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„ 

„Mówiłem , że świat jest absurdalny i pospieszyłem się. Świat sam w sobie nie jest 
rozumny, to wszystko, co można powiedzieć. Ale absurdalna jest konfrontacja tego, 
co irracjonalne i oszalałego pragnienia jasno ci , któreg wołanie rozlega się w naj
głębszej istoci człowieka:'Ta myśl sformułowana przez Camusa ma swój odpowied
nik w nietischeańskiej Woli mocy: „Człowiek jest to mały egzaltowany gatunek 
zwierzęcia, który - na szczęście - ma swój kres: życie na ziemi , to w ogóle jedna 
chwila, epizod , wyj ątek bez następstwa , coś, co w ogólnym charakterze ziemi pozo
staje bez znaczenia, ziemia sama, jak każda gwiazda, ta hiatus między dwiema nico
'ciami, zdarzenie bez planu, bez rozumu , b z woli i samowiedzy, najgorszy rodzaj 
konieczności , głup i a onieczność" . Zarażeni totalnym sceptycyzmem dławiącym 
w zarodku każdą nadzieję , fałszywie kochamy, niedorzecznie cierpimy, umieramy 
śmiercią, która niczego nie odkupi. Podstawą wszelkich rozważań etycznych jest 
podejście do pro \emu w olnoś ci, ( .. . ) Camusa interesuje przede wszystkim wol
ność indywidualna, gdyż tylko jej można doświadczać . Pochodzi ona ze zrozumienia, 
że wobec absurdalności śmierci, „ten świat nie ma znaczenia" . Mając tak pojętą 

wolność , człowiek może próbować dążyć do osiągnięcia stanu optymalnego jedną 
z dwóch wyklu zających się dróg: albo poprzez rezygnacj ę z pretensji intelektu (po
twierdzając tym samym swą organiczną jedność ze światem natury) albo poprzez 
nieustanne nadawanie sensu przypadkowym rzeczom i zjawiskom, wprowadzania 
ł adu i jedności, porządku i hierarchii w świat pozbawiony wartości - czyniąc zeń 

rzeczywistość na miarę moralnych postulatów rozumu ( .. ) Camus w dysharmonii 
intelektu i świata upatruje przyczynę ludzkiego rozdarcia uważając, że szczęście 
człowieka tkwi nie w powrocie do tak rozumianej natury , lecz w obronie tego , co 
stanowi o jego niepowtarzalnej odrębności - nostalgii rozumu i serca. Życie opty
malne i jedynie ·godne , to życie zgodne z wymogami swoiście ludzkiej idei sprawiedli
wości i ł adu. Dlatego, kiedy Camus mówi , że świat jest nierozumny- myśli - zły( ... ) 

Ponad „świętych bohaterów absurdu" (Don Juan, Aktor, Zdobywca) Camus wy
nosi - Twórcę. W odróżnieniu od nietzscheańskiego nadczłowieka, jego posłanie. 
jest tu sprecyzowane . Twórca ma wyrażać cierpienia tych, którzy sami za siebie nie 
mogą mówić. Sztuka jest nieustaj ącym rozdarciem między niezgodą a afirmacją 
i jako taka, politycznie niezależn a - ma być głosem łudzi, którzy pragną żyć, ale żyć 
inaczej. Ponieważ nie każdy może tworzyć, lecz każdy mu i żyć - swą etykę buntu 
rozciąga Camus na wszelkie dziedziny życia , uwypuklaj ąc jej znaczenie w momentach 
totalnego zagrożenia. Fundamentem buntu jest nadzieja - owoc nostalgii warunku
jący zwycięstwo ludzkich racji i tradycyjnych ludzkich war.to ci: „począwszy od chwi
li, gdy najlżejsza nadzieja stała się dla ludności osiągalna, skończyło się rzeczywiste 
panowanie dżumy". Camusowska etyka sprzeciwu i walki opiera ię na odrzuet::niu 
wszystkiego , co powoduje, bądź usprawiedliwia zabójstwo. Przeciwstawia się upoko
rzeniom, nie życząc ich innym ( .. . )Człowiek z natury nie jest dobry zawsze skorzysta 



z możliwości „pohańbienia". „Naj częściej nagła okazja doprowadzał a czcigodnych 
dotychczas ludzi do nagannych czynów, które natychmiast naśladowano" (Camus, 
„Dżuma") . W innym miejscu pisarz stwierdza: „Mikrob jest czymś naturalnym. Re
szta: zdrowie, nieskazitelność, czystość („. ) to skutek woli, która nie powinna nigdy 
ustawać. Uczciwy człowiek , który nie zaraża niemal nikogo , to człowiek możliwi 

najmniej roztargniony. A trzeba woli i napięcia , ż by nie ulec nigdy roztargnieniu". 

Rynard WysolLl6skl, 
Afi rmacja i bunt w myśli Nie!%5Chcgo i Camusa . 

Studia f ilozofi czne 1985 nr 5----<i 

Nie ma nic wspólnego pomiędzy panem i niewolnikiem, nie ma rozmowy ani 
porozumienia z istotą uj arzmioną. Zamiast tego swobodnego i zawsze mogącego 
zrodzić się dialogu, dzięki któremu uznajemy nasze podobieństwo i uświęcamy nasz 
los, niewola przynosi rządy najstraszliwszego milczenia. Jeśli sprawiedliwość jest dla 
zbuntowanego złem , to nie dlatego, że przeczy wiecznej idei sprawiedliwości , którą 
nie wiemy gdzie umieścić , ale dlatego że utrwala milczącą wrogość oddzielającą 
ciemiężyciela od ciemiężonego . Zabija tę odrobinę istnienia, które może się narodzić 

dzięki wzajemnemu porozumieniu ludzi. Wspólnota i porozumienie odkryte przez 
bunt mogą istn ieć tylko w swobodnym dialogu. Każda dwuznaczność, każde nieporo
zumienie przynosi śmierć, tylko jasny język , proste słowo może od tej śmierci urato
wać. Szczytem wszystkich tragedii jest głuchota bohaterów. ( ... ) Nagły i olśniewający 

błysk. Ale to wystarczy tymczasem, by powiedzieć , że skraj na wolność , wolność 

zabójstwa nie da się pogodzić , z racjami buntu. Bunt nie jest bynajmniej żądaniem 
całkowitej wolności. Przeciwnie, bunt wytacza jej proces . („. ) Buntownik domaga 
się bez wątpienia pewnej wolności dla siebie samego, ale w żadnym razie, j eśli jest 
konsekwentny prawa do zabójstwa człowieka i prawa do jego wolności. Nie upokarza 
nikogo. Żąda wolności dla wszystkich. Jest nie tylko niewolnikiem, który powstał 
przeciw panu ale również człowiekiem który powstał przeciw światu pana i niewol
nika ( „ .) Powołując się na inne wartości zbuntowany twierdzi, że całkowita wol
ność jest niemożliwa i żąda jednocześnie dla siebie względnej wolności koniecznej ,by 
uznać tę niemożliwość. Wszelka wolność ludzka w swej najgłębszej istocie jest więc 
względna . Wolność absolutna, wolność zabijania jest j edyną , której można się doma
gać , nie domagając się jednocześnie tego, co ją ogranicza i zaciera. Ta wolność odcina 
się wówczas od swych korzeni, idzie ku awanturze, staje się abstrakcyjnym i szkodli
wym cieniem, aż wyobrazi sobie, że ucieleśni się w ideologii. Można więc powiedzieć, 

