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Na zdjęciu:  
Reżyser Andrzej Wajda na planie filmu "Pokolenie".  
W głębi widać operatora Jerzego Lipmana

Fot. Irena Jarosińska/zbiory Ośrodka KARTA
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K
iedy wpiszesz do Google’a hasło „Andrzej Wajda”, w ułamku se-
kundy dostaniesz ponad milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy in-
formacji. Nie dziwi cię to: to jeden z najważniejszych polskich 
twórców. A raczej – światowych.

Kiedy złożysz do Instytutu Pamięci Narodowej wniosek o udostęp-
nienie dokumentów policji politycznej PRL dotyczących Andrzeja Wajdy, 
dostaniesz 1191 stron akt. Wszystko mieści się w pięciu tomach. To zde-
cydowanie górna strefa stanów wysokich (więcej mają tylko zdeklarowani 
działacze opozycji antypeerelowskiej). A akt musiało być więcej – już choć-
by pobieżne ich przejrzenie pokazuje, że wiele stron zostało usuniętych. 
Najstarsze zachowane, w których pojawia się jego nazwisko – pochodzą 
z roku 1950. Ostatnie opatrzone są datą 24 lipca 1989 roku, kiedy od 
dwóch tygodni Wajda jest już formalnie senatorem RP, wybranym w pierw-
szych od wojny demokratycznych i wolnych wyborach.

Komunistyczne władze skierowały przeciwko reżyserowi dwudziestu 
dwóch tajnych współpracowników, komunistycznych służb (m.in. „Alche-
mika”, „Watrę”, „Chrzana”, „Leśnika”, „Hankę”, „Jeża”, „Stefanię”, „Śmiałego”, 
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„Juliusza”, „Irenę”, „Blask”, „Henriego”, „Przyjaciela”). Siedziało nad tą sprawą 
ponad trzydziestu oficerów, w tym kilku najważniejszych generałów. W ak-
tach znaleźć można informacje i załączniki do informacji, meldunki tajne, sy-
gnalne i szyfrogramy, analizy i opinie, stenogramy z podsłuchów, spotkań 
publicznych, posiedzeń prywatnych, a nawet opisy reakcji widowni w kinach.

System zakładał Wajdzie podsłuch, próbował go skompromitować, 
podgryzał go, jak tylko się dało… Zdziwienie postronnego czytelnika nie-
wątpliwie musi rosnąć. Jakże to? W PRL nie można było robić filmów bez 
nadzoru cenzury, opresji propagandowej i pieniędzy władzy. To wie każdy. 
Wajda jednak filmy robił. I nawet ci, którzy ich jakość by podważali (nie do 
wiary, są tacy), muszą zapytać: ale dlaczego go śledzono niczym tych naj-
większych, zdeklarowanych opozycjonistów, a jednocześnie dawano mu 
pieniądze na filmy? 

I jak to się stało, że ten system przepuszczał ludzi, którzy robili warto-
ściowe i niezależne rzeczy? I że aż tylu ich przepuścił?

*
Gdzie szukać prawdy o tamtych czasach?

W relacjach świadków i w archiwach. Wiemy, że zgodnie ze starą adwo-
kacką zasadą, nikt nie potrafi tak przeinaczyć prawdy jak naoczny świadek. 
Wiemy też, że w mechanizmie powstawania dokumentów ma potężny 
udział tzw. czynnik ludzki i życzeniowa interpretacja faktów.

To jednak nie musi ich przekreślać. Gdzie zatem takich dokumentów 
szukać?

Oto IPN i zgromadzone w nim miliony akt wytworzonych przez służby 
specjalne PRL. Owszem, tematem badań instytutu jest też okres drugiej 
wojny światowej, ale nie to rozpala masową wyobraźnię.

Jak podchodzić do tych materiałów? 
Byli (i są) tacy, którzy najchętniej spaliliby całe archiwa. I to bynajmniej 

nie dlatego, że bali się w nich znaleźć coś przeciwko sobie. Nie. Jednak po-
gląd, że z aktami tajnej policji jest jak z szambem, które musi ubrudzić, 
wyznawało i wyznaje wielu. Ba, czasami argumentuje się także, że jeśli 
system był wielkim kłamstwem, to takim samym kłamstwem musiały być 





Na zdjęciu:  
Ewa Krzyżewska  (Krystyna)  

i Zbigniew Cybulski (Maciek Chełmicki)

Fot. Everett Collection/East News

Andrzej Wajda 
– Nie mieliśmy złudzeń: wojna się skończyła i nie wierzyliśmy, 

że w lesie przeczekamy do następnej.

POPIÓŁ I DIAMENT | 1956
Ukrzyżowany Chrystus wiszący do góry nogami znakomi-
cie oddaje przewartościowanie świata tuż po zakończeniu 
wojny i marzenie ogromnej większości młodych ludzi, któ-
rzy – jak filmowy Maciek Chełmicki – wiedzą, że cudem 
przeżyli, a teraz chcą normalnego życia.
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policyjne analizy, a zatem – nic prawdziwego z nich nie wynika. Rozumie-
my taką argumentację, bo przez wiele lat sami ją wyznawaliśmy z przeko-
naniem i bezinteresownie. Od kilku lat mamy jednak inne zdanie. 

Przyznać też trzeba, że wśród odrzucających archiwa en bloc są i tacy, 
którzy chętnie podsuwają inną tezę – także fałszującą rzeczywistość PRL. 
Ich zdaniem, wszyscy żyli w symbiozie z tamtym systemem, ergo wszyscy 
z systemem tym współpracowali, choćby w najbanalniejszy sposób. A za-
tem nie ma różnicy między szpiclem, który dostawał paszport, aby śle-
dzić polską emigrację, a szarym, acz zapobiegliwym człowiekiem, który 
paszport dostawał za łapówkę czy grzeczną i miłą rozmowę z tajniakiem 
w tzw. paszportówce. (Tu informacja dla roczników młodszych niż 1971, 
 czyli ostatni, którego dotyczyć mogą akta zgromadzone w IPN: do roku 
1989 paszporty w Polsce wydawała obywatelom policja polityczna według 
własnego widzimisię). 

Obie postawy – generalnego odrzucenia akt i przyjęcia ich jako wyrocz-
ni – są sobie bliskie dlatego, że obie przeceniają te dokumenty. 

*
Nie godzimy się na taką wizję, według której czas PRL to okres sowieckiej 
okupacji, a wszyscy komuniści to łajdacy. Że tylko ten, kto w PRL siedział 
z założonymi rękami, jest czysty, a ten, kto tworzył czy działał na większą 
skalę – automatycznie kolaborował z systemem. Że na pewno zniewolony 
był ten, kto z racji swej profesji musiał kontaktować się z władzą. 

Jak więc można było żyć w systemie kłamstwa, a jednocześnie – realizo-
wać swoje marzenia i być sobą? Pokolenie Andrzeja Wajdy od pierwszych 
dni po wojnie musiało dokonywać takich wyborów.

Kiedy Maciek Chełmicki w Popiele i diamencie tegoż Wajdy woła: „Ja chcę 
żyć, po prostu żyć, nic więcej, musisz mnie zrozumieć”, wykrzykuje rzeczy-
wiste oczekiwania milionów młodych ludzi, którzy wiedzą, że cudem prze-
żyli wojnę, i teraz chcą normalnego życia.

