenie XXX”. 
Widowisko poetyckie „Koncert na kroplę wody” . Rok 1975. 
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1.  
      Poniżej zamieszczam tekst,   pisałem go 
własnoręcznie   w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku; nigdzie nie był publikowa-
ny.     

obfity –  a mam na myśli oczywiście  lata 
siedemdziesiąte ubiegłego wieku. 
 

    Odnoszę takie wrażenie, że dziś daliśmy się 
wmanewrować w taką zmyślnie zastawioną 
pułapkę i staliśmy się już  miazgą wręcz pulpą   
dla tych różnych komisarzy  uzbrojonych      
w prawo i władzę węszycielską. 

     Marian Bogusz komisarz wystawy POKO-
LENIE XXX (1975)  zrobił dla mnie rzecz  
niebywałą  jak na tamte czasy, a mianowicie  
– nie pozwolił aby, moje widowisko „Koncert 
na kroplę wody” – już po  otwarciu – zostało 
zlikwidowane.     

   

    Przecież wokół nas krąży  coraz większa 
„obfitość”  w coraz większym asortymencie –   
a ta „obfitość”  czyli to „uduchowione nic” 
próbuje  zarządzać  nami .  Doszło nawet  do 
tego, że mamy żyć na ich miarę i  „sztuka” ma 
być krojona także  na ich miarę.  

 

     Tak wyszło – że byłem pozbawiony  wtedy 
wszystkiego – ale byłem młody i tak napraw-
dę miałem gdzieś te ich nadęte,  kłamliwe, 
oszczercze praktyki.  
 2.       Zresztą i dziś mam tu nadal niewiele do 
powiedzenia. Na razie wiem tylko  tyle,  że 
jest przygotowywana w ZACHĘCIE i to od 
wielu miesięcy,  wystawa dotycząca Mariana 
Bogusza. Stąd  niejako odruchowo zacząłem  
przeczesywać nasze archiwum.  

      Komuniści mieli jakąś nieobliczalną  sła-
bość do słowa pisanego. Słali to tu, to tam 
różne raporty, różne opracowania, różne wy-
tyczne. Co więcej, pisali doktoraty, stawali się 
profesorami; byli  alfą i omegą – i do tego 
stopnia byli  zajęci swoimi karierami, że za-
pomnieli o jednym –  zapomnieli o prawdzie.   

 

     Znalazłem wiele dokumentów tj. zdjęć, 
różnych  notatek, artykułów prasowych  a na-
wet taśmy magnetofonowe, z głosem Bogu-
sza,  które przeleżały u nas  ponad 40 lat. 

       

     Popatrzmy kto dostawał i dostaje  nagrody 
i to za jakie dzieła, posłuchajmy ich rozmów. 
   

     Zresztą w wielu moich książkach zawsze 
kilka kartek poświęcałem  Marianowi, a na-
wet udało mi się sprowadzić jego obrazy        
z MUZEUM  NARODOWEGO  oraz z  ZA-          
CHĘTY  na nasz Festiwal Sztuki Najnowszej 
ZA. 

   

Czyli,  to „wielkie nic”  przejmuje coraz więc-
ej pod swoje władanie. Bogusz, kiedyś powie-
dział,  że  „myślenie a nie widzenie jest moto-
rem wypowiedzi malarza”. Można dodać, że 
nie tylko „malarza”, ale  nas wszystkich. 
Problem w tym, że to myślenie zależy od 
prawdziwych faktów, a nie od zmanipulowa-
nej rzeczywistości. Propaganda i prawda 
chadzają przecież różnymi drogami. 

     Cena wolności jest, jednak to psychiczne 
zwyrodnienie, ma coraz większe zaplecze. 

 

     Dziś  w sposób naturalny wracam więc 
myślą do tamtych dni i do rozmów, dyskusji 
w domu  Bogusza przy ul. Kopernika 32 oraz 
pamiętam nasze przemieszkiwania  z Jurrym  
w obszernej ciężarówce, która stała sobie z ty-
łu, na maleńkich dziedzińcu ZACHĘTY. 

