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KABARET (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. 
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Sto lat kabaretu ... 
Krakowskie kabarety XX wieku 

W bogatej kulturze Krakowa XX wieku kabaret miał swoje 
odrębne i ważne miejsce. Był spontaniczną wypowiedzią 
artystyczną ludzi wolnych, artystów mających inne 
zdanie od wszystkich pozostałych ; był prowokacją , 

zabawą , szyderstwem, manifestacją oporu wobec rutyny 
mieszczańskiego życia. W czasach PRL-u - także wobec 
gwałtu na przynależnej człowiekowi naturalnej wolności 
myślenia i mówienia. Był też rodzajem miniteatru, gdzie 
na niewielkiej scence występowali zarówno aktorzy, 
jak amatorzy, pisarze, muzycy, plastycy, a także ludzie 
najdziwniejszych zawodów, dosyć odległych od potocznie 
rozumianej sztuki. 
Chcielibyśmy pokazać w naszym większym teatrze 
ten dziwny i fascynujący świat. Zjawisko w końcu nie 
tylko historyczne, bo przecież jeden z najważniejszych 
kabaretów - „Piwnica pod Baranami" - działa nadal. 
To nie będzie próba odtworzenia programów artystycznych. 
Kabaret powstaje w swoim czasie, dla określonej publiczności 
i nie da się go powtórzyć. Więc będą to raczej opowieści 
na motywach niektórych z tamtych dawnych i dzisiejszych 
kabaretów, w powszechnej świadomości uchodzących 
za najwybitniejsze. Samodzielne autorskie programy, 
stworzone przez dzisiejszych wybitnych twórców teatralnych 
i kabaretowych, nawiązujące do atmosfery i stylistyki tamtych 
historycznych scenek. Do zabawy z „Zielonym Balonikiem" 

poprosiliśmy o współpracę Stanisława Tyma, felietonistę , 

autora słynnych sztuk i scenariuszy filmowych , aktora. 
O czasach i naturze kabaretu „Jama Michalika" opowie 
Mikołaj Grabowski, reżyser m.in. głośnych przedstawień 

o charakterze pół-teatralnym, pół-kabaretowym wg tekstów 
B. Schaeffera, ostatnio inscenizator Opery mleczanej w 
Starym Teatrze utrzymanej w konwencji teatru absurdu. 
Wreszcie część trzecią , na motywach „Piwnicy pod 
Baranami '', zrealizuje w roli scenarzysty i reżysera 
Krzysztof Materna, postać sama w sobie, aktor, autor 
słynnych programów estradowo-radiowo-telewizyjnych. 
Będzie to też opowieść o miejscu, w którym narodziły się 
kabarety - o Krakowie. Dziwne to i niezwykłe miasto samo 
bywało wielkim kabaretem, czasem ciemnym i groźnym, 

czasem groteskowo szalonym. Poza tym nie było jednego 
Krakowa ... Inny był Kraków z początku wieku, kiedy 
Tadeusz Boy-Żeleński wojował o prawa kobiet, świadome 
macierzyństwo , ośmieszał krakowskie matrony, siostry 
pani Dulskiej . Inny, kiedy zapanował ponury czas PRL-u; 
Kraków, miasto zrazu zbuntowane przeciw nowej władzy, 

nie było potem przez tę władzę nazbyt rozpieszczane. Nie 
wszyscy to psychicznie wytrzymywali ... Niektórzy wariowali, 
inni uciekali w kabaret. 
Na kilka wieczorno-nocnych godzin widzowie będą więc mogli 
zanurzyć się w niezwykły i fascynujący świat pewnej ulotnej, 
ale jakże intensywnie obecnej w kulturze Krakowa dziedziny 
sztuki. Niepozornej i jakby marginalnej - ale z perspektywy 
czasu widać, jak ważnej . Bez Boy'a czy Piotra Skrzyneckiego 
trudno wszak sobie wyobrazić prawdziwego ducha miasta, w 
którym między mieszczańskim establishmentem a twórczym 
artystycznym fermentem wciąż toczyła się jakże pożyteczna 
dla obu stron „pokojowa wojna". 