Podobnie po wojnie myślał przyszły reżyser. I dziś nie kryje, że dla nie-
go – jak i milionów młodych ludzi – koniec wojny oznaczał przesunięcie się 
ze swymi poglądami mocno na lewo. 
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Andrzej Wajda
– Nie mieliśmy złudzeń: wojna się skończyła i nie wierzyliśmy, że w lesie przeczekamy 
do następnej. Starsi mieli jakieś porachunki, my nie. I nie mieliśmy sobie nic do zarzuce-
nia, bo nie było szans na inną drogę. Może, gdyby żył mój ojciec, mówiłby mi coś innego? 
Tego nie wiem. W każdym razie byłem bardzo rozczarowany tym, że ta przedwrześniowa 
Polska rozpadła się jak domek z kart. Nie tylko ja tak myślałem. Jan Rodowicz, legendarny 
„Anoda”, żołnierz grup szturmowych „Szarych Szeregów”, nie bez powodu od razu zapisał 
się na architekturę i nie myślał o żadnym sprzeciwie. 

Tak: nie wiązaliśmy się z tym, co było, tylko z tym, co będzie.

Dlaczego tak się stało?
Po pierwsze – przejmujące jest poczucie doświadczenia wojennej tra-

gedii. Po drugie – kto wie, czy to nie ważniejsza sprawa – Polacy trwają 
w przekonaniu o tym, że zostali zdradzeni przez Zachód. Nie dość, że jed-
na trzecia przedwojennego terytorium zostaje w granicach radzieckich, to 
jeszcze okrojona Polska nie jest w pełni suwerenna. A wszystko przy mil-
czącej akceptacji demokratycznego świata. 

To argumenty wyrastające z negatywnego myślenia i doświadczenia. 
Ale są też pozytywne.
Podstawowym argumentem „za” – choć po latach brzmieć może to nie-

prawdopodobnie – jest szczera wiara, że będzie można zbudować system 
społeczny bardziej sprawiedliwy niż ten przedwojenny, pozwalający na awans 
wykluczonych i pozbawiony nacjonalistycznych fobii i resentymentów. 

W sumie Wajda zdaje się powtarzać za Stanisławem Stommą, współtwórcą 
krakowskiego „Tygodnika Powszechnego”, przez lata jedynego legalnie ukazu-
jącego się pisma o opozycyjnym wobec komunistów nastawieniu: trzeba było 
wziąć udział w budowie państwa na warunkach narzuconych przez komunistów. 
Stomma tłumaczył: „W Polsce w roku 1945 władzę musiało objąć takie ugrupo-
wanie, któremu Stalin ufał. I tylko temu ugrupowaniu mógł on przekazać Ziemie 
Zachodnie. Gdyby władzę przejął na przykład Mikołajczyk, tobyśmy tych Ziem 
nie dostali. A wtedy do dziś żylibyśmy w nowym Księstwie Warszawskim. Jan 
Nowak-Jeziorański, wielbiony przez naród, powiedział: »Ciarki mnie przebiega-
ją, gdy pomyślę sobie, że moglibyśmy być zmuszeni żyć w granicach ‘Księstwa 



15WITOLD BEREŚ I KRZYSZTOF BURNETKO: WSTĘP

Warszawskiego’«. (…) Czy więc byli zdrajcami? Moim zdaniem takiego zarzutu 
nie wolno a priori stawiać całemu obozowi komunistycznemu w Polsce. Niektó-
rzy, owszem, świadomie przeszli na stronę sowiecką i chcieli Polski sowieckiej, 
ale inni byli temu przeciwni. Nie można wszystkich wrzucać do jednego worka. 
Równocześnie istotę systemu doskonale oddaje popularne w PRL powiedzonko, 
które dla wielu musiało się stać regułą postępowania: „Jak myślisz, to nie pisz. 
Jak piszesz, to nie mów. Jak mówisz, nie podpisuj. Jak podpisałeś, to się nie dziw”. 

*
Lewicowość Wajdy jest tym bardziej naturalna, że po wojnie dostał się 
na malarstwo na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest w wieku, gdy 
każdy szuka swych autorytetów. Z jednej strony, wielu młodych po wojnie 
autorytetów nie może odnaleźć (jak sam Wajda powie przejmująco w jed-
nym z wywiadów: „Większość z nas nie miała ojców, wujów, bo poginęli 
– i nikogo nie słuchaliśmy”). Z drugiej, na Akademii zaistniała wówczas nie 
tylko lewicowa, ale przede wszystkim – ciekawa artystycznie grupa skupio-
na wokół malarza Andrzeja Wróblewskiego. To z tego grona wyrosło zane-
gowanie akademickiego koloryzmu – ale też w gruncie rzeczy odrzucenie 
formalnego socrealizmu, jako rzeczywistości nieprawdziwej i wykreowa-
nej. Jak powie Wajda: – My przeżyliśmy wojnę i to ją – jak Wróblewski – mo-
gliśmy malować, a nie jakieś traktory. To był właśnie mój autorytet. Powód? 
Prosty – nie umiałem tak malować jak on.

W dodatku na ASP byli też przedwojenni komuniści, którzy nie mieli 
łatwej sytuacji, bo wszyscy patrzyli na nich podejrzliwie: jak to się stało, 
że przeżyli? A równocześnie byli – z racji swej niepokorności i rzeczywistej 
wiary w swe ideały – wrogiem nowej władzy. 

*
Andrzej Wajda nie wybrał drogi komunizmu, choć po zakończeniu woj-

ny jego sympatia dla lewicy jest oczywista. Jednak jak wielu innych wybit-
nych Polaków nie kontestował rzeczywistości, tylko działał w jej ramach 
na tyle, na ile można było, nie kłamiąc i nie dając się złamać.

Sam zresztą po latach nam mówi:
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– Ja chciałem po prostu robić filmy. Jak najlepsze, jak najciekawsze. Polska szkoła filmowa 
otworzyła nam drogę w świat, a naszym filmom przysporzyła widzów poza krajem. Dlate-
go specjalnie mnie nie zauroczył Październik 1956 i powrót Gomułki do władzy – miałem 
wtedy na głowie co innego, pracowałem już nad filmem Kanał. Marzec 1968 też nie był 
dla mnie tak ważny, choć cierpiałem z racji tego, że wielu mych przyjaciół zostało zmu-
szonych do wyjazdu. Grudzień ’70 był wstrząsem. Ale nawet wtedy wiedziałem, że więcej 
dobrego dla Polski zrobię, kręcąc filmy niż, na przykład, podpisując petycje czy protesty. 
I wbrew przypuszczeniom – władza mnie nie uwodziła. Czasami żartuję, że to dlatego, 
że nie piłem wódki… A tak naprawdę: po prostu się z nią nie stykałem. Bodaj tylko raz 
w życiu zjawiłem się w siedzibie cenzury na Mysiej w Warszawie. I raz, już na swej eme-
ryturze, zjawił się u nas w domu były wiceminister Tadeusz Zaorski, odpowiedzialny za 
kinematografię w czasach Gomułki (i wyrzucony ze stanowiska w 1968 roku, gdy starał 
się bronić Aleksandra Forda). Zjawił się u nas w roku 1978, akurat z okazji dwudziestej 
rocznicy premiery Popiołu i diamentu, do którego wejścia na ekrany właśnie on się przy-
czynił. I wtedy okazało się, że to jego gnębią wyrzuty sumienia wobec mnie: że wymusił 
na mnie dokręcenie sceny powrotu Pelagii w finale filmu Niewinni czarodzieje. Ten fakt 
bawi mnie do dzisiaj i stawia relacje z władzą we właściwych proporcjach: my musimy, 
bo oni nas duszą, a oni muszą, bo nad nimi też są siły, które mają swoje polityczne cele.

Nigdy też chyba w Wajdzie nie było jakiegoś zacietrzewienia. Ba, ale po-
trafił przy tym mieć swe zdanie, nawet idące pod prąd oczekiwaniom 
społecznym. Jak raportują współpracownicy SB po jednym ze spotkań 
ze studentami w połowie lat 80., Wajda publicznie się zdystansował 
od zdania swej ulubionej uczennicy, Agnieszki Holland, twierdzącej, że PRL 
to państwo totalitarne. Rzecz nie tylko w tym, że Wajda miał wtedy rację, 
ale i w tym, że pamiętał, iż rolą reżysera jest robienie filmów, a nie werbal-
ne komentowanie rzeczywistości. 

