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Krakowskie kabarety XX wieku
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bchodzenie rocznic takich jak stulecie
i w takim mieście jak Kraków ma sens
tylko wtedy, jeżeli pod okrągłą cyfrą kryje
się coś więcej, niż chęć uczczenia stulecia.

Kabaret jest formą, która najbardziej oddziałuje
na współczesnych. Pytanie: czy po stu latach
współczesna widownia może odbierać literaturę
Zielonego Balonika jako interesującą, czy jest
to tylko wizyta w muzeum literatury?
Czy teksty Piwnicznych autorów mogą
interesować w momencie, kiedy nie animuje
ich już Piotr Skrzynecki?
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Nie podjąłbym się realizacji tego spektaklu,
gdyby nie przeświadczenie, że może to być
interesujące, bo dobra literatura jest interesująca
zawsze. Z taką nadzieją, że w tym zainteresowaniu
nie zostanę sam, będę się wsłuchiwał w reakcje
widowni.
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ABARET (francuskie cabaret) do Polski

zawitał z Francji jako określenie spektakli

odgrywanych w kawiarni lub restauracji,
a następnie tworzących je stałych
zespołów, które rozpowszechniły się tam
w latach 80. XIX wieku. Ze względu na swój
charakter i formę kabaret sytuuje się na
pograniczu teatru dramatycznego (recytacje,
monologi, scenki o charakterze fabularnym,
czyli skecze), i teatru muzycznego (piosenki,
tańce), a czasem także lalkowego (satyryczne
szopki z udziałem marionetek). Ewolucja
kabaretu poszła w dwóch kierunkach - rozrywkowego teatrzyku z przewagą piosenki i tańca,
zatrudniającego zawodowych wykonawców,
i kabaretu literacko-artystycznego
tworzonego przez przedstawicieli różnych
dziedzin sztuki.

JAN

KŁOSOWICZ
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Słownik

teatru polskiego
Warszawa 2002
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rok 1905.

„Krwawa niedziela" przed Pałacem Zimowym
odbiła się falą strajków i manifestacji
w Królestwie Kongresowym. Do Krakowa
napływają rzesze zbuntowanej młodzieży
z „Kongresówki". Królewskie Stołeczne
Miasto - gdzie historia i tradycja miesza się
z fermentem „nowości" w sztuce, konseiwatyzm i klerykalizm atakują demokraci,
a synowie obywatelscy, biorąc za Żony
włościańskie córki, trafiają na karty historii
literatury - pozwoliło, by w jego szacownych
murach zagościła „Akademia Śmiechu".
Mglisty krakowski poranek - u zbiegu ulicy
floriańskiej i Rynku pojawił się chłopiec
z pękiem zielonych baloników w ręku, jeden
z nich wymknął mu się i poszybował w niebo.
Z Kawiarni Lwowskiej (ul. floriańska 45) po
„nocnych rozmowach" wyszło kilku młodych
panów: Jan August Kisielewski - autor
słynnych komedii (W sieci i Karykatury),
który właśnie powrócił z Paryża, bezrobotny
malarz -:- Stanisław Kuczborski i najmłodszy
z braci Zeleńskich, Edward („Edziula")
- urzędnik Miejskiej Kasy Oszczędności,
„niespełniony artysta" Qak pisał
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o nim brat Tadeusz). Dyskutujący zawzięcie
mężczyźni zatrzymali się, jeden z nich,
prawdopodobnie Kisielewski, wykrzyknął:
„Będzie się nazywał Zielony Balonik."
Tak rozpoczęła się historia najsłynniejszego
polskiego kabaretu, prawzorca dla wszystkich
późniejszych dokonań satyrycznych.
Jan Apolinary Michalik, przybył do Krakowa
ze Lwowa w 1895 r. i założył wykwintny sklep
cukierniczy, z dodatkową małą kawiarnianą
salą, gdzie z powodu bliskiego sąsiedztwa
Akademii Sztuk Pięknych, zadomowili się
jej studenci i profesorowie. Kawiarnia, potocznie
zwana Jamą Michalika, przejęła brać artystyczną
po zamknięciu słynnego Paonu Ferdynanda
Turlińskiego. Hasło założenia kabaretu rzucił
jako pierwszy Kisielewski, bywalec i znawca
paryskich kabaretów. „U Michalika" spotykali się
przedstawiciele twórczej inteligencji krakowskiej:
malarze, rzeźbiarze, początkujący literaci i aktorzy,
a także ludzie „solidnych, mieszczańskich
zawodów", którym udział w kabarecie często
zasadniczo zmienił życiowe wybory.
Pierwszy wieczór Zielonego Balonika odbył się
7 października 1905 roku. Konferansjerem był
Jan August Kisielewski, który wygłaszając mowę
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Kto żyw starał się o zaproszenie, nawet nobliwe
krakowskie damy z „towarzystwa" błagały mężów,
by zabrali je ze sobą „do Michalika". Gość,
wchodząc w progi kabaretu, musiał mieć ze sobą
zaproszenie i zielony balonik. Witano każdego
trzykrotnymi oklaskami. W ciasnym pomieszczeniu z maleńką scenką publiczność mieszała się
z wykonawcami, wielu z gości wdzierało się często
na estradę, improwizując w natchnieniu.
W pierwszym okresie istnienia kabaretu każdy
wieczór był jednorazowy, niepowtarzalny.
Trzon Zielonego Balonika stanowili: dziennikarz
„Czasu" Stanisław Sierosławski (słynny „Stasinek",
ulubieniec Stanisława Przybyszewskiego), który,
począwszy od drugiego wieczoru, był konferansjerem
kabaretu, zaś głównym wykonawcą - fenomenalnie
utalentowany parodystycznie, idealnie muzykalny
- Teofil Trzciński, krytyk teatralny i muzyczny
(w przyszłości dyrektor Teatru im. J. Słowackiego).
Debiutowali w Zielonym Baloniku geniusz teatru,
Leon Schiller (wtedy gimnazjalista) i twórca Reduty,
Juliusz Osterwa. Teksty pisali: dziennikarz „Czasu"
Witold Noskowski tzw. ,Japer"(zarazem akompaniator wszystkich wykonywanych piosenek), adwokat
Tadeusz Zakrzewski, młodzi poeci - Edward
Leszczyński i Bogusław A~amowicz, publicysta
i powieściopisarz Tadeusz Zuk-Skarszewski.
Począwszy od drugiego wieczoru, tekstów do kabaretu
zaczął do~tarczać lekarz chorób dziecięcych
Tadeusz Zeleński. Tak narodził się Boy-pisarz.
„Gdyby nie Balonik męczyłbym się z pewnością
całe życie w fałszywie obranym zawodzie, nigdy
nie dowiedziałbym się o swoim istotnym powołaniu"
10