że bunt jeśli kończy się niszczeniem jest nielogiczny. Żądając jedności doli ludzkiej 
staje się sił ą życia ·a nie śmierci. Jego głęboka logika nie jest logiką niszczenia , ale 
tworzenia. (.„) Logiką zbuntowanego jest chęć służenia sprawiedliwości, żeby nie 
powiększać niesprawiedliwości doli ludzkiej, dążenia do zrozumiałości języka , żeby 

nie pogłębiać kłamstwa powszechnego i w obliczu cierpienia ludzi wybór ich szczę

ścia. Pasja nihilistyczna , powiększając sumę niesprawiedliwości i kłamstw w swej 
wściekł ości unicestwia swoje dawne istnienie i pozbawia w ten sposób bunt najoczy
wistszych racj i. Zabij a szalona ponieważ świat jest wydany śmierci . Konsekwencją 

buntu jest jednak odmówienie uprawnień zabójstwu, w swej zasadzie bowiem bunt 
jest protestem przeciw śmierci. ( ... ) 



(.„) W studium historycznym w jakim się znajdujemy, przy niemożności uznania 
wyższej racji, której granicą nie byłoby zło, jego (człowieka zbuntowanego-przyp. 
red .) oczywisty dylemat to milczenie łub zabójstwo. W obu zaś wypadkach rezygna
cja. 
To samo dotyczy sprawiedliwości i wolności . Te dwa żądania są u źródeł buntu. 
Odnajdujemy je w zrywie rewolucyjnym . Historia rewolucji dowodzi jednak, że 
sprawiedliwość i wolność niemal zawsze wchodzą z sobą w konflikt, jak gdyby ich 
żądania nie dały się ze sobą pogodzić . Wolność absolutna to prawo panowania dla 
silniejszego. Utrwala więc konfl ikty sprzyjające niesprawiedliwości . Sprawiedliwość 

absolutna przekreś la każdą sprzeczność: niszczy więc wolność . Rewolucja zmierzają
ca do sprawiedl iwości kosztem wolności w końcu przeciwstawia je sobie. Tak jest 
z każdą rewolucj ą; gdy rządząca dotąd kasta zostaje zlikwidowana, nadchodzi czas 
kiedy sama rewolucja budzi bunt, który wyznacza jej grani e i ukazuje szanse jej 
klęski . Rewolucja na początku pragnie zaspokoić ducha buntu , z którego się zrodziła; 
potem musi negować żeby si ę utwierdzić. Wydaje si że nie sposób znieść przeciwsta
wienia między buntem i zdobyczami rewolucji. A le te antynomie istnieją jedynie 
w płaszczyźnie absolutnej . Z godnie z ich założeniami, nie ma możl iwości mediacji 
w świecie i w sferze myśli. Nie ma bowiem możliwości pojednania między Bogiem 
ca ł kowicie oddzielonym od historii i histo rią oczyszczoną z wszel kiej transcendencj i. 
Reprezentantami tych antynomii na ziemi są w efekcie joga i 'komisarz. Ale różnica 
między tymi dwoma typami ł udzi nie jest jak to się mniema, różnicą między j ałową 

czystością a skutec?'.nością . Pie rwszy wybiera jedynie bezsk uteczność abstencji, drugi 
niszczenia . Ponieważ obaj odrzucaj ą wartość pośredniczącą, którą odkrywa właśnie 

bunt , ofiarują nam, jednako oddaleni od realności, dwa rodzaje niemocy: dobro 
i zło. ( ... ) Działalność rewolucyjna , która chce zachować spójn ość wewnę trzną ze 
swoimi założeniami , powinna się sprowadzać do aktywnej zgody na to co względne. 
Byłaby wówczas wierna doli ludzkiej . SprawiedlQY"ość w milczącym świecie, sprawie
dliwość ujarzmiona i niema, niszczy wspólnotę i w końcu nie może j uż być sprawiedli
wością . Rewolucja XX wieku oddziel i ł a arbit ralnie dwa n ierozłączne pojęcia , aby 
dok nać podboju , który nie liczy się z żadną miarą . Wolność ab olutna kpi ze spra
wiedliwości. Sprawiedliwość absolutna przeczy wol ności. Oba pojęcia, jeśli mają być 
płodne, muszą znaleźć wzajem w sobie granicę. Żaden człowiek nie może sądzić . że · 
udział em jego jest wolność, jeśli los jego nie jest j ednocześnie sprawiedliwy, ani że 
los jego jest sprawiedliwy jeśli pozbawiono go wolności. Nie podobna wyobrazić 

sobie wolności bez swobody wypowiedzi, która określa jasno co jest. a co niej st 
sprawiedliwe, bez żądania całego bytu w imię jego częśc i , która nie chce ś mierci . 

I wreszcie sprawiedliwość jest w budowaniu wolności, jedynej niezniszczalnej warto
ści w historii. Ludzie umierają dobrą śmiercią tylko dla wolności :.sądzą wówczas, że 
nie całkiem umarli. ( .. . ) Autentyczna działalność rewolucyjna zgodzi sic; walczyć 

tylko o instytucje ograniczające gwałt nie zaś o te , które go kodyfikują. Warto umrzeć 
dla rewolucji jedynie wówczas, gdy zapewnia ona bezzwłoczne zniesienie kary śmier
ci , zgodzić ię dla niej na więzienie, jeśli z góry odrzuca stosowanie kar bez określo
nego terminu . Jeśli gwałt towarzysząc powstaniu zmierza do wprowadzenia tych 
instytucji, jeśli zapowiada je możliwie najczęściej , może naprawdę być tymcza owy. 
Kiedy cel jest absolutny, to znaczy historycznje mówiąc, kiedy wierzymy, że jest 
pewny, wolno posunąć się do poświęcenfa innych . Gdy tak nie jest, w walce, gdzie 
stawką jest wspólna godność, wolno poświęcić tylko siebie . Cel uświęca środki? 
Możliwe. Ale kto uświęci cel? Na to pytanie , które myśl historyczna pozostawia 
w zawieszeniu, bunt odpowiada: środki. 