TADEUSZ NYCZEK 



Zielony Balonik 

Był 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, konserwatyzm 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 
Żeleńskich , Edward („Edziula") - urzędnik Miejskiej Kasy 
Oszczędności , „ niespełniony artysta" {jak pisał 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 inauguracyjną powiedział m.in.: 
„(„.) Tak to, głęboko wzruszony, szczerze i z głębi serca, a 
całym gorącym wylaniem i oddaniem się , witam Was, moi 
młodzi przyjaciele, tymi słowami podziwu i uwielbienia, Was 
fanatycznych czcicieli młodości, wielbicieli zuchwałego pędu 
ironii i roześmianych wzlotów szaleńczej pustoty. Witam Was 
młode osły„. orły! - Witam Was szumne kon„. kondory! 
(„.) Kocham bezdenność Waszego idiotyzmu, uwielbiam 
efronterie Waszej głupowatości! O! Moi drodzy, jakże 
jesteście mi wstrętni! („.) 
Niechaj Wasza zabawa płynie lekko i pusto, jak ten zielony 
balonik nad głową („ .)" 
Wieczory, a właściwie noce kabaretowe były bezpłatne 
i odbywały się w zamkniętym, elitarnym gronie osób 
„wybranych '', które powiadamiano o imprezie specjalnym 
zaproszeniem ściśle imiennym, np.: „Panie Stanisławie 
Żeleński , w sobotę po „Papli" przyjdź sam - i ani się waż 
wziąć ze sobą drugiego. Zielony Balonik." Salka u Michalika 
mogła pomieścić najwyżej 120 osób. Po mieście rozniosła 
się fama o niezwykłości spotkań kabaretowych, dewotki 

plotkowały o „orgiach '', jakie wyprawiają artyści . 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. „Taper"(zarazem akompaniator wszystkich 
wykonywanych piosenek) , adwokat Tadeusz Zakrzewski, 
młodzi poeci - Edward Leszczyński i Bogusław Adamowicz, 
publicysta i powieściopisarz Tadeusz Żuk-Skarszewski. 
Począwszy od drugiego wieczoru, tekstów do kabaretu 
zaczął dostarczać lekarz chorób dziecięcych Tadeusz 
Żeleński. 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" - wspominał. , 
Zielony Balonik uprawiał nie tylko satyrę słowną . Sciany 
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) . 

Przełomem w działalności kabaretu było wprowadzenie do 
programu tzw. Szopek satyrycznych (pierwszą , w lutym 
1906, napisał Z. Noskowski, kolejne - 1907, 1908, 1911, 
1912 - tworzyli wspólnie z nim Boy i Żuk-Skarszewski). 
Szopki były ewenementem w skali europejskiej, wyrastały 
z tradycji , sięgających średniowiecza, jasełek ludowych. 
Stanisław Kamocki zaprojektował „gmach" szopki wzorując 
go na budynku kościoła w Modlnicy. Lalki wykonali 

rzeźbiarze m.in: Jan Szczepkowski, dr Karol Brudzewski 
(okulista), Stanisław Popławski, Henryk Kunzek, Ludwik 
Puget. Ubrania kukiełkom szyły żony artystów m.in. siostry 
Pareńskie (Zofia - żona Boy'a i Eliza - żona poety Edwarda 
Leszczyńskiego) . Boy wspominał: „Co to było za rozkoszne 
pisanie! Sporo piosenek dostarczałem sam, ale najczęściej 
schodziliśmy się razem z Nosem (Witoldem Noskowskim 
- przyp. red .) w zacisznym gabinecie restauracyjnym, 
koniecznie z pianinem, i tam pracowaliśmy wspólnie . 
Nie byłem wówczas literatem, nowością było dla mnie, 
że można mieć pomysły na komendę , o oznaczonej 
godzinie.(„ .) Co parę strofek Nos, muzyk nad muzykami, 
siadał do pianina i prześpiewywał to, cośmy zrobili , dla 
skontrolowania efektu. Głupio to może wygląda , gdy ktoś 
się śmieje z własnych dowcipów, ale śmieliśmy się nieraz 
do łez . („.) Te wieczory wspólnej, a tak wesołej pracy miały 
dla mojej przyszłości literackiej niemałe znaczenie. To była 
moja jedyna szkoła „rzemiosła". I wyborna szkoła . Szkoła 