- wspominał.
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Zielony Balonik uprawiał nie tylko satyrę słowną.
Ściany cukierni były systematycznie pokrywane
zabawnymi rysunkami i obrazami stanowiącymi
dowcipne alegorie uczestników kabaretu, a także
szacownych luminarzy Krakowa i Galicji. Podczas
programu prezentowano specjalnie na tę okazję
przygotowywane satyryczne obrazki, które z humorem
komentowano. Głównymi ich wykonawcami byli:
słynny karykaturzysta Kazimierz Sichulski (związany
wcześniej, podobnie jak kilku innych satyryków
kabaretu z pismem „Liberum Veto") i Karol Frycz
- wybitny scenograf, grafik, malarz, dekorator wnętrz,
który w Zielonym Baloniku, oprócz wymienionych,
pełnił również funkcję aktora i literata.
W szczytowym okresie powodzenia Zielonego Balonika,
Jan Apolinary Michalik, który ze zdziwieniem
konstatował, że przegrywając z „Krakowem" jako
cukiernik (mimo wielkich wysiłków i reklamy), wygrał
jako właściciel lokalu dla bohemy, zwielokrotniając
swoje zyski, zdecydował się na kolejny eksperyment postanowił rozbudować „Jamę" powierzając pracę

remontowe „swoim" artystom. Przebudową cukierni
zajął się architekt Franciszek Mączyński (współtwórca
przebudowy Starego Teatru w 1906 r.), dekoracją
nowego wnętrza- Karol Frycz, który zaprojektował
meble, witraże, kominek, drzwi, zegar, lustro, lampy
i kandelabry. Ściany, wespół z Fryczem, ozdobił
obrazami Kazimierz Sichulski (m.in. obrazem
Sąd Ostateczny - nawiązującym do malowidła Michała
Anioła, przedstawiającym głównych artystów kabaretu,
początkowo nago, po interwencji właściciela, autor
domalował im majtki kąpielowe).
12
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Satyra twórców Zielonego Balonika była
skierowana, z jednej strony przeciw obłudzie
mieszczańskich stereotypów, z drugiej
ośmieszała mity, odchodzącej już, epoki
Młodej Polski, egzaltację artystowskich
zachowań. Autorzy stronili od polityki,
skupiając się na sprawach lokalnych,

głównie tyczących własnego środowiska

artystyczno-inteligenckiego, odważnie
uderzali też w krakowskie autorytety.
Atakowano, więc, malarza Jana Stykę za
horrendalny pomysł umieszczenia panoramy
grunwaldzkiej w Barbakanie:

„Zobaczył pan Styka,
Jak raz mały kondel.
Podniósł zadnią łapkę
I spaskudził Rondel
Oj dana!
I przyszła mistrzowi
Do głowy myśl słodka,
A gdyby to samo
Zrobić od środka ...
Oj dana!"

