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Zrobiono nam również miejsce sie-
dzące. Wszystkie głowy były zwróco-
ne w kierunku małego pudełka, przy-
pominającego trumienkę. Na wyso-
kości Oliwy – kolega nie wytrzymał 
napięcia i otworzył skrzyneczkę, z któ-
rej wyjął dwie kanapki. Poczęliśmy je 
wcinać, jak gdyby nigdy nic... Poza 
kilkoma dyskretnymi uśmieszkami 
– żadnej reakcji.

Pątnicy

  Na pierwszym roku studiów znala-
złem trzy worki jutowe, oraz około 
dziesięciu metrów łańcucha stalowe-
go. Od razu przyszła mi do głowy ko-
lejna heca. W każdym z worków wy-
ciąłem po trzy otwory na głowę i na  
ręce, po czym ubraliśmy się w nie nie-
zwłocznie. 
  Ponieważ była to ciepła jesień, uma-
zaliśmy nasze stopy węglem z komin-
ka i ruszyliśmy dołączyć do rozmai-
tych dziwolągów na sopockim Mon-
ciaku. Parasolnik w stroju cyrkowca
sprzedawał parasole, Peter swoje wier-
sze, George Kanada uwodził właśnie 
damulki na fabrykę gwoździ wujka 
w Kanadzie, a my we trzech – Radek 
Dąbrowski, Jasio Konarski i ja - nic nie 
sprzedawaliśmy, tylko szliśmy w stro-
nę mola, w charakterze pątników.
 Za nami powoli zbierał się tłum. Gdy 
spojrzałem za siebie na wysokości 
Parku Zdrojowego, może i szło ze sto 
osób. Nagle drogę nam przeciął pan
władza w mundurze. - Dokąd i po co? 
Czy manifestacja została zgłoszona? 
Byliśmy w kłopocie. Na szczęście z o-
presji wybawił nas nasz stały Anioł 
Stróż, profesor Frydrych, który się 
przedstawił i potwierdził celowowość
naszego marszu w kierunku mola... 
Jest to happening – ćwiczenie z zakre-
su socjologii, mające za zadanie wy-
wołanie reakcji publiczności. Pomimo
zapewnień profesora, postanowiliśmy 
przerwać to doświadczenie i powrócić 
do akademika.

Czy pan kupi lwa?

 Kolejne działanie w przestrzeni miej-
skiej – ulica Bohaterów Monte Cassi-
no, Sopot. Dwie ładne studentki z mi-
krofonem – sprzedawały lwa. Akcja 
trwała około dwudziestu minut. Ze-
brany materiał, to jest komentarze i za-
czepki, posłużył za tło do przedstawie-
nia na temat zwierząt, które zostało 
przygotowane wspólnie z Włodzimie-
rzem Wieczorkiewiczem. Teatr nazy-
wał się „Po obu stronach snu”. Póź-
niej wystąpiły drobne różnice zdań i 
Włodzimierz Wieczorkiewicz zabrał
swoją paczkę przyjaciół, z którą utwo-
rzył inną formację, opartą głównie na 
ruchu „ą”. Ja pozostałem przy litera-

turze i kabarecie. W tym czasie, to jest 
w latach 1967-68, w samej PWSSP 
działały cztery teatrzyki. Na ogół były 
to efemerydy, których żywot nie prze-
kraczał jednego, dwóch przedstawień.
  Można by rzec, iż była to forma pro-
testu młodości wobec skostnienia sta-
rości, czasem komentarz, bądź kryty-
ka wobec rzeczywistości, lub pytanie 
złowieszcze. Świat dorosłych miał się 
stać niebawem naszym udziałem. Jed-
nak bardzo odbiegał od romantyzmu 
ksiąg. Trzeba było napisać własne księ-
gi i manifesty. I przedstawić je publicz-
nie.
 Po chwili ciszy, jaka nastąpiła po in-
terpretacji utworu według S. Becketta 
„Słuchaj Joe”, powstały różne nowe
formy ekspresji. W tym czasie, przy-
garnął nas klub politechniki „Mecha-
nik”. Grupa zmieniała nazwę: „T.T.C.” 
Tajemniczy Teatr „C”, który śpiewał
pieśni, realizował happeningi, na przy-
kład „Ballada Jesienna”, ukazująca sto-
sunek człowieka w tłumie do wolnoś-
ci, „Urodziny” – atrybuty święta, które 
muszą być obecne, aby rzecz mogła 
mieć miejsce. Po wizycie w teatrze Gro-
towskiego i obejrzeniu jednej sztuki 
Kantora, zafascynowany tą techniką 
przekazu, zaproponowałem serię hap-
peningów. Przeważnie występy grupy 
były improwizacją, której towarzyszy-
ło ogólne założenie, oraz cel, jaki na-
leżało osiągnąć. Tła muzyczne opra-
cowywał zespół: „Grupa Swobodnej 
Improwizacji” Leszka Dranickiego.
Działania teatralne były ściśle powią-
zane z wieczorami klubowymi. Licz-
ba widzów: około osiemdziesiąt osób. 
Liczba aktorów: od trzech do dziesię-
ciu osób. „Ballada Jesienna” – był to 
spektakl o wyjątkowej pracochłonnoś-
ci, jeśli mówić o przygotowaniach. By-
ły mi bowiem potrzebne liście suszone
do wysokości pasa dorosłego człowie-
ka. Nasi sprzymierzeńcy – studenci 
z Politechniki, zbierali liście spod śnie-
gu i suszyli je na kaloryferach w aka-
demiku. Serwis prasowy klubu „Me-
chanik” uwiecznił kilka ujęć czarno
białych, ukazujących to wydarzenie. 
Myślę, że podczas tego przedstawie-
nia osiągnęliśmy maksimum spójnoś-
ci. Jak zwykle świetna muzyka Leszka 
Dranickiego, duża precyzja i przekaz. 
Wywołaliśmy różne uczucia od ra-
dości i beztroski, aż po strach i panikę. 
Następnie była piękna dyskusja na te-
mat manipulacji i socjotechniki. Myś-
lę, że pomysły tego typu pojawiły się 
w okresie rozkwitu teatrów ekspery-
mentalnych z Krakowa i Wrocławia. 
Z pewnością, miał na to wpływ rów-
nież fakt, iż każda manifestacja kultu-
ralna, bądź słowo drukowane, ulegały 
obowiązkowo ocenzurowaniu. Stąd 
tak liczne formacje pantomimiczne 
oraz happeningi.

