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MARIAN PANKOWS KI (ur. 9.11 .1919 w Sanoku) profeso r slawistyki Uniwersy
tetu w Brukseli, polski prozaik , poeta i dramaturg. Do pierwszej w kraju insceni 
zacji jego dramatu doszło we Wrocławiu, kiedy to w czerwcu 1987 roku Bogusław 
Litwiniec, na scen ie Kalamburu przygotował Naszego Jula Cze1Wonego. Była to 
jedyna, jak dotcid, realizacj a dramatu pisarza w Polsce. Jego twórczość d ramatur
giczna wciąz czeka na „swój czas" , nie wiedzieć czemu pomijana przez wydawcÓN 
i ludzi teatru. Sylwetka Mariana Pankowskiego w sposób obszerny zaprezentowana 
została w programie t eatralnym do Naszego Jula Cze!Wonego, gdzie też odsyłamy 
wszystkich zainteresowanych . Uzupełniając podstawowe fak ty wypada dodać, iż 
w ciągu ostat nich dwu lat w kraju ukazały się następujqce powieści: Pątnicy z Ma
cierzyzny (I wyda nie - Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 1985) oraz Gość -
wydrukowane przez Wydawnictwo Lubelskie. Londyńska Ofi cyna Poetów i Malarzy 
wydała natomiast, w tym roku, następny tom dramatów Pankowskiego Teatrowanie 
nad świętym barszczem. I 5 innych sztuk. Oprócz tytułowego znalazły się tam rów · 
nież dramaty: Chrabąszcze, Nasze srebra, Zygmunt August , Ręce na szyję zarzucić 

oraz Czamy bez. 

STANISŁAW FRENKIEL 
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CHRABASZCZACH" 

PANKOWSKI EGO 
„ ff you prick us, 

do we not bleed?" 

(Kupiec wenecki) 

Marian Pank owsk i jest moralistą mimo woli . Można by go nazwać także mo
ra l istą małgre soi ponieważ nie wyczuwa się w jego twórczośc i intencji kaznodziej
stwa, a jeśli utwory jego rzucają nowe św iatło na śniedzią pokryte załgania , troskli
wie przez nas kul tywowane , dz ieje się to, jak w dowodach pośrednich przez re
duct io ad absu rd um . Szczególną uciechą Pankowskiego jest podsuwanie czytelnika-· 
w i przynęty ulubionego komunału, przyjmowanego od lat bez zastrzeźeń, a kiedy 
wszystko wydaje się najlepsze na tym najlepszym ze §NiatÓN, autor nieoczek i
wanie uk azuje odwrotność, jako bardziej prawdopodobną hipotezę. W ten sposób 
Pankowski obnaża nas i wyszydza najświętsze i najsłodsze złudzenia o nas samych, 
o naszym społeczeństwie i naszych nieprzyjaciołach. Sponiewieranie naszej próinoś
ci wywołuje oburzenie i potrzebę protestu, które po chwili usqpują podejrzeniu, 
czy aby nie protestujemy zbyt namiętnie, czy oburzenie nie jest oparte na załganiu? 

Czy te1nik lub widz ( ... ) zadając sobie te pytania, zmuszony jest do wzięcia na 
duchowe przeczyszczenie, co - jak twierdzi Arystoteles - jest istotną funkcją sztuki 
dramatycznej . Sądzę, że twierdzenie to należy rozciągnąć na cało~ twórczości artys
tycznej. Przywykliśmy do sztuki i literatury, która uspokajająco klepie nas po pupie, 
zapewniając,że wszystko jest w porządku~ że stare problemy ~ą się ciągle stosować 
do nowych zjawisk, że jest jedna „wielka" sztuka i „wielka" literatura .. Sztuka, lite
ratura czy dramat spełniai,ą swoją funkcję estetvczną a tym samym i społeczną, jeśli 
zmuszają nas do rewizji poglądów , do przesl.M'ania nacisku i do rozszerzania i pogłę
bien ia naszej wiedzy o człowieku i o świecie i co za tym idzie - jeśli umożliwiają 
przekształcenie św iata. Na skutek tych wymagań sztuka musi być często bezwzględ
na i okrutna, nie w sensie mrożących krew opisów, lecz w sensie bezwzględności 
wobec ulubionych form obłudy. Pankowski postawiony wobec wyboru pomiędzy 
hipokryzj ą (tert ium, obawiam się , non datm) wybiera cynizm, choćby tvlko jako 
punkt wyj ścia. Cynizm zezwala na rozbudowanie szczerego stosunku do świata, hipo
kryzja jest śl epą aleją, z której n ie ma wyjścia . 

Tematem „Ch rabąszczów" jest rozmowa dwojga osób, utkana epizodami ich 
osobistej przeszłośc i ( ... ). Dw ie głÓNne osoby dramatu to dziennikarz z Kraju, 
skł adający wizytę Madame Róiy Karp, osiadłej w Paryzu od wielu lat, a obecnie 
sławnemu scenografowi ( ... ). Do Polski wraca myślą niechętnie i boleśnie: jako 
młoda dziewczyna uciekła z transportu Żydów wiezionych do obozu zagłady i oca
lała, przechowywana przez polsk ą rodzinę . Dziennikarz przyjechał do Paryła,aby 
uzyskać poparc ie Madame Karp dla akcji upamiętnienia męczeństwa Żydćm w mias
teczku, z którego oboje pochod zą , a tym samym potwierdzenia, ie zawdzięcza swe 
ocalenie rodzinie, która ją przechowywała w czasie okupacji . 

• 



Na tym oparta jest sytuacja dramatyczna. Dziennikarz posługujący si ę stereo · 
typową frazeologią ludowo-ojczyźnianą i Madame Karp ostentacyjn ie posługująca 
się bogactwem i pozycją społeczną są figurami typowymi. Tok dialogu powoli uka · 
zuje, ie stereotypowość ich jest pozorem i sprawą masek, przybranych czy teź na· 
rzuconych obojgu przez bieg wypadków i przez potrzebę ukrycia wstydliwych kart 
współżycia grup etnicznych w Polsce. Sprawa jest o tyle skomplikowana, źe utwo· 
rzyły się naturalnym biegiem rzeczy wyidealizowane i uproszczone wizerunki histo
ryczne o stosunkach panujących pod okupacją, współpracy dobrowolnej lub przy
musowej z Niemcam i, przy czym poszczególne przypadki chronienia czy też wyda
wania Żydów są zaleźne od opowiadającego, generalizowane i podnoszone do po
ziomu „sytuacj i typowej" . Zagadnienię „typowości" to tak czy inaczej hi stor ia pi
sania w afekcie, rzutowanie skali zabawy w zbójów i źandarmów na wieloraką rze-
czywistość. · 

Dziennikarz sprawia wrazenie typowego inteligenta Polski powojennej. w ypo 
wiadającego się językiem pseudopoetyckim, rznącego banał po banale. Widać , że 
cwaniak. źe wie po której stronie chleb jest masłem posmarowany. ( .. . ) Madame 
Karp z początku czyni wrażenie osoby aroganckiej, która z niechęcią i1 pogardą od
nosi się do rodzinnego kraju a równocześnie upokarza przybysza z (biednego) Kraju 
wulgarnym bogactwem i wymyślnością wygód i kaprysów mieszkaniowych . ( .. . ) 
A przeciez dziennikarz nie jest takim cwaniakiem na jakiego wygląda, a Madame 
Karp nie jest zwyczajnym, ordynarnym dorobkiewiczem. Pod powłoką arogancji 
kryje ból i zal, za to, że wprawdzie przeżyła okupację lecz z~ cenę niezmiernego 
upokorzenia i upodlenia ( ... ) 

Dialog ( .. . ) powoli obnaża przeszłość. Osoby dramatu pozornie zajimujące bie 
gunowo róine stanowiska, związane są wspólną przeszłością a więzy te splatały się 

w kołtuny miłości i nienawiści . ( ... ) Histeria i historia róznią się od siebie jedną 
literą i etymologią , a więcej mają ze sobą wspólnego nii się to na pozór wydaje. 
Jedna i druga opiera się na przeżyciach urazowych; j,edna i druga zajmują się wskrze
szaniem przeszłości w formie wypaczonej przez pryzmat czasu. W jase{kach, widowis
kach pasyjnych, w teatrze Wyspiańskiego i w teatrze Brechta rytuał rekonstrukcji 
urazu historycznego przyjmuje formy religijne:uroczystości. obchodu . Pr.zypuszczalnie 
motyw ten jest nieodzowną częścią kazdej religii i bez wątpienia jest istotną cechą 
dramatu romantycznego. Występuje on po raz pierwszy u Pankowskiego w „Teatro
waniu nad !Więtym Barszczem". W „Chrabąszczach" polega on na scenicznej retro
spekcji, na rzutowaniu wypadków przeszłości na ekran pamięci poszczególnych osób 
( ... ) Wymiar czasu przekłada się tutaj na wymiar przestrzeni scenicznej i staje się 

elementem twórczym, budulcem rzeczywistości wspak. ( ... ) Pankowski odkrywa bez
litosną historię społeczności rozdzielonej arbitralnymi przegrodami i uprzedzeniami, 
opartymi na przezytkach. 