A.lbtrt Comw 
C2lowiek zb untowany . Poryż 1958 



„ WOLA LUDU"- geneza · X X- wiecznego terroru 

Organiza ja Narodnaja Wola (Wola Ludu) powstał a w roku 1879 w wyniku podziału II Z iemi i Wóli. 
Jej działalność stanowiła punkt kulmin acyjny rozwoju rewolucyjnego narodnictwa. 

Do ideologów, których poglądy wywarły wpływ na ten ruch narodnicki należe li przede wszystkim 
P . Tkaczow, M . Bakunin i P. Ławrow . Różnili się oni między sobą głównie jeśl i chodzi o metody 
prowadzenia walki rewolucyjnej. W różnych fazach rozwoju narodnictwa próbowano zastosować 
w praktyce każdy z kierunków teoretycznych . Bakunizm (buntarstwo) stawiał na szybkie przeprowadze
nie rewolucji, wierzył. że chłopstwo w pełni już do niej dojrzało i że wystarczy wezwać je do buntu . 
Ławry§ci natomiast opowiadali się za długim okresem przygotowań, uświadamiania ludowi jego ideałów 
i wskazywania sposobów ich realizowania. W odróżnieniu od tych dwóch kierunków grupa „jakobińska", 
reprezentowana przez Tkaczowa, postulowała działalność piskową , a nawet terrorystyczną . Istniał 

ró~ież w narodnictwie nurt legalny, liberalny, obcy w zasadzie walce rewolucyjnej choć sympatyzujący 
z mą. Najwybitniejszym jego przedstawicielem był M. Michajłowski. 

Pierwszy okres działalności rewolucyjnej narodników przypada na la ta 1868-1875. Istniały w tym 
czasie trzy wielkie organizacje: kółko czajkowców, skupione wokół Marka Natansona i Piotra Kropotki
na; kółko dołguszyńców z Al ksandrem Dolguszynem oraz Wszechrosyjska Organizacja Socjalno-Rewo
lucyjna. W łonie tych grup ścierały się poglądy Bakunina i Ławrowa. Sprawdzianem siły tych organizacji 
było „szalone lato" 1874 roku - tak zwana „wędrówka w lud" . Akcja ta yła spowodowana stosunkowo 
małymi wpływami wśród robotników i chęcią wyjścia ze ścisłej konspiracji. Nie udało się jednak przygo
tować gruntu pod rewolucję . Chłopi nieufnie odnosi li się do ,.ludowo ubranej" inteligencj i, głoszącej 
obrazoburcze hasła. Wiara w cara i cerkiew były dl, nich nienaruszalne. Z tego powodu chłopi cz sto 
denuncjowali rewolucjonistów. Policja rozpoczęła masowe aresztowania . Zatrzymano 770 osób. Słynny 
„proces 193" odbył si ę dopiero w trzy lata później , wyroki były stosunkowo łagodne. 

Po wypadkach „szalonego lata" do 1876 roku nie istniała praktycznie żadna organizacja . Wśród pozo
stalych na wolno§ci rewolucjonistów nie było zgodno§ci co do kształtu nowej grupy. 

Pod koniec 1876 roku, wokół przybyłego do Petersburga , po ucieczce z zesłania , Marka Natansona, 
powstała 40-osobowa grupa konspiracyjna, która przyjęła nazwę Grupy Północnej Rewolucyjno-Na
rodnickiej . W roku 1878 użyto po raz pierw zydla określenia tej organizacji nazwy „Ziemia i Wola" . 
Nawiązano w ten sposób do pierwszej "Ziemi i Woli" (z roku 1861/62). 

Kieruj11c się programem II "Ziemia i Wola" podjęła ponownie „wędrówki w Jud", ale w sposób 
bardziej zorganizowany. Ponowne klęski (aresztowanie Natansona) spo odowały łonie „Ziemi i Woli" 
dyskusję na temat metod dalszej pracy. Zaczęto rozważać możliwość użycia terroru indywidualnego. 
24 stycznia 1878 roku, w odwet za chłostę jakiej został poddany więzień-rewolucjonista Bogolubow, 
Wiera Zasulicz dokonała zamachu na naczelni ka Petersburga Trepowa. Ten i następne zamachy dokona
ne były bez wiedzy organizacji . Dopiero nieudany zamach z 2 kwietnia 1879 rol<u na cara Aleksandra II 
wykonany przez Aleksandra ołowiowa otrzymał aprobatę „Ziemi i Woli" . 

Na konferencji w Lipiecku w czerwcu 1879 roku postawiono jako naczelne zadanie, stoj11ce przed 
„Ziemią i Wolą" , obalenie caratu drogą walki zbrojnej i terroru indywidualnego. Wobec istnienia dwu 
trendów: zwolenników działalności wyłącznie propagandowej i tylko terrorystycznej , między którymi 
powstały zasadnicze rozbieżności , w roku 1879 (w patdziemiku) rozwiązano „Ziemię i Wolę" . Rozpadła 
się ona na Czarny Podział i Narodną Wolę (Wolę Ludu). W skład tej drugiej organizacji weszli naj
wybitniejsi rewolucjoniści rosyjscy tego okresu m.in . Michajłow, Że labow , Perow ka, Figner. Mo
rozow, Kibalczyc. 

Jeszcze przed opublikowaniem (w 1880 r .) swojego programu Narodnaja Wola rozpoczęła rewolucyjną 
działalność . 1 sierpnia 1879 roku , wydano wyrok śmierci na Aleksandra li i natychmiast pnystąp1ono 

do jego realizacji. Próba m iszczenia specjalnego pociągu carskiego spełzla na niczym. Nie udał się 
również projekt wysadzenia w powietrze Pałacu Zimowego. Przygotowany przez Stefana Chałturina 
ładunek wybuchowy podłożono pod carską jadalnię. Wybuch nastąpił , ale cara uratowal fakt, że wyjąt

kowo, po raz pierwszy spótnił się na posiłek . 

• 

Stosując politykę „wilczej paszczy i lisiego ogona" to znaczy łagodząc napięcia społeczne poprzez ogra
niczone refonny, nie rezygnując przy tym ze stosowania terroru, carat zdoł ał osłabić siJ y rewolucyjne . 

Mimo to Narodnaja Wola prowadzi ła dalej intensywną działalność . I choć aresztowano jednego 
z przywódców Aleksandra Michajłowa , przygotowania trwały nadal. Na czele zamachowców stanęła 
Zofia Perowska. 

1. marca 1881 roku umieszczono bombę pod mostem , którym regularnie przejeżdżał car, lecz władca 
ommął fatalny most, wówczas Perowskiej i jej towarzyszom udało się przygotować nowy zamach. Druga 
z rzuconych bomb spowodowała śmierć cara . Jednego z zamachowców , Rysakowa, ujęto na miejscu 
akcji a Hryniewicki zmarł wieczorem od ran zadanych odłamkami własnej bomby. 

