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Woliół

„kon1ccliantów" .

„Bojkot aktorski był gestem kabotyni! I pozera, który postanowił zatrzeć
łlady swolej wiernopoddańczej slu!by
u 1ó!nycf1 partyjnych dworów, no I
ouywlkle zaczęło się nlepodległo 
klowo le!eć krzy!em w koklele" powiedział Kazimierz Dejmek we
wczorajsze! „Rzeczpospolltej". Opinia
ta wzbudziła !ywe reakcje łrodowlska
teatralnego. Zamieszczamy je ponl!ej.
Przypominamy te!, ie sprawa bojkotu
aktorów w okresie stanu wojennego
została szczegółowo przedstawiona w
- pięciokrotnie jut wydanej od roku
1988 - kslą!ce „Komedianci. Rzecz o
bojkocie" opracowanej przez Amłrze 
ja Romana I M11cleja Łukasiewicza .

Joanna Szczepkowska
Och, jak Ja
dobrze znam
ten styl. Z.lnuka(, obrazie:', po,~•r; . l
niżyć, bo czło 
wiek jest laki
I
maluczki
niech o tym pa I
-~
•
J,
·.
' ,.
mięta od ra11a
p·p~ do wlcrzora . A
.
'lTI wszpt ko z gl(,'hl
wrgod11ego fotela . Kazimierz llelmek,
Jal..o dyrektor ll'atru, b)•wal wlelkl111 artpl ;t -- le11 Jego styl bolał, ra11ll, po11l fal, ;ile prawdziwemu att}'kle wlde si(,'
wrhaC7a . Nalo111last 111l11ister, urzę
<l11iU ... l\llalah)' lłl pwpozycle: 11wże
ru1tl7.lell(' l\f111lste1stwu l<11lh11y I Sztuki
11a dwa. Nled1 Kazimierz Dejmek wefo1ic l\łh1lsll'rslwo Sztuki. ho sle na
1y111 zna, a K11il111}' klo~ ko111pctc11łl1}'
w tl'I d1ledzlnlc . A rn do ko!dola, lcże11la kr1}•t.c111 ltd . - no, có!, tchy mlc('
o I p11 poji;de, tr7l·ha rhoclaż tro< h(,'
l"'l''akl)•kmva(. l\1;1111 11atl1.i1·j~. te t~
wrl'uwlc1lzl~ la „kahulr11ka" I „puzc1 ka " 11ic dalam prz}1 klad11 cl~gol <Io
„wl1· 111op0<ldańczcl sluthy", czego
w~1ptkh11 kokgom szczerze życzę .
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Olgierd

Łukaszewicz

- Bojkot to
byla moja spra wa, l11drwldualna, zanim sli;zorlc11towalc111,
że jestem w jakici! grupie. 1'11 hllcwość wll'Jy
hrla jednak z
nami. W Tc;1 ..
trze l'mvszcl11 ny111, w któr)'lll
w(11vlzas pracowak111, mkllś111y la1111 pl1 · ł)'. Otr7.)'lllYWallfo1y wówrzilS kwla ly I llstr z pm.l1.lc;kmva11la111I z.a na~1ą
al..1 je; p1ole s tarrj11~ . l'ai1 Dcj111ck palrzy
11a to 7. l'ozy< li króla -slo1kc. Nic może
zrw11111ic( ll'go, te nic popa1l1~111y pro1';1i:a11dr wladzy. Sa111 zreszq jest kl111!,
l;to 111k~7<1l !;11111111; 7. l'"'Paga11J.1, 11al pk1w11·i1ll1.11l;1c ,.llrrg;1di; s1łllil'rza Kar d1a11a", a w 68 roku wystawlaj~c „Dziady" . li}'<' może nie do korka zrozu111lał
kr!'at 11; <;ustawa llołotihka we wła 
Sll)'lll p111·1lstawh.:nl11 .
llkij hojkol zao;1I si!,' k1111krct11lc
wlt·tlr. gd)' w tdewi zjl mala zlo sic; woj~"" · 7. tZ)'m ule 11111gk111 sic; l'"R11tiłl( .
1\1)', akh111.y, j<'sldri1y l11d1111I do wp1a j~· da, hlarna111I 1ia clwor7.c, ale wlt:d}'
ał: i11al hlan'll nabrał gml11okl. Wnm-

wictlt. liana llcj111k.1 trakl11li: lako wypowit'1 t tly1cklrna, 111aJ~ c rgo kl opoty
z kas;i . O c z~1 wlś<lr puhll< mo!(, która
1ir1p1osila 11a111 kwiaty, ule w1ódla lt1ż
do tr at111, hy ohscrwowa< 11aszą cod1. ic1111 o ś <' , ni c zawsze najwytszyrh ło 
łt~w . Na s tąpiła z111la11a pokoleń 11a wi downi.

Ignacy Gogolewski
-

l'o prostu
wypowiada(' 11a temat poruszony
w wywiadzie,
którego fragment przedrukowano
na
plenvszcj stronie „Rzeczpospolitej". Kiedy!
z całą ufnofrlą
w Narodowcl Radzie Kultury staralcm
się zrow111le(' I szukać przyczyn psydwlogkwych postc;powanla naszego
holę się

środ o wiska . Zapłaciłem czteroletnią
11icobccnośclą

w Teatrze Tclewlzll.

