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MARIAN PANKOWSKI , poeta , prozaik 
i dramatopisarz urodził się w Sanoku 
9 listopada 1919 roku. W 1938 r. rozpoczął 
studia polonistyczne na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Wziął udział w kampanii 
wrześniowej. Aresztowany przez gestapo 
w 1942 r. za udział w Związku Walki 
Zbrojnej spędził kilka lat w obozach kon
centracyjnych w Oświęcimiu , Gross
Rosen, Nordhausen i Bergen-Belsen. Po 
wyzwoleniu osiedlił się w Belgii, gdzie 
mieszka do dziś. Ukończył studia sla

wistyczne na Universite Libre w Brukseli , tam też po doktoracie o poezji Bolesława 
Leśmiana objął katedrę polonistyki po Claude Backvisie. 
Jako poeta debiutował w lwowskich "Sygnałach" w 1938 roku. W latach 1953-
-59 był stałym recenzentem paryskiej "Kultury". W 1955 r. otrzymał nagrodę 

tego pisma za tomik prozy poetyckiej "Smagła swoboda''. W Polsce znany jest 
przede wszystkim jako prozaik. Powieści "Matuga idzie", "Granatowy gożdzik" , 

"Pątnicy z Macierzyzny", "Gość", "Rudolf', miały , oprócz londyńskich, także 
swoje polskie wydania. Jego sztuki były drukowane w "Dialogu", w Oficynie 
Poetów i Malarzy w Londynie ("Nasz Julo czerwony i siedem innych sztuk" 1981 , 
"Teatrowanie nad świętym barszczem i pięć innych sztuk" 1989). W 1995 r. 

Wydawnictwo Literackie przygotowało tom "Teatrowanie nad świętym 

barszczem", gdzie prócz tytułowego dramatu znalazły się "Biwak pod gołym 
niebem", "Król Ludwik" i "Nasz Julo czerwony" i zapowiada następny z trze
ma utworami dramatycznymi: "Zygmunt August", "Nasze srebra" i "Ksiądz 
Helena". Sztuki Mariana Pankowskiego , porównywane do twórczości 

Ghelderodego i Alfreda latry są częściej grywane w obszarze języka francuskiego 
niż w Polsce. "Teatrowanie nad świętym barszczem" miało swoją prapremierę 
w grudniu 1985 roku w Charleroi (Belgia). "Chrabąszcze" wykonano w formie 
spektaklu czytanego w Palais des Beaux-Arts w Brukseli (1992) , a także wys
tawiono w przekładzie flamandzkim w Brugii. W Lozannie ukazały się dwa tomy 
francuskich przekładów dramatów w domu wydawniczym L' Age de l'Homme 
(1972, 1978). W Polsce natomiast wrocławski "Kalambur" wystawił dwa dra
maty: "Nasz Julo czerwony" (I 987) i "Chrabąszcze" (1990), ten ostatni zreali
zowała także w tym samym roku Stara Prochownia w Warszawie. 



OD AUTORA 
Starzeją się Dziej .„ 

Co zostało z n wojny światowej? Rocznicowanie, wyciąganie 
z naftaliny mundurów i pasi aków, żeby zadefilować przed wnuka
mi, żeby sobie przypomnieć'. dni walk i ofiarnej młodości ... 

Wymierają uczestn icy klęsk i zwycięstw. I nie ma komu plewić 
na polskiej ziemi grobów, przed którymi na baczność stają przy
byli ze Wschodu i Zachodu seniorzy ... 

Moja polska pam ięć przechowuje w godnym sąsiedztwie obrazy 
l ądowani a alian tów w Normandii i wizję przełomu stalin
gradzkiego. 

Na mapie europej kich okrucieństw blokada Leningradu zajmuje 
mi jsce poczesne. Rzeczywi ·tość wychylająca się ze spektaklu, 
osoby i dyskurs polityczny, wszystko to nosi znamiona czasu 
radzieckiej "wojny ojczyźn ianej". 

Kiedy pi ·alem tę sztu kę, powracały twarze przyjaciół Rosjan 
i Ukrai1\ców, z Oświęc im ia i Gross Rosen. Powróciła twarz matki 
zza Dniepru, pochylonej nad grobem syna krasnoarmiejca, na cmen
tarzu w mym mi ście rodzinnym. które wyzwolił. 