W ciągu 12 dni aresztowano pozostałych organizatorów akcji. Narodowcy wierzyli głęboko , że zabój
stwo cara WStf7..4faie umysł ami całej Rosji. wywoła rozruchy . Ale Rosja ani drgnęła , zamach wywarł 
wrażenie , ale nie spowodował żadnego ruchu masowego. Następca cara, Aleksander Ili zapowiedział 
kontynuację linii polityczn j swego poprzednika . 

28 marca 1881 roku zapadł wyrok śmierci na wszystkich uczestników zamachu z 1 marca . Publiczna 
egzekucja odbyła się w Petersburgu 3 kwietnia na nie istniejącym dziś placu Siemianowskim; powieszono 
Perow ką , Żelabowa , Michajłowa, Rysakowa , Kibalczyca . Wyrok na Hesię Helfman odłożono do czasu 
urodzenia przez nią dziecka. 

W wyniku tego pogromu Narodnaja Wola przestała faktycznie istn ieć . Wysil ki pozostałych na wolności 
pomniejszych działaczy, dążących do odbudowy struktury konspiracyjnej , spełzły na niczym. Jednak 
typ świadomości rewolucyjnej jaki wykształci ł się właśnie w ostatni h latach minionego wieku , ilnie 
oddziałał na wydarzenfa rozpoczynające nasze stulecie. 

Teresa Matwijowska 



Bogusław Litwiniec 
PISANE ZE SCENY 

1 

Odraza do skrajności 

Teatr najłatwiej żywi się sytuacjami granicznymi. Trzeba zaiste majstra na miarę 
Czechowa, żeby z szarej codzienności uczynić sceniczną przygodę. Przeciętne rzadko 
bywa atrakcyjne. Skąd więc we mnie ta odraza do skrajności? Czyżbym na przekór 
prawidłom sceny nie mógł przezwyciężyć wierności pokoleniu, które szczególnie 
boleśnie do wiadczyło na sobie braku filozofii środka. Faszyzm odebrał mu beztro
skie uroki dzieciństwa : stalinizm pozbawił wielobarwnej fantazji młodości na rzecz 
wyboru jednego tylko modelu życia; na koniec nieumiarkowane roszczenia braci-ro
daków w latach osiemdziesiątych cofnęły go o dziesięciolecia w dostępie do owoców 
cywilizacji na miarę wkładu pracy wieku dojrzałego . Czy aby na koniec. „? 

A może tę womitalną odrazę wyssałem z mlekiem tolerancji moich kresowych 
przodków może przejąłem ją z pobłażliwych obyczajów mych wołyńskich sąsiadów, 
z zachowań owej, ni to wiejskiej ni to małomiasteczkowej ostrogskiej biedoty Żydów , 
Rosjan, Ukraińców i Litwinów, która żeby żyć, musiała pokojowo współistnieć na 
jednym podwórku. Polacy dogadywali się zatem z emigrantami z południa i zachodu: 
z Czechami, Niemcami, Tatarami, a nawet Wołochami. Tę mozolną równowagę kre
sów krwawo zburzył nacjonalizm - kolejny ekstremizm opierający się logice umiaru. 
A może moja ostra antypatia do wszystkiego co nie zna poczu ia miary jest zwykłym 
odruchem żalu za niedostępnym rajem na ziemi? Daj my więc jej spokój i skończmy 
te jeremiady. Ażeby wyjść na swoje przypomnijmy, ż rozwój Francji radykalnie 
przyspieszyło obalenie absolutyzmu Ludwików. Lecz o ile lat postępowe skutki fran
cuskiej rewolucji cofnął ekstremizm jakobinów? Tego nikt nie policzy. Kochając 
rewolucję strzeżmy ię zatem jej fascynuj ących Robespierów. 

2 

Jakobińskich wyczynów nie skąpi nam najnowsza historia. To za ich przyczyną 
w swoim teatrze uprawiam ciągle ten sam temat: los jednostki w uści kach życia 
zbiorowego, które utraciło poczucie miary (bez miary, czyli na granicy karykaturalnej 
boleści) . Nie dziwcie s ię więc panie i panowie, że racjonalista Litwiniec ćwierć wieku 
gra i animuje w Kalamburze ciągle tę samą ztukę: własną obsesję skrajności, tragi 
komedię zamordowanej utopii umiarkowania. 

3 

Jest jednak przejaw ekstremizmu, wobec którego kapituluje nawet obronny system 
groteski i wszelkie inne narzędzia, rodem z europejskiego racjonalizmu , zdolne do 
obrócenia tragiczności w śmiech. Mówię o terroryzmie, największym wyzwaniu rzu
conym w naszych czasach rozumowi. Widzicie tę śmieszność : rozum naprzeciw mro
cznego zjawiska, które dotyka tajemnicy kosmosu: pochodzenia zla we wszechświe
cie. Bóg terroryzmu jest bowiem Demiurgiem zła . To on stworzył świat , w którym 

terror jest jedyną odpowiedzią na lunatyczną rozpacz. Przemoc ugina się w nim tylko 
pod presją przestępstwa, cierpieni miażdży jedynie agresja, zwątpienie - cynizm, 
a brak miłości - nienawiść. Współczesny terroryzm posiada oczywiście swoich egze
getów, którzy znajdują mu alibi w doraźnych sprzecznościach społecznych a nawet 
historycznym nieudactwie jednostek. Nie wierzcie im. Prawda terrorysty jest kon
strukcją pozaspołeczną , ponadczasową. Brzmi ona prosto: ludzkość jest nieludzka. 
W imię tej prawdy - bezmiaru zła ogarniającego od stworzenia człowieczy kosmos 
- ma miejsce działanie terrorysty. Przeto w jednym kotle wartości warzy się prze
moc i wolność, despotyzm i wspaniałomyślność, agresja i miłość . Akt ofiarny terro
ryzmu nie zna pojęcia odkupienia. Nowego człowieka można powołać tylko na gru
zach, po zmieceniu wszystkiego czym był dotąd. 

Z sataniczną wizją świata terroryzmu zmierzyć się może tylko sztuka. Terrorysty
czne odkażanie zła jest bowiem w swym szaleństwie skrajnie irracjonalne . W tej 
czarnej religii przemocy, obowiązuje totalna bezinteresowność, zerwanie wszystkich 
więzów ze światem cywilizowanych interesów, pogarda opinii publicznej a nade wszy
stko bezlitosna wola niszczenia zła złem. W takie rejony trą.du moralnego może 
zanurzyć się społeczeństwo „zdrowych" poszukiwaczy prawdy jedynie za sprawą 
sztuki. Zdrowi! Sprzyjajci więc człowiekowi teatru, świadkowi nawiedzonych blu
źnierstwem, gniewem i bolesną halucynacj ą komun Paryża, Berlina, Montrealu, jeśli 
w chwili gdy wstrząsa nim odraza, wprowadza na scenę własnego teatru „Sprawiedli
wych 'Camusa. Sprzyjajcie mu , bo nie wie co czyni, gdy pragnie tym przedstawieniem 
uchylić tajemnicy piekła. Jako pi rwszych osmal ił o ono rosyjskich anarchistów 
z Narodnej Woli. Petersburg był pierwszym w Europie gniazdem, dojrzałym do 
przyjęcia religii bez miłosiernego Boga. W tym względzie zachód jest epigoński. Tak 
czy owak nie można dziś mówić o terroryzmie w obrazach literatury, jeśli nie sięgnie 
się wpierw po „Biesy" Dostojewskiego i sztuki zafascynowanego nimi Camusa. 