Zresztą: co to za państwo totalitarne, w którym Agnieszka Holland przy 
zarzucanych jej „reakcyjnych poglądach”, zrobiła swoje pierwsze filmy?

*
Niektórzy krytycy jako koronny dowód związków Wajdy z systemem wypo-
minają mu współpracę z partią, bądź nawet – członkostwo w niej.





Na zdjęciu:  
Tadeusz Łomnicki w roli Stacha

Fot. Polfilm/East News

Andrzej Wajda 
– Polacy wzięli udział w budowaniu PRL jako Polski, ale niekoniecz-

nie – w budowaniu komunizmu. I to nie PRL tworzył nam te wszyst-

kie możliwości robienia filmów, to myśmy sami je wymusili.

POKOLENIE | 1954
Andrzej Wajda nie wybrał komunizmu, choć po zakończe-
niu wojny jego sympatia dla lewicy jest oczywista – i nic 
dziwnego, że jego filmowy debiut jest naznaczony tą lewi-
cowością. Główny bohater, młody chłopak Stach, dojrzewa 
ideowo pod wpływem komunistów z podziemia i decyduje 
się pomóc powstańcom walczącym w warszawskim getcie.
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Rzeczywiście – w 1948 roku Wajda zadeklarował członkostwo w partii. 
Tyle że sprawa ta nie miała żadnych praktycznych następstw: Wajda legi-
tymacji nie dostał, w partii nie działał, a jego deklaracja rychło poszła w za-
pomnienie.

 

Andrzej Wajda
– Przenosząc się z krakowskiej ASP do szkoły filmowej w Łodzi, zostawiłem za sobą wiele 
spraw niezakończonych. Jedną z nich był zamiar wzmocnienia działań grupy Andrzeja Wró-
blewskiego i przystąpienie do partii. Tak, poczyniłem w tej sprawie nawet pewne kroki w Kra-
kowie. Okazały się one jednak nie mieć żadnych konsekwencji, bo kiedy złożyłem deklarację 
wstąpienia do Polskiej Partii Robotniczej, ta przestała istnieć. W grudniu 1948 roku połączyła 
się bowiem z PPS i powstała PZPR. To prawda, że wpisałem do podania o przyjęcie do Fil-
mówki, że należę do PPR – ale na tym koniec. Skoro PPR nie było, to chyba moja deklaracja 
do Łodzi nawet nie dotarła. Dla mnie też – kiedy zobaczyłem, że działalność partii w Filmów-
ce sprowadza się do intryg personalnych i donosów – przestało to mieć sens i znaczenie. 

Ale rzecz nie tylko w nigdy niezrealizowanych partyjnych deklaracjach Wajdy.
Warto też zdać sobie sprawę z tego, jak przynależność do partii komu-

nistycznej wyglądała w okresie PRL. Choćby z tego, że kiedy tylko władze 
wzywały Wajdę jako przedstawiciela środowiska filmowców na rozmowy 
w sprawie polskiej kinematografii, zwracały się do niego per „towarzyszu”.

Oto „Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Komitet Centralny” zapra-
sza w czerwcu 1971 roku: „towarzysza Andrzeja Wajdę na spotkanie Wy-
działu Kultury KC PZPR poświęcone omówieniu problemów twórczości 
filmowej”.

Oto w grudniu 1976 roku składa Wajdzie listownie życzenia I sekretarz 
warszawskiego komitetu partii, Alojzy Karkoszka, życzy oczywiście „towa-
rzyszowi dalszych sukcesów”. 

Być może tak mówi do reżysera Gierek, gdy w listopadzie 1975 roku 
przypina mu do klapy Order Sztandaru Pracy II klasy.

Dlaczego? Czy tylko przez taki uzus? A może i przeoczenie? Zapewne 
wszystkiego po trochu. Ale nie tylko. 
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Nie tylko, bowiem i rządzącym, i znacznej części społeczeństwa, nie 
mieściło się w głowach, iż w kraju monopartyjnej dyktatury może ktoś ro-
bić filmy (wszak zawsze wymagające ogromnych środków) i do partii nie 
należeć. (Na marginesie – zagraniczna sprzedaż filmów Wajdy przynosiła 
wówczas tak dużo, że uwzględniano ją w planach budżetowych kinemato-
grafii, więc wspieranie Wajdy to był również biznes).

Zachowało się takie symptomatyczne zaproszenie dla Wajdy na spo-
tkanie z wiceministrem kultury Czesławem Wiśniewskim w listopadzie 
1971 roku: jest wysłane na ręce tow. Andrzeja Wajdy (choć reżyser nie 
jest członkiem partii). A wtedy właśnie koło reżyserów przy Stowarzysze-
niu Filmowców Polskich (jego szefem jest Wajda) ma, wspólnie z Podsta-
wową Organizacją Partyjną SFP, ułożyć listę kandydatów na kierowników 
artystycznych przyszłych Zespołów Filmowych. Powie ktoś z młodych lu-
stratorów: kolaboracja. Tyle że właśnie trwają przygotowania do znaczą-
cej reformy kinematografii i powołania nowych zespołów, dzięki którym 
polskie kino niebawem będzie odnosiło największe sukcesy. Jakże tu nie 
dogadywać się z partyjnymi, skoro na reformę nalega sam Gierek?! Zresz-
tą – bez rekomendacji władz partii nie można liczyć na to, że ministerstwo 
zgodzi się na kogokolwiek i cokolwiek w polskim kinie. Dziś nazwalibyśmy 
to brutalną ingerencją w samorządność środowiska – i słusznie. Wtedy 
był to standard działania. Ale jaki jest efekt? Na szefów zespołów zostają 
rekomendowani: Jerzy Kawalerowicz, Kazimierz Kutz, Jerzy Passendorfer, 
Czesław Petelski, Stanisław Różewicz, Aleksander Ścibor-Rylski, Andrzej 
Wajda i Krzysztof Zanussi. Z tej listy – bez dwóch zdań: wybitnych twór-
ców polskiego kina – tylko trzy nazwiska to bezpartyjni: Kutz, Zanussi 
i właśnie Wajda. 

Pozostali należą do PZPR. Ale i tak tylko dwóch z nich robi filmy zdecy-
dowanie propagandowe. A nawet i w ich wypadku owa propagandowość 
ma się nijak do indoktrynacji, która jest treścią wielu filmów kręconych 
w pozostałych krajach bloku radzieckiego. Polskie kino tak nachalnej agi-
tacji szczęśliwie uniknęło. 

A my, widzowie, szczęśliwie nie byliśmy poddani takiemu praniu mó-
zgów.
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*
Osobną, ważną zmienną rzeczywistości PRL było właśnie środowisko fil-
mowców. To rzecz warta osobnego studium. Ale warto podkreślić jedno, 
że wśród ciekawych, mocnych osobowości nie mogło zabraknąć konflik-
tów, a jednak był to krąg nad wyraz solidarny. Do tego stopnia, że kiedy SB 
na polecenie ekipy Gierka (a konkretnie sekretarza do spraw kultury Łuka-
szewicza i ministra kultury Wilhelmiego) rozpoczęła akcję skłócania Wajdy 
z Zanussim, kompletnie się to nie powiodło. 

Zapewne w jakiejś mierze przyczyną była właśnie postawa władz – wo-
bec tępych urzędasów wspieranych cenzurą nawet najbardziej skłócone 
towarzystwo musiało się mocniej zintegrować. 

Kiedy na kolejnym zjeździe Stowarzyszenia Filmowców Polskich sala 
wybrała Andrzeja Wajdę na nowego prezesa, natychmiast pojawił się 
pomysł, aby Jerzego Kawalerowicza, który ku utrapieniu partii odchodził 
z tego stanowiska, zrobić honorowym szefem SFP. I to zostało jednogło-
śnie przegłosowane.