zwięzłości , treściwości , kręcenia słowem jak szewc skórą , 

matematyka humoru („. )." 
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 koncie!. / 
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/ I pysk 
rozpuścił w sposób tak okrutny,/ Że rozbudzone na 
wpół trupy, z cicha/ Szepcą do siebie: „Cóż tam znów, u 
licha?! ", skąpstwo Ludwika Solskiego pełniącego funkcję 
dyrektora teatru (przedstawianego w Szopce m.in. pod 
postacią proszalnego „Dziada"). Jego Eminencji Prof. Dr 
Hr. Stanisławowi 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" Rudolf Starzewski i zaciekły przeciwnik kabaretu, 
znany krytyk - Wilhelm Feldman. 
Niebawem minie sto lat od pierwszego występu 
„zielonobalonikowych" artystów. Wiele tekstów zaginęło , 

inne nie przetrwały próby czasu, w Jamie Michalika 
zachowała się jedynie część wystroju tego niezwykłego 
wnętrza. A jednak, wchodząc , do tej nadal funkcjonującej 
przy ul. Floriańskiej 45, kawiarni, ulegamy niezwykłości 
tego miejsca, niepowtarzalnej atmosferze, a w uszach 
brzęczą nam Boyowe frazy i rymy, które niepostrzeżenie 
przeniknęły do języka potocznego. „Bo paraliż postępowy 
najzacniejsze trafia głowy". 

ELŻBIETA BIŃCZYCKA 

J arna Michalika 

Kabaret Jama Michalika był przedsięwzięciem - nie 
waham się użyć tego przymiotnika - genialnym. Znamiona 
genialności miała już sama decyzja zrobienia radiowej szopki 
naprawdę satyrycznej - a nie panegirycznej - w latach, 
kiedy Gomułka wybił już ludziom z głów wszelkie nadzieje 
na kontynuację październikowej odnowy. Genialny był 
pomysł Tadeusza Kwiatkowskiego, by tę radiową szopkę 
noworoczną A.D. 1960 rozbudować i wystawić w kawiarni 
Jama Michalika. Żeby wchodzić z własnymi tekstami w 
mury, w których wciąż jeszcze była żywa tradycja Zielonego 
Balonika - trzeba być trochę szalonym, a szaleństwo często 
przecież towarzyszy genialności. Genialny był także zespól 
aktorski nie tylko dzięki talentom i umiejętnościom, ale 
dlatego, iż potrafił stworzyć tak zgraną i skuteczną drużynę 
przyjaciół. 

Wymienię ich w kolejności chronologicznej : Pierwszy 
skład stanowili: Alicja Kamińska , Halina Kwiatkowska, 
Marta Stebnicka, Wiktor Sadecki, Kazimierz Witkiewicz, 
Zbigniew Wójcik i Lesław Lic (genialny twórca opracowań 
muzycznych i akompaniator). Potem przyszedł Marian 
Cebulski, Kazimierza Witkiewicza zastąpił Julian Jabczyński , 

a zmarłego Zbyszka Wójcika - Marek Walczewski. 
Następnie dołączyła Anna Seniuk, potem Teresa Budzisz
Krzyżanowska , Henryk Matwiszyn, Monika Niemczyk, 
Tadeusz Huk, Agnieszka Mandat i Marian Dziędziel. W 