Forma języka, podobnie jak w „Bukienocie" i w „Teatrowaniu" ukaz uje wraz
liwe zróźnicowanie współi stni ej ących „dwulicowości" językowych . Dwulicowość ję 

zyka polsk iego polega na roz łamie pomiędzy przyjętymi w literaturze formami ję
zyka mówionego a prawdziwym językiem mówionym . Pankowski jest szczególnie 
wrażliwy na fonetykę mówionego języka, podkreślając g.rvałtowność niektórych 
przekleństw ( . .. ) W drugiej części „ Fau sta" Goethe daje dialog wierszowany Fausta 
z Heleną Trojańską . Faust mówi wierszem rymowanym z aliteracją germańską a He
lena odpowiada heksametrem jambicznym. Ovv di alog średniowiecza ze staroźytnością 
daje w syntezie romantyczną poezję. Pankowski w podobny sposób posługuje się 

formami językowymi i strukturą zdań, budując z nich układy sy mbol iczne, które 
mozna interpretować na róznych płaszczyznach. Podejście Pankowskiego róźne jest 
od umyślnych struktur poetyckich Goethego . Pankow sk i zezwala słow om płynąć, 

zlewać się i przenikać, daje im wolność i oddech spontanicznego narastania zgodnie 

z ich natu ralnym i prawami morfologicznymi. 
Dialog dziennikarza z Madame Karp jest właściwie niedokończony. jak dialog kraju 
z emigracją, Żydów z nie-Żydami, męzczyzny z kobietą, kazdy musi go sobie same

mu dopowiedzieć . ( .. . ) 
Dzien nik arz i Madame Karp są sobie niezmiernie bliscy . Schamieli w tych sa

my ch war unkach. Wydaje mi się, ze morałem „Chrabąszczów" jest anatomia czas~w 
pogardy, prz eśladowań i zagłady ~ Od prześladowań cierpią nie tylk~ prześlad~w~ni. 
ale równi ź prześladowcy i świadkowie prześladowań . Prześladowania dem.oral1zu1ą._ 
wyja ław iają ludzi, którzy z naleź I i się w orbicie prześladowań choćby byl 1 tylko nie
mymi świadkami . Ludzie wyjaławiają się uczuciowo i tracą zdolność sp~jrz_enia sobie 
w twarz w lust rze. Zaczy nają się farbować, zacierać za sobą ślady. dob1era1ą sobie 
now e twa rze , nowe pupy i zgrywają się w histerycznych protestach . _ 

Dram at „Chrabąszczów" polega na konfrontacji dwojga zgrywających się kabo· 
ty nów , którz y uk rywają okaleczone dusze. Pankowski jest szczególnie wrażliwy na 
cha rakterystyczną d la nas skłonność do zaokrąglania i wygładzania ostrych krawę
dz i, sk ło nno ść do sentymentalnej deformacji wyobrazeń o nas samych. Tendencja ta 
nie ogranicza si ę do liter2tury jedynie: istnieje równieź w sztukach plastycznych, 
gdz ie nazywa się dekoracyjną, stylizacją i pomaga przemienić trudne do przełknięcia 
fakty w nieszkodl iwą, łatwostrawną papkę . Teatr Pankowskiego nie boi się obnaźać 
zmaz nocnych naszej historii i nie obawia się przy sposobności uświadomić publicz
ności, ze prawdziwa sztuka jest jak śmierć : nie uszanuje n ik go . 

Sta ni sł aw Frer. kiel 

(tekst. podany powyiej w nieznacznie skr óconej wersji. u k azał s i ę 
w londyńsk ic h „Wiadomości ach " nr 3 ( 1294) z 17 st y czn ia 197 1) 



BAWIMY SIEW LUDZI 
Kim są? Ona jest Zydówką . Urodziła się w Polsce, jej ojciec miał tartak . 

Przeżyła wojnę, ukrywana w piwniczce pod chlewem, uciek ła z Pol ski w kilka 
lat potem . Teraz mieszka w Paryźu, jest znany m scenografem, ma piękn mieszka· 
nie, obrazy głośnych malarzy a wokót siebie łudz i, którzy czasem dzwonią . 

Zrobiła dwie kukły w łachmanach - to wszystko co został o z tamtego zycia , 
pozszywane, wypchane i powieszo ne na ścianie . O n jest Pol akie m - dzien n ika· 
rzem z małej, prnwincjonalnej gazety. Może on sam, może jego rodzina zmienili 
nazwisko. Wychowywał się w cieniu brata, .zabitego zaraz po wy zwolen iu; słu · 

chając opowieści o Zydkach, co do macy leją krevv chrze~ij ańskich n iemow l ąt 
i o ruskim wojsku, co przyszło z karabinami na sznurkach. Od wielu ł at pisuje 
rytu alne wywiady z kolejnymi sekretarzami, działaczami, opisuje dożynk,i , rozruchy 
produkcji, ludowe festyny i akademie ku czci. Teraz wyshno go do Paryia , by 
przeprowadził wywiad z jedyną Zydówką, która ocalała z gena w ich mie ście . 

Kaźde ~ nich mówi języ kiem swojego doświadczenia, nie mogąc przek roczyć 
granic, które zakreśla . Właściwie wciąż szamoczą się gdzieś na granicy : ona ciąg le 

w Paryżu, podszyta chlewem, on w czerwonym krawacie i garniturze spod k tóre
go wymyka się czasem ministrancka komza. 

Między nimi toczy się gra . Dziennikarz usiłuje przełamać chłod ną pa ryskość 
Madame Karp wspomnieniami dzieciństwa, ulubionym wytrychem artystów i emi· 
grantów - łany zbói, kwitnące maki, chrabąszcze w polu majowym. Nie potrafi 
wyjść poza płaski schemat szablonu, który zwykł przykładać do świata, by wy
kreślić kolejny artykuł. Ona ma swoją wiedzę o zyciu, historii, ludziach, ale nie · 
łatwo ją zmusić by do niej sięgnęła. Chyba, ze chwyci ją tak, jak chwyta się 
pejcz - źeby smagać. Jego i siebie. 

To wywiad , w którym indaguj ący chce usłyszeć tylko to , co utwierdzi jego 
własną wizję historii, składającej się z następujących po sobie dat, formułek 
i sloganów a udzielająca wywiadu opowiada o tym , ie wszyscy są winni. 
„Bawmy się w ludzi", powtarza . Sprzedaj my, kupuj my, gwałćmy!" .lill ez! Vite! 

" 
„Chrabąszcze" są dramatem o banal nośc i zła . Może zresztą , dobra tak że . 

Każde wyrządzone okrucieństwo nie wypływa z j akiegoś diabolicznego plan u, 
radości zadawania cierp ien ia czy nagłego szal e ństw a. Zupełnie wysta'rczają: 

chwila nieuwagi, zadawn ione uraz y i piel ęgnowa ne fik cje. Cierpienie zad ają sobie 
wszyscy wzajem nie, jakby m imochodem, przy robieniu dobrego interesu lub przy 
zabawie . Wsze lka nienaw i ść rodzi s ię z lęk u i n iechęc i do w szystk iego co inne, 
obce, co mog łoby zagroz i ć na sz emu 9.iviatu , rzeczom i pojęciom , w śród których 
żyjemy, mni ej lub bardz iej się męcząc. 