A więc środowisko filmowców, nawet wtedy, gdy było nastawione opo-
zycyjnie – pamiętało o politycznych uzależnieniach.

*
W 1977 roku SB zapisała podsłuchaną rozmowę Wajdy z Danielem 
Olbrychskim, kiedy tłumaczy on aktorowi, że nie będzie podpisywał li-
stów protestacyjnych, bo jednym filmem może zdziałać więcej niż pod-
pisem.

Mówił akurat o Człowieku z marmuru, ale z dzisiejszej perspektywy 
widać doskonale, ile przyniosła wolnej kulturze polskiej cała jego twór-
czość.

 

Andrzej Wajda
– Polacy wzięli udział w budowaniu PRL jako Polski, ale niekoniecznie – w budowaniu 
komunizmu. I to nie PRL tworzył nam te wszystkie możliwości robienia filmów, to my-
śmy sami je wymusili. To było nasze życie i drugiego nie mieliśmy. I choć mieliśmy rząd 



emigracyjny w Londynie, to przecież nie z tym rządem musiałem negocjować powstawa-
nie swoich filmów. Zresztą – gdybyśmy wszyscy powiedzieli „nie” – to gdzie Polska byłaby 
dzisiaj? A coś jednak nam się udało. Nam. Inteligentom, profesorom uniwersytetów, ar-
chitektom, młodym artystom... 

Zawsze byliśmy przekonani, że im więcej ludzi będzie działało, jak najlepiej i jak naj-
uczciwiej w swych dziedzinach, tym bardziej nadamy PRL jakiś kształt, jakieś sensowne 
oblicze. 

Robert Jarocki, znany pisarz i dokumentalista, autor między innymi książek o „Ty-
godniku Powszechnym” czy o genetyku Piotrze Słonimskim, na jakimś spotkaniu z czy-
telnikami usłyszał pytanie: – A dlaczego ówczesne autorytety, prof. Jan Zachwatowicz, 
prof. Aleksander Gieysztor czy prof. Stanisław Lorentz, nie emigrowały, ale kolaborowały 
z komunistami? Jarocki bystro odpowiedział: – Gdyby tak się stało, to mam obawy, że to 
pytanie zadałaby mi dzisiaj Pani po rosyjsku.
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PROLOG. 
OPERACJA 
LUMINARZ

Kiedy w połowie lat 70. XX 
wieku w Polsce rośnie napięcie, 
Wajda nie tylko nie skrywa 
dystansu wobec systemu, lecz coraz 
częściej opowiada się przeciwko 
niemu. Tajne służby zaczynają 
walkę z reżyserem.
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J
est piątek, 24 czerwca 1977 roku. Pułkownik Służby Bezpieczeń-
stwa Florian Uryzaj, zastępca naczelnika Wydziału IV Departa-
mentu III w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, od samego ranka 
siedzi wściekły w gabinecie w budynku przy Rakowieckiej. Jest pią-

tek, jutro upragniona wolna sobota, wynalazek, który towarzysz Gierek 
wprowadził ledwo parę lat temu, można by się wyrwać gdzieś z rodziną, 
bo to już koniec szkoły i wakacje, a tu tymczasem…

Cóż, ale tak jak gorąco jest na dworze, tak gorąco jest w resorcie.
Wczoraj wszyscy najważniejsi szefowie zażyczyli sobie formalnych roz-

strzygnięć w pewnej sprawie. I to w ciągu jednego, następnego dnia!
To tempo niespotykane. Zazwyczaj osoba, która podpadnie Służbie 

Bezpieczeństwa, w ciągu mniej więcej dwóch tygodni staje się figurantem 
– czyli osobą sprawdzaną, ofiarą systemu. Czasami zakłada się najpierw 
kwestionariusz ewidencyjny, potem może być założona „Sprawa Operacyj-
nego Sprawdzenia (SOS)” – czyli trzeba najpierw wyjaśnić, czy rzeczywiście 
istnieje wroga działalność. A potem czasami SOS przechodzi w SOR, czy-
li „Sprawę Operacyjnego Rozpracowania” – najwyższą i najpoważniejszą 
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kategorię, która pozwala intensywnie inwigilować osobę lub grupę osób. 
Po drodze nadaje się kryptonim sprawie, no i trzeba ją zarejestrować 
we wszelkich możliwych katalogach SB.

Wtedy wypuszcza się też sforę donosicieli, którzy mają różne nazwy 
i rangi w hierarchii służb. Może być „kontakt obywatelski”, „kontakt służbo-
wy”, „kontakt poufny”, „kontakt operacyjny”, „kandydat na tajnego współ-
pracownika”, „konsultant” i wreszcie „TW – tajny współpracownik”, czyli 
klasyczny agent.

A potem stosuje się technikę obserwacji – lustrację korespondencji, 
podsłuch, czasami podgląd. To wszystko zawsze trwa.

Teraz mają od ręki założyć „sprawę operacyjnego rozpracowania” wraz 
z pełnymi środkami obserwacji i podsłuchu. Dlaczego wszystko musi być za-
pięte w ciągu jednego dnia? Czy to tylko początek urlopów sprawia, że ludzie 
w „czwórce” muszą teraz siedzieć od bladego świtu i produkują papiery? 

Pułkownik wyciąga z szafy pancernej plik dokumentów przygotowa-
nych wcześniej przez podwładnych i specjalny formularz z nagłówkiem 
„Meldunek operacyjny”. Podstawowe dane musi sam wpisać ręcznie, nim 
poprosi sekretarkę o pomoc.

Nadawca: Wydział IV Departamentu III MSW  
Data nadania meldunku: 24.06.77 
Nr rejestracyjny „C”: Y0049526 
Dane osobowe inspektora operacyjnego: Stępkowski Tadeusz  
Zagrożenie: Propagowanie wrogich poglądów i działalność skierowana 
przeciwko linii politycznej partii 
Zagadnienie: Kultura i sztuka 
Obiekt: Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Środowisko: Twórcze 03 
Data powstania zagrożenia: 00.06.77 
Źródło: Kontakt operacyjny 
Ocena źródła: Wiarygodne 
Nazwisko, imię oraz numery osoby (osób) rejestrowanej w „C” do danego 
zagrożenia (faktu): WAJDA Andrzej 
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Tak. Zagrożeniem dla socjalistycznego państwa jest Andrzej Wajda.
Dlaczego dopiero teraz?
Przecież tyle razy funkcjonariusze SB uprzedzali szefostwo, że nic do-

brego nie wyjdzie z pobłażania artyście. Bo przecież jeszcze teraz pracują 
tu towarzysze, którzy znaleźli się w resorcie wraz z generałem Moczarem 
– i oni zawsze uprzedzali, że Wajda to wróg Polski. 

Na szczęście dziś wreszcie oficerowie IV wydziału mają na Wajdę żela-
zne dowody.

Już w grudniu 1975 roku komendant Milicji Obywatelskiej przesyła 
do płk. Bieleckiego, bezpośredniego szefa Uryzaja, informację, że Wajda 
zadaje się z tak zwanym Salonem Niezależnych, kabaretem, który podwa-
ża i neguje sojusze PRL. Władze nie podejmują żadnej kontrakcji. Potem 
u Wajdy pojawia się aktor Olbrychski, który namawia go do podpisania 
listu protestującego przeciwko brutalnemu traktowaniu przez milicję 
demonstrantów z Radomia i Ursusa w czerwcu 1976. Wajda odmawia, 
bo uważa, że bardziej zaszkodzi władzy swoim nowym filmem Człowiek 
z marmuru.

I faktycznie – ten film wzburza Polskę i Polaków, co najmocniej chyba 
irytuje SB. 

Myśl o tym, że oni przecież od dawna ostrzegali przed Wajdą, musi więc 
zalęgnąć się w głowie funkcjonariusza średniego szczebla, Floriana Uryza-
ja, ale też wie, że on tu nie jest od myślenia. W dodatku czasu brak, a jutro 
ta wolna sobota… 

Nie ma się nad czym zastanawiać. Pułkownik poleca sekretarce wkręcić 
papier do maszyny i, przeglądając notatki, zaczyna jej dyktować:

„Słowny Opis Zagrożenia (Faktu):
Wajda Andrzej, syn Jakuba i Anieli Białowąs, ur. 6.03.1926 r. w Su-
wałkach, pochodzenie społeczne inteligencja pracująca, narodowość 
i obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe, reżyser filmowy, bez-
partyjny, żonaty, zatrudniony w PRF »Zespoły Filmowe« Zespół »X« 
jako kierownik artystyczny i reżyser filmowy, zam. Warszawa, ul. Hau-
ke Bosaka”.
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Zaczyna od stwierdzenia: istnieją „sprawdzone informacje”, że Wajda „w ostat-
nim okresie podejmuje negatywne inicjatywy wobec władz administracyjnych 
i reprezentuje antysocjalistyczną postawę w środowisku twórczym”. 

Swój wniosek wicenaczelnik wyczerpująco uzasadnia. Pisze, że w kie-
rowanym przez siebie Zespole „X“ Wajda wspierał ludzi znanych „z poli-
tycznie negatywnych tendencji i działalności” i angażował (lub „próbował 
angażować”) osoby związane z opozycją. Że w 1975 roku wspólnie z Bro-
nisławem Sulikiem, „emigracyjnym dziennikarzem, współpracownikiem 
paryskiej »Kultury«, zrealizował film Smuga cienia. A w 1977 roku kon-
taktował się z osobą, „która spełniała funkcję łączniczki między paryską 
»Kulturą« a opozycją polityczną w kraju”. SB narzeka też, że „po trzynastu 
latach w roku bieżącym – wszedł na ekrany jego film Człowiek z marmuru 
o kontrowersyjnej i negatywnej wymowie ideowo-politycznej”. Funkcjona-
riusz zauważa równocześnie, że „A. Wajda nie podpisywał żadnej z petycji 
w obawie, iż władze nie zezwoliłyby mu na rozpowszechnianie tego fil-
mu, którym wg jego wypowiedzi więcej zdziała niż podpisem złożonym 
pod petycją”.

Oficer donosi, że w maju tegoż 1977 roku Wajda udzielił wywiadu prze-
bywającemu w Polsce redaktorowi naczelnemu tygodnika „Le Point”. Za-
łącza tekst rozmowy i komentuje, że „wywiad w środowisku filmowym 
oceniany jest negatywnie. Wajda usiłuje wszelkimi sposobami doprowa-
dzić do rozpowszechniania jego ostatniego filmu za granicą. W tym aspek-
cie próbuje szantażować kierownictwo polskiej kinematografii, grożąc 
jednocześnie, że będzie bojkotował imprezy, jeśli jego film nie będzie po-
kazany za granicą”.

W dodatku 

„elementy opozycyjne w kinematografii usiłują kreować A. Wajdę – Waj-
da też tak sądzi – na przedstawiciela ich interesów, który może i powinien 
spełnić pokładane w nim nadzieje, stąd też tupet i postulaty wysuwane 
przez niego nie są li tylko wyłącznie jego inicjatywą. Sądzić należy, że Waj-
da usiłuje »reprezentować« środowisko filmowe wobec władz jako twórca, 
z którym się liczyć należy i respektować jego wnioski i postulaty”.
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Według niesprawdzonych informacji bezpieki Wajda zamierza „w swojej 
dalszej twórczości podejmować i preferować kontrowersyjne filmy i sztuki 
teatralne”. Co gorsza: 

„W swoim »Zespole X« preferuje reżyserów, którzy nie zgadzają się z polity-
ką kulturalną partii i są ustawieni na nie. Do takich zaliczyć należy Agniesz-
kę Holland, Feliksa Falka, Jerzego Domaradzkiego i Jerzego Obłomskiego.
Wajda jest krytycznie ustosunkowany do szeregu realiów naszego życia. 
Ma niechętny, zabarwiony emocją, stosunek do ZSRR. Jego analizy proble-
mów politycznych i społecznych są dość powierzchowne. W stosunkach 
towarzyskich jest bezpośredni »nie nadęty«. Chętnie dzieli się swymi spo-
strzeżeniami i poglądami”.

„W tym stanie rzeczy” funkcjonariusz wnosi o rozpoczęcie bezpośredniej 
już inwigilacji reżysera, czyli – jak to określa w resortowym slangu – „ope-
racyjnego sprawdzenia celem wyjaśnienia posiadanych sygnałów i planów 
dalszego działania A. Wajdy”.

Te dokumenty przygotowali płk. Uryzajowi jego podwładni z Departa-
mentu.

*
Departament III to dział Służby Bezpieczeństwa w ramach Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych PRL, który ma walczyć z działalnością antypań-
stwową tzw. nadbudowy (mówiąc po marksistowsku). A zatem szeroko 
rozumianej sfery niematerialnej. To tu się śledzi ludzi nauki i kultury, ale 
i niektórych polityków. Ale gdyby spisać to, czym zajmuje się aż dwanaście 
wydziałów Departamentu, znalazłoby się w tym wszystko: od środowisk 
AK począwszy poprzez prasę, radio, telewizję i Polską Akademię Nauk aż 
po „rozpoznawanie, zapobieganie i likwidowanie działalności antysocjali-
stycznej i antypaństwowej, przeciwdziałanie ich wpływaniu na funkcjona-
riuszy KC PZPR, NIK, ochrona Zjednoczenia Patriotycznego »Grunwald«, 
przeciwdziałanie działalności Komunistycznej Partii Polski i masonerii”. 
Ale takim crème de la crème, ubecką śmietanką, jest wydział IV. To tutaj 



30

esbecy rozpracowują artystów, pisarzy, filmowców i wszelkie instytucje 
kulturalne.

Ci, którzy tu pracują, pojawią się w tajnej historii PRL jeszcze wielo-
krotnie.

Płk Uryzaj dociągnie swą karierę aż do grudnia 1989 roku – nawet 
jeszcze wtedy, w czasach rządu Tadeusza Mazowieckiego, będzie roz-
pracowywał Andrzeja Drawicza, solidarnościowego szefa Radiokomitetu. 
Teraz jednak, w czerwcu 1977 roku, na bieżąco zarządza kilkuosobowym 
zespołem, w którym wybija się dwóch ludzi: inspektor kapitan Tadeusz 
Stępkowski, który prowadzi sprawę Wajdy, i starszy inspektor ppłk Krzysz-
tof Majchrowski. Szczególnie ten drugi od dawna jest dobrze notowany 
w MSW i ostro idzie w górę: oficerskie szlify zdobywał jeszcze w roku 1957, 
kiedy operacyjnie osobiście rozpracowywał Antoniego Słonimskiego – 
zresztą sprawę Słonimskiego prowadził aż do tragicznej śmierci pisarza. 
Ale jego kariera szczególnie szybko zaczęła biec w lipcu 1969 roku, kiedy 
to awansuje ze zwykłego oficera operacyjnego do pracy za biurkiem jako 
inspektor właśnie wydziału IV w „Trójce”. To tu decyduje się, w jaki sposób 
którego z intelektualistów zmusić do wyjazdu z Polski w ramach gomuł-
kowskiej walki z syjonizmem. Musi się Majchrowski w tym sprawdzać, bo 
od tej pory regularnie awansuje…

Podpułkownik wśród tajniaków nie cieszy się jednak szczególną esty-
mą, bo uchodzi za miłośnika literatury – jego długie spotkania z tajnym 
współpracownikiem „Olcha” (pseudonim wybitnego krytyka Wacława Sad-
kowskiego) pełne są wzajemnych rewerencji i błyskotliwych dysput. Maj-
chrowski teraz jednak z wolna „przejmuje” Wajdę i od początku widać, 
że reżyser nie cieszy się jego sympatią. Ba, to sam Majchrowski zapropo-
nuje złośliwy kryptonim SOR „Luminarz” – czyli sprawy operacyjnego roz-
poznania figuranta Wajdy – jak rzecz się nazywa w żargonie tajnych służb. 