z przykrością przychodzi mi pisać tę 
wiadomość.
 
  Dzisiaj dowiedziałem się, że Minis-
terstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego nie przyznało dofinansowa-
nia na działalność naszego pisma. To 
powielokroć smutna dla mnie sytua-
cja. Po 13 latach ukazywania się kwar-
talnik Migotania może upaść. 
 W lepszych czasach przedkryzyso-
wych finansowałem pismo z innej mo-  
jej osobistej działalności. Dzisiaj, bez 
wsparcia publicznego, nie da się utrzy-
mać kwartalnika na dobrym, wysokim 
poziomie. 
  Smutna to sytuacja, bo zachowując 
właściwą skromność i dystans do na-
szego pisma wiem, że jest lepsze, cie-
kawsze i bardziej żywe niż wiele in-
nych pism, które dostały finansowa-
nie. Pismo Migotania próbowało zła-
mać kilka zasad istnienia niszowego 
pisma kulturalnego:
- nie powiązało się z żadną grupą lob-
bystyczną, środowiskową, administra-
cyjną lub polityczną i pozostało całko-
wicie niezależną inicjatywą,
- odeszło od sztampowego, dominują-
cego w krajobrazie czasopism literac-
kich modelu zeszytowego pisma stu-
dyjnego,
- nigdy nie preferowało jednej wybra-
nej grupy twórców i autorów.

  W miejsce tego zaproponowaliśmy 
pismo całkowicie otwarte  i nieustają-
co zmieniające się, migotliwe, można 
powiedzieć nawiązując do tytułu. 
  Być może właśnie z powodu tych 
cech nie znajdujemy w Ministerstwie 
Kultury lub dokładniej pośród eksper-
tów tego Ministerstwa zrozumienia 
i wsparcia. Nie reprezentując żadnej
konkretnej i wpływowej  grupy, środo-
wiska, czy partykularnych interesów, 
jesteśmy dla Ministerstwa pismem, 
które łatwo poświęcić, oddać na zatra-
cenie, bo nikt ważny z punktu widze-
nia tego Urzędu za nami się nie ujmie. 
Co najwyżej czytelnicy, ale czy to jest 
ważna grupa dla Ministerstwa?
 
  Oczywiście będziemy się odwoły-
wać od decyzji Ministerstwa, od tego 
wyroku skazującego Migotania na 
niebyt. 
 
   Bardzo potrzebujemy Waszego, 
Drodzy Przyjaciele Migotań, wspar-
cia. Nie wiem, na czym mogłoby ono 
polegać? Może po prostu na wysłaniu 

na adres Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego (adresy poda-
jemy poniżej) poparcia dla naszego 
kwartalnika, na wyrażeniu niezgody 
na taki podział środków, w którym nie-
zależne podmioty kultury muszą upa-
dać. A może zwyczajnie prosić Panią 
Minister o życzliwe rozpatrzenie na-
szego odwołania.
 
  Do tej wiadomości dołączamy naj-
nowsze Migotania w formie PDF. Ma-
my nadzieję, że to jednak nie ostatni 
numer w 13 letniej historii pisma.
 
Pozdrawiam,

Zbigniew Joachimiak
Redaktor Naczelny Gazety Literackiej 
„Migotania”
 
Adresy Ministerstwa:
- MKiDN, ul. Krakowskie Przedmieś-
cie 15/17, 00-071 Warszawa 
- Sekretariat Minister Małgorzaty 
Omilanowskiej,
adres email: minister@mkidn.gov.pl

  Link ze stroną internetową, na której znajduje się apel do Pani Minister 
Kultury o ponowne rozważenie naszego wniosku o dofinansowanie. Będzie-
my wdzięczni za każdy podpis pod petycją.

http://www.petycje.pl/petycja/11125/apel_do_minister_kultury_w_
sprawie_kwartalnika_literackiego_amigotaniaa.html 
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