W „Chrabąszczach" nie jest mozl iwe nawet od p uszczenie grzechów , skoro 
raz zostały popełnione. Winy i krzyw d y zo stał y nazwane , wydobyte na światł o, 

zagrane. I co dalej? Róża Karp pozostan ie z n im i w swoim paryskim atelier a 
Dzienni karz, może trochę nieswój, może troch ę zm ieniony, wróci do swojej redak · 
ej i, by szybko otrząsnąć s ię z nieprzyjemnych wspomn ień . Kazdemu z nich zosta· 
nie jedynie pamiątka , ślad RO czymś wypalony m, zn iszczonym , rozb itym 

I 
I 

l 
„Chrabąszcze" napisał Marian Pankowski w 1968 rok u , w roku nagonki . Ta 

sztuka w yn ika z czasu,w którym powstała, osk a rża i przypom ina uparcie, wbrew 
wszystkim i wszyst k iem u, o ciemnocie i nienaw i ści, o u przedzeniach tak starych, że 
walka z nimi wydaje się beznadziejna a zarazem n ic z t ej wa lk i nie może nas zwol
"ńić. Zwłaszcza , jeśli ktoś ma czelność mienić się artystą - czy li sumieniem czasu. 

Didaskalia dramatu zaczynają się tak: „W Pa ryiu . J est rok 19 „.". W każdym 
kolejnym w ydaniu i przy każdej sposobności Marian Pankowsk i wp isuje w to miejsce 
ko lej ne , coraz 9/vieisze daty: 1968, 1985, 1989 „. 

/tw/ 



BOGUSŁ.AW LITWINIEC 

PISANE ZE SCENY 
„Kiedy umierasz z głodu, to umierasz bo 
nie miałeś dosyć tego co n ie z b ę d n e; 
Ale od czego umierasz (powiedz mi proszę, 
gdy umierasz} kiedy nie miałeś dosyć tego 
co w aż n e? !" 

/-/ Stefan Themerson 

TEMAT PILNY: Z CZEGO ŻYĆ, NA CO UMRZEĆ? 

1. 

Z czego ma iyć w dobie zwycięskiej filozofii rynku polska otwarta sztuka 
poszukująca? 

z resztek filantropii zrujnowanego państwa opiekuńczego? 

ze ściepki gimnazjalistów, zachęconych rzednącym gronem jeszcze wspaniała· 
myślnych humanistP.k? (konia z rzędem temu kto w tygodniowej, ba, miesięcz
nej produkcji polskiej prasy współczesnej odkryje choćby raz . jeszcze użyte to 
staroświeckie słowo: „wspaniałomyślność"!) 

z nadwyżek studenckiego budżetu, w chwili gdy nawet polonistki ze słynnego 
akademika przy placu biskupa Nankiera, sasiadującego przez ścianę z gimnazjum 
Urszulanek, zasłużonego dla Cnoty i Kultury, nadwyżki owe przeznaczają bez 
reszty na piwo; 

z kaprysów wyemancypowanej z chłopstwa inteligencji, która jui wie, ie trzeba 
odrzucić teorię czyniącą z niej warstwę niesamodzielną, usługową, dyspozycyjną. 
instrumentalnie traktowaną, lecz jeszcze nie przekonała się, ie w o I n o ś ć to 
takie poczucie se n su, które daje tylko obcowanie z zadającą egzystanecjale 
pytanie sztuką? 

z aktywnego snobizmu elit robotniczych, które awans cywilizacyjny utożsamiają 
tylko z wystrojem stajenki i żłobu? 

Zaiste trudno znaleźć chętnych, którzy by dzisiaj dobrowolnie i masowo sta· 
nęli u kas sztuki poszukującej tajemnic człowieka współczesnego - zwłaszcza, gdy 
życie podsuwa zajęcia o dużo bardziej ponętnym ładunku tajemniczości : gdzie na· 
być papier i kopertę izby do atrakcyjnej ambasady wysłać cyrograf sprzedający 
duszę za obce obywatelstwo. Kuszenie demona w Polsce schyłku drugiego tysiącle· 
cia nie ma faustowskiego wymiaru . Kto bowiem dziś sprzeda duszę za młodość 
skazaną na piętnastoletnie wyczekiwanie na przydział chaty i zakup tapczanu? 
Przeto i sztuka, którą od lat Żywiła ciekawska młodość musi zgodzić się, że nie 
czas izby jej świątynie przepełniały tłumy głodnych odpowiedzi na pytania: 
Jak żyć? Gdzie szukać mądrego szczęścia? W co się angafować? 

2. 

To ostatnie pytanie w najbardziej aktualny sposób zaczęło krępować odno
wionych decydentów Narodowego Funduszu Kultury . No i piszący ze sceny te 
słowa dowiedział się, że zaanuaiowani od przeszło dwudziestu lat w najbardziej 
nonkonformistyczny we wschodniej Europie sobór sztuki: Międzynarodowe Spot· 

kania Teatru Otwartego ledwo mogą liczyć na wspaniałomyślność (I) Ministerstwa 

Kultury i Sztuki. Nie przyjdzie więc nam zwija~ impr~zy kt~ra ~~ierć wieku _____ . 
·uparcie wnosi la do Wrocławia, i dalej na wschód i południe, przesłanie dla życia 
godnego, nierozbrojonego chorobami ustrojów, które oscylują między ideałami a 
oszustwem. Wstyd dliś przypomnieć, że nasz wrocławski festiwal stanowił inspi -
racje dla nowego, otwartego myślenia zanim jeszcze pojawiły się zorganizowane 
gruµy ~łuŻ<tCC politycL11ie temu 111yślc11iu. To tu zostało podchwycone z wołania 
młodych artystów świata przekonanie, że sztuka otwarta (i towarzysząca jej myśl 
społeczna) czerpie energię „z entuzjazmu dozbrajanego świadomością krytyczną", 
ie daje ona „prawo do autonomicznej wypowiedzi w każdym obszarze działania 
człowiek a", ie „ nad pokusę dok try ny przedkłada konkret oraz wystrzega się są· 
dów arbitralnych i poglądów autorytatywnych", ie żywi przekonanie „ iż ziarna 
prawdy dobra i piqkna znajdują się wszędzie a możliwość harmonii istnieje nie
koniecznie wśród identyczności", że po prostu „jest obowiązkiem wotnvch wobec 
tych, którzy są zniewoleni': 

3. 

Powyższe cytaty sprzed dwudziestu lat przywołuje pracuj~c .nad s~enic~ną 
wersją nowej sztuki Mariana Pankowskiego „Chrabąszcze" . To JUZ dr~g1e dz.1e!o. 
Po laka z Brukselii, które podejmuje się wystawić Kalambur na pr~ekor za~z1w1a1ą: 
cej lubieżności krajowej opinii teatralnej, która prawie jednomyślnie chwali autora, 



rozpieszcza go porównując z Witkacym, Ró zewiczem, Gombrowiczem a j ednocześ· 
nie wzbrania dostępu do łoża .polski ej sceny. Pankowski bow iem „dozbraja się 
świadomością krytyczną" na serió . Do ko ńca i brutalnie traktuje powinność 
„wolnego artysty wobec tych, którzy są w niewoli'~ Dramaty swoje adresuje 
głównie do rodaków zniewolonych l.Mł i k fa niem we własne m ity narodowe. Moźe 
więc nie należy się dziwić , ze rodacy mów ią mu NIE! N_ie będz iemy wy stawia ć 
sztuk tego obrazobórcy, który w „ Naszym Julu Czerwo ny m" chce nas przekon ać, 
Żeśmy się w europejskiej Wiośnie Ludów w parafia l no-z aściankowy sposób nie 
potrafili dogadać co du narodowej racji stanu , że spotkanie S ł OVi1ackiego z matką 
na wrocławskim bruku nie było s ł odk i m akorde m, w który m poetyck i gen iusz 
splata się z anielstwem starzejącej s i ę kob iety . J ui to cenzura , ju i to akto rzy, już 
to autonomiczne (pożal się Boże ) dy rekcje teatrów przez lat a od rz u cały szt uki 
Pankowskiego z ich „buntowniczym sceptycyzmem - cytuję ,,Journal d e Ge neve"
nie cofającym się przed rozb ijaniem samych prawideł literatury , z diabelskim 
śmiechem co nas prowadz i d o p rogu owego piek ł a, gdz ie ludzkość piętnowana 

jest sarkazmem pisarzy" . 

4. 