(Majchrowski będzie jednym z ostatnich oficerów dawnej SB odchodzą-
cych tuż przed powstaniem nowych służb w roku 1990. I do końca będzie 
robił wszystko, aby zatruć życie Wajdzie – wtedy już jako szef Departamen-
tu Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa MSW, następcy departa-
mentu III).





Na zdjęciu:  
Jerzy Radziwiłowicz (w roli Mateusza Birkuta)  

i Michał Tarkowski (murarz Wincenty Witek)

Fot. Polfilm/East News

Andrzej Wajda 
– Dlaczego właśnie w 1977 bezpieka założyła mi sprawę? Chyba do-

strzegli już, że nie ma szans, bym przeszedł na ich stronę.

CZŁOWIEK Z MARMURU | 1977
Wiosną 1977 roku Służba Bezpieczeństwa jest zdania, że zre-
alizowanie i wprowadzenie na ekrany kin „Człowieka z mar-
muru”, filmu „o kontrowersyjnej i negatywnej wymowie 
ideowo-politycznej”, oznacza zagrożenie dla bezpieczeństwa 
państwa. Andrzej Wajda staje się jednym z głównych wro-
gów systemu.
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Jest też starszy inspektor, płk Henryk Walczyński (cztery szkolenia 
w ZSRR). Nawet ci, którzy w resorcie widzieli już różne indywidua, twierdzą, 
że to wyjątkowy aparatczyk. To on, jak się wszem i wobec chwali na Ra-
kowieckiej, wieczorami przychodzi do resortu i sięgając po butelkę wódki, 
osobiście wydzwania anonimowo nocą do rozpracowywanych opozycjo-
nistów i śledzonych pisarzy, aby ich nękać. Jak korytarzowa wieść niesie, 
wybełkotał kiedyś Stefanowi Kisielewskiemu, niekryjącemu swojego anty-
komunizmu felietoniście „Tygodnika Powszechnego”: „Umrzesz, umrzesz, 
umrzesz…” i usłyszał błyskotliwą ripostę: „A ty, ch…, myślisz, że jesteś nie-
śmiertelny?”. Ale pijaństwo i mała lotność pułkownika nie przekreślają jego 
kariery: już w chwilę po założeniu sprawy Wajdzie przeskoczy Uryzaja i zo-
stanie wicedyrektorem departamentu, a potem, gdy będą się rozstrzygały 
sprawy Człowieka z żelaza, stanie się jego dyrektorem decydującym o przy-
szłości filmu.

Szefem wydziału IV jest inna nieciekawa postać – pułkownik Zygmunt 
Bielecki – dwa kursy w ZSRR, po jednym – w NRD i Czechosłowacji, fatalnie 
zapamiętany wśród opozycjonistów. Karierę zaczyna wraz z narodzinami 
PRL – już w listopadzie 1944 roku, ledwo Armia Czerwona wkracza w Kie-
leckie, Bielecki zostaje wywiadowcą UB. A potem idzie już jak po maśle: 
„Po zagadnieniach nadbudowy pracuje nieprzerwanie od 1947 r.” – we-
wnętrzna opinia SB… 

Ciekawą postacią jest szef całego departamentu III, generał brygady 
Adam Krzysztoporski – start kariery w roku 1954, trzy kursy w ZSRR, z za-
chowanej opinii: „(…) ma kwalifikacje zawodowe odpowiadające zajmowa-
nemu stanowisku w zakresie wykształcenia – uczy się języka angielskiego”. 
To o nim żartuje się w MSW, że jest zwolennikiem finansowania opozycji, 
gdyż – jak powie na wąskim posiedzeniu KC – system jest chory, a nadzo-
rowana opozycja napędza władze do roboty, więc lepiej ją kontrolować niż 
rozbijać. 

Jego zastępcą jest generał Władysław Ciastoń – oficer śledczy w UB od lip-
ca 1945, szkolenia w ZSRR, CSRS i NRD. Ten sam Ciastoń zostanie po latach 
zapamiętany jako współodpowiedzialny na śmierć górników kopalni „Wujek” 
oraz podejrzany o sprawstwo kierownicze zabójstwa ks. Popiełuszki. 
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Nad dyrektorami departamentu jest już minister i jego zastępcy, a nad 
nimi – z jednej strony premier Jaroszewicz, a z drugiej – sekretarz KC, Stani-
sław Kania, któremu podlegają służby. No i w końcu sam I sekretarz partii 
Edward Gierek. 

Rzecz w tym, że minister spraw wewnętrznych Stanisław Kowalczyk jest 
zwykłym, cywilnym politrukiem, który wraz z nominacją dostał mundur 
generalski w roku 1973 i od tego czasu aż po Sierpień ’80 najważniejsze 
dla niego jest, aby ładnie w nim wyglądać. Dlatego decydujące pozostają 
nieoficjalne kontakty pomiędzy wiceministrami MSW a politykami. Jeden 
z najważniejszych głosów w MSW ma gen. Bogusław Stachura, po cichu 
zwany „pałą”. Przydomek jest zrozumiały, jeśli pamiętać, że to z jego ini-
cjatywy demonstracje w czerwcu 1976 roku zostały brutalnie stłumione, 
a za kilkanaście miesięcy zaproponuje on uderzenie komandosów na straj-
kującą Stocznię Gdańską i podsunie ten projekt do podpisania ministro-
wi Kowalczykowi. To będzie oznaczało polityczną śmierć Kowalczyka wraz 
z upadkiem Gierka i zwycięstwem „Solidarności"…

Jak to się stało, że wszyscy ci generałowie, sekretarze i politycy nagle 
skupiają swoją niechęć i wszystkie środki nacisku na jednym twórcy?

*
Niewątpliwie najważniejszymi przyczynami rozpoczęcia operacji SB prze-
ciwko reżyserowi były postawa twórcy i oddziaływanie jego Człowieka 
z marmuru. Nawet we wniosku zakładanym przez płk. Uryzaja widać, z jaką 
niechęcią służby patrzą na ten film; z kolei we wcześniejszych, wstępnych 
opracowaniach inny funkcjonariusz pisze wprost: „(…) Film o kontrowersyj-
nej wymowie politycznej, przyjmowany z aplauzem przez elementy antyso-
cjalistyczne”.

Ale równie ważny jest ogólny kontekst polityczny. 
Bo czerwiec 1977 roku to dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych czas 

szczególnej mobilizacji. 
Rok wcześniej robotnicze demonstracje w Radomiu i Ursusie zasko-

czyły cały aparat. Szczególnie zaskoczyły MSW, które zostało potem oskar-
żone przez faktycznego szefa państwa, Edwarda Gierka, o nieudolność 
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– w Radomiu, gdy płonął budynek Komitetu Wojewódzkiego partii, do po-
łudnia praktycznie nie było większych jednostek milicji. 