5 

Każda poka ma własną obsesję, z którą musi zmierzyć swoich artystów. W staro
żytności była nią obsesj a wyroków losu , klasycyzm zmagał się z taj emnicą namiętno
ści i woli. Już wiecie, co teraz chcę powiedzieć , j eśl i wyznam, że „Sprawiedliwymi" 
zamierzam otworzyć na se nie Kalamburu cykl obrazów poświęcony ludziom gniewu, 
wypatroszonym z nadziei . Tak, bo po ,,Sprawiedliwych" przyjdzie „Czerwona strefa" 
Benedetto, zaś po niej adaptacja ,Gullo Gullo" Bulatovicia . W ten sposób chcę 
donieść o ludziach zniewolonych własną obsesją wolności , o buncie pękającym jak 
prezerwatywy, o skazach na idei pozbawionej ideologii, o pogardzie mającej wyna
grodzić cierpienie samotności. Wszak to widziałem . Widziałem kamień z bruku Boul
-Saint-Michea, na który niegdysiejsi kumple pijani uniesieniem składali przysięgę 
Horacjuszy : widziałem pieszczotę towarzyszącą mordowi , widziałem„. 
Właśnie dlatego dziś , obrzezany odrazą , chcę, by opowiedziano wam z czułością to , 
co widziałem. 

B.L. 



sezony teatralne 84/85 i 85/86 - OTO „Kalambur" we Wrocławiu 

1984 
20.01 
luty 

maj 

czerwiec 
wrzesień - grudzień 

1985 
I.Ol 

styczeń-luty 
-marzec 
maj 

czerwiec - lipiec 

1986 
styczeń 

20.01 

luty 

łuty - marzec
-kwiecień 

30.04 

12.05 
18.05 

maj 

6.06 

27.06 

3.07 

Premiera „Hymnu" Gyórgy Schwajdy w reżyserii Krzysztofa Orzechowskiego 
Rozpoczęte zostają czynności adaptacyjne sceny i zaplecza, celem poprawy 
warunków pracy aktorów i ekipy technicznej . 
Odkrycie zagrożenia budowlanego (stan stropów) oraz nakaz Państwowej 
Inspekcji Pracy natychmiastowego opuszczenia lokalu. Dyrekcja teatru zawie
sza występy na własnej scenie, ale odmawia wykonania nakazu ewakuacji załogi. 
Spektakle „Sparto/ino" w DK Pafawag przy ul. Chociebuskiej i w Teatrze Lalek. 
Spektakle „Hymnu" i „Kamienia na kamieniu" na scenie Teatru Kameralnego. 
Spektakle „Hymnu" , „Kamienia na kamieniu" oraz „ Wesołych przygód Ko
:iiolka Matołka" na scenie Teatru Kameralnego i Współczesnego . 

Wieloletni aktor i organizator z okresu studenckiego „Kalamburu" - Stani
sław Krotoski obejmuje stanowisko dyrektora Ośrodka . Wnioskodawca tej 
zmiany Bogusław Litwiniec przejmuje funkcję dyrektora artystycznego. 
Spektakle ,,Hymnu" i „Kamienia na kamieniu" w Teatne Kameralnym a „Re
stauracji pryncypała" w Domu Kultury Budowlanych. 
OdJożenie premiery sztuki G . Gorina „Prawdomówny kłamca" mimo zaawan
sowanych prób, w oczekiwaniu na własną wyremontowaną scenę . 

Spektakle .,,Kamienia na kamieniu" w Teatrze Kameralnym i „Muru" w Re
kwizytorni Teatru Współczesnego. 

Spektakle „Muru" w Rekwizytorni. 
Premiera „Króla Malowanego" Urszuli Kozioł w reżyserii Bogusława Litwińca 
w Szkole Podstawowej Nr 56. 
Z powodu przeciągającego się remontu sceny, kilku młodych aktorów podej
rn~je inicjatywę przygotowania maJoobsadowych sztuk, choćby w prywatnych 
mieszkaniach . 
Spektakle „Króla Malowanego" w DK Budowlanych oraz DK Pafawag, „Muru" 
w Rekwizytorni . 
Pierwszy spektakl na własnej scenie . Na widowni jeszcze brak krzeseł. Publi
czność siedzi na stopniach amfiteatru. 
Odbiór od wykonawców wyremontowanej sceny i widowni . Koniec Tułaczki . 

Premiera ,,Alarmu" (spektakl składa się z „Szkoły geniuszów" Miklosa Hubaya 
i „Alarmu" Krzysztofa Choińskiego) w reżyserii Stanisława Lubowieckiego -
w cyklu „Pod patronatem" . 
„Kamień na kamieniu" prezentowany jako impl"eza towarzysząca XXV Festi
walowi Polskich Sztuk Współczesnych. 
Ministerstwo Kultury i Sztuki zatwierdza organizację VIII Międzynarodowych 
Spotkań Teatru Otwartego w okresie 28. ()l). -11.10.1987 roku . 
Premiera „Godziny miloJci" Josefa Topola w reżyseńi Bogusława Litwińca 
-cyklu „Pod patronatem". 
Premiera „Okapf' Stanisława Grochowiaka w reżyserii Bogusława Litwińca, 
scenografii Janusza Tartyłły z muzyką Juliusza Stiwaka. Pierwsza repertuarowa 
pozyCJa po 2 latach braku ceny. 
Rozp<>C2ęcie prób „SprawiLdJiwych" Alberta Camusa w reżyserii Jana Sycza. 