Może w ięc tkwi w t ym auto rze j akaś diabol icz na gnoza. może ten przegna -
ny wojną na Zachód Polak za raz ił się na bruksel sk im br uku satan iczny m mani
cheizmem skoro tyle w jego pisarstwie sił pobudzających do lotu gnostyczne 
nietoperze? Myśfę, i wystawiam z tą myślą w Kalamburze dramaty Pankowsk iego 
co nieco skuszony ptzekonan iem wnikliwszych krytyków. że w jego twó rczośc i na 
leży szukać niepokonanych w człowieku Aniołów Zła. Przede wszy stkim jednak 
mo imi wyborami, na przekór strachliwym współtowarzyszom na polskiej ~cenie , 

kieruje chęć nasycenia się tym co dla każdego narodowego teatru w a i n e, na
wet gdy umiera z głodu, bo brak mu chwilowo tego co n i e z b ę d n e: pub licz 
ności i szmalu . Na szczęści e we Wrocławiu na ulicy Kuźniczej pod ty m ostatni m 
wzgl ędem jakoś sobie radz imy. gdyż dawno już wpadł nam d o głowy pomysł' ze 
trzeba zarabiać na chleb frontem pomysłóW ludz i teatru. Gdy jednak w ' godzi nach 
głodu prawdy nawiedza nas pytanie Stefana Themersona : „Od czego umierasz . 
kiedy nie miałet dosyć tego co ważne? " , wówczas n ie mofoa pominąć dramatów 
Pankowskiego. Jest to bowiem dramatopisarstwo, które nie wstydz i się żadnego 
ważnego od krycia. Ironia Pa nkowskiego na swój sposób heroiczny , podejmuje się 

demaskować prawdę nawet tam, gdzie groz i autorow i poszczucie psami nietoleran
cji i fanatyzmu. 

5. 

Tak więc wystawiamy w Kalamburze jui drugą sztuk ę Pa nkow sk iego w prze
konaniu, ie „Chrabąstcze" podejmują po prostu sprawę w a i n ą dla mądrego 
samopoczucia Polaków . Sławna polsk a, maryjna to le rancja religijna musi zn ie ść 

takie prawdę o w łasnym ciemnogrodzie. Zarów no wtedy ,gdy uspraw iedliwia go 
strach przed zagładą najeźdźców, jak tei z bezinteresownych. zaiste gnostycznych 
interwencj i demonów głupoty, zak łaman ia , filisterskiego cwaniactw a. Nab ierają one 
w sytuacj ach ostatecznych jakie doŚIViadczyl l w wojnach naszego stulec ia Polacy 
i Zydzi u ob u maltretowanych narodów bard zo cielesnego k ształtu . Ucie leśnienie 
demonów wiecznego grzech u było ZWJsze pow i nnością i szan są teatru. Kto z widzów 
odmówi sobie przyjem ności zabawy w anioła i d iabła, którzy w jednym zamieszkali 
domu? 

Bogusłt!'N L itwi n iec 



KALENDARIUM 

sezon teatralny 1986/87 

5.10.86 

15.02.87 

30.06.87 

prapremiera polska „Sprawiedliwych" Alberta Camusa (tłumacze· 

nie - Jan Błoński, rezyseria - Jan Sycz, scenografia - Małgorzata 

Treutler, muzyka - Tadeusz Kocyba) 

prapremiera polska „Szaleństwa Macieja" Jana Hreczucha - debiutu 
dramaturgicznego, nagrodzonego drugą nagrodą (pierwszej nie przy
znano) podczas konkursu na utwór dramatyczny, rozstrzygniętego 
w trakcie XXV Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych (reżysetia 

- Wojciech Z iemiański, scenografia - Waldemar Grażewicz, muzyka 
- Juliusz Śliwak, choreografia - Ewa Czekalska) 

prap remiera §Jv iatowa „Naszego Jula Czerwonego" Mariana Pankow
skiego (reżyseri a i wyobrażenie sceniczne - Bogusław Litwiniec, 
scenografi a - Janusz Tartyłło, Muzyka i opracowanie muzyczne -
J uliusz Śliwak , ruch sceniczny - Ewa Czekalska) 

Aktorzy: Grnżyna Baranowska, Jolanta Chełmicka, Joanna Kończakowska-Radek, 
Halina Litwiniec, Elzbieta Lisowska-Kopeć, Renata Pałys, Krystyna Paraszkiewicz
-Pater, Krystyna Przychocka, Maria Tubis, Marek Abramowicz, Aleksander Aksino
wicz, Dariusz Bereski (PWST), Robert Czechowski, Aldrzej Gałła, Wojciech Habela, 
Janusz Hejnowicz, Edward Kalisz, Artur Kusai. Tomasz Kwietko-Bębnowski, Ry
szard Michalak, Bogdan Misiewicz, Mariusz Osmelak, Kazimierz Ostrowicz, Jerzy 
Racina , Ryszard Radwański, Robert Snopkiewicz, Marek Tobiasz 

sezon teatralny 1987 /88 

4.12.87 

16.01.88 

28.02.87 

6.04.88 

prapremiera „ Sytych" Edwarda Bogdańskiego - debiutu drama
tycznego grafika polskiego, mieszkającego w Paryfo (reźyseria -
Andrzej Czerny . scenografia - Małgorzata Treutler, ruch sceniczny 
- Ewa Czekalska, muzyka - Zbigniew Piotrowski) 

premiera „Sie kochamy" (tyt. oryg. - ll uv") Murray Schisgala 
(prz ekład - Adam Tarn, rezyseria - Anna Matysiak, scenografia 
- Jan Michał ek , ruch sceniczny - Ewa Czekalska. muzyka -
Bogusław Kl imsa) 

premiera „Prawdomównego kłamcy" Grigorija Gorina (przekład 

- J an ina i Grzegorz Fed kowscy, reźyseria - Bogusław Litwiniec, 
scenografia - Katarzyna Ś.V ięcka, ruch sceniczny - Ewa Czekalska, 
teksty piosenek - Andrzej Waligórski, mu?yka - Wojciech Głuch) 

pre miera widow iska „ A kto z nami trzyma sztamy", prezentującego 
piosenk i lwowsk iej ulicy (w Kawiarni Artystycznej „Pod Kalambu
rem") a zreal izowanego w oparciu o oryginalny scenariusz Wojciecha 
Dzieduszyckiego ( również kons ultant obyczajowy i językowy), Jana 
Węglowsk iego i Bogusława Litw i ń ca, reżyserowanego przez Halinę 
Dzieduszycką, z kostiumami Hanny Skamry, choreografią Ewy Cze
kalskiej i pod kierownictwem muzycznym Bogusława Klimsy 

l 
\ 

\ , 

2.06.88 prapremiera polska „Spotkania Pana Kartezjusza z Panem Pascalem 
Młodszym" Jean-Claude Brisvillea (przekład - Józef Waczków, 
reżyseria - Bogusław Litwiniec, scenografia - Andrzej Fogtt, 
wybór muzyki - Wojciech Dzieduszycki) 

25.06.88 premiera widowiska „Profesor Andrzej Breton i jego goście", zrea
lizowanego w oparciu o twórczość surrealistów (scenariusz i reży
seria - Andrzej Czerny, kostiumy i rekwizyty - Katarzyna Święcka 
ruch sceniczny - Ewa Czekalska, kompozycja piosenek i opracowa
nie muzyczne - Bogusław Klimsa) - w Kawiarni Artystycznej 
„Pod Kalamburem" 

Aktorzy: Teresa Aksinowicz(g), Anna Bajer(g), Grażyna Baranowska, Jolanta 
Chełmicka, Maria Dobrowolska, Marta Kierska (muzy!<-aktor)_,_ Silwana 
Krokówna (PWST). Elzbieta Lisowska-Kopeć, Halina Litwiniec(g). Renata 
Pałys, Bogusława Sztencel, Maria Tubis, Aleksander Aksinowicz, Jan Biecki 
(g), Robert.Czechowski, Wojciech Habela, Janusz Hejnowicz, Edward Ka
lisz, Artur Kusaj. Tomasz Kwietko-Bębnowski, Ryszard Malinowski, 
Ryszard Michalak(g), Jerzy Mularczyk(g), Waldemar Obłoza, Mariusz 

Osmelak, Kazimierz Ostrowicz(g), Jacek Pruszyński, Jerzy Racina, Robert 
Snopkiewicz(g). Piotr Tokarz, Jan Węglowski (muzyk-aktor) 

--------------~-------------------------------------

sezon 1988/89 

29.10.88 

6.12.88 

3.05.89 

prapremiera „Poplątanie z pomieszaniem" Macieja Wojtyszki 
(rezyseria - ltonrad Lesisz, scenografia - Katarzyna Święcka, 
muzyka - Bogdan Długosz, choreografia - Ewa Czekalska) 

premiera w Kawiarni „Pod Kalamburem" - widowiska „Poezja 
przed sądem", zrealizowane w oparciu o twórczość Josifa Brodskiego 
(scenariusz - Magorzata Dzieduszycka, reżyseria - Anna Matysiak, 
mużyka - Juliusz Śliwak) 

wznowienie premiery z sezonu 1980/81 - „ Restauracja pryncypała" 
Dario Fo (opracowanie tekstu i rezyseria - Bogusław Litwiniec, 
przekład - Maciej Czerwiński, scenografia - Uwe Krieger, Katarzy
na Święcka, pieśni i opracowanie muzyczne - Wincenty Bobrowicz, 
choreografia - Artur Babiarz) 