Obśmiewano symbolizm zawarty
w malarstwie Jacka Malczewskiego
(zwanego Symbolewskim), gadulstwo
i pozerstwo Lucjana Rydla:
„Bo Rydel wstąpił w Grób Agamemnona
~pysk rozpuścił w sposób tak okrutny,
Ze rozbudzone na wpół trupy, z cicha
Szepcą do siebie: „Cóż tam znów, u licha?!",
skąpstwo Ludwika Solskiego pełniącego
funkcję dyrektora teatru (przedstawianego
14

w Szopce m.in. pod postacią proszalnego
„Dziada"). Jego Eminencji Prof. Dr Hr. Stanisła
wowi Tarnowskiemu - sprawującemu „rząd dusz"
pod Wawelem, arystokracie, profesorowi literatury
UJ - Boy poświęcił słynny „poemacik" O bardzo

niegrzecznej literaturze polskiej i jej strapionej
ciotce. Obrywał też prezydent Juliusz Leo, poseł
Roger Battaglia, znana sufrażystka profesorowa
Kazimiera Bujwidowa, a także szara eminencja
Zielonego Balonika - redaktor naczelny „Czasu"
RudoJf Starzewski i zaciekły przeciwnik kabaretu,
znany krytyk - Wilhelm Feldman.
Niebawem minie sto lat od pierwszego występu
.
bal .k
h" artystów. Wiele tekstów
zielono om owyc
J ·
,z,aginęło inne nie przetrwały próby czasu, w ~mie
'
· ·
·
''
Michalika zachowała się Jedyme częsc wystrOJU
.
·kłego wnętrza. A jednak, wchodząc,
tego mezwy
. , k" ·
do tej nadal funkcjonującej przy ~l.. Flonans ieJ
45, kawiarni, ulegamy niezwykłosci tego
miejsca, niepowtarzalnej at~osferze, ,a w uszach
brzęczą nam Boyowe frazy i rymy, ktore

niepostrzeżenie przeniknęły do_j~zyka potoc~neg~;
„Bo paraliż postępowy najzacmeJsze trafia g owy .
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W'Piwnicy
POD
Baranamj
chodzi się jak zawsze do Domu
Kultury; jednakże po wejściu na
dziedziniec zamiast iść prosto i na
lewo, trzeba zaraz skręcić na prawo, potem
zobaczysz ukryte wąskie schodki, duże żelazne
drzwi - lekko uchylone, znowu schodki znacznie
szersze i kręte; zapomniane, solidnie zakurzone,
ogromne gipsowe popiersie; stłumione głosy
i towarzyszące im uderzenia żelaznych narzędzi.
To właśnie tu! Do tej największej z gotyckimi
żebrami i kominkiem w ścianie trzeba się dostawać z mniejszej kwadratowej piwniczki, z której
prowadzi również przejście do labiryntu małych
o wielu urokach pomieszczeń. Właśnie w tej
największej gotyckiej, reprezentacyjnej salce
rozwalali poprzeczny a solidnie wybudowany
murek.

W

Gromada umorusanych ociekających potem
chłopców i jedna dziewczyna. Blondynka.
Chwila przerwy i:
-To wy?
-Tak, my, a co?
- Podobno zakładacie klub?
-Nie ...... !
- Organizacja, Stowarzyszenie?
16
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-Nie!!
- Egzystencjaliści?!
-Skądże!!!

-Teatr. kab
~et, nocny lokal?
c me, me.
-No więc?
- Po prostu piwnic
.
Chcemy sobie otw ę - ~z~aJmił jeden z nich. -Sobie?
orzyc piwnicę.

- Ah'.
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PIOTR SKRZY ECKI
fragment artykułu
Pod Baranami
(pierwszy artykuł
o Piwnicy pod Baranami)
„Dziennik Polski"
maj 1956 r.
'

ewnego razu, w roku 1956, została
znaleziona maleńka piwnica (za radą
J. Kosowskiego, za zgodą dyrektora
L. Grzyba), a grupa kilku osób, która
piwnicę znalazła, to między innymi B. Chromy
(w tej chwili znany rzeźbiarz), Krzysztof
Penderecki (znany obecnie kompozytor),
J. Skarbowski, J. Sulma, Wiesław Dymny,
R. Jarosz, F. Miecznikowski i Piotr Skrzynecki ...
a może też byli to zupełnie inni ludzie. Była
wśród nich na pewno Magda - rzeźbiarka, która
zaraz potem miała należeć do sekcji rzeźby,
bo „Piwnica" miała być klubem artystycznym,
podzielonym na sekcje. Ale zanim sekcje
powstały, trzeba było mur zburzyć i węgiel usunąć,
i kominek oczyścić, co zrobił na pewno J. Sulma,
który wszedł do tego kominka i po prostu sobą
ten kominek wyczyścił.

P

A właściwie to zgromadzenie, które znalazło
piwnicę wiosną 1956 roku, powstało znacznie
wcześniej i spotykało się na tajemniczych
zgromadzeniach i balach w „Michaliku",
„Casanovie", „U Plastyków" - a klub zaczął się
od sprzedawania kawy, czytania bajek Janiny
18
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Garyckiej, strasznego bałaganu i niezgodności poglądów,
z czego wynikały spotkania zupełnie przypadkowe ...
następnie wino, następnie tańce do rana ... a w czasie
owych spotkań przy świecach (bo światła tam nie było!)
w owych latach czytano gazetki Kazimierza Wiśniaka,
gazetowe artykuły aktualne i pokazywano śpiew przy
gitarach (pokazywał R. Fischbach, R. Jarosz -piosenki
francuskie!).
Od 1956 do 1958 roku odbyły się bodaj cztery programy,
właściwie bez tytułów. Jeden program odbył się jeden
raz z udziałem między innymi K. Zrałka, Joanny
Olczakówny (robiła strip-tease polityczny- rozbierała się
z węgla, nafty i innych tego rodzaju przedmiotów!),
następnie Pusi Pawełek, która coś tam mówiła, ale nic
z tego nie można było zrozumieć, ktoś tam śpiewał ...
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Krzysztof Litwin w tamtych czasach komponował,
układał piosenki, a także grał na gitarze, śpiewał
w ,;Tercecie Girls" z Kiką Lelicińską i Baśką N.
Jan Guntner czytał wiersze Bursy, a Bursa wyśmiewał
się z Glintnera i układał z nim tzw. rozmówki chłopskie
o polskiej i europejskiej sztuce nowoczesnej. Tadeusz
Kwinta śpiewał LitanU;, Basia N. robiła strip-tease
rowerowy, erotyczny, Mariusz Chwedczuk pisał małe
sztuczki i zapowiadał, a potem został wygryziony przez
obecnego konferansjera. Później nazywano te programy
np. Po"lską stajnią narodową (ze względu na fragmenty
Słowackiego), Próbą światła (ze względu na- a był
to rok 1958 - prawdziwy reflektor po raz pierwszy
jednorazowo przez Piwnicę użyty!). Programy odbywały się w nieokreślonej porze - czasem rano, czasem
wieczorem, czasem po południu, występowali także
przypadkowi cyganie i każdy kto chciał, a nawet
jedna wariatka, która zbiegła ze szpitala w pobliżu

•

•

~

••••

Krakowa. Dymny czasem występował z monologami,
a właściwie to stał na scenie i mówił do siebie,
a przede wszystkim samotnie malował.
Czasem zaś zawisał na linach i popatrywał stamtąd
na publiczność.
Rok 1958 jest datą przełomową. P~ja~~ si~ Zygmunt
Konieczny w towarzystwie Mietka Swięcickiego,
a raczej Mietek w towarzystwie Koniecznego. Po trzymiesięcznym zamknięciu Piwnicy ?rzez dyrekt~ra G.
odbywa się uroczysta premiera Jezwra trzech 1:1ieszczek.
Kurtyna, dekoracje, góry Harzu - w wykonamu
Wiśniaka, liny rozpięte przez Janka Długosza -. taternika. Wieszczki - Lelicińska, Plewińska oraz meznana
blondyna - zjeżdżały po tych linach z tyłu . .na sce~ę~
ły... Była także sztuka Bursy Męczenstwo wie1.. .
.. .
spiewa
ednoczesme
J
rzeczy.
innych
skiego proboszcza i wiele
dalej trwały bale, kawa, wystawy, a nawe_t haz~d,
licytacje (między innymi twórczości Manana Eilego
- redaktora „Przekroju"), a Szaszkiewiczowa_ zacz~a
przychodzić z dziećmi. W o~ ~zasie Piwnicą opiekował się ZMS i był to najszczęshwszy okres kabaretu.
W roku 1959, chyba jesienią - po trzymiesięcznr_m
zamknięciu Piwnicy przez dyrektora G. ~ odb!ł się
program pt. Śmierć w kawiarni z dekoracją ~ie~ława
Dymnego i piosenką tytułową Kazimierz.a _Wismaka
- o staruszce, która przy ciastku u Mannzia zasnęła,
a potem we śnie umarła, a śpiewała ją Ki~a
Lelicińska w zupełnej ciemności. Po raz pieiwszy
wystąpiła wtedy Krystyna Zachwatowicz i śpiewała
On to był, hrabia w czamymfraku oraz przeprowadzała analizę Mojej pieszczotki Fryderyka Szopena
_ w towarzystwie męskim, między innymi Jan~
Gtintnera, który bodaj w tym samym programie
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opowiadał o nekromancji - zjawisku. Przedstawiała