Być może iż układałem R cę_na~Sl.)~ zarzucić przede wszystkim 
dlatego, żeby prz pomnieć kr z y w d ę kob ie t leningradzkich, 
ubezw łasnowoln ionych . o. amotnionych przez lata i skazanych na 
wojn , której nie w dały? 

Innymi słowy, sztuka. któr j wystawienia podjął się Teatr Śląski, 
chociaż ··hist ryczna·· , zaczęła się w bratnim sercu. 

NA ITACE NIE MA MROZU 
W kilkunastu sztukach teatralnych Mariana Pankowskiego. choć tak różnych. 
można jednak doszukiwać się pewnych stałych elementów, po to choćby, by 
pom1dkując i klasyfikuj<ic uśmierzyć niepokój, który budzi ta twórczość we mnie, 
czytelniku i widzu. 

To co przede wszystkim uderza, to język: poetycki, nieraz nieznośnie 

manieryczny, obsceniczny, trochę archaiczny. przechowany przez kilkadziesiąt 
lat w chłodni brukselskiej emigracji. Gdy się jednak z nim nieco oswoić, można 
spostrzec jak znakomicie służy on podstawowym celom tej dramaturgii. też trochę 
niedzisiejszym. Bo tak naprawdę we wszystkich dramatach Pankowski upra
wia swoją walkę z mitem. przesądem, fałszem w imię indywidualnej wolności 
człowieka. jego cielesności i prawa - może nie do szczęścia nawet - raczej do 
niecierpienia. Cierpienie, fizyczny ból uwikłany w racje historii , kościoła, 
społeczeństwa stale tu powraca. Sam napisał we wstępie do pierwszego tomu 
dramatów: "( „.) pisanie legend to sprawa Ojców duchowych, kościelnych i świec
kich. A tymczasem z ludzkich ciemności idą na nas wciąż nowe postacie. z liściem 
piołunu w ustach za cały los". 

W dramacie "Śmierć białej pończochy" królowa-matka z pomocą biskupa wrzu
ca do łóżka podstarzałego, brudnego Jagiełły 12-letnią. bawiącą się jeszcze lalka
mi Jadwigę. W "Teatrowaniu nad świętym barszczem" jedną z głównych postaci 
jest młody, polski student usiłujący przetrwać w obozie jako kochanek kapo. 
W tej samej sztuce więźniowie po wyzwoleniu z kacetu gwałcą niemiecką wdowę 
i jej dwie córki. Okrucieństwo dotyczyć może także wyobrażeń - w dramacie 
''Nasze srebra" Matka Boska Częstochowska wjeżdża na rowerze. by w otocze
niu chóru flach odśpiewać kuplety z refrenem "Rm1m wódziuchna, rrum wódzia! 
Wypijemy brachu brudzia''. 

Wśród takich dramatów "Ręce na szyję zarzucić" wydaje się niewinną opowieścią 
o samotności i tęsknocie kobiet w oblężonym mieście. Tylko że bohaterki tęskniąc 
za swymi mężami i kochankami. tęsknią też zwyczajnie za ciałem mężczyzny 
i gdy nadarza się okazja, sięgają po nie lub raczej pozwalają sięgnąć po siebie. 
Dla Anny i Łarisy oczekiwanie jest ich prywatną wojną. w której ponoszą klęski 
i odnoszą zwycięstwa; to nie czekanie. raczej wędrówka. podczas której upadek 
oznacza tyle tylko. że trzeba się podnieść i iść dalej. One nie chcą jedynie upra
wiania ''gimnastyki patriotycznej". nie chcą "czekać ćwirnic historyczny gest 
zarzucania bohaterowi żeńskich rąk na szyję". Domagają się praw także dla swoich 
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ciał, "ociężałych ciał niekochanych kobiet". Podważony zostaje zatem mit Penelopy: 
mężczyzna jest na wojnie , działa, a kobieta czeka na niego doglądając w czys
tości domowego ogniska. To może jeden z ważniejszych mitów świata mężczyzn, 
pozwalający na swobodne podboje dalekich krajów, nowych rynków zbytu czy 
lepszych stanowisk. Z tego mitu rodzić się może okrucieństwo zdobywców - nie 
wystarczy zabić wroga, trzeba jeszcze zgwałcić czekającą na niego kobietę. 