Aktorzy~ Teresa Aksinowicz (g), Joanna Dobrzańska (g), Krystyna Krotoska (g). 
Krystyna Przychocka (g), Ewa Czekalska (g), Silwana Krokówna (PWST), 
Marta Kierska (PWSM). Grażyna Baranowska, Renata Pałys, Marta Libner, 
Jolanta Chełmicka, Maria Dobrowolska (g), Anna Bajer (g), Halina Litwi
niec (g), Elżbieta Lisowska-Kopeć, Artur 'Kusaj (g), Waldemar Obłoza (g), 
Janusz Hejnowicz, Ryszard Malinowski, Tomasz Kwietko-Bębnowski, 
Aleksander Aksinowicz, Edward Kalisz, Mariusz Osmelak, Piotr Tokarz, 
Jan Węgłowski (g), Jan Biecki (g), Stanisław Wolski (g), Krzysztof Zdybał(g). 
Jerzy Mularczyk (g). 



DZIAŁALNOSć OBJAZDOWA OTO KALAMBUR 

9.11.86 

1987 

3.04. 
19.10 

1988 

7,8.04 
5,6.05 
11 .05 

28.05 
17.06 
17- 19.07 
20.09 
13, 14.12 
24,25.09 

1989 

6-8.01. 
24.01 

2.02. 
25,26.04 

26.0. 
30.05. 

3-5.06. 

23.06. 

„Kamień na kamieniu" 
„Okapi" 

Krosno 

Ołdrzychowice 

Nowa Sól 

„Okapi" 
„Okapi" Warszawa (Teatr Powszechny) 

„Sie kochamy" Swidnica 
„Nasz Julo Czerwony" Nowa A.Jda 
„A kto z nami trzyma sztamy" - Warszawa 
{Teatr P~wszechny) 

„Sie kochamy" Swiebodzice 
„Sie kochamy" . Kłodzko 
„Okapi" i „A kto z nami trzyma sztamy" - Zamość 
„A kto z nami tr1.yma sztamy" Swidnica 
„A kto z nami trzyma sztamy" Kłodzko 
„A kto z nami trzyma sztamy" i „Spotkanie Pana 
Kartezjusza z Panem Pascalem Młodszym" -
XVI 11 Jeleniogórskie Spotkania Teatralne 

„A kto z nami trzyma sztamy" KrakÓ'N . 
,,Spotkanie Pana Kartezjusza z Panem Pascalem Młod'szym" 
- Kłodzko 

„A kto z nami trzyml} sztamy" - Szczawno Zdrój 
,,Spotkanie Pana KartezjuszB z Panem Pascalem Młodszym" 
- W~rszawa (w Starej Prochcowni) 

,,Poezja przed sqdem" Kłodzko 
„A kto z nami trzyma sztamy" Festiwal Moniusz-
kowski w Kudowie Zdroju 

,,A kto z nami trzyma sztamy" XV 11 Przemyska 
Wiosna Teatralna 

,,A kto z nami trzyma sztamy" - Warszawa (w ra
.mach Teatru Rzeczypospolitej w Te.atrze 
Powszechnym) 

IMPREZY AGENCYJNE ZORGANIZOWANE PRZEZ OTO KALAMBUR 

1986 3.4 .5 05 

2,307 

7.07. 

9.07 

25-29 09 

19.10 

24.10 

27.28.10 

15.11 

21 11 

1987 
2.302 

602 

20.-24.02 

11-13.03 

26.03. 

2,3.07. 

12 .1 1. 

1988 
18.01 

27.01 

5-7.09. 

17.18.10 

28,29.11 

1989 9-11.02 . 

2.03. 

9.04. 

7,804 

7,8.05. 

3.06. 

4.06. 

„Duży . i mały" - spek takl Studio Buhne (RFN) 

koncerty promocyine Leszka Długosza 

koncert promocyjny Elżbiety Adamiak i Andrzeja Poniedziel

ski ego 

koncert promocyjny Andrzeja Garczarka · 

„ Kolacja na cztery ręce" - spektakl Teatru Powszechnego 

(Warszawa) 

recital Serga Kervala (Francja) 

przedstawienie „·, ilt" Teatru ZERO z Paryża 

monodram „Lorca" w wykonaniu Tradera Faulknera 

z Londynu 

pokaz Grupy Eurytmicznej z RFN 

spektakl „L Houme Job" w wykonaniu Domini~uea 

Collignon Maurin (Francja) 

„Lekcja" Ionesco w wykonaniu Sceny Prezentacje 

(Warszawa) 

koncert promocyj ny Romana Kol akowski ego 

„Niech szczezną artyści" Tadeusza Kantora i jego teatru 

Cricot 2 oraz pokazy filmów yideo. dotyczących twórczości 

Kantora 

„Ławeczka " Gelmana w wykonaniu Teatru Powszechnego 

(Warszawa) 

spektakl baletowy Domenioue Petit (Francja) 

kabaret „Szerszeń" z Łodzi 

spektakl „Dziecinada " Raymonda Cousse (Francja) 

koncert promocyjny Andrzeja Sikorowskiego i Grupy 

„Pod Budą" 

spektakl „Chupp" Peretta Dupuyer (Francja) 

„ Pan Cogito szuka rady" Herberta w wykonaniu Teatru 

Powszechnego (Warszawa) 

koncert Woj ciecha Młynarskiego 

spektakl Bruno Leco9a (Francja) 

recital Macieja Zembatego 

recital Serga Kervala (Francja) 

recital Chanta! Grimm (Francja) 

„Smoki" Teatru REPERE (Kanada) 

„Audiencja - Protest" Havela w wykonaniu Teatru 

Powszechnego (Warszawa) 

„Stara kobieta wysiaduje" Różewicza w wykonaniu Teatru 

Ludowego ze Lwowa 

·:Rekonstrukcja pewnej zbrodni" w wykonaniu TEATRO 

DELL AC~UANIO (Włochy} 



DZIAŁALNO~C KAWI .ARNI ARTYSTYCZNEJ „POD K ALAMBURE M" 

(od czerwca 1986 do październ ika 1989) 

Galeria „Na Antresoli" (plastycy z pełnymi wystawami ) 

1986 
1987 

1988 

1989 

Mirosław Czyżykiewicz 
Grażyna Chrzanowska-Ska ł a, Mirosław Antoniewicz, Paweł 
Frąckiewicz, Hanna Skamra, Zb igniew Mil, Wojciech Zie liński 

Szymon Koprowski, l\l'aria Orzechowska, Elżbieta Hońdo, 
Jerzy Wiktor Kwiatkowski, Józef Budka, Janusz Ja roszewsk i, 
Zbigniew Kresowat y 

Maria Orzechowska, Teresa Rachwał, Stani sław P rzewłoc ki, 
A-ma Beska, Pay o I Muska (Słowacja) 

Galeria „ 3 obrazów" 

Barbara Jaśkiewicz, Bernard Denga, Elżbieta Terlikowska, Lucjan Sagan, 
Urszula Szeremska, ,ćndrzej Sikora, Nicole Nascow, Marek Jakubek, 
Barbara Ropelska, Piotr Błażejewski, Krzesłcrvva Maliszewska, Halina 
Guźda, Stanisław ~szard Kortyka 

Galeria literacka 

Cykl „Gość z Polski" - Antoni Pawlak, Piotr Cielesz, Roman 
Oiojnacki, Ewa Filipczuk, Marian Qześczak 

Cykl „Galeria Literacka Młodych " - .Adam Bąkowski, Bogusław Mich
nik, Wojciech Izaak Strugała, Maria Bigo
szewska, Woj ciech Grzelak, Roman Gileta, 
Robert Gawłowski, Zofia Gebhard, Jan 
Bil (Lwó.v ) 

Specjalni Gośc ie Galerii - Mar iar1 Graczyk (czyli Marek Graszewicz 
i Jan Stolarczyk), Zdzisław Smektała, 
Bernard Ant ochewicz, Marek Garbala (wie
czór autorski „ W 21 lat później"), Stanisław 
Stąbro , .Aleksander Rozenfeld, ~ndrzej Wirth, 