Tivoli i Frascati, a wodę lał jako
fontanna Krzysztof Litwin. Miki Obłoński śpiewał wtedy
po raz pieiwszy piosenkę babki czy też ciotki Teresy
Wierzbiańskiej lub też ciotki-babki R. Serafińskiej,
pod tytułem Milutka, malutka, ty rączkę mi da;;~ wspaniałe to będzie wesele, a T. Kwinta rozsuwał nóżki kaczuszki
żeby sama stała.
'

też fontanny Rzymu -

Rok

tiwała Śmierć w kawiarni, a w roku 1960, po

trzymiesięcznym zamknięciu Piwnicy przez dyrektora

G., przedstawiono wielki program pt. Sen namiestnika
Hinkona, na którym na pewno był pan Tadeusz
Kudliński, ojciec Kasi Kudlińskiej, która jeszcze w roku
1958 występowała w rewii mody w Piwnicy, wtedy kiedy
to Krzysiek Litwin, w czasie bodajże Próby światła,
mówił o Klimczaku-racjonalizatorze, a także monolog
Jestem ciemny, głupi chłop. Dekoracje do Hinkona robił
Andrzej Majewski i Kazimierz Wiśniak. Były to dwie
budki i girlandy z róż, a łóżko, w którym ów program
z wieloosobową orkiestrą się odbywał, pożyczyła ciotka
Teresy Zollówny. Podczas programu był wyświetlany
film o zwycięstwach narodu polskiego, z Christianem
Brodackim jako Turkiem, Szaszkiewiczową jako
aniołem i Bułeczką jako harcerzem, i po raz pierwszy
padał prawdziwy śnieg z wielkiego aparatu na
zakończenie, i napadał na pewno na Antoniego
Wasilewskiego, bo zrobił pamiętną awanturę.
Po Śnie namiestnika Hinkona i licznych Rewiach
piosenek, w czasie których wykonywano między
innymi Pieśni hiszpańskie, Pieśni rzeszowskie i Pieśni
Nadira (w kostiumach po raz pierwszy!), dyrektor
G. wyrzucił Piwnicę z piwnicy na trzy lata. W tych
to latach odbył się gościnnie u Literatów (w roku
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1962) nowy program pt. Siedem dziewcząt pod bronią,

w którym to po raz pierwszy wystąpiła Ewa Demarczyk,
piosenkarka kabaretu Cyrulik, z nowymi (m. in. Madonny)
piosenkami Zygmunta Koniecznego, z wielką, pięknie
przez Dymnego wymalowaną kurtyną, z żelaznymi kołami,
potrzebnymi do Aniołów.

gościnie u Literatów, V! 1963 roku w Towarzystwie
Społeczno-Kulturalnym Zydów przy ulicy Sławkowskiej

Po

w Krakowie odegrano przy flakach i kawie wieczór
kabaretowy pt. Sprawy ósmej cień wtóry, czyli przygody
Marancji z XVI! w. Wtedy po raz pierwszy wystąpiła
Ewa Sadowska, która między innymi z Mikim Obłońskim
przy akompaniamencie sekcji rytmicznej śpiewała
piosenkę Andrzeja Nowaka pt. Ulica wściekła, ulica
zła (słowa Dymnego!). Występowała także Krysia
Zachwatowicz w długiej czarnej sukni, obsypanej błysz
czącymi dżetami, i Ewa Demarczyk po powrocie z Paryża
(z Obłońskim śpiewała Jola, Jola, nie bądź taka zła
razem z Samotnością). Tadeusz Kwinta jeździł na
krześle, a K. Litwin w kwiecistej, jedwabnej kamizelce,
w białych pończochach i pantoflach z klamrami, w aksamitnym kapeluszu mówił listy Zygmunta Krasińskiego.
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Wreszcie w roku 1964 nastąpił powrót (za zgodą
dyrektora G.!), Piwnicy do piwnicy pałacu Pod Baranami. Już bez tańców i wina odbyły się dwie premiery.
Pierwsza: Jak żyliśmy, jak żyjemy, do czego doprowadzimy nasze mieszkania ze Zbigniewem Paletą - skrzypkiem, z Leszkiem Długoszem - piosenkarzem,
z kredensem na podwórzu znalezionym, z wieńcem
nagrobnym ukradzionym na cmentarzu, ze złotym
krawieckim manekinem, z pajęczyną choinkowych
lampek. Za zgodą dyrekcji Wawelu pierwsze przedstawienie pokazano zdumionej publiczności w piwnicach

zamku
w Pieskowej·
Skale, a zakonczono
/
. uroczystym
bal
.
Je
em .. A .mne bale odbywają się mniej więcej· co
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A k~~y program odbywa się w soboty i niedziele
o go zm1~ 10.30 albo 10.45 w piwnicy pałacu Pod
Baranami
na rynku krakows k.im, o ile
. Szanowna
.
Publiczność
. .
d · · . zechce ' dwie albo trzy, a nawet więcej
go zm i, .o .ile tylko Szanowna Publicz nosc
/ / zec hce
· w przyszłym i następnych
'
W tro kub
1
h iezącym, a takze
aac .
PIOTR SKRZYNECKI
Zbigniew Łagocki, Piwnica
PWM, Kraków 1968
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iwnica pod Baranami - magiczne kultowe
miejsce.

