
1

Krzysztof Burski, członek „Ponuraków”, fot. ze zbiorów Teatru 
Kalambur za: www.facebook.com/teatrkalambur

3 czerwca 1955 r. na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu odbyła się premiera 
Wrocławskiego Studenckiego Teatru Satyry „Ponuracy”. Nazwę tę zespół przyjął 
od tytułu pierwszego swojego programu. W repertuarze znalazły się m.in. skecze 
obyczajowe i apolityczne, nawiązujące do ówczesnej ponurej rzeczywistości…  

3 CzerwCa 
„Ponuracy”, czