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.Jej dramaty i opowiadania krążyły w maszynopi
sach, podawane z rąk do rąk, supłano o nich, o litera-
turze zakazanej. Zakazanej, bo niewłaściwej, niewła
ściwej, bo nie stosującej się do normy, do potwierdzo
nego urzędową pieczęcią opisu rzeczywistości. Tak 
rodziły się legendy literackie w tym naszym środko
wo- i wschodnioeuropejskim zakątku świata. I bardzo 
spóźnione debiuty. Anomalie towarzyszyły nie tylko 
pogodzie. Jedną z nich była Ludmiła Pietruszewska. 

Było, minęło, Pietruszewska jest dzisiaj i wydawa
na, i wystawiana w swoim kraju, nie tylko na scenach 
studyjnych, jak eufemistycznie nazwano moskiewski 
teatralny underground, ale i w najbardziej oficjalnych 
teatrach. Choć, między Bogiem a prawdą, jej sztuki 
bardziej jednak pasują do kontestatorsko-piwnicznej 
atmosfery off-teatru niż do namaszczonej samą naz
wą aury Teatru im. Leninowskiego Komsomołu. Moż
na docenić starania znanego Marka Zacharowa, który 
przez kilka lat użerał się z władzami o prawo wysta
wienia „Trzech kobiet w błękicie'', i w części pojąć 
rację pewnego niezłomnego krytyka, który po pre
mierze krzyczał o wielkim skandalu z powodu „bez
ideowego materializmu" bohaterów Pietruszewskiej. 
W takim teatrze? W ogóle. w teatrze, którego uświę
conym prawem i obowiązkiem jest oczyszczać ludzi 
z brudu i grzechu i czynić ich pięknymi? 

Bohaterowie Pietruszewskiej? Nie są ani piękni, 
ani czyści. Są takimi, jakimi ukształtowało ich oto
czenie, dom, szkoła, praca, ulica. Żyją, bo żyją, byle 
jak, „jak popadnie", zawieszeni w jakiejś aksjologi
cznej próżni z nieczęstymi rozbłyskami pragnień 
i spełnień, których miara jest tak niewyobrażalnie 
skromna, że nie widać ich w koszmarze nudy i sza
rości. Miarą pragniei'1 jest sposób ich wysłowienia, 
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świadomość oczekiwań i dążeń, potrzeb i możliwości. 
Ale jak je wypowiedzieć, kiedy sprymityzowany, ka
leki język nie pozwala nawet na wyrażenie bólu i cier
pienia. Zupełna atrofia myśli, zanik samoświado
mości. 

Literatura rosyjska obfituje w takich bohaterów, 
biednych i poniżonych. To długa tradycja ciągnąca się 
od Dostojewskiego. Jest w niej niemało czułości i mi
łości do człowieka, wiary w jego zdolność samoanalizy 
i oczyszczenia, w pierwotne dobro, które każdy naby
wa z chwilą przyjścia na świat. Pietruszewska wyz
bywa się nieuniknionego sentymentalizmu tej trady
cji, kwestionuje samą tradycję posłannictwa moral
nego literatury w wersji tołstojowskiej, tak chytrze 
przechwyconą i zaadaptowaną przez doktrynę rea
lizmu socjalistycznego. Razem z Pietruszewską, niesa
mowitym, diabolicznym Wieniediktem Jerofiejewem, 
Wiktorem Sławkinem, Aleksandrem Galinem pojawia 
się nowa proza i dramaturgia, w której dominującym 
kolorem jest czerń, a nie jest to kolor nadziei i nie
gdysiejszych iluzji o raju na ziemi. 

Pietruszewska jest zimna, surowa, naturalistycznie 
bezlitosna wobec swoich czarnych aniołów, ale prze
cież niezupełnie bezuczuciowa. Od swego debiutu, 
„Lekcji muzyki", przez „Klatkę schodową", „Trzy ko
biety w błękicie", „Cinzano", Urodziny Smirnowej", 
„Pieśni dwudziestego wieku", „Nasz skład" (który 
jest opowiadaniem) Pietruszewska nie opuszcza ich, 
nie zdradza, jest wierna, ale nie jakimś nostalgicznym 
przywiązaniem lub współczuciem, lecz rodzajem lu
dzkiej solidarności. Szczera do bólu, nie usprawiedli
wia i nie rozgrzesza, jest za to lojalna, po conradowsku 
wierna. 

R.B. 

Wykonanie 

BOŻENA REMELSKA 

Adaptacja, reżyseria i scenografia 

ANNA AUGUSTYNOWICZ 
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Dyrektor naczelny i artystyczny 

MACIEj GRZYBOWSKI. 

Dyrektor administracyjny 

KAZIMIERZ MATUSIAK 

Kierownik literacki 

RYSZARD BIENIECKI 

• Kierownik Biura Obsługi Widzów: HELENA MNICH. 
Kierownik techniczny: ZYGMUNT GRZESZCZAK. 
Kierownik działu elektryczno-elektronicznego: KRZY
SZTOF DUL. Brygadzista sceny: GRZEGORZ SZA-
RY. Kierownicy pracowni: krawieckiej damskiej ----: 
BARBARA HUMELT, fryzjerskiej - WIESŁAWA 

ANTCZAK. Modystka: GENOWEFA PLEWA. Akus
tyk: PIOTR JAGODZIŃSKI. Elektryk: RAFAŁ JE
ZIERSKI. . 

• Kwiaty na premierę dostarcza 
GOSPODARSTWO OGRODNICZE 
JADWIGA I WITOLD SNIOCHOWIE 
Kalisz, ul. Konińska 2 

• Opracowani-2 programu 

RYSZARD BIENIECKI 

• Cena 1500 zt 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW W KASIE TEATRU. 
Kasa czynna codziennie oprócz poniedziałków 
od godz. 9.00 do 13.00 i na jedną godzinę 
przed rozpoczęciem priedstawienia; 
w niedziele i święta ....:.... · 
na dwie godziny przed ·spektaklem. 

ZAMÓWIENIA NA BILETY ZBIOROWE 
prosimy kierować do Biura Obsługi Widzów -
tel. 730-47, 8, 9 w. 29. 
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