P

45 lat temu, a więc w 1956 roku, tuż przed
świętami Bożego Narodzenia dano publiczności
Polską stajnię narodową, pierwszy program kabaretowy,
rozpoczynający wieloletnią działalność grupy niepokornej młodzieży.

„Ciasno tu i tłoczno - pisał Ludwik Flaszen - że skoroś
raz usiadł, nie wstaniesz do końca przedstawienia.
Siadasz w płaszczu, bo zimno tu jak na dworze (okno
piwniczki nie ma szyb), potem od tłoku robi się u góry
gorąco i tylko nogi piekielnie marzną od posadzki."
W piwnicy był kominek, w którym palono połamane
krzesła by ogrzać pomieszczenie. Pod żebrowym
sklepieniem, czerwono podświetlone żarem, snuły się
smugi dymu i uchodziły okienkiem na ulicę Św. Anny.
Płonęły świece i gwiazdy zimnych ogni. Tylko
przy takim oświetleniu piwnica nabierała uroku.
Choć wisiała żarówka na drucie, nie używano
elektryczności, by nie psuć czaru i tajemniczości.
Kiedy publiczność wypełniła szczelnie salę - zamykano
bramę. Spóźnialskim pozostawało malutkie, dymiące
okienko. Ci odważni kładli się brzuchem na ulicznym
chodniku, wsuwali w okienko nogi, następnie przeciskali resztę ciała i po klamrach zamocowanych w murze
schodzili w dół, do wnętrza. Umorusani, wywoływali
ogólną wesołość siedzących w piwnicy widzów.
KAZIMIERZ WIŚNIAK
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Sponsor
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OCHNIK
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www.kartykredytowe.pl

O 801 GKARTA (O 801 652 782)
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im. Heleny Modrzejewskiej
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Sekretariat
tel. 421 29 77, fax 421 33 53
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Sala Modrzejewskiej
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tel. 422 40 40
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ul. Starowiślna 21, kasa biletowa - ul.
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Kasy biletowe
prowadzą sprzedaż:

- od wtorku do soboty 10°0 - 13°0 i 17°0 - 19° 0 oraz 2 godziny
przed przedstawieniem
- przedsprzedaż rozpoczyna się 5 dni przed przedstawieniem
- rezerwację przyjmuje się od dnia ogłoszenia repertuaru
Sprzedaż biletów przez internet na wszystkie sceny:
www.eB i Iet.pl

Biuro Obsługi Widzów
pl. Szczepański 1
tel. 422 40 40
fax 292 75 12
e-mai I: bilety@stary-teatr.pl
rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych,
informacja o repertuarze,
zawieranie umów abonamentowych
od poniedziałku do piątku 900_ 1700
sobota 9°0-13°0

Redakcja programu: Elżbieta Bińczycka
Opracowanie graficzne: Marek Pawłowski
Opracowanie komputerowe: Piotr Kołodziej
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odczas wieczorów Zielone
go Balonika obowiązywały
imienne zaproszenia dla
„wybranych" gości. Projektowali
je wybitni artyści m.in.: Karol
Frycz, Kazimierz Sichulski,
Henryk Kunzek, Witold Wojtkiewicz, a drukował Zenon Pruszyń
ski właściciel: „prastarego
zakładu litograficznego"
przy ~licy Pijarskiej. Tadeusz

P

Boy-Zeleński wspominał:

„Li Lografia Pruszyńskiego
była przez wiele lat żywym
ośrodkiem, zwłaszcza, Że jej
właściciel, entuzjasta sztuki ,
szedł na rękę wszelkim poczynaniom artystów. Stamtąd
wychodziły „Teka Melpomeny",
„Chochoł", „Liberum Veto",
Lam odbijały się (gratis) słynne
„zaproszenia" „Zielonego
Balonika". Bo nie było
większego patrioty krakowskiego
kabaretu nad Zenona („.)"
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ijał rok istnienia Piwnicy

RYTM I RYMY KERNA
SŁOWA WŁASNE

Ile ludzi w życiu masz
Masz i twarzy tyle
Dla każdego inna twarz
Ile twarzy w życiu masz
Ile?
JOANNA OLCZAKÓWNA

*MANIFEST

NASZ MAŁY
Po prostu chodzi nam o to,
żeby wolne godziny spędzić
możliwie w jak najmniej nudny sposób.
Apelujemy do wszystkich!
Dołączcie wasze marzenia
do naszych marzeń i zamieńmy
Kraków w najweselsze miasto świata.