Spot kania promocyjne z okazji wydania ks i ążek przez Wydawnictwo 
Dolnośląskie - Mariusz Urbanek („Polsk a jest j ak obwarzanek") 

Małgorzata Dzieduszycka („ Pmeryka z miłością 
i złością"), Marianna Boc ian („ Spojenie") 

Spotkania „Z wykrzyknikiem" z przedstawicielami PAN 

prof. Tadeusz Bielicki „O tzw. światopoglądowej roli nauki" 
prof . .Alfred Jahn - „Etyka uczonego" (z udziałem prof. Pigonia 

i doc. Goćkowskiego) · 
prof. Kazimierz Urbanik - „ Rzeczywistość i nierzeczywistość" 

Spotkania w ramach cyklu „Kultura Orientacji Otwartej Lewicy": 
„ Wspólnota interesów czy wspólnota wartości" 
„ Sprawiedliwość socjalistyczna czy socjaldemokratyczna" 

Imprezy muzyczne 

m.in. koncert gitarowy Arne Bratlanda (Norwegia), koncert zespołu 
Tierra (Hiszpania), koncerty Witolda Łukaszewskiego wraz 
z zespołem, koncerty Krzysztofa Pełecha 

Imprezy własne 

Kabaret Putorski Prtura Kusaja i Jana Węglowskiego (,,Im ciemniej" 
w latach 1986 i 1987, „ Wesoło ma być" w 1988 i 1989 roku) 
„Ja jestem Żyd z Wesela" Brandstaettera - monodram Janusza 
Hejnowicza. 
Ponadto gościliśmy w Kawiarni: Romana Kołakowskiego, Andrzeja 
Waligórskiego, Wojciecha Popkiewicza, Andrzeja Garczarka, Annę 
Lutosławską, .Andrzeja Sikorowskiego, Jana Midka, Macieja Zembatego, 
Juliusza Burgina a także Ewę Sobiech i Macieja Ziemiańskiego 
(spektakl „Audiencja 111") oraz Koło Naukowe wrocławskiej PWST 
pod kierunkiem Roberta Czechowskiego (spotkania poetyckie) 

KALAMBUR POZA GRANICAMI 

23.01 - 2.02.1987 

6-11. 11 . 1988 
26.11.-3: 12.1988 

13-22.10.1988 

14-23.05.1989 
31.08 - 6.09. 1989 

12-16.10.1989 
13-19.12.1989 

„Okapi" - Kolonia (RFN) podczas Dni 
Kultury Polsko-Niemieckiej 

„A kto z nami trzyma sztamy" - Lwów (ZSRR) 
„Okapi" - Praga (na scenie Studio „Ypsilon") 
i Martin (na scenie DiV'adlo im. J. Volkra) 

„A kto z nami trzyma sztamy" - Zurich, Genewa, 
Bazylea, Fribourg (Szwajcaria) 

„Restauracja pryncypała" - Cosenza (Włochy) 
„A kto z nami trzyma sztamy" - Londyn 
(Wielka Brytania) na zaproszenie POSK 

„A kto z nami trzyma sztamy" - Lwów (ZSRR) 
„Restauracja pryncypała" - Saint-Etiene-Du
-Rouvray (Francja) podczas Spotkań Euro
pejskiego teatru Alternatywnego '89 



DZIAŁ WYDAWNICTW 

1986 

„K~ól m_alowany" Urszuli Koz ioł {i lustracje - Krzysztof Truss) 
„N~echa1 _zabrzmi bukowina" Wojciecha Bel I ona (seria Poeta-pieśniarz) 
„Pwse?.k' ocenz~row~ne'' Romana Kołakowskiego (seria Poeta-pfeśniarz) 
w sem „Galena Literacka Młodych": Karol Mal iszewski „Dom i mrok" 

1987 

Gabriel Leo.iard Kamińsk i „Opis rzeczy szczególnie 
martwych" 

Zofia Mirsk a „W nawiasach ścieiek " 
Zofia Gebhard „Ust" 

„Moje piosenki" Andrzeja Sikorowsk iego (seria Poeta-pieśniarz) 
,,Piosenki lwowskiej ulicy" w wy borze i opracowanie Janusza Wasylkowskiego) 
opracowanie graficzne - Maria Aleksandra Orzechowska, Opracowan ie 
kartograficzne - Beata Konopska) 
w „ Galerii Literackiej Młodych": Bogusław Michnik - „Epaod " 

Adam Bąkowski „Fragment większej 
całości" 

Wojciech Izaak Strugała 

„Zamiast życiorysu" 

1988 

„Piosenki lwowskiej ulicy" ( 11 nakład) 

„Jeszcze w zielone gramy" Wojciecha Młyna rsk iego (seria Poeta-pieśniarz) 

„Mój Cohen" Maciej a Zembatego {seria Poeta-pieśniarz) 
w „Galerii Literack iej Młodych": Aleksandra Bielska - „Wszystko wokół 

wiruje" 

1989 

Katarzyna Suchcicka - „Sycenie" 
Roman Gileta - „Nokturn domowy" 
Wojciech Grzelak - „Demon w pajęczynie" 

„Jeszcze w zielone gramy'' W. Młynarskiego (li nakład) 
„Cysorz" Andrzej a Waligórskiego 
„1mieszydła li" Juliusza Burgina 
„Scenariusze kalamburowe" tom I („Konfiskata gwiazd", „W rytmie słońca", 
„W naszej sprawie", „Pielęgniarki", „Biała skrzynia" - aut orstwa Bogusława 
Litwińca ) 

KALAMBUR I UM 

TRZY SEZONY przegapili redaktorzy Kalambura nie notując brzemiennych w skutki, publicz

nie zakulisowych wydarzeń. 
Zbiorową p2mięć może w tej sytuacji uratować tylko pamiętnik szefa artystycznego. 

DY REKCJA N ACZ ELNA od 1985 roku nadal w rękach Stanisława Krotoskiego - ·prawnika 

i wieloletniego aktora-ochotnika w czasie studenckiej chwały Kalamburu. Los i Litwiniec za
ch ęcali go pod czas sch odzenia ze stanowiska dyrektora Wydziału Kultury i Sztuk i do wstąpie
nia na Kuź niczą . Szybko odzyskał poczucie humoru, którym słynął od czasu. gdy w 1963 r. 

w kalamburowym gronie zaśpiewał po śląsku „Helo kto mi się tukej tko' 

KRÓ L MALOW ANY to wielokrotnie wznawiane przedstawienie. 
2'.eby wydać książkę dla dzieci pióra Urszuli Kozioł z ilustracjami Krzysztofa Trussa poŚIVię
cono 3 lata stara ń o papier w MKiS. Dzięki błogosławionemu wpływowi inflacji ustalona na 

starc ie cena ksią~ki spadła poniżej wartości paczki papierosów. 

JESZCZE ży JE B RE2'.N IEW a ju~ Litwiniec odnajduje swego przyjaciela Janusza Wasylkow

skiego i zleca mu opracowanie pewnej książki. 

„Piosenk i lwowskiej ulicy" to największy hit działu wydawnictw i zarazem okazja do rozmyś

la ń o potrzebie politycznej wyobraźni. 

GALERIA urERACKA MŁODYCH w kawiarni „Pod Kalamburem" po czterech latach wy
czerpała swą dz iałalność, słu?ącą omawianiu wzajemnych kontaktów poetów dolnośląskich. 
O:l pierwszego spotkania z Robertem Gawłowskim (17 .04.1984) kawiarnia staje się jedynym 
nad Odrą miejscem publicznych spotkań różnych orientacji nie tylko literackich w „postano
wojennych" latach. ONoc tego grzechu otwartości to 19 tomików. Halina Litwihiec i Jan 
Stolarczyk okazują się postaciami godnymi dedykacji na panegiryku co być mo:l:e nastąpi za 
sprawą przyszłych pokoleń zasłufonych poetów. 

TEATR RZECZYPOSPOLIT~J uwozi Kalambur jui po raz drugi. 
Po wizycie „Kamienia na kamieniu" na Podlasiu w 1985, tym razem trafiamy z „Piosenkami 
lwowskiej ulicy" do Warsz.awy. gdzie nasze ·batiarskie śpiewanie w Teatrze Powszechnym wy
wołuje wszystkie opisane przez psychologów uczucia. 