końcowej fazie przewinęli się przez maichalikową estradę: 
Marzena Trybała , Grażyna Trela, Małgorzata Krzysica i 
Tadeusz Zięba. 
Naszą ludzką genialność wspierał niewątpliwie genius loci 
tej niezwykłej kawiarni. Pozwoliło nam to działać przez 
trzydzieści lat (z czteroletnią przerwą w stanie wojennym) i 
wystawić trzynaście programów: A to ci szopa, Szlagierowy 
program, A to ci historia, Kraków nocą, A to ci wesele, 
20-latka z przeszłością , A to ci raj, Trędowaty, Boyowym 
szlakiem, De revolutionibus, Diabli nadali, Wesele 85 
i Odnowa od nowa? Daliśmy ponad półtora tysiąca 
przedstawień , obejrzało nasze występy ponad ćwierć 
miliona ludzi nie tylko w Krakowie, ale i w wielu miastach 
całej Polski, a także w Kanadzie. Jak na jeden kabaret to 
chyba bez przesady genialne rezultaty .. . 
Muszę się przyznać , że ja osobiście nieco odstawałem 
od tej ogólnej genialności , ale przy takim jej natężeniu 
i poziomie, jakoś mi się udało - mówiąc po krakauersku 
- przeszwarcować. 

BRUNO MIECUGOW 
Kraków, 5 grudnia 2003 



(„ .) Przetrwaliśmy parę etapów naszej ludowej historii. 
Odwilże i przymrozki. A bywały u nas persony 
ówczesnych rzeczywistości nie byle jakie. Po programie 
gratulowali autorom i aktorom. Tylko I sekretarz KW 
Domagała wyszedł oburzony z lokalu. To nas przekonało 
o słuszności i przydatności społecznej naszego 
programu. Sekretarze się zmieniali, a my używaliśmy 
sobie nadal. Dopiero stan wojenny przerwał naszą 
działalność na cztery lata. Ale wróciliśmy na scenkę 
kawiarni Michalika w 1985 roku(. .. ) Nigdy nie wzięliśmy 
ani grosza z państwowej kasy. Żadne dotacje, subwencje, 
żadne dobrodziejstwa władzy. Byliśmy samowystarczalni 
bawiąc i rozśmieszając bywalców kabaretu. Czyniliśmy 
to więcej dla własnej satysfakcji i zadowolenia aniżeli 
dla honorariów, które zresztą nigdy nie pokrywały się 
z wkładem pracy i wysiłku wykonawców. Tu należy 
oddać wyrazy uznania aktorom, przecież wybitnym i 
popularnym ulubieńcom teatrów krakowskich.( .. . ) Lokal 
kawiarni , wprawdzie słynny i znany w całym kraju , 
opromieniony Zielonym Balonikiem, gdzie zrodziła 
się z początkiem wieku współczesna satyra polska 
ma niezwykle niekorzystne warunki dla występów 
aktorskich. Maleńka scenka , długa kiszkowata sala 
i praca w dymie tytoniowym nie sprzyjają w pełni 
wykorzystaniu aktorskich możliwości. Występy w nocy, 
zwykle po spektaklach teatralnych, są wyczerpujące. 
Mimo to aktorzy zawsze podejmowali się tego trudu 
z największą gorliwością i bez narzekań. Rozumieli 
bowiem, że są to właściwe warunki kabaretowe. Właśnie 
ten tłok na sali , właśnie dym z papierosów unoszący 
się niebieskawą mgiełką nad stolikami , stwarzają 
prawdziwą atmosferę nocnego kabaretu. Ten klimat 
zagęszczenia i duszności nawiązywał do wieczorów 
zielonobalonikowych , na których przed laty w jednej 
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sali tłoczyło się czasem dwieście osób. To stwarza 
nieodparty urok kabaretu. (. .. ) 
Szydziliśmy z czego się dało . Świetna publiczność 
krakowska i przyjezdni nasi goście szybko wyłapywali 
zawoalowane żarty oklaskując gorąco aktorów, bo któż 
zastanawia się nad tym kto to napisał? Wszyscy jednak 
wiemy, że brawa należą się również i nam autorom. Pod 
tym względem nigdy nie rywalizowaliśmy ze sobą. Wiemy, 
że powodzenie naszych tekstów zależy w wielkim stopniu 
od ich wykonania. I dlatego chapeau bas przed naszymi 
przyjaciółmi - aktorami. 

TADEUSZ KWIATKOWSKI 

Te brawa, owacje na stojąco wydają się prawie jak ze snu. 
Widzowie czekający po występie lub odwiedzający nas w 
czasie przerwy i pytający „dlaczego wam wolno mówić 
takie teksty? Uważajcie kochani bo was zamkną", na co 
Wicio Sadecki odpowiadał, że zamkną najpierw autorów 
to znaczy Tadeusza Kwiatkowskiego, Jacka Stworę i 
Bruno Miecugowa. Autorów naprawdę znakomitych! Były 
to czasy gdzie w macierzystych teatrach nie zawsze było 
wesoło. Bo zawiść , bo personalni, bo koledzy z POP. A u 
nas wolność , cudowne rozmowy w garderobie, bankieciki, 
i zawsze nadkomplet. 

JULIAN JABCZYŃSK I 

Przeżyliśmy w kawiarni Michalika dwa dramatyczne 
momenty, które zdarzyły się w czasie naszych występów. 
Pożar i zawalenie się szklanego dachu obok naszej scenki. 
Na Agnieszkę Mandat i Tadeusza Huka posypały się 



odłamki szkła. Cudem nie doszło do poważnego zranienia 
aktorów. Pożar powstał w piwnicy kawiarni, gdzie zaczęły 
się tlić obrusy i serwety. Wentylacja zaczęła wyrzucać na 
salę kłęby czarnego dymu. Powstała panika, na szczęście 
wszystko skończyło się na strachu. 

z: programu Kabaretu Jama Michalika 

pt. Odnowa od nowa (1990 r.) 

Piwnica 

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

- Skądże!!! 



- Teatr, kabaret, nocny lokal? 
- Ach nie, nie. 
-No więc? 
- Po prostu piwnicę - oznajmił jeden z nich. - Chcemy 
sobie otworzyć piwnicę . 

-Sobie? 
- No nie tylko„. to właśnie koledzy ze szkoły aktorskiej„. to 
muzyczna„. a to ASP, absolwenci, konserwacja, rzeźba„. 
tamci dwaj , to architekci, pracują już samodzielnie od trzech 
lat... reszta u nas dopiero zaczyna„. 
- No a ja jestem historykiem sztuki - odrzekłem na tę 

prezentację. 

PIOTR SKRZYNECKI 
fragment artykułu Pod Baranami 

(pierwszy artykuł o Piwnicy pod Baranami) 

.. Dziennik Polski „. maj 1956 r. 

Pewnego 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 . 

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 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 węgła , 

nafty i innych tego rodzaju przedmiotów!), następnie Pusi 
Pawełek , która coś tam mówiła , ale nic z tego nie można 
było zrozumieć , ktoś tam śpiewał... 
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 Guntnera i układał z nim 
tzw. rozmówki chłopskie o polskiej i europejskiej sztuce 
nowoczesnej. Tadeusz Kwinta śpiewał Litanię, 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. Polską 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 . Pojawia się Zygmunt 
Konieczny w towarzystwie Mietka Święcickiego , a raczej 
Mietek w towarzystwie Koniecznego. Po trzymiesięcznym 
zamknięciu Piwnicy przez dyrektora G. odbywa się uroczysta 
premiera Jeziora trzech wieszczek. Kurtyna, dekoracje, góry 
Harzu - w wykonaniu Wiśniaka , liny rozpięte przez Janka 
Długosza - taternika. Wieszczki - Lelicińska , Plewińska 