 
3. 
     Kilkanaście miesięcy temu otrzymałem 
od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego medal GLORIA ARTIS. Do tej pory 
nie odebrałem tego medalu. Poprosiłem 
Panią kurator z „Zachęty”,  aby na werni-
sażu  Mariana Bogusza (1920-1980) wrę-
czono mi to odznaczenie. Zobaczymy, co 
zrobi władza, ze swoim własnym medalem?  

 

      Dziś takie „zabawy” są już  niemożliwe. 
Pełno wszędzie różnych kamer.  Samochody 
zaś tak są uszczelnione, a w szczególności te 
samochody różnych placówek centralnych, że  
artysta bez specjalnych przepustek nie ma 
szans nawet  zawiesić swojego oka, a cóż do-
piero wysypiania  się do woli. Niemniej z róż-
nych luk, z różnych niedopasowanych  drzwi 
korzystaliśmy w  tamtych  czasach  w  sposób 
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POKOLENIE 
XXX 1975 

 
     Fakty. Tu podobno liczą się fakty, one są 
podobno jedynym  argumentem. To, co czujesz – 
ty, ja, my – jest mało ważne. Liczą się Twoje 
realizacje, programy, audycje, książki  itd. 
  
     Nowa szansa – mówią – wystawa poko-
leniowa, wystawa, którą możesz przegrać albo 
wygrać. Oto wszystkie galerie otwarte dla 
młodych –  pokażcie co macie do powiedzenia, 
młodzi. Buntować się jest łatwo, ale coś ponad 
zrobić, zobaczymy? 
 
     Jednym słowem, przez wiele lat można dobi-
jać się do drzwi, jednak kiedy wreszcie te drzwi 
zostaną z trzaskiem wyłamane, okazuje się, że 
bardziej ta brama istniała w naszej świado-
mości, niż w rzeczywistości. Choć w tym przy-
padku  brama  ta  nie tylko istniała, ale była so –  
 lidnie wyfasowana i jeśli otwierała się, to tyl-

ko na chwilkę, kto zdążył się zabrać, to dob-
rze, a kto nie, to jeszcze lepiej. 
     
    Niemniej mój scenariusz wystawy prze-
szedł. Przystąpiłem do realizacji widowiska 
pt. „Koncert na kroplę wody”. Miejscem eks-
pozycji była wskazana przeze mnie sala        
w podziemiach Domu Artysty i Plastyka na 
ul. Mazowieckiej w Warszawie. 

 

 
    Nie czas na dokładne opisy scenariusza; dla 
celów mojej książki wskażę kilka sytuacji: 
  
pierwsza – kiedy usiłowano już w trakcie 
przygotowywania wystawy nie dopuścić do 
zrealizowania jej; 
 
druga – kiedy po wernisażu wystawy zam-
knięto moją ekspozycję; 
 
trzecie – kiedy starano się w czasie 
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wizyty ministra Kultury i Sztuki J. Tejchmy 
nie dopuścić do tego, aby minister obejrzał 
moje widowisko. 
 
    Wracając więc do pierwszej sytuacji – tuż  
przed wernisażem, zakomunikował mi oficjal-
nie komisarz , że nie będzie tu mojej wysta-
wy, ponieważ  ta sala jest przeznaczona dla 
dwóch panienek; dalej powiedział, że taka de-
cyzja zapadła teraz, ponieważ prace, które 
chcę pokazać nie nadają się – ich zdaniem – 
do umieszczenia   na wystawie. Zresztą – oś-
wiadczył mi komisarz w dalszej rozmowie – 
komisja będzie tu za godzinę, aby zadecydo-
wać ostatecznie. 
 
     Byłem w sytuacji beznadziejnej, praktycz-
nie nie miałem żadnych prac, bo przecież nie 
one były istotą mego widowiska, z drugiej 
strony nie jestem plastykiem. Zrozumiałem,  
 
 

 

 
 
że oni nie dopuszczą do tego, aby odbyło się 
to moje widowisko. Podjąłem wręcz „nieobli-
czalną” decyzję, poszedłem  na akademię        
i wypożyczyłem kilka grafik Z. Kota.  
 
     Przyniosłem te grafiki a kiedy przyszła 
komisja, rozłożyłem jego prace. Coś między 
sobą poszeptali, badawczo się rozejrzeli po 
sali  w której już moja wymarzona konstruk-
cja stała. Udawałem naiwnego, prawie że nie 
zwracając na nich uwagi – pracowałem.  
 