SAL TO ARTURA KUSAJA z mostu brooklyńskiego na materace, w sztuce „Sie kochamy" 
grono fachowców kaskaderów uznało za godne honorarium. które - okazuje się - musiałoby 

po kilkunastu występach wyczerpać roczny fundusz Ośrodka. 

JOLANT A „KRUSZYNA" miłościwie nam panująca szefowa kancalarii i masz.yny do pisania 
6 razy przepisywała tekst przerabianej sztuki Mariana Pankowskiego „Nasz. Julo Czerwony" 

zanim re~yser-oprawca Bogusław Litwiniec zdecydował się na prapremierę dramaturga polskiego 

z Brukselii. Nie pomogło to recenzentce Wieczoru Wrocławia, która wyszła po pierwszym akcie, 
reby nie zasną ć. W rewanżu recenzentka i:ycia Literackiego poŚIVięciła przedstawieniu całostro
nicową gl orię. Zestawienie tych faktów proponujemy Tadeuszowi Burzyńskiemu jako materiał do 
cyklu felietonów „Wątpię więc jestem". 

NAJWIĘKSZY RUCH... kadrowy w okresie sprawozdawczym kalamburium miał miejsce na 
stanowisku kierownika Działu Organizacji Imprez. 
W ciągu 4 lat - 4 sz.efów. Jeden wybył do francusko- w'oskich cyrków, drugi zało:l:ył Centrum 

Demokratyczne, trzeci(a) udał się na mniej stresujące stanowisko. czwarty(a) próbuje dotrwać rok 
do piątego. 



MNIEJSZE ALE ZNAMIENNE ruchy trwały w Dziale Wydawnictw. Na miejsce Janka Stolar
czyka . którego skaperowało Wydawnictwo Dol nośląskie przychodzi Zbigniew ~migi elsk i , aby 
przenieśĆ się z kolei do PWSSP (ju! 30 lat słu!ymy innym za kufoię ich kadr, a oni ślep i 
i głusi). Aktualnie rządzi Dorota Sapińska, łącząca w sobie kobiecy urok z męską stanowcz ością. 

Heroicznym zabiegom i wybiegom drugiej damy -+ Ewy Nyezowskiej - nie potrafi oprzeć się 
!aden z wrocławskich bossów drukarskich. Pupilem tego du~u jest były bileter-bramkarz 
teatru, który awansem przejął obowiązki sekretarza literackiego, z wykształcenia fi lozof i kultu
roznawca Robert Ró!ycki . Znamienne, .fe podobnie przed laty od nocnego portierowanla w 'Pa
łacyku zaczynał zało~yciel Kalamburu, fizyk i rdyse_r Bogusław Litwiniec. 

SPQSÓB NA CZESK~ CENZURĘ wymyśliliśmy przy okazji wystawien ia „ Godziny miłości" 
praskiego dysydenta Josefa Topola. Au tor niewystawiany w CSRS od praskiej wiosny 68, nie 
mógł tef wysłać zgody na wystawienie swej sztuki za granicą. Tak długo i cierp liwie prowa· 
dziliśmy k orespondencję poprzez polską Agencję Autorską ·z Czecham i a! sztuka po kilkudziesi ę 
ciu spektaklach, w naturalny sposób„ . zeszła z af isza. I pomy śleć, fe ten sposób postępowania 

z urzędami opracowal i kaiamburowi członkowie PZPR-

ZNÓW WYPRZEDZ I LI ŚlilY powolne , ekonomiczne myślenie hiperinstytucji zawodowych. 
Galeria Sztuk_J w kawiarni „ Pod Kalamburem" była pierwszym w polskich teat rach żród łem 
uzupełn i enia dochodów. Dzię ki niej oraz agencji i wyd awnictwom, przy 100- osobowej w idowni. 
zarabia się na 1/3 wydatk ów. Bywają w Polsce teatry wyciągające ręce po 4-krotn ie większe 
wsparcie. 

SPOTKANIE Z AN D RZEJEM WALIGÓRSKIM otworzyło w 1983 r. dzia łalność programową 
kaw iarni i podsumowa ło po 4 latach 400 imprez zorganizowanych przez Halinę Litwiniec. Mo~t> 

dlatego stać ją było na taką sutą wydajność, fo ukształtował ją temperament satyryka. Męiowie 
są bardziej pryncypialni. 

NAJBARDZIEJ WIDOWISKOWE przedstawienie teatru w li połowie lat BO-tych „ Prawdomówny 
kłamca" Grigorija Gorina skończyło swój sceniczny zywot po zaledwie k ilkunastu spektaklach 
wskutek Drang nach Westen w wykonaniu protagonistki spektaklu. Aktorka Bogusława Sz. wzorem 
swego imiennika księc ia Rogatki przysiada się do Niemców i w środku sezonu porzuca na scenie 
słowiańsk i ch partnerów. Nie samymi Wandami krzepnie Polska. 

DE FINITYWNIE POŻEGNAŁA nas· Marysia Dobrowolska, czyli cudowne zwierzątko „Okapi" 
i suto oklaskiwana sklepowa z „Kamienia na kamieniu". Decyzję o zamianie zawodu aktora na 
l'eSarzową imperium pieczarek podjęła w Pradze podczas gościnnych występów ze sztuką Grocho
wiaka. Obecni przy tym zdarzeniu twierdzą. ie stało się to za sprawą braku w stol icy CSRS 
rydzów, 

NAGRODY. „ były a j akie. Janus.z Hejnowicz - Brązowa Iglica za rok 1987. Halina LiMiniec 
- dyplom i koperta przyznane przez grono krytyków zebrane przy WTPT w roku 1988 (za rolę 

ksieni w „Naszym Julu zerwony m "l. Bogusław Litwiniec - nagroda Prasy Dolnośląskiej i Mi
nistra KLJ ltury i Sztuki. 

„ TY LKO DLA MY~LĄCYCH" i w zorotwórczej inteligencji spór mistrzów Kartezjusza i Pascala 
ogłosił racjonalista Litwłnlec. wystaw iwszy polską prapremierę współczesnej francuskiej sztu ki 
J.C. Brisvi ll 'ea Re!yse• zaw iesił na szyi tab l icę z wyfoj wspomnianym zaleceniem , wyszedł na 
ulice Wrocławia i Wars:l.awy i„. zaczął odręcz ną sprzedaż biletów. Nad Odrą. pod Uniwersytetem 
zebrał w ciągu popołud nia dwa komplety widzów. Na:J Wisłą mniej , ale miaf konkurencję - ma· 
nifestację mękzyzn przeciwko przerywaniu cią~y przez ich partnerki. 

PRZECZYWISTO~Ć I NIE RZECZYWISTO~ć! to temat jednego z „hydeparków" czyli „Spotka ń 
z Wykrzykni kiem" organizowany ch w kawiarni przy okrągłym stole d la cz łonków Polskiej Aka
demii Nauk i zaproszonych „tych co się liczą ". Temat wybran y i prowadzony przez matematyka 
prof. Kazimierza Urbanika w 1988 roku szybko przeszedł w namiętne rozwa!ania o głasnosti 
i pierestrojce. 

PO RAZ PIERWSZY WE LWOWIE po wojnie zaśpiewał publicznie piosenki lwowskiej ulicy 
Kalambur - i zdobył tyle kwiatów, ~e starczyłoby ich Wydziałowi Kultury na obsłufonie 
w ciągu 5-latki wszystkich imprez artystycznych Wrocławia. Piosenki śpiewane następnie w Zuri
chu i Londynie kwiatów zebrały nieco mniej, ale za to menad~erujący wyjazdom dyrektor Kro
toski osiągnął najwyhzy poziom marketingu, nie notowany dotąd w Kalamburze. wspierając 

spektak I kasetą , taśmą w ideo i płytą. 

w SEZONIE 87 /88 łącznie na naszej scenie (na piętrze) i kawiarni iod antresoli po bufet) 
wystaw iliśmy 7 spektakli. Razem ze sztukami z poprzednich sezonóW uczyniło to Kalambur 
najbard ziej wydajną i obdarzoną najbogatszą ofertą placówką teatralną Wrocławia. 

SIEDEM LAT chudych t1wały nasze spory z MKiS o wydanie ksią!ki Macieja Zembatego, po
ŚNięconej twórczości Cohena ponoć „obcej ideowo dla naszej młodzi~y". Dopiero w 1988 r. 
Depar tament Ksią!ki MKiS uznał , fa dłu!ej odmawiać to znaczy kompromitować nie tylko 

tytu ł ministerstwa ale nawet najubo!szy rozsądek. 

