










13 grudnia 1981 r. wprowadzono w Pol-
sce stan wojenny. Granice zostały zamknię-
te, komunikacja telefoniczna – zawieszona. 
Po pewnym czasie, wraz z przyjaciółmi, 
postanowiliśmy stworzyć opozycyjną gru-
pę teatralną. Zdecydowaliśmy się na wy-
stawienie adaptacji słynnego Roku 1984 
George’a Orwella. Za posiadanie tej książki 
można było pójść do więzienia. Nam uda-
ło się dostać tzw. bibułę, czyli egzemplarz 
ksero z drugiego obiegu. 

Zabraliśmy się do pracy. Aby nie wzbu-
dzać podejrzeń, pominęliśmy nazwisko au-
tora, sztukę nazwaliśmy 1984, a teatr – Te-
atrem Zamkniętym. Następnie musieliśmy 
w Głównym Urzędzie Cenzury uzyskać zgo-
dę na występ. Na pytanie, dlaczego przed-
stawienie nazywa się 1984, odpowiedzieli-
śmy: Ponieważ jest właśnie rok 1984. A Te-
atr Zamknięty? To teatr eksperymentalny, 
dla małej grupy ludzi. W ten sposób otrzy-
maliśmy potrzebne pieczątki. Cenzorzy nie 
podejrzewali, że sztuka ma coś wspólnego z 
Orwellem. Pomysł był zbyt szalony. W dniu 
premiery na widowni zasiadało ok. 200 
osób. Baliśmy się, czy uda się grać do koń-
ca. Cisza, zapadająca po niektórych mono-
logach, porażała. W każdej chwili występ 
mógł być wstrzymany, a twórcy i publicz-
ność aresztowani za obrazę systemu.

Po spektaklu za kulisami pojawiło się 
kilku cywili. Oznajmili, że od tej chwili teatr 
jest zamknięty. Dziwili się, co nam strzeliło 
do głowy, aby wystawiać sztukę opartą na 
zakazanej książce. Mieliśmy zgodę cenzury, 
więc nic więcej nie mogli zrobić. Wkrótce 
zaczęły się jednak indywidualne wezwania 
na rozmowy do SB. Tłumaczyliśmy się, że 
jesteśmy młodzi i nie zdawaliśmy sobie 
sprawy z konsekwencji.

Po pewnym czasie taktyka uległa 
zmianie. Zaproponowano mi współpra-

cę. Miałem fotografować jakieś obiekty 
w  Niemczech. Panowie zapewniali, że mo-
gę w dalszym ciągu być artystą, zapraszali 
na wystawne kolacje z szampanem i kawio-
rem. Na początku grałem na zwłokę. Pew-
nego dnia zauważyłem, że jestem śledzony. 
Najpierw podejrzewałem się o paranoję…  
Zgubiłem jednego z agentów, wskakując 
w ostatniej sekundzie do autobusu, jednak 
kilka przystanków dalej znów ktoś mnie 
obserwował. Narastało poczucie zagroże-
nia. Zacząłem sobie wyobrażać, że w jakimś 
lesie kopię dla siebie grób, którego nikt nie 
odnajdzie. W panice udałem się do Urzędu 
Miasta w Opolu. Złożyłem podanie o pasz-
port do Europy Zachodniej. Tym samym 
musiałem oddać dowód osobisty. Dlatego 
przez dwa tygodnie prawie nie wychodzi-
łem z domu, gdyż nawet zakupy w pobli-
skim sklepie mogły się skończyć zatrzyma-
niem, bo nie mógłbym się wylegitymować. 
W końcu zadzwoniono, abym zgłosił się po 
odbiór. Z duszą na ramieniu udałem się po   
przepustkę do wolnego świata! 

Byłem zaskoczony tłokiem w pocze-
kalni. Nie przypuszczałem, że tak wiele 
osób chce emigrować. Emocje sięgnęły 
szczytu, kiedy wywołano moje nazwisko. 
Urzędniczka podsunęła mi jakiś doku-
ment. Pomyślałem, że to potwierdzenie 
odbioru. Lekkomyślnie podpisałem, nawet 
nie czytając. Dostałem paszport. Zanim go 
otworzyłem, kobieta wezwała następnego 
petenta i musiałem opuścić pomieszczenie. 
Z bijącym sercem przejrzałem dokument, 
strona po stronie. Puste, bez żadnej piecząt-
ki! W końcu, na przedostatniej, czerwony 
okrągły stempel. Przeczytałem półgłosem: 
Upoważnia do jednokrotnego przekrocze-
nia granicy polskiej. Natychmiast pojąłem 
– wilczy bilet. Podróż w jedną stronę. Nie 
miałem wyboru.

Przez kraje komunistyczne dotarłem do 
Jugosławii. Potem było przejście graniczne 
w Trieście. Znalazłem się we Włoszech. 
Wówczas moim jedynym marzeniem było 
spotkanie z policją. Tak też się stało. Dwóch 
mundurowych od razu się zorientowało, że 
jestem uchodźcą, bo na ich widok krzyk-
nąłem Refugge!1 Widocznie lubili pomagać 
takim jak ja. Z uśmiechem zawieźli mnie sa-
mochodem na stację kolejową, informując, 
dokąd mam dalej jechać. Musiałem wyglą-
dać na wyczerpanego, bo jeden z nich dał 
mi 10 000 lirów, pokazując mi na migi, że-
bym coś zjadł:  Mangia, Mangia, ragazzo!2 
W ten sposób dotarłem do małej miejsco-
wości Latina, 40 km od Rzymu. W czasie 
II wojny światowej stacjonował tam Mus-
solini. Pozostały koszary dla 600 żołnierzy. 
Powstał w nich obóz dla uchodźców, w któ-
rym koczowało wtedy 2500 osób! 

Moim pierwszym łóżkiem był cieniutki, 
plastikowy materac z szarym kocykiem. No-
cowałem na korytarzu. Pani z obsługi pora-
dziła zaopatrzyć się w kij do obrony przed 
grasującymi wszędzie szczurami. Należało 
go też zabierać do ubikacji, gdyż atakowały, 
wynurzając się niespodziewanie z kanaliza-
cji. Bywały przypadki, że niedoinformowa-
nym uchodźcom trzeba było potem przy-
szywać jądra. Ostrzegano również przed 
kradzieżami, więc pieniądze przechowywa-
ło się w slipkach. Nie potrzebowałem dużo 
czasu, by zrozumieć, że obóz w Latinie nie 
stanie się moim ulubionym miejscem poby-
tu. Po kilku nieprzespanych nocach trafiłem 
do dwunastoosobowego pokoju. Wkrótce 
pożałowałem korytarza… Tu trzeba by-
ło uważać, aby się nie narazić starszemu, 
a w nocy znudzeni strażnicy lubili wpaść 
na pałowanie. Postanowiłem wydostać się 
z obozu, ale nie bardzo wiedziałem jak. 

Janusz Gilewicz

1 wł. uchodźca
2 wł. Jedz, jedz, chłopaku.
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