     Oświadczyłem tylko tonem bardzo oficjal-
nym, że prace posuwają się według zatwier-
dzonego przez nich scenariusza i że „serdecz-
nie” zapraszam ich na wernisaż.   
 
     Komisja przyjęła moje oświadczenie i pro-
wadząc  między sobą  luźne rozmowy na te-
maty ogólne, wycofała się na górę. Ja nato-
miast zebrałem grafiki w teczkę i odniosłem 
na akademię. 
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     Kiedy wróciłem, już czekał na mnie wys-
łannik komisji oświadczając mi, że ponieważ 
nie jestem plastykiem, za stronę plastyczną 
odpowiedzialny będzie Rafał Strent. Oczywiś-
cie „zgodziłem się”. Strent przyszedł, wysłu-
chałem jego uwag, grzecznie. Następnie prze-
prosiłem wszystkich, zamknąłem salę  i ws-
pólnie, razem z „Ho” pracowałem młotkiem, 
siekierą i gwoździem, gdyż wernisaż tuż, tuż. 
 
     Im bliżej otwarcia wystawy tym bardziej 
wiedziałem, że ekspozycja ujrzy światło 
dzienne. 
 
     Ogarnął  mnie nastrój „radosny”, bowiem 
to, co robiłem było tak inne, tak w drugą stro-
nę, że na samą myśl o tym,  czułem w sobie 
radość. 
 
     Wernisaż był moim ogromnym zwycięs-
twem. Tłum ludzi, gratulacje. Wyłom 
 

  
  
 

 

zrobiłem i  nabiłem w butelkę „dostojną ko-
misję”. Moralnie zwyciężyłem. 
 
     Wracając do drugiej sytuacji – kiedy nas-
tępnego dnia po wernisażu, z huczącym łbem, 
po multum wypitego alkoholu, zjawiłem się   
w Domu Artysty Plastyka, okazało się, że mo-
ja ekspozycja została zamknięta.  
 
     Komisarz wystawy oświadczył mi, że zos-
tali zmuszeni zamknąć moją wystawę, ponie-
waż  teksty znajdujące się tam nie są cenzuro-
wane.  
 
     Czułem, że jest to próba dania mi nauczki. 
Idąc jakby za ciosem zadzwoniłem do Mistrza 
Bogusza. Bogusz zaś zadzwonił do adminis-
tracji, natomiast dyr. Administracyjny ZPAP 
wydał polecenie natychmiastowego otwarcia 
mojej wystawy. 
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     Wracając do trzeciej sytuacji – dowiedzia-
łem się, że wystawę „Pokolenie XXX” ma 
zwiedzać minister Kultury i Sztuki Józef 
Tejchma. 

 

 

 
     Przybyłem na oznaczoną godzinę.  Minis-
ter z grupą podwładnych także przybył. I oto 
co my widzimy. Ministra przedstawiciele 
związku oprowadzają po salach wystawo-
wych, następnie zapraszają na górę do ga-
binetu prezesa, gdzie przy dźwiękach krysz-
tałowych lampek koniaku mówi się na temat 
sytuacji młodego pokolenia w sztuce. Moją 
ekspozycje pominięto.  
 
     Moja obecność jednak niepokoi organiza-
torrów bankietu, aby rozładować „wiszącą bu-
rzę w powietrzu” gospodarze bankietu oznaj-
miają ministrowi, że na zakończenie wizyty 
pokażą mu jeszcze jedną ekspozycję, jest ona 
tak odmienna, dlatego pozwolili sobie poka-
zać ją już na same zakończenie jego wizyty. 
 
  
      Jako autor miałem ministra oprowadzać po 

swojej ekspozycji, co zrobiłem – według mnie 
– w sposób skrótowy. Na wstępie oznajmiłem 
ministrowi, że jest to ekspozycja grupy poe-
tów i malarzy, poświęcona pamięci tragicznie 
zmarłego malarza Eugeniusza Wygockiego  
„Benia”. Dalej powiedziałem, że atmosfera 
jakiej byliśmy świadkami na przed chwilą 
skończonym bankiecie, na pewno – moim 
zdaniem – nie dotyczy mego pokolenia. 