NIEGDY SIEJSZA PRIMABALEMIMA teatru mistrza Tomaszewskiego, dziś juf profesorka FWST 
i choreograf Kalamburu Ewa Czekalska, kiedy Litwiniec ośmielił się obsadzić ją w roli Ptaka 
we wz nowionej „Restauracji pryr.cypała" (co oznaczało come-back artystki po wielu latach po
stoju) rzekła : „Ten Bogusław jest tak odwafoy. fo nie daj Boie postawić go na czele jego prze

granej partii. A nu! jeszcze wygra? " 

FESTIWAL OTWARTYCH wznowiony w 87 r„ po 6 lataeh niezawinionej przerwy miał być 
skromny i potulny ale zamiast 12 zaplanowanych zespołów przyjęto dwa razy tyle plus perfor
merów indywidualnych za te same pieniądze, co uczyniło go najtańszym z teatralnych spotkań 
w PRL. Dziennikarze normalnie kwękali, ale publiczność (tym razem głównie gimnazjaliści) 
przyjęła festiwal z entuzjazmem. Wrocławianie podczas kooperacji w ostatnim dniu spotkań wy
legli Śł\iiątecznie na Rynek, Plac Solny i ~idnicką. co uznano za finał emigracji wewnętrznej. 

KABARET WOJEWÓDZKI autorstwa Artura Kusaja w składzie autor. Jolanta Chełmicka i Jan 
Węglowski z konkursu w Łodzi przywiózł dla Kalamburu główną nagrodę - antenę satelitarną. 
Nie pozostało nam nic innego jak dokupić do niej odbiornik. 

AKTORÓW BYŁO WIELU ale w Kalamburze studenckim (przez 20 lat przeciętnie 30-tu). 
Po uzawodowieniu i angahch ostało się 12. W sezonie 84/85 mieliśmy ich bez mała 20, dziś 
doliczyl i śmy się 8. !'Ile i tak na 11 piętrze czyli wśród braci i sióstr z organizacji i administracji 
mówi się, fo starczyłoby energii twórczej samej Joli Chełmick~j. No. uzupełnionej zdrowiem 

1 

Teresy Guźniczak, która nie wiadomo jak jeszcze ~\IJe, po kilkunastu latach zamknięcia na 

portierni. o wymiarach. połowy celi w Pietropawłowskiej tiurmie. 

A JEDNAK WZRÓSŁ i to a! 10-krotnie, w ciągu ostatnich czterech lat budżet Ośrodka 
a i tylei samo dochody y.1łasne. Cói, kiedy nasza ekonomiczna siła nabywcza przygasa. Na 
pocieszenie Janusz Jasiński dotychczasowy główny księgowy za te same pieniądze musi wykony

wać obowiązki zastępcy dyrektora d/s ekonomicznych. 

WSP ANI AŁOMY~LNYM GESTEM Urszula Kozioł rezygnuje z honorarium i zezwala. po rocz
nych zabiegach, na podniesienie nakładu I tomu scenariuszy kalamburowych (zawierającego m.in. 

utwory z jej tekstami) z 30 egz. na 80. 

NAJNYTRWALSZY z WYTRWAŁYCH pracowników technicznych Kalamburu Przemysław 
Kaczmarek, czyli jednoosobowa brygada elektryków. nierłomny kawaler i najszybszy uwodziciel 
zostaje (słusznie) wybrany w 1989 roku przewodniczącym zakładowej „Solidarności". Jego po
przednik z lat 80/81 Stanisław Szele nie przesłał gratula.cji i pozdrowień. 

W PODRÓŻY DO CA.LABA 11 z „Restauracją pryncypała" Krystyna Przychocka skonsumowała 
647 kanapek, mimo to pozostaje nadal najbardziej wiotką wśród polon i stek-aktorek-specjalistów 

dis personalnych. 

• 



• 

PROCES ZJEDNOCZENIA działu .gospodarczego z technicznym nastąpił szybko i naturalnie 
w dobie zaciskania pasa. Andrzej Jezierski nawet nie spostrzegł kiedy zaczął rządzić najbardziej 
wpływowym lobt,iy w Kalamburze, władającym szczególnie po~ądanymi towarami w teatrach 
Rzeczypospolitej: benzyną, kablami i papierem. 

POEZJĄ PRZED SĄDEM do wierszy i sporów (z twardogłowymi sędziami w Leningradzie) 
Josefa Brodskiego otworzyliśmy cykl dorocznych przedstawień poś.Nięconych aktualnym noblis
tom z literatury. Tango o cesarzu z muzyką Julka ~liwaka zatańczone i za~iewane przez sió
demkę aktorów Kalamburu wywołało w gronie obserwatorów z Odessy zapaść, zwaną efektem · 
Dopplera, które skończyć się mofo przeniesieniem na czas zblifającego się remontu siedziby 
teatru nad Morze Czarne. 

BYWALCY ·SPOTKAr\I LITERACKICH w kawiarni na czele z M. Garbalą i R. Gawłowskim 
i czarną panią Eltbietą G. doliczyli się na wieczorze poś.-vięconym poezji Marianny Bocian ju~ 
21 opowieści Litwińca w ramach tzw. „geografii rzek". Autor 21 przekonań sztuki otwartej 
twierdzi, fo lepiej konsumuje poezję, gdy moczy nogi w Tybrze. Sekwanie, Tamizie, a choćby 
nawet w Studze. którą zamurowali Lwowianie pod miejscową operą. 

KOLEJNE DZIEŁO z gatunku zachowania ... gatunku popełnili z własnego· uniesienia i we 
własnej kalamburowej misie Beata D. i Robert R. Ten ostatni wziął udzjał w wyfej wymienio
nej kreacji podczas levYizny w trakcie okresowego pełnienia w Wojsku · Polskim funkcji ognio
mistrza (dovyódca plutonu ogniowego w baterii moździerzy). Utwór nosi imię Aleksandra Ewa, 
a.starszy o 4 lata potomek R.R. Michał udanie łączy wojskowe zdyscyplinowanie z teatralną 
wyobraźnią (i na odwrót). 

Z OSTATNIEJ CHWILI . Stefanie Gardecka - była wieloletnia szefowa kancelarii Grotowskie
go i Flaszena w Teatrze Laboratorium od chwili gdy zatrudniła się w Kalamburze nieustannie 
marzy, by zagrać w kabarecie• PonievYaŻ odpowiedniej dla siebie roli tu nie znalazła, słyszymy 
;!e w jej poszukiwaniu gotowa jest podjąć jakąś wesołą funkcję (np. szalonej strafniczki ś.-vię

tego ognia) w Oś-odku Badań Twórczości Grotowskiego. 

Wyk. na - 06rodlca Teatru otwarte.o "Kalambur" 
w Z-dzle MaleJ PoU .... przy Z.B, I P, M. "Cuprum• we Wrocławiu , 
z-. P/9o, •as. ' i.aoo, M-9 

„ Od czasu śmierci Witolda Gombrowicza, Pankowski jest najciekawszym talentem, 
jaki proponuje dziś literatura polska. Twórczość ta - między liryzmem i grymasem 
- jest chyba najbardziej niezwykłą spośród tych, które powstają w Europie ... " 

Algelo Rinalcli, L' Express (Paryż) 

,„ .. Buntowniczy sceptycyzm, nie cofający się przed rozbijaniem samych prawideł 
literatury i śmiech diabelski, co nas prowadzi do progu owego piekła, gdzie ludz
kość piętnowana jest sarkazmami pisarzy ... " 

Andre Clavel, Le Journal de Geneve (Gerewa) 

„ ... Rozbija słowa, delektuje się swobodami języka, mnoży lapidarności i skojarze
nia. fłJzsmakowany w onomatopejach, daje pierwszeństwo stylowi mówionemu, by 
tym radośniej łączyć rubaszność z poezją. Na granicy makabry jawią się nierozłącz 
nie erotyzm i sarkazm bluźnierczy ... " 

Florence Noiville, Le Monde (Paryż) 

„ ... Teatrowanie nad świętym barszczem Man'ana Pankowskiego wybitnego drama
turga polskiego, który od lat czterdziestu przebywa w Belgii. Aktorzy kierowani 
przez Jean-Marie Petiniot dobrze oddali patetyczny sarkazm, którym podbudowa
na jest ta sztuka, będąca świadectwem czasu obozów koncentracyjnych, i w której, 
równie daleka od hagiografii, jak i od taniej demistyfikacji, panuje potężna i wizu
alna mowa teatro ... " 

Jacques De Decker, Le Soir (Bruksela) 
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