Dla mnie "Ręce na szyję zarzucić" są też sztuką o utracie. O samotności, której 
nie sposób oszukać, bo co chwila daje o sobie znać: ręką wyciągniętą w pustym 
łóżku, gdy wydaje się, że kołdra ułożyła się w kształt znajomego ramienia, 
wybuchem złości, gdy robiąc herbatę znów przez nieuwagę postawiliśmy na stole 
dwie szklanki. I czy to wojna, śmierć. rozwód, czy roczny wyjazd do pracy, podob
nie nie sposób się z tym uporać. 

Tytko to natrętne pytanie: dlaczego właśnie Leningrad, dlaczego one nie czeka
ją w Warszawie albo gdziekolwiek indziej. Dlaczego Rosjanki? Nie wiem. 
Może potrzebne było właśnie oblężone przez kilkaset dni miasto, w którym zimą 
wcale nie pojawia się słońce i mróz zabija na ulicy, i wewnątrz którego panuje 
absolutne zniewolenie przez system? Może to właśnie jest sytuacja krańcowa, 
wobec której heroiczna staje się każda próba ocalenia okruchu prywatności -
poprzez kapelusz z woalką, celebrowanie picia herbaty z pączków borowiny, balet
ki na ścianie, wreszcie noc w ramionach listonosza. Bo także w tym mieście 
możliwa jest droga Olgi - ucieczka przed samotnością w świat nakazów, obo
wiązków , tłumaczący wszystko i uwalniający od konieczności wyborów. Nie 
wiem. A może ten Leningrad to kolejny burzony mit, drwina z naszych uprzedzeń, 
z tego, że mamy dość tej za często filmowanej wojny, że nie przemawiają do 
nas miliony trupów, bo ile razy można o nich słuchać? Może to próba wyrwa
nia z obojętnego znurzenia, z jakim mijamy cmentarze, gdzie na białych tabli
cach są tylko czerwone gwiazdy? 

Tomasz Wolańczyk 

' Moje pierwsze przedstawienie dedykuję Ojcu -
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Pankowski o sobie 

:'vlówią o mnie. że jNem moralistą- ja o sobie tak nie mówię . Ja piszę bi<1żki. 
To jest praca\\ mo\\ ie ojczystej: praca pisarza. który zastanawia się. oym jest 
literatura. gdzie są jej granice. co wolno: uy literatura jest zabawą. oy jest 
Ż)\\ icnicm. uy jest \\ystępywaniem. występkiem. przestępstwem. Tc właśnie 
rzeczy mnie zajmują. Staram się przede wszystkim pokazac człowieka żywego. 
pramlziwcgo: człowieka całego. 

\lic piszę ksi<iżck prowokujących. one się nimi stają \I obce czytelnika. który 
przywykł do innego typu literatury. Pisząc nic ustalam niczego. nic zamierzam 
tematów ani biążck.ja wypisuję siebie od wielu. wielu lat. Siebie zmicniaj<iccgo 
się . Ja nic prowokuję. Treści. które są mi drogie i bliskie . są wynikiem mojego 
rozwoju. moich kontaktów. mojego życia \I środowisku belgijskim. świeckim. 
laickim i postępowym. 

Stałem się Polakiem pisnicym na obczyźnie. nic uprawiałem literatury emigra
cyjnej. która jest gestem sprzeciwu politycznego i ko kiną mickiewiczowską . 

w którą wpadają. \I ślizguj'l się następne pokolenia pis1.ących . Jest \\łaściwic 
bolesmi łatwi111ą estetyczną. ale też pociechą po prostu lud1.ką. eg1.ystcncjalną. 
więc kiedy to pojąłem. nvminąkm się z tym. 

Z listów do reżysera 

"\\'okol Jr;u11atur~11 ~1an;111;1 PJnkm\>k1<?go" 

OTO ·Kilamhur" . JlJ<lil 

Słowo obsmuszać znaczy w Sanoku. ogałacać z liści na przykład gałązkę 
łoziny. zjeżdżając po niej garstką. Zima ogałaca drzewa z zieleni i śpiewu. 

"Od autora" .jak Pan sam zauważy .jest wyznaniem. a nie analizą b4dż komen
tarzem. Jakbym w l iście do młodszego brata czerwonym długopisem podkre
ślił słowa dotyczące bezbronności. uhistorycznionej w tej sztuce losem kobiet 
leningradzkich. 
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