 

   Następnie zwróciłem uwagę ministra na 
tekst:  
 
człowiek 
któremu odebrano 
na zawsze –  
prawo do twórczego oporu 
czy nawet jawnego buntu 
z biegiem lat staje się wtórnym 
analfabetą 
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któremu nie jest w stanie pomóc nikt 

 

a cóż dopiero – dobrobyt 
graniczący z lękiem niedostatku  pragnienia 
 
     Oznajmiłem ministrowi, że tekst ten jest 
napisany moją własną krwią. Jeszcze do dziś 
pamiętam tę grobową ciszę. 
 
     Następnie pokazałem obraz odrzucony; był 
to obraz z pogranicza kiczu, na którym wyma-
lowane były realistycznie pomniki naszych 
bohaterów narodowych, a wśród nich  była 
także tablica z tekstem niemieckim: „polscy 
bandyci” (tablica z czasów powstania 
warszawskiego). 
 
     W tym momencie włączył się prezes ZPAP 
Michalski, który z niepokojem w głosie wy-
jaśnił ministrowi, że obraz ten został dlatego 
odrzucony, ponieważ nie reprezentuje żad-
nych wartości czysto malarskich.  
 
     To wszystko działo się przy dźwiękach 
opadających kropel wody, które uderzając      
w blachy wydawały dźwięk. 

   
 

 

 
 
     Blachy te były umocowane wewnątrz 
konstrukcji stojącej na środku sali, było to coś 
nieforemnego, kształtem przypominającym 
częściowo krzyż. Konstrukcja ta pokryta była 
solą. Kilka ton soli rozsypanych błyszczało, 
nasycało wystawę swoją mocą. 
 
     Następnie wręczyłem ministrowi folder 
zrobiony ręcznie z prośbą o rozmowę. Minis-
ter przyjął moją ofertę i zaprosił mnie do mi-
nisterstwa. Odprowadziłem dygnitarza do 
drzwi „czarnej wołgi”. Minister odjechał. My, 
wszyscy, w milczeniu rozeszliśmy się. 
 
     Mówię o tym, ponieważ w swojej działal-
ności mogłem liczyć wyłącznie tylko 
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na siebie. Moja droga była z góry przekreślo-
na, bowiem nie była to droga robienia kariery 
drogą administracyjną. Po za tym miałem 
świadomość, że nie mam się gdzie podziać, 
wycofać, że jest to minimum tej ziemi obieca-
nej, która potrzebna jest mojej myśli.    

 

     Odebranie tego minimum równoznaczne 
jest z samozniszczeniem mnie. 
     To zagrożenie towarzyszyło mi, było może 
potrzebne mojej myśli – bowiem tylko w pra-
cy, ale takiej pracy, która jest wynikiem mego 
ducha widziałem szansę dla kształtu mego 
teatru. 
     Brzmi to może patetycznie, ale mnie nie 
wystarczyło pisać wierszy tylko dla pisania. 
Wiersz spełniał w moim wypadku nadanie 
sobie sensu, ujawnienie sensu w chaosie 
moich działań. Trwanie przez kilka lat na 
Krakowskim Przedmieściu i to trwanie nie w 
formie biernego przechadzania się, jak 
 

 
robi to od niepamiętnych czasów do dziś 
Andrzej Partum, ale trwanie jako teatr, gdzie 
zapraszałem setki ludzi, dając im siebie w for-
mie wystaw, wernisaży, wieczorów autor-
skich, gdzie nieraz będąc sam głodny aranżo-
wałem podniebne uczty trwające non stop, po 
kilka dni; to wszystko było moją radosną ha-
rówą, pozwalając mi trwać, pozwalając mi bu-
dować autonomiczny świat, bez  którego 
sztuki być nie może. 
 