1984 
3-5.04 

14-18.04 

10.06 
l--4.07 

17-21.07 
30.10 
13-15.11 
22.11 
27.11 
9.12 
10.12 
11-12.12 
13-16.12 

1985 

5.02 
6-7.02 
8-11.02 
26.02- 1.03 
17.04 
20.04 
19, 21-22.04 
23 .04 
2- 3.05 
9-11 .05 
22-24.05 
26.05 
1-5.06 
24-26.06 
28.06 
1.07 
~22.07 
16-17.09 
28.09 
22-23.10 
24.10 
25.10 
12- 13.11 
14-15.11 
21-22.11 
2- 3.12 
4.12 
6.12 
7.12 

1986 

23.03 
19---20.04 
21.04 

Działalność objazdowa OTO ·Kalan1bur · 

„Wesołe przygody Koziołka Matołka", „Sparto/ino" kabaret „W miejscu" -
Zielona Góra 
„Wesołe przygody Koziołka Matołka" (XIX Ogólnopolskie Spotkania Małych 
Form Teatralnych w Szczecinie) 
„Kamień na kamieniu· · - premiera - Oborniki Śl . 
„Hymn", „Wesołe przygody Koziołka Matołka" , kabaret •. W miejscu" (IX Za
mojskie Lato Teatralne -Zamość) 
„Sparto/ino" - Kudowa Zdrój, Kłodzko , Lądek Zdrój 
„Hymn" - Lubin 
„Kamień na kamieniu " - Poznań 
• .Hymn" - Sieradz 
„Kamień na kamieniu" - Lubin 
„Kamień na kamieniu " - Ostrów Lubelski 
„Kamień na kamieniu" -Chełm Lubelski 
. .Hymn" - Lublin 
„Kamień na kamieniu" -Lublin 

„Kamień na kamieniu " -Skrzeszów 
,,Hymn" - Warszawa 
„Kamień na kamieniu" - Warszawa 
„Kamień na kamieniu" -Świdnica 
„Kamień na kamieniu" (VII Słupsk i Tydzień Teatra lny-Słupsk) 
. .Hymn" (XX Ogólnopolski Przegl 'łd Teatrów Małych Form - Szczecin) 
„Kamień na kamieniu" - Szczecin 
„Kamień na kamieniu" - Kobylanka 
„Restauracja pryncypała" -Oława 
„Kamień na kamieniu" -Oława 
„Restauracja pryncypała" ~Hannover, WiJhel m shaver . Bremen - RFN) 
„Restauracja pryncypała" Amsterdam - Holandia) · 
„Restauracja pryncypała " Berl in Zachodni) 
„Kamień n a kamieniu " }Puławy) 
„Kamień na kamieniu" Tomaszów Lubelski) 
„Kamień na kamieniu " X Zamojskie Lato Teatralne -Zamość) 
„Mur" (III International Theater und Kłeinkunst Karlsruhe-RFN) 
„Kamień na kamieniu" - Strzelin 
„Kamień na kamieniu" - Kobierzyce 
„Kamień na kamieniu" - Kud wa Zdr j 
„Kamień na kamieniu " - Kłodzko 
„Kamień na kamieniu" - Bystrzyca Kłodzka 
„Kamień na kamieniu" - Jawor 
„Kamień na kamieniu " - Wolów 
„Kamień na kamieniu " - Dzierżoniów 
„Kamień na kamieniu" (w ramach Teatru Rzeczypospolitej - Kraków) 
„Kamień na kamieniu" (w ramach Teatru Rzeczypospolitei - Proszowice) 
„Kamień na kamieniu" (w ramach Teatru Rzeczypospolitej - Myślenice) 
„Kamień na kamieniu" (w ramach Teatru Rzeczypospolitej- Rudnik) 

„Mur'' - Konin 
„Mur" - (XXJ Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form - Szczecin) 
„Mur"-Police 

Imprezy agencyjne zorganizowane put!Z O TO . Kalambur · 

18-19.02. 1984 
5-9.03.1984 
12 .03.1984 
22-23.03 .1984 

2-{i .(}4.1984 

14.04 . 1984 
28-29.04. 1984 
21 .05 . 1984 
28-30.06.1984 
21-23.09.1984 
22-23.10.1 9 

15-16. 1.l. 1984 
25.03. 1985 
29.03 .1985 
18.04 1985 

22 .04 . 1985 

27- 28 .04.1 985 

29.04 I9A5 

l&-17 .05 .1985 

23-26, 28 .06 . 19 5 

27 ' 29-30.06. 1985 

18--2109. lll85 
23-26.09 1985 
1-l-16.10. 1985 

21.10. 1985 
8. 11. 1985 

3-5.04. 1986 
12- 14.05 1986 
J- 5 06. 1986 

(od lutego 1984 do czerwca 1986) 

recital Andrzej a Garczarka pt. „Krowie ciepło " 
reci tal Ewy Demarczyk 
wysti:py mima Dominique 'a Pradela (Francja) 
m.onod ra m w wykonaniu Ryszardy Hanin pt. „Róża jesr różq jw różq " wg po
w1 śc i Gertrudy Stein „Autobiografia Alicji B. Tok las" 
Filarmonica Clown z Mediolanu (Wiochy - spekta kl „Przyjazdy , odjazdy. 
Nie jestem szalony" 
recital Andrzeja Garczarka pt. „Krowie ciepło " 
recital Jana Woł ka 
Scena Prezentacj z Warszawy - spektakl pt. „S r:isfy nadzór" Jeana Ge neta 
Kabar t „SSAK" z Łodzi- prog ram „Skojarzenia i majaki" 
re italM rkaGrech uty zzespo ł em .. Anawa" 
Teatr Po lski z Poznania z grupą rockową „Lombard" - mu ·ical „Łyżki i ksii:
życ" wg Emila Zegadłowicza 
grupa teatralna z Berlina Zachodniego-spektak l pt. „Maraton" 
recital Leszka Długosza 
Teatr BRITH GOF z Wa lii - spekta kl pt. .. Emigranci" (Y MFUDWYR) 
NESTROY-THE ATRE-COMPANY z Wiedn ia {Austr ia) - spektakl pt. „Li
s1011osz Papp " („De rz Zctt ltriigc r Papp") „Dawne układy " „Friihcrc verhiilt
nisse") Johana Ncstroya 
„Lato w Nohant" J arosła wa Iwaszkiewicza - spe ktakl przygotowany przez 
In tytut Kult ury Francusk iej w Warszawie 
ZERO THEATRE z Paryża (Francj;1)- spek takl pt. „Raj karasrrofy " („Pa
rad is catastrophe ") 
Sce na Prezentacje z Warszawy-spektakl pt. „Łysa :Ipie wac::ka " 
Eugenc lone_ o 
NORTHER N LIG HT HEATR E z Anglii -spckrnk l pt. . .Zielona i11wazia" 
(„The Wercplant lnvasion") i „Ka/ima i Genie" („ Kali ma and The Genie" ) 
Kabaret .. Kryzys" z Łodzi --program rt. „Pociły wie zńr drwht wu" 
(we Wrocł awiu ) _ 
Kaharct „K ryzys" z Łodzi - program pt. „Podły wieczór drmisrw u" (na te
re nie woj. wałbrzysk iego) 
Teatr Cieni Prowincji Hu na n (Ch iń s k a Republika Ludowa) we Wrocławiu 
teat r Cieni Pro wincj i Hunan ( Ch iń ka Repu blika Ludowa) w Warszawie 
Tc;Jtr Współczesny z Warszawy - ~pektak l „Niech 11 0 tylko ::ak willll/ jahłonie" 
- Agnieszki Osie kiej i Andrzeja Zaleskiego 
Teatr Mintatu ra z <l a ńs k a - spe ktakl dl <1 dzieci pt. „Szarate " wg Wit kacego 
THEATRE DEL'A RC EN-T REL Francji - spektakl p t. „Krtil Ulm" 
Alfreda Jarry 
rccit<il Ewy De marczyk 
recit al Ewy Demarczyk 
Stud io Biihne z Kolonii (RF ) - spek tak l „Duży i mały " („Gross und Kicin") 
B. Straussa 

Albert Camus - Myśli 

* 
P111l'iei'' 1• l/Jrll ll'iedlill'uści. 