oraz nieznana blondyna - zjeżdżały po tych linach z tyłu 
na scenę , śpiewały„. Była także sztuka Bursy Męczeństwo 
wiejskiego proboszcza i wiele innych rzeczy. Jednocześnie 
dalej trwały bale, kawa, wystawy, a nawet hazard, licytacje 
(między innymi twórczości Mariana Eilego - redaktora 
„Przekroju"), a Szaszkiewiczowa zaczyna przychodzić z 
dziećmi. W owym czasie Piwnicą opiekował się ZMS i był 
to najszczęśliwszy okres kabaretu. 
W roku 1959, chyba jesienią - po trzymiesięcznym 



zamknięciu Piwnicy przez dyrektora G. - odbył się program 
pt. Śmierć w kawiarni z dekoracją Wiesława Dymnego i 
piosenką tytułową Kazimierza Wiśniaka - o staruszce, która 
przy ciastku u Maurizia zasnęła , a potem we śnie umarła , 

a śpiewała ją Kika Lelicińska w zupełnej ciemności. Po raz 
pierwszy wystąpiła wtedy Krystyna Zachwatowicz i śpiewała 
On to był, hrabia w czarnym fraku oraz przeprowadzała 
analizę Mojej pieszczotki Fryderyka Szopena - w 
towarzystwie męskim , między innymi Jana Guntnera, który 
bodaj w tym samym programie opowiadał o nekromancji 
- zjawisku. Przedstawiała też fontanny Rzymu - Tivoli 
i Frascati, a wodę lał jako fontanna Krzysztof Litwin. Miki 
Obłoński śpiewał wtedy po raz pierwszy piosenkę babki 
czy też ciotki Teresy Wierzbiańskiej lub też ciotki-babki R. 
Serafińskiej , pod tytułem Milutka, malutka, ty rączkę mi 
daj, wspaniałe to będzie wesele, a T. Kwinta rozsuwał nóżki 
kaczuszki, żeby sama stała . 

Rok trwała 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 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. 

Po gościnie u Literatów, w 1963 roku w Towarzystwie 
Społeczno-Kulturalnym Żydów przy ulicy Sławkowskiej 
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 błyszczącymi 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. 

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 zakończono je 
uroczystym balem. A inne bale odbywają się mniej więcej 
co dwa miesiące z okazji ważnych uroczystości (między 
innymi w Wiarusie przy ulicy Św. Krzyża, w Smoczej Jamie 
pod Wawelem, w Sielance ... ). A najpiękniejsze uroczystości 
(śluby, urodziny, imieniny, wydatki. .. ) opisywane są co 
miesiąc w „Echu Piwnic", własnym organie prasowym na 
łamach „Echa Krakowa". 
Druga premiera po powrocie - to Łaska Imperatora 
albo Pamiętnik Mary z Reguł, albo Koncert ambitnych 
samouków. Wystąpili nowi kompozytorzy: Andrzej Zarycki, 
Stanisław Radwan, a także Konieczny i Długosz, i malarka, 
Danuta Leszczyńska, która pięknie, stylowo śpiewała stare 
romanse cygańskie i rosyjskie. Przybyła też nagle do kabaretu 
wprost z Teatru Rozmaitości aktorka Maria Zającówna i 
wprost z zespołu Szwagry blondynka Irena Wiśniewska , 

a także po raz pierwszy w dziejach kabaretu wśród kurtyn 
z przeźroczystego tiulu i girland z białych róż ukazała się 
dziewiętnastoletnia tancerka Grażyna Karasiówna, która 
jest córką znanego fotoraturzysty Adama Karasia z ulicy 
Szewskiej w Krakowie, jednego z przyjaciół Piwnicy. 
A każdy program odbywa się w soboty i niedziele o godzinie 
10.30 albo 10.45 w piwnicy pałacu Pod Baranami na rynku 
krakowskim, o ile Szanowna Publiczność zechce, dwie 
albo trzy, a nawet więcej godzin i, o ile tylko Szanowna 
Publiczność zechce, w roku bieżącym , a także w przyszłym 
i następnych latach. 