Po raz p1erw>Ly w dzieJa.:h kabaretu Piwnicy wyslljp1I z wien.zowanymi
monologami 1nany dorozkarz kra·
kow,ki - Jan Koczara. Anysta ubrany
we wstęgę honorową , cylinder i frak
wywoła! entULJazm licznej publiczno4<:i Na )Cdnym z programów Halma
Mikołajska zo,tala ob"'olana naJwię
kszą aktorką świata! Powróciła wreszcie z wojaży zagranicznych Ewa
Dcman::zyl.., jeszcze łepieJ ~p1ewająca
ni.i przedtem.
W związku ze zbh.iaJ:icą Mę now4
premierą Piwmcy Jak co roku zwracamy się z gorą.:ym apelem do społe
czen,twa krakow,1.Jego o wypoży 
czcme , ewentualnie sprzedanie potnebnych do premiery przedmiotów.
M .m, chodzi o skrzydła husar;k1e,
wypchane ptaki ('2czcgóln1e orły ! ) .
Mzcll1ego typu ,zkielety łudll.1e
1 z. wicrzęce , \trzelby dwururki. strój
le,nika, czarne peleryny, na,JC~tmej
z okre,u Młodej Pol;ki . Potrzebna
je>t także niewielka annatl.a , more
być z xvm w o innych koniecznych elementach nowego programu
zawiadomimy Pań>twa oddzielnie
Prawdopodobme premiera o<lbędZJe
'ię w Zamku Łańcuckim 1 z góry serdeame zap111!,zamy!! ! 7 11.68,

*

A oto proponowane przez nas
najlepsze wykonanie wesołego
i popularnego tańca, zwanego,
jak wiadomo, rock and rollem.

zrobiła karierę omalże świa to

KOMUNIKAT OFICJALNY

br o północy pan Lech
w towarzystwie kolegów
przybył na proSz.czecina
i
z Gdańska
gram Piwnicy pod Baranami. Goście
re wzrusreniem i radością wysłuchali,
a potem oklaskiwali występy artystów
Piwnicznych. Niezwykłemu spotkaniu
towarzyszyła niezwykła atmosfera
W kolejnych rewiach Piwnicznych
grupy Solidarności
ucrestniczyły
z Siemianowic, Jru,trzębia, Sosnowca,
Nowego Targu, Zakopanego 1 Krakowa .
Oma

łS . 10 .

Wałęsa

MARIAN CHWEDCZUK

PIERWSZA POWIASTKA
FILOZOF/Cl.NA
Tymo11 wyszedf
że jest

ew11eg ra11ka
miasto i srwiedzi/,
P
0110 puste. Ani jed11ego
1w

człowieka .

To mu się 11awe1 podobało . Potem
jednak Tymo11 zaczął się bać. Pu
stka wydawała mu się straszna .
Plakat . Tak by/o przez kilka dm .
Potem miasto znów zape/11ilo się
ludi.mi . Głupimi ludźmi.

* wam

roponujemy
wybór
P
bród. Wybierajcie!

następu ·

wiosennych
Zapuszczajcie natychmiast brody!
jący

wą. Pisała

o niej prasa zagraniczna. Rosła legenda. Jako
kabaret i jako miejsce spo tkań
umościła się już na dobre
w krakowskim krajobrazie
i dorobiła wrogów, ale przede
wszystkim Wiernych Przyjaciół, Możnych Mecenasów
i Aniołów Opiekuńczych.
Ich li stę otwiera („.) Teresa
Stanisławska. To ona zatrudniła
Piotra w „Echu Krakowa" jako
recenzenta wystaw plastycznych i z anielską cierpliwością
znosiła Lo, że recenzje przynosił coraz później, a na końcu
swej dziennikarskie j kariery
już po zamknięciu wystawy.
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„Echa"
ukazywało się przez 24 lata
Echo Piwnicy pod Baranami kroniczka artystyczna, towarzyska i skandaliczna, nieocenione,
choć kompletnie niewiarygodne
źródło wiadomości o ludziach
i zabawach tamtych czasów.
Pierwszy numer Lego organu
ukazał się w marcu 1957 roku.
Ostatni w stanie wojennym.
Dzięki

niej na

Joanna Olczak-Ronikier

Piwnica pod Baranami czyli koncert
ambitnych samouków,
Wydawnictwo Tenlen, 1994

OKRZYKI

DZIĘKCZYNNE

na cześć wszystkich, którzy przyczynili się do Uświetnienia Przyjęcia
J.O. Księcia J. Poniatowskiego w
Krakowie w dniu 14 VI 1980 roku!!!
• Niech żyje Nowa Huta i jej
wspaniała Orkiestra pod dyrekcją Tadeusza Pozowskiego, która prowadziła Księcia do miasta, a Gości Jego na
Bal w Sukiennicach. • Niech żyje
Ogród Botaniczny. • Niech żyje krakowskie zoo z dyrektorem Józefem
Skotnickim na czele. • Niech żyją
wspaniali krakowianie, którzy zgotowali Księciu owacyjne przyjęcie
etc„ etc„ etc.