C:/011•/l'kowi. kuirr zhiem 1l'llkril .1i,·hie rewol11,jo11i.11ó11• .1qdzu11ych a/hu podejrza-
11yrh (tr:eha ied11oici) wyz 11 ac::a1ą ::ada11it'. o którym wszyscy wiecl.!q , ie jest pewnq 
lmieróq. f'r ~yj11111je. Iw fest tn 11 · 1wrząc/k11 ruc::y . Gi11il'. 

Id . C:lu11·i1'k . /..11iry dla 11111 iaclu11ia wfidam11.~ci 1ro ujl:' moralność szczeroJci . 
lt'go hezgru11io:11a samomoic' 11 korlca. 

Id. Za bijum y 1wjhardziei odważnych spofrrid 111d1. Zabili 11ujhurdziej odważnych 
.1pn.~"id lilii . Po:n1111j(J f1111/..1'j11111irirnZI' i .1kurn•y11'11_1". Oro. rn Z1wc:: .v mieć idee. 



Działalność kawiarni ·Pod Kalamburem · 

CYKLE LITERACKIE 

„Galeria Literacka Młodych" - spotkania promocyjne, w których uczestniczyli; Robert Gawłowski, 
Michał Fostowicz, Adam Poprawa, Stanisław Melski, Zofia Badura, Renato Dżugaj, Waclaw Oszajca 
- spotkania prowadzi Jan Stolarczyk. 

„Autor i jego książka" przy współudziale Wydawnictwa Lite rackiego - Janusz Styczeń , Emil Górski, 
Stanisław Ber~. Bernard Antochewicz. 

Goście Galerii - Salomea Kapuścińska , Marianna Bocian. 

ESTRADA NA SCHODACH 
- Kabaret „ W miejscu" - kabaret autorski Artura Kusaja w wykonaniu aktorów OTO „Kalambur" 
- Satyrycy Wrocławia - Andrzej Waligórski , Henryk Jagodziński 
- Recitale aktorskie - Mieczysław Sw ięcicki , Emilian Kamiński , Ewa Wiśniewska , Bogdan Mi-

siewicz, llias Wrazas, Bogna Sokorska . Leszek Długosz . Marek Walczewski , 
Teresa Sawicka 

- Spotkania-Wiesław Myśliwski, Zdzisław Smektała , prof. Bogdan Zakrzew ki 

KONCERTY MUZYCZNE 
- Marek Dyżewski prezentuje„. 
- Recitale gitarowe - muzyka bluesowa , flamenco . pieśni i ba llady 

GALERIA 3 OBRAZÓW 
- wystawiali - Andrzej Will , Marian Wotczuk, Elżbieta Terlikowska, Jerzy Biniec, Czesław Smo

leńsk i , Aleksandra Orzechowska , Jerzy Skrzypiński, Teresa Włodarczak, Joan
na Montrymowicz 

- Galeria na antresoli - Grupa Aleph (Mediolan - Włochy). Jana Reinerova (Praha- Czechosłowa
cja), Ewa Dworska- Kopycińska, Ludwik Sztejn , Władysław Gamik . 

Albnt Camus - Myśli * 
Mam wielkie umiłowanie wolności. A dla każdego intelektualisty wolność w końcu 

łączy się z wolnością wyrazu. Zdaję sobie jednak doskonale sprawę, że nie jest to 
pil!rwsza troska większości mieszkańców Europy, bo tylko sprawiedliwość może im 
dać niezbędne minimum materialne i, słusznie czy niesłusznie, poświęcą chętnie 

wolność tej elementarnej sprawiedliwości . 

Wiem to od dawna. Jeśli uważałem za konieczne bronić pojednania wolności 
i sprawiedliwości, ro dlatego, że jest to, moim zdaniem, ostatnią nadziejq Zachodu . 

* 
Bunt. Początek: ,,Jedynym problemem moralnym prawdziwie poważnym jest za-

bójstwo. Reszta przychodzi potem. Ale wiedzieć, czy mogę zabić drugiego lub zgo
dzić się, by został zabity, wiedzieć, że nie wiem nic, zanim się nie dowiem, czy 
potrafię zadać śmierć, tego trzeba się nauczyć." 

* 
tyć ze swymi namiętnościami to także żyć ze swoimi cierpieniami - które stanowiq 

ich przeciwwagę, korektę, odpowiedzialność i cenę. Kiedy człowiek nauczył się -
i nie na papierze - był sam w cierpieniu, przezwyciężać pragnienie ucieczki i złudze
nie, że inni mogą „brać udział", niewiele już mu pozostaje do nauki. 

DWA LAT A BEZ s.CENY ws~utek k_o~ieczno~ci remontl_l oraz kilka o~kładanych terminów powrotu 
teatru na własne deski - oto na1bardz1eJ wyrazista odpowiedź na pytanie dlaczego na wydrukowanie 
nowego KALAMBURIUM musieli~my czekać aż dwa sezony. 

* 
PIERWSZE UDERZENIE MŁOTKIEM w roku 1984 z zamiarem poprawienia warunków pracy (po 
budowlano-estetycznym sukcesie kawiarni) odkryło tajemnicę stropów naszej kamienicy: Jak ci ludzie 
mogli żyć i pracować na takim próchn ie ? 

... 
WYB<?~Y DO RAD NAROJ?O.~CH ocaliły , można powiedzieć , Kalam.bur od rozpadu na bruku. 
W chwih bowiem gdy dyrektor L1tw1mec otrzymaJ bezwzględny nakaz natychmiastowego wyprowadzenia 
zaJog1 9środk~ z zagrożonej k.amieni~y bez wskazania dokąd ta ewakuacja ma się odbyć , wówczas 
z właściwą obie .mocarstwo':"~ mto~ac1ą wrzasn~I : ?'Po moim socjalisty z.nym trupie wyprowadzę pań
s~o~ch_ urzę~mków w ch~h gdy ~ukt palcem me kiwa , by zaopiekować się prywatnymi w półlokatora
m1 medoh . Taki obywatel~ Jest móJ wkład w propagandę wyborczą" . 

* 
Z~STE JAK _„KAMlEN NA !<AMIE.NIV" ~odzilo się widowisko wg powie c1 Wiesława Myśliw
sk1e$0. W trakcie prób zanotowaliśmy: ucieczkę jednego z aktorów do USA rozbicie brody Joli Chełmi
ckiej butelką , dwa ataki nerek , trzy ciężkie grypy a na koniec wygnanie z w'tasnej sceny. 

