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Ilustracja 25. Wydawnictwa podziemne,
„bezdebitowe”, zwane również bibułą lub drugim obiegiem (ewentualnie samizdatami – od
rosyjskiego „sam wydaje”), były jednym z najważniejszych środków walki z cenzurą. W wydawnictwach tzw. drugiego obiegu (poza
obiegiem oficjalnym) publikowano prace niedopuszczone do publikacji przez cenzurę („bez
debitu”), tłumaczenia książek zagranicznych
(oczywiście bez poszanowania praw autorskich)
oraz czasopisma i książki o charakterze krytycznym wobec ustroju. Większość wydawnictw podziemnych była zakładana spontanicznie przez
osoby prywatne. W Polsce wydawnictwa drugiego obiegu zaczęły się ukazywać w połowie
lat 70. (na fali powstawania nowych organizacji,
takich jak Komitet Obrony Robotników czy Ruch
Ochrony Praw Człowieka i Obywatela. W latach
1976−1980 wydano prawie 200 tytułów drugoobiegowych czasopism, choć warto zauważyć,
że wiele z nich kończyło swój żywot po jednym
numerze. W okresie funkcjonowania legalnej
„Solidarności” na rynku funkcjonowało około 160 wydawnictw tzw. bezdebitowych, które
wydały ok. 2,5 tys. tytułów. Paradoksalnie swój
największy rozwój drugi obieg przeżył w czasie trwania stanu wojennego, kiedy wydano ok.
4,5 tys. tytułów książek i 2 tys. tytułów czasopism, najpopularniejsze z nich osiągały nakład
nawet do kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy
(np. Tygodnik Mazowsze). Większość publikacji
drukowano na powielaczach z matrycami białkowymi i woskowymi, korzystano także z sitodruku i druku offsetowego. Sprzęt drukarski

pozyskiwano zza granicy lub też niekiedy kradziono z instytucji państwowych albo wręcz
nielegalnie drukowano książki „po godzinach”,
na tzw. dojściach w państwowych drukarniach.
Ponieważ sprzęt był trudno dostępny i często
konfiskowany, naczelną zasadą wydawnictw
podziemnych było utrzymanie w najgłębszej tajemnicy lokalizacji podziemnych drukarni i powielaczy, które musiały być izolowane od sieci
kolportażu. Po zniesieniu cenzury część podziemnych wydawnictw rozpoczęła działalność
na wolnym rynku.
Nie wiadomo w jakiej drukarni zostało wykonane zdjęcie, a głowę drukarza prawdopodobnie
zabandażowano ze względów bezpieczeństwa
– identyfikacja byłaby groźna, gdyby zdjęcie wpadło w ręce służby bezpieczeństwa. – K.C.–
Fotografia dotyczy łamania praw do:
◊ dostępu do informacji,
◊ wolności słowa,
◊ dostępu do kultury.
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25. Rok 1982 lub 1983. Konspiracyjna drukarnia. Fot. NZS SGGW, zbiory Ośrodka KARTA
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