PIOTR SKRZYNECKI 
Zbigniew Łagocki Piwnica 

PWM, Kraków 1968 

Piwnica pod Baranami - magiczne kultowe miejsce. 
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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- rezerwację przyjmuje się od dnia ogłoszenia repertuaru 

Sprzedaż biletów przez internet na wszystkie sceny: www.eBilet.pl 

Biuro Obsługi Widzów 
pl. Szczepański 1 
tel. 422 40 40 
fax 292 75 12 
e-mail: bilety@stary-teatr.pl 
rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych, 
informacja o repertuarze, 
zawieranie umów abonamento~ch 
od poniedziałku do piątku 900 -17 
sobota 900 -1300 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 

Ilustracje w programie: Kazimierz Wiśniak 
Na pierwszej stronie: Pijana Brama Floriańska fresk Henryka Szczyglińskiego 

(Jama Michalika) 

Redakcja programu: Elżbieta Bińczycka 
Opracowanie graficzne: Lech Przybylski 

Opracowanie komputerowe: Piotr Kolodziej 

© Stary Teatr, Kraków 2003 





za łożony w roku 1781 
slowarzys zoo y w Unii Tealrów lluro1>Y i Unii Polski c h Tealrów 

sezon 172. 

DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY MIKOŁAJ GRABOWSKI 

Sto lat kabaretu ... 
Krakowskie kabarety XX wieku 

W „Zielonym Baloniku" 
scenariusz na podstawie tekstów Tadeusza Boy'a-Żeleńskiego 

wykorzystano m. in. kompozycje Stanisława Radwana 

OBSADA 

Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Gałkowska, Katarzyna Gniewkowska, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, 
Beata Malczewska, Anna Radwan-Gancarczyk, Dorota Segda, Katarzyna Warnke, Juliusz Chrząstowski , 

Piotr Cyrwus, Jan Frycz, Krzysztof Globisz, Tadeusz Huk, Zygmunt Józefczak, Błażej Peszek, 
Leszek Piskorz, Jakub Przebindowski, Jacek Romanowski, Zbigniew Ruciński, 

Bogdan Długosz (fortepian), Mieczysław Mejza (fortepian) 

SCENARIUSZ I REŻYSERIA 

Stanisław Tym 

REŻYSERIA ŚWIATŁA 

Tomasz Wert 

SCENOGRAFIA 

Marlena Skoneczko 

KONSULTACJA CHOREOGRAFICZNA 

Iwona Olszowska 

W „Jamie Michalika" 
scenariusz na podstawie tekstów 

Tadeusza Kwiatkowskiego, Brunona Miecugowa, Jacka Stwory 
wykorzystano kompozycje P. Abrahama, J . Abramowa, J. Czekalli, E. Helletza, B. Klimczuka, F. Lehara, 
J. Matuszkiewicza, A. T. Mullera, J. Offenbacha, A. Ostrowskiego, T. Prejznera, N. Salerno, A. Schutza, 

H. Warsa, J. Wasowskiego, M. Yvaina, R. Żylińskiego 

OBSADA 

Małgorzata Gałkowska , Katarzyna Gniewkowska, Dorota Segda, Katarzyna Warnke, 
Tadeusz Huk, Zygmunt Józefczak, Błażej Peszek, Leszek Piskorz, Zbigniew Ruciński , 

Mieczysław Mejza (fortepian) 

SCENARIUSZ I REŻYSERIA SCENOGRAFIA 

Mikołaj Grabowski Jan Polewka 



W „Piwnicy pod Baranami" 
teksty i piosenki autorów Piwnicy pod Baranami z lat 1956-1980: 