Czrthym !'•zez następne lala miał być
11lcohcrn}' na ek1a11le filmowym I tcłc 
wl7.)'l11y1117 l'rag11ę przypo11111ic(', że
111oja syt11a1 ja nk lesl odmoh11lo11a .
Ci e szę się, że <lzl ~ kl dyrektorowi Kazl 111lrrzowl IJrl111kmvl clzlslal zalst11lalcm
w zt·spolc Teatru l'olsklcgo, w którym
p1zed czterdziestu laly stawiałem
pici wsze kroki.

Andri.el Szczepkowski
- jako olowlck starszy nie
reagulę l11t dzl slal zliyt gwał 
townie . Pozoslalo ml lednak
takle ucwdc
lak wstyd za
czyi! be zw st yd,
za czyją~ nic.

sprawl<'dłhvo!ć

·
I nlcl>rzyzwoł loś( . Tego rodzalu wypowie< zl nie budzą wi<;c we n111le Innych uczuć nit
ur wda zhlihmc do wstrętu I ohrzydzenla . Bo lricll nawel w stanowisku wyrażonym przez pana Dejmka w sprawie
holkot11 może być jaka! - trudna dla
11111lc do otł c zytanla - sztuka, to, nłc 
Sll'ly, hrakuje w ulej na pewno kultu r)'· Nic zdzlwilhym sir: nawet, gdyby w
~l11s1111k11 do ludzl, którzy uprawlall tc11
bojkot , zostal jeszcze raz przywołany
zarwl rl zialania pod wpl)•wem „ !dślc
ok1dlo11yd1 kńl srlmtlslycmyth" .

Izabella

Cywińska

Oczywl klc holkot hyl
decyzją konlro wcrsyl11ą . Wielu
l11dzl poza du !yml ośrodkami
pozbawił

kOll·

taktu ze sztuką
teatru .
Poza
tym trzy, c1.le1y
rncmlkl aklori'nv l11ż po szkole nic miały okazji w
111111111·11de startu „11puhlicml('' się . 1'0n;1dlo hojkol pmóż11il środowl ~ ko. To
m·gatywy. Uwa!a111 lednak, te 11111110
11·s1plko hyl polrzelmy. Odegrał także

Wedel inwestuje

(~71,JI,~· !:lł.~•~1•11.r ('1~tM!l;. fi1

pozytywną rolę. Zakazy ccnwry I h111c
uwa111nkowanla tamtych 40 lat zrohlly z aktorów łudzi z konlccznokl pu blicznych . To oni rndzyml słowami,
często wersami wlcłkkh romantrków
poprzez rampr: teatralną mówili o t}·m,
o czym Inni mówić nic mogll, o tym,
co najważniejsze tu ł teraz. Z. konlccznokl wlr;c aktorzy grali przed puhllcznoklą nic tylko te role, klótc w nor malnym kral11są11dzlal e 111 l11dzl teatru.
Odbierani przez społeczeństwo jako 111dzlc „polltycrnl'' muslcll!my si(,' „polltycmle" za c hować . Nasza 11lcobcrno!(
w lV - l>yła protestem w Imieniu ule
tylko własnego !rodowlska.

AndrzeJ Łapicki
Uwat.am,

te bolkol był ko -

!).

nlecmy,
sluszny, nlezhr;dn}'
. I
etycmle. Mam
nadzlcjr:, fe to,
„
.
co prZCCZ}'ta \
-~ - '~ . lem, jest prywat \
-< . ;y"
•
,.~~ I
• nym zda11lcm
kolegi Dcl111ka
do czego ma
~\ -pełne
prawo a nie zdaniem ministra kultury.
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Gustaw Holoubek
- U sprawie
l>ojkotu akto rów pa11 Kazi mierz Dclmck
miał od jego zalst nlc11la takle
samo zdanie Jak
dzisiaj. Podziwu
godna
mot.e
być trwal11~..' lego /lllgL1dów,
lak
traf1u>!t
wyl>oru czam I mlclsca, z którego le pu Lllcznlc ogłasza .

Gabrlela Kownacka
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- Jestem zaskoczona taką
wypowlcclzlą

Jana Dejmka .
też za skoczona, t.c w
..
p
ogóle sprawa
boJkotu stale
f
I 7~·
dz!! na wokan..:···
~·.
·~
dzie. W kahlym
razie to le~l opi nia ministra Dejmka, a ja mam prze ciwne zdanie na len temat. Bolko! mlal
wówczas swole znaczenie, hyl dla 11as
wszystkich czym! wyjątkowym .
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Jcstcm

1

Jerzy

Blńczyckl

Wnmwlcd t 11mv1·gn
111l11lslra kultury
nic Jrsl 1.1skone 11lcm I 11ak7.;1lu
lcl oczekiwać,
pon lewa! he rjkot
był skierowany
rówrtk! prm.Iwko postawie I
IM~ opł11lo111, jakle
„.,..,_~:.::1
wńwuas rcpre ze11towal Kazimierz Dclmt·k.
OPINll UBAAU: JANUSZ R. KOWAlClYk
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