W dodatku polityczne konsekwencje Czerwca ’76 są daleko poważ-
niejsze – oto powstaje systemowa opozycja. Najpierw – jako Komitet 
Obrony Robotników – zajmuje się pomocą dla represjonowanych de-
monstrantów. Ale w roku 1977 z wolna przeistacza się w szerszy ruch 
– Komitet Samoobrony Społecznej KOR. Co prawda formalnie nastąpi to 
dopiero chwilę później, we wrześniu, ale w maju, gdy dochodzi do tra-
gicznej śmierci współpracującego z KOR-em studenta Stanisława Pyjasa 
i opozycja oskarża o nią władze, powstaje Biuro Interwencyjne KOR (pro-
wadzone przez Zbigniewa i Zofię Romaszewskich). Zadaniem Biura jest 
rejestracja przypadków łamania praw człowieka oraz niesienie pomocy 
poszkodowanym przez działania władz. To prawdziwe wyzwanie dla SB, 
tym bardziej że założyciele zapowiadają zbieranie środków na pomoc 
dla szykanowanych.

Nic też dziwnego, że członkowie i sympatycy opozycji w resortowej no-
menklaturze zwani są „Graczami”. A więc kimś w rodzaju manipulatorów. 
Znowu spiskowa wizja dziejów bierze górę w służbach. 

W tym momencie pojawia się kluczowa kwestia, która zapewne usuwa 
wątpliwości szefów MSW i na podstawie której definitywnie dają podwład-
nym zgodę na operacyjne rozpracowywanie Wajdy. (Bo że wątpliwości mu-
siały być, to jasne: wszak Wajda nie jest przypadkowym obywatelem, tylko 
światową wizytówką Polski).

To sympatia reżysera dla KOR, niemałe możliwości finansowe oraz jego 
chęć wspierania opozycji. 

Jak alarm brzmi zdanie zapisane już w kwietniu przez kapitana Stęp-
kowskiego w jednym z opracowań na temat Wajdy: że reżyser „solidary-
zuje się z elementami opozycyjnymi, w tym i z »Graczami«”. A szczególnie 
głośno brzmi zdanie, iż reżyser „według niesprawdzonych danych” przeka-
zał KOR-owi „jednorazowo bliżej nieokreśloną sumę pieniędzy”.

Jaroszewicz chce twardych rozwiązań również wobec intelektualistów. 
To on w prywatnej rozmowie rzuca – i stugębna plotka powtarza jego 
zdanie na korytarzach MSW: „Wajda? Jak chce, to niech wyjedzie z Polski. 
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Będzie o jednego wroga mniej”. Można wręcz przypuszczać, że to właśnie 
było drugie, nieformalne, zielone światło, dzięki któremu w końcu służby 
wzięły się za Wajdę. 

*
Ale opozycja demokratyczna to tylko część problemów. 

Kłopotliwi są także podnoszący łeb narodowcy. Ryszard Filipski, kryty 
przez część bezpieki, rozsyła wewnątrzpartyjnymi kanałami list „Do człon-
ków Komitetu Centralnego”, w którym oskarża KOR jako ośrodek syjoni-
styczny, a władze – o nieudolność gospodarczą, nepotyzm i wszelkie inne 
grzechy.

A wreszcie – i to chyba najistotniejsze – gospodarka nieodwracalnie 
galopuje ku przepaści. Cukier nie tylko sprzedawany jest na kartki, ale po 
prostu nie go ma w sklepach. Podobnie jak dziesiątków i setek innych to-
warów…

Jak się w tej sytuacji zachować?
Dlatego teraz, w 1977 roku, w obozie władzy trwa spór: miękko czy 

twardo walczyć z wrogami?
Gierek wraz Kanią deklarują, że chcą łagodnie. Premier Jaroszewicz, po-

lityk wyrastający wprost z radzieckich służb specjalnych, chce ostro. Może 
wiele – działa przez swoich ludzi w MSW (gen. Stachura chętniej daje po-
słuch właśnie jemu) i przez prasę (zwłaszcza „Życie Warszawy”, którego 
szefem jest Bohdan Roliński, człowiek wyrastający – jak napisze o nim Mie-
czysław Rakowski, naczelny tygodnika „Polityka” – z marcowego miotu ’68 
roku). Dlatego to MSW od początku roku produkuje „listy od oburzonych”, 
w których rzekomi zwykli obywatele PRL domagają się surowego ukara-
nia opozycji demokratycznej, która działa pod hasłem obrony robotników. 
Jak zanotuje w swych Dziennikach Mieczysław Rakowski: „Ktoś niewidzialny 
i nieznany (?) zmobilizował robotników do pisania do nas listów, których 
autorzy – z różnych miejscowości – krytycznie oceniają KOR. (…) Z Elbląga 
niejaki Zenon Jungnikiel (adres dopisany innym charakterem pisma) pisze, 
że „(…) My, robotnicy, nie potrzebujemy żadnych obrońców, nie wiemy, 
dlaczego komuś wydaje się, że jesteśmy pokrzywdzeni i potrzebna nam 
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jest pomoc takiego Pana Kuronia, którego poznaliśmy już dosyć dobrze 
w marcu 1968 r.”. Wbrew pozorom akcja jest ważna nie tyle jako próba od-
działywania na „Politykę”, ale dlatego, że tygodnik ten ma obowiązek do-
starczania władzy cotygodniowego „Biuletynu listów”, z którego partyjna 
wierchuszka dowiaduje się, co naprawdę myślą Polacy. W ten sposób SB 
poprzez tygodnik uwiarygodnia swoją prowokację.

Cały czas atakuje też „Życie Warszawy” i Bohdan Roliński. Najpierw 
przedrukowuje komentarze z czechosłowackiego „Rudého Práva”, które 
uzasadniają wysokie wyroki więzienia dla przywódców opozycyjnej Karty 
77, a potem co chwila sufluje władzom, jak twardo walczyć z opozycją. 
Wkrótce zamieści głośny tekst „Prawda o jednej prowokacji” (liczne prze-
druki): „Musimy demaskować graczy (sic!) politycznych, których związa-
nie i współdziałanie z antypolskimi ośrodkami zagranicznymi przybiera 
kształt zdrady narodowej”. I użycie kryptonimu „Gracze” w tekście, i po-
chwała płynąca z ust generała Krzysztoporskiego („tekst jest wyjątkowo 
dobry”) nie pozostawia wątpliwości co do tego, kto jest jego faktycznym 
autorem. 

Gierek naciska jednak na rozwiązania polityczne. Żadnej przemocy. Po-
wód? Prozaiczny. I powie o nim sam Kowalczyk, kiedy po obaleniu Gierka 
w grudniu 1981 roku będzie zeznawał przed tzw. rozliczeniową komisją 
Grabskiego: „Zależności ekonomiczne przekształciły się w zależności po-
lityczne. Były obawy, że bardziej drastyczne działania, a drastycznymi 
działaniami były sądy, mogą spowodować, jak się wtedy mówiło, odcięcie 
kraników z dopływem kredytów”. 

Rzeczywiście – wkrótce SB przyjmie nową taktykę walki z opozycją 
demokratyczną, a minister gen. Kowalczyk stwierdzi: „Będziemy nadal 
z nimi walczyć, przede wszystkim metodami politycznymi, dążąc do 
ich zupełnej izolacji politycznej”. Krzysztoporski wytłumaczy podwład-
nym wprost: „Nadrzędne cele społeczno-polityczne w kraju, wynikające 
z rozwoju demokracji socjalistycznej, jak i konkretna realizacja polityki 
odprężenia w stosunkach międzynarodowych wykluczają w najbliż-
szym czasie możliwość stosowania poważniejszych represji w stosunku 
do naszych figurantów. Stąd podstawowym elementem decydującym 
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o ograniczaniu i likwidacji tego rodzaju działalności musi być praca ope-
racyjna”. 

Wiceminister gen. Stachura dopowiada, że najważniejsze są „działania 
nękające”.