...!!.

opracowała
Elżbieta

Bi ńczyc ka

Sfo f'~
kabaretu ...

Narodowy Stary Teatr
im. Heleny Modrzejewskiej
w Krakowie
założony w 1781 roku,
zrzeszony w Unii Teatrów Europy
i Unii Polskich Teatrów

Sezon 173
premiera
31 grudnia 2004

31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 5
tel. 421 29 77, 421 88 48
oraz przez centralę
fax 421 33 53
e-mail: sekretariat@stary-teatr.pl

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Mikołaj Grabowski
Zastępca Dyrektora Aleksander Nowak
Kierownik literacki Grzegorz Niziołek
Kierownik muzyczny Mieczysław Mejza
inspiCJent Ewa Wrześniak, Zbigniew S. Kaleta
sufler Joanna Monkiewicz
światło
dźwięk

Marek Kos, Ryszard Folfasiński
Andrzej Kaczmarczyk, Jacek Ochal

kierownik produkcji, brygadzista sceny Bronisław Nawrot, Wiesław Ochal
charakteryzacja Teresa Niedrygas, Krystyna Adamska
kostiumy:
pracownia krawiecka damska Halina Drahus, Marta Omacka
pracownia krawiecka męska Fryderyk Kałkus
dekoracje:
pracownia buta/orska Jerzy Cieślicki
pracownia malarska Małgorzata Talaga
pracownia stolarska Wiesław Wróbel
pracownia ślusarska Leszek Bubak
pracownia tapicerska Jan Regulski
kierownictwo techniczne Tadeusz Kulawski, Andrzej Starzyk
koordynacja pracy artystycznej

Kinga

Głowacka, Małgorzata

Tusiewicz, Urszula Wać

~

Krakowskie kabarety
XX wieku
.
•. .
.

KrzY.sztof Materna

Witolda Noskowskiego, Adolfa
oraz teksty anonimowe
z czasopism „CzM" i „Liberum Veto"

Jana Augusta Kisielewskiego,
Jana Lemańskiego, l(riysztofa Materny,

scenariusz i rezysena

teksty i piosenki
autorów Piwnicy
Pod Baranami z lat 1956-80:
Galla Anonima, Wiesława
Dymnego, Marii Grossek,
Janusza Jęczmyka, Juliusza
Kaspra, Leszka Kołakowskiego,
Andrzeja Krasińskiego,
Zygmunta Krasińskiego,
Henryka Rostworowskiego,
Andrzeja Szmidta, Juliana
Tuwima, Andrzeja Warchała

Boya-Żeleńskiego, Karola Frycza,

teksty i piosenki

Tadeusza

Nowaczyńskiego,

Gałkowska

\

Elżbieta

obsada ·········································
scenografia
Wójtowicz-Gularowska
kostiurnY AJicja Kowalska
rnuzrka Andrzej Zarycki
cJwreogmfia 'foinasz Wygoda
projekcie Piotr

muzyka kompozytorów
Piwnicy pod Baranami:
Zygmunta Koniecznego oraz
Krzysztofa Litwina, Andrzeja
Nowaka, Andrzeja Zaryckiego

M.a\gorzata
Katarzyna Gniewkowska
Dorota
Beata paluch
Dorota Segda
Katarzyna Warnke
Tadeusz }luk
Zygmunt Józefczak
przygotowanie muzyczne
Peszek
1".ejza
Leszek Piskorz
przygotowanie wokatne
Zbigni!'"'
Lucja
Jerzy
rnuzrcyCzarnecka
···········································
········· ······ ········· ······ ... ······ ············ Maciej Półtorak
M.ejza
asystent reiysera Wojciech Pitala (1'E''RoLOG>' Ul)
Józef Michalik

BiałasKozioł
światła Mieczysław
Mieczysław

Pomykała

Błażej

Ruciński
Swięch

)lieczyłaW

obsada .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. .. .. .. ... ... . ... .. .. ... ... .. ... . ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... . ... ... .. .... .. .. .. ... . ... .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. Sonia Bohosiewicz
Małgorzata

muzycy ................................................................................................... . Jacek Bylica

scenografia Krystyna Zachwatowicz
choreografia Janusz Józefowicz
światła Mieczysław Kozioł

asystent reżysera Sylwia Wachowska (WRD PWST)
asystent scenografa Aneta Koblińska (ASP)

Sławomir

Bemy
Marek Janicki
Jarosław Kaganiec
Leszek Szczerba
Jacek Wać
Janusz Witko
Leszek Wydrzyński

Hajewska-Krzysztofik
Beata Malczewska
Anna Radwan-Gancarczyk
Juliusz Chrząstowski
Piotr Cyrwus
Jan Frycz
Krzysztof Globisz
Jakub Przebindowski
Jacek Romanowski