*** 
     Ale wracajmy do faktów. Wystawa była 
obiektywnym sukcesem, wystawa ta stała się 
także wyważeniem drzwi; moment ten po-
winienem wykorzystać, ale jak? O, gdybym 
miał wujka w ministerstwie, ale nie miałem 
wujka. Wprawdzie rozpatrywano moje 
propozycje zrobienia następnych wystaw, ale 
było to tylko gadanie po próżnicy. Jednak 
uczyłem się rozmów z urzędasami, uczyłem 
się doceniać tę maszynerię i rozumiałem, że 
droga moja nie tkwi w tym, aby ich przeko-
nać, bo ho, ho, ich nawet śmierć nie przekona, 
ale szukania luk w które mógłbym się wcisnąć 
ze swoją myślą i dłubiąc sobie jakby w przys-
łowiowym nosie, realizować swój teatr. 
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Wydał następujące książki: 
 
1976 - Jeszcze za wcześnie 
1978 - Memoria Arae 
1993 - Trwanie pomimo ISBN 83-900164-0-3 
1998 - Obumarli ISBN 83-905559-5-6 
2002 - Lubię ISBN 83-89027-07-0 
2002 - Martwa Wolność 
2004 - Boże chroń poetów ISBN 83-89087-10-0 

Nota 
 
Wiesław Sokołowski (ur. 27 maja 1944) – polski 
poeta 
 
Organizator niezależnego, ogólnopolskiego 
środowiska poetów, malarzy, rzeźbiarzy "ZA" 
działający na Szlaku Królewskim w Warszawie  
w latach 60. i 70. XX wieku, a następnie w ro-
dzinnej Rawce - obecnie dzielnicy Skierniewic. 
Autor książek poetyckich, redaktor, poeta-
kronikarz, obrońca i promotor artystów 
zepchniętych na margines przez oficjalną 
politykę kulturalną. Jest prezesem Zrzeszenia 
Artystycznego "ZA" i dyrektorem 

2008 - Przecież milczę. Niepokorni Szlaku 
Królewskiego ISBN 978-83-926174-0-2 
2009 - Pieśń o garocie ISBN 978-83-926174-1-9 
2014 - Głos spod murawy ISBN 978-83-926174-
26 
 
Opinie: 
Wiesław Sokołowski - jeden najwybitniejszych 
współczesnych polskich poetów. Urodzony 

Festiwalu Sztuki Najnowszej "ZA". Od roku 1986 
wydaje i redaguje pismo literackie "Trwanie". 
 w 1944 r. 

 W dniu 26 stycznia 2010 w Belwederze został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski a w roku 2015 uhonorowany 
medalem GLORIA ARTIS przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
 
 

W latach 60 i 70 był organizatorem niezależnego 
środowiska twórców ZA. Przez długie lata 
inwigilowany przez PRL- owską służbę 
bezpieczeństwa.                                              

Redakcja „Nieznany Świat”       
1/2007 
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*** 
Czy Sokołowski 
jest męczennikiem za sztukę? 
Wskazywałoby na to blisko 
40 lat ustawicznej walki 
o jej pryncypia i tyleż lat 
wyniszczającej (w każdym 
wymiarze) opozycyjności. 
Jednak w jego wygłosach 
niewiele jest kombatanctwa, 
więcej zaś poczucia powinności 
artystycznej, wierności sztuce 
i samemu sobie. 
Pośród żyjących obecnie 
w Polsce, aktywnych twórców 
poetów, niewielu może 
szczycić się podobną 
konsekwencją koncepcji 
dzieła poetyckiego oraz wizji 
posłannictwa człowieka sztuki, 
co uparty “samotnik” z Rawki. 
 

 
Wspinając się ku górze, 
pragnie unieść również świat. 
Aby jak Atlas podtrzymać rozwój 
najmniejszych nawet istot. 

 
Stanisław Stanik 

BOŻE CHROŃ SOKOŁOWSKIEGO 
Miesięcznik literacki 
AKANT (Nr 6) 2003 

 
*** 
Wiesław Sokołowski jest 
jednym z najciekawszych 
polskich poetów, a ja 
poświęciłem mu kiedyś, 
jeden ze swoich najważniejszych 
reportaży. Nosił tytuł “Trzynasty 
Krąg Sokoła” i został 
opublikowany w 1988 r. 
w tomie “Schody”, za który 
dostałem wyróżnienie 
“Życia Literackiego”. 
 Paweł  Kubiak 

NORMALNOŚĆ KONSEKWENTNA 
Miesięcznik „Literacka Polska” 

(1-2) 2003 
 

 
Marek Rymuszko  

PRZYPADKI METAFIZYCZNE, 2002 
 

*** 
Sokołowski ceni tradycję i ufa 
trwałym wartościom (...) 
 

 
adres pisma literackiego „Trwanie”: 
www.trwanie.com 
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