Galla Anonima, Wiesława Dymnego, Marii Grossek, Janusza Jęczmyka, Juliusza Kaspra, 
Leszka Kołakowskiego, Andrzeja Krasińskiego, Zygmunta Krasińskiego, Henryka Rostworowskiego, 

Andrzeja Szmidta, Juliana Tuwima, Andrzeja Warchała 
muzyka kompozytorów Piwnicy pod Baranami: Zygmunta Koniecznego 

oraz Krzysztofa Litwina, Andrzeja Nowaka, Andrzeja Zaryckiego 

OBSADA 
Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Beata Malczewska, 

Anna Radwan-Gancarczyk, Juliusz Chrząstowski, Piotr Cyrwus, Jan Frycz, Krzysztof Globisz, 
Jakub Przebindowski, Jacek Romanowski 

MUZYCY 
Sławomir Berny, Bogdan Długosz , Marek Janicki, Jarosław Kaganiec, Tadeusz Leśniak, Józef Michalik, 

Leszek Szczerba, Jacek Wać, Janusz Witko 

SCENARIUSZ I REŻYSERIA 

Krzysztof Materna 

CHOREOGRAFIA 

Janusz Józefowicz 

SCENOGRAFIA 

Krystyna Zachwatowicz 

REŻYSERIA ŚWIATŁA 

Mieczysław Kozioł 

Postaci z antraktów 

Dorota Pomykała, Jerzy Święch 

VJykorzystano m. in. teksty Gabrieli Z&polskiej i Stanisława Przybyszewskiego 

Pianina do przedstawień ofiarował Adam Radzikowski 

Asystenci reżyserów: 
Stanisława Tyma - Iga Gańczarczyk (WRD PWST) 

Mikołaja Grabowskiego - Justyna Kowalska (WRD PWST), Arkadiusz Two rus (WRD PWST) 

Krzysztofa Materny - Sylwia Wachowska (WRD PWST) 

Asystenci scenografów: 
Krystyny Zachwatowicz - Aneta Koblińska (ASP) 

Jana Polewki - Krystyna Grzegocka (ASP) 

Asystent choreografa: 
Janusza Józefowicza - Wioletta Maciejewska 

Przedstawienie zrealizowano dzięki finansowej pomocy BANK BPH A BANK PBK ,. 

!! ! W CZASIE PRZEDSTAWIEŃ NIE WOLNO FOTOGRAFOWAĆ, FILMOWAĆ ANI DOKONYWAĆ NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH!! ! 

Zastępca dyrektora naczelnego i artystycznego Aleksander Nowak 
Krytyk Tadeusz Nyczek 

Kierownik muzyczny Mieczysław Mejza 

inspicjent 
światło 
dźwięk 

realizator nagrania 
kierownik produkcji, brygadzista sceny 

charakteryzacja 
kostiumy: 

pracownia krawiecka damska 
pracownia krawiecka męska 

dekoracje: 
pracownia buta/orska 

pracownia malarska 
pracownia stolarska 
pracownia ślusarska 

pracownia tapicerska 
kierownictwo techniczne 

koordynacja pracy artystycznej 

Ewa Wrześniak, Zbigniew Kaleta 
Marek Kos, Ryszard Fo/Jasiński 
Andrzej Kaczmarczyk, Jacek Ochal 
Andrzej Kaczmarczyk (Studio Nagrań Starego Teatru) 
Bronisław Nawrot, Wiesław Ochal 
Teresa Niedrygas, Krystyna Adamska 

Halina Drahus 
Fryderyk Kałkus 

Jerzy Cieślicki 
Małgorzata Talaga 
Wiesław Wróbel 
Leszek Bubak 
Jan Regulski 
Andrzej Starzyk, Tadeusz Kulowski 
Małgorzata Tusiewicz, Urszula Wać 

!!! PREMIERA NA WSZYSTKICH SCENACH ' PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 1 - 30 GRUDNIA 2003 !I! 