* 
CHINCZYCY Z PROWINCJI HUNA poza pięKDym teatrem cieni (z pergaminowych sylwetek) 
przywieźli rewelacyj ny Sf'Osób rozmowy artys ty z krytykiem. Na pytanie Andrzeja Hausbrandta dlaczego 
wprowadzili do techniki swego teatru elektryczność a nie pozostali przy pięknej tradycyjnej świecy 
i łuczywie , odrzekli mniej więcej tak na konferencj i prasowej: Pytanie pana krytyka jest radującym nasze 
serca dowod m przyjażni między naszymi naroda mi oraz przykładem wysokiej ku ltury i intełektuaJnej 
wnikliwości z jaką spotykamy się codziennie w Waszym pięknym kraju. 

* 
RUCHY I RUCHAWKI PERSO ALNE: stanąwszy przed koniecznościCI uwicia gniazdka aż w Puła
wach „odfrunął" od nas Roman Wróbel - kierownik techniczny. Jego miejsce zajął Jan Smagacz, 
człowiek pod każdym względem stateczny, zaś kierownicze miejsce Jacka Warzyńskiego i;>rzebywającego 
czasowo na „saksach" w Italii obj ęła w Dziale Organizacji Imprez i Widowni Stefarua Gardecka -
niegdyś organizacyjno-administracyjna podpora Teatru Laboratorium. Ponadto „Kalambur" ma nową 

panią kasjerk„ , równie urodziwą co niegdysiejsza , ale mniej cienką. nowego rekwizytora pana 
Tadeusza a przede wszystkim słoneczną garderobianą panią Bo~się i pana ścichapęk Maćka- krawca. 
Służymy tą informacj ą, pragnąc przypomnieć że teatr składa su: nie tylko z robotników-aktorów, lecz 
także ze służących im arystokratów w oddziałach pomocniczych, 

* 
KADKĘ AKTORSKĄ ZASJLlLI: w sezonie 84/85 - Marek Abramowicz, Grażyna Baranowska, 
Leszek Golec, Ryszard Radwań ki zaś w sezonie 85/86- Hanna Cbombakow, Woj ci eh Habela , Tomasz 
Kwietko-Be<bnowski , Bogdan Misiewicz i Jerzy Ogrodnicki. 

* 
fRZY POZEGNANIU Josefa van den Berga z Amsterdamu wybitnego artysty wszech sztuk dla dzieci 
1 dla _dorosłyc~ ~ze f kalamburowe1„age~CJ I Tade~sz Kozakowski tak serdecznie ciskał artystę wraz 
z bukietem róz, ze po w/w ceremonn tenze oddał 1ę długotrwał j operacji wyjmowania kolców z ciała . 



W .K IĘGOWO __ ~I ( "świątyni liczby") pozytywne zmiany , d ąd na czele pracowitych mrówek st nęła 
gwiazda ekonom11 1 finans w Janusz J asiń k1. 

• 
ZAKAZ PALEN IA w pokoiku Działu Wydawnictw (2. 3m x 2,7m) obowiązuj od chwili gdy Jan St ·_ 
tarczyk obejmując funkcj ę p.o kierownika przypomn iał sobie , że w latach srzesznej młodości był ko
mendantem straży . Terror antynikotyn wy wynagradza łagodnymi byczaJami wobec nawiedzonych 
poe tów . 

• 
TOAST ROKU 19 6 na przyjęciu w kawiarni .. Pod Kalamburem" podczas pożegnania Stud iobi.ihne 
z Koloni i: „Brawo dla odważnych Germanów . którzy nie u lękli s ię radioaktywnośc i '" - ogło· il Słow i an in 
l Litwy . 

• 
WY TĘPY DLA HŁ POW „Kamienia na kamien iu" okazały si ę prawdziw <i przygodą d la widzów 
i teatru . W podlubclskimO tr wie Koło Gospodyń Wiej skich żegnało aktorów . p1ewe m własnej 7-mi 
zwrot kowej wersj i piosenki „Kami ń na kamieniu", na P dhalu miejscowi górale zobowiąza li się obniżyć 
o 50% tawkę wynajmu chaty, każd mu z kalamburm ą legitym cj ą . Czę to nied wierzano, że rolę 
matki może tak wiernie zagrać młoda aktorka Krysia Paraszkiewicz. 

* 
W OKRES IE SPRAWOZDAWCZYM ześćdziesięcioosobowa załoga Ośrodka porodziła 5 synów 
i 4 córki (w tym dwoje z łona sióstr Li wskich) . 

* 
OBSERWATORZY ZAGR ICZ I XXV Festiwalu P lskich Sztuk Współczesn eh przyznali nagro
dę „fa ir play" reżyserowi „Kamienia na kamieniu"'. jednocześnie dyrekto rowi artystycznemu Festiwal u 
za „nierekomendow anie własnego spektaklu na festiwal" . 

... 
PO PREMIE RZE „GODZINY MIŁOSCI " wracająca po 14 latach na scenę H lina Litwiniec zosta ł a 
zgodnie uzn ana „Pierwszą ciotką sezonu" . 

... 
TRZY PREMIER Y w ci ągu mies i ąca u schyłku sezonu 85/86- oto wydaj ność, którą z demonstrowa
li 'my dorywaj <JC si znowu _do własnej sce ny. Absolutnym re_kordem było tu zrealizowanie „Okapi" 
w tempie przed I woiny św1atowe1 - cztern stu prób sytuacyinych. Przy okazji tri umfalny come back 
Janusza Tartyłl do teatralnego Wrocławia w roli scenografa . 

* 
WTAJEM ICZONY W OBROTY DUCH A MŁODZI Z Y irnpre ario N.K. oświadczył, ze naJ
większym hjtem nadchodzącego roku będzie kalamburowa „Godzina miło ci" Dlaczego? Bo o miłości 
mówi wr szcie po cichu , a o wolności - głośno. Od siebie doda jmy: i mądrze. 

* 
Z APOWIEDZIANE PRZEZ BOG SŁAWA LITWIŃCA w wywiadzie dla „Odry" otwarcie yklu 
przedstawień „Kuźn i a - atelier" źtowarzyszącym mu kanał m świetln j ablucji widzów zo tato odłoźo
ne na lepsze , jesienne zasy . Honorowego przcj ś ia obiecał d konać znany dolnośląski piurblagista 
Zdzisław Smektała . dla które20 „wypu zczenic ię w kanał" (Oświecenia)- nic nowina . 

• 
W PODSUMOWANIU SEZONU J985/86 na lamach .. Słowa Polskiego" w sto unku do „Kalnmbu.ru" 
pada okre 'łenie „ ... teatr pracowity" . 
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