*
Dlatego właściwie płk Uryzaj pewnie się nie dziwi. A może nawet z uzna-
niem kiwa głową? W końcu po miesiącach namysłu władze decydują się 
uderzyć może mniej brutalnie, ale szerzej i bardziej uciążliwie. Wśród ata-
kowanych na czołowym miejscu ląduje Andrzej Wajda. W ciągu jednego 
dnia, właśnie 24 czerwca, zostaje założona „sprawa operacyjnego spraw-
dzenia nr 49 526 krypt. Luminarz” i natychmiast zostaje przeniesiona 
do kategorii „sprawy operacyjnego rozpracowania”. W ciągu kolejnych 
czterech ruszy kontrola korespondencji, obserwacja i podsłuch.

Teraz, gdy Wajda jest już formalnie wrogiem PRL mającym swoją tecz-
kę w MSW, funkcjonariusze szukają i będą szukać wszelkich sposobów, 
aby go złamać, skompromitować lub uciszyć.

*
Pierwsze meldunki pojawiają się niespełna dwa tygodnie później. Oto 

„uzyskano sprawdzone dane, że Andrzej Wajda utrzymuje kontakty 
z przedstawicielami »Graczy«. Ma im przekazywać informacje o sytuacji ka-
drowo-politycznej w kinematografii”. Funkcjonariusze donoszą, że „wypo-
wiedzi jego są tendencyjne. Negatywnie ocenia politykę kulturalną partii. 
(…) wbrew własnemu przekonaniu zmuszony jest okolicznościami i sytu-
acją do prowadzenia rozmów z władzami”. Informują też, że w najbliższym 
okresie zamierza wystawić w krakowskim Teatrze Starym sztukę „poświę-
coną historii tego miasta w oparciu o dzieła G. Zapolskiej i Stefana Kisie-
lewskiego”. 

Jak to w SB – niewiele się zgadza. Chodzi oczywiście o przedstawie-
nie pt. Z biegiem lat, z biegiem dni… Joanny Ronikier będące kompilacją 
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fragmentów tekstów Michała Bałuckiego, Gabrieli Zapolskiej, Zygmunta 
Kaweckiego, Stanisława Przybyszewskiego, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, 
Marii Dąbrowskiej, Juliusza Kadena-Bandrowskiego i Jana Augusta – a nie 
Stefana – Kisielewskiego. Widać jednak to felietonista Tygodnika Powszech-
nego zalazł im za skórę…

Funkcjonariusze ostrzegają też, że wobec sprzeciwu władz „na udział 
filmu Człowiek z marmuru w retrospektywie, która ma być zorganizowana 
w ramach Tygodnia Kultury Polskiej w Helsinkach, A. Wajda odmówił na pi-
śmie swego udziału w tej imprezie”.

*
Z kolei jesienią 1977 roku kontakt służbowy „WD” donosi swojemu pro-
wadzącemu oficerowi, że „prawdopodobnie operator filmowy Edward Kło-
siński w pierwszych dniach października, jadąc do Berlina (NRD), zabrał ze 
sobą kopię korekcyjną filmu Człowiek z marmuru, którą następnie wyświe-
tlono na jakimś publicznym pokazie”.

Na dodatek „prawdopodobnie Wajda przechowuje w Zespole Filmo-
wym X kilka kopii korekcyjnych bez wiedzy dyrekcji Przedsiębiorstwa Reali-
zacji Filmów »Zespoły Filmowe«”, a „powyższy fakt jest skrzętnie ukrywany 
przez pracowników Zespołu Filmowego X”.

Inspektor postanawia wyjaśnić sprawę przy pomocy „osobowych źró-
deł informacji”. W razie potwierdzenia donosu planuje „przedstawić do wy-
ciągnięcia konsekwencji”.

Andrzej Wajda 
– Wtedy robienie nielegalnych kopii na etapie produkcji w ogóle nie wchodziło w rachubę. 
Przecież taśma była towarem deficytowym i ściśle reglamentowanym. Zwłaszcza w przy-
padku takiego filmu. Takiej ewentualności po prostu nie było! Kopii oficjalnych było zwy-
kle mało, więc kiedy film zyskiwał popularność, rozpoczynała się o nie walka. Do czyjego 
kina kopia trafiła szybciej, ten miał większą widownię.

A w kinach nie było przecież w tamtych czasach sprzętu, umożliwiającego odtwarza-
nie filmów z innych nośników.
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Dopiero później, kiedy pojawiły się kasety wideo, zaczęto nielegalnie kopiować za-
trzymane filmy – tak było rozpowszechniane w stanie wojennym Przesłuchanie Bugaj-
skiego. Tak też po milionowej widowni w kinach, w stanie wojennym Człowiek z żelaza 
krążył w formie kaset VHS po domach, ścigany przez służby specjalne. Kiedyś przypad-
kowo spotkany człowiek skarżył mi się, że kupił najdroższy bilet, żeby zobaczyć właśnie 
Człowieka z żelaza. Zdziwiony zapytałem: – Dlaczego, przecież u nas bilet do kina to ta-
niocha?

Odpowiedział: – Tak, ale ja oglądałem ten film na telewizorze: było nas ze trzydzieści 
osób, i wtedy nagle wpadła milicja, wzięła wszystkich na komisariat, z którego wypuściła 
dopiero po zapłaceniu przez nas ogromnych mandatów. Dużo droższych niż nawet naj-
droższy bilet do kina.

*
Inwigilację „Luminarza” Służba Bezpieczeństwa będzie prowadzić przez 
następnych dwanaście lat. W dokonywanych co pewien czas podsumo-
waniach („ocenach zagrożenia”) powtarzać się będzie wniosek, że z uwagi 
na działalność figuranta musi być ona kontynuowana. 

Praktycznie niezmienny będzie też arsenał środków używanych przez 
funkcjonariuszy przeciwko reżyserowi, choć będzie się zmieniać położenie 
akcentów. Przykładowo, w grudniu 1984 roku płk mgr Krzysztof Majchrow-
ski zatwierdzi „plan pracy operacyjnej” w sprawie „Luminarz” na następ-
ny rok. Tym razem nacisk położony ma być na ustalanie kontaktów Wajdy 
(oraz Krystyny Zachwatowicz) z osobami znanymi z opozycyjnej działalno-
ści „z uwzględnieniem działaczy podziemia b. »Solidarności« i KSS-KOR, 
np. J. Kuroń” oraz „przedstawicielami placówek dyplomatycznych krajów 
kapitalistycznych i ośrodkami dywersji ideologicznej na Zachodzie” (tu za-
kłada się współpracę z wywiadem). Osobną kwestią ma być przeciwdziała-
nie „negatywnym inicjatywom” w środowisku filmowym (w tym zwłaszcza 
wśród młodych twórców i w Stowarzyszeniu Filmowców) oraz „tzw. drugie-
go obiegu kultury istniejącego w ramach kościoła”.

W tym celu bezpieka zamierza pozyskiwać kolejnych agentów z oto-
czenia Wajdy – zarówno filmowego, jak i prywatnego – oraz na bieżąco 



przeglądać korespondencję reżysera, podsłuchiwać rozmowy z jego war-
szawskiego telefonu oraz próbować założyć podsłuch zarówno w domu 
przy Hauke-Bosaka w Warszawie (gdzie się to nie udaje ze względów tech-
nicznych), jak i w krakowskim mieszkaniu Krystyny Zachwatowicz (gdzie to 
się powiodło).

Andrzej Wajda
– Dlaczego właśnie w 1977 bezpieka założyła mi sprawę? Chyba dostrzegli już, że nie ma 
szans, bym przeszedł na ich stronę. Człowiek z marmuru został przez widzów odebrany 
jednoznacznie: okazał się bardzo mocnym filmem. 

W samym kryptonimie też była jakaś logika. Miałem wtedy już dobrą pozycję w śro-
dowisku, także za granicą. Niektórzy postrzegali mnie więc jako luminarza wśród arty-
stów. Ubecy pewnie też.



Niedostępne w wersji demonstracyjnej.  

Zapraszamy do zakupu  

pełnej wersji książki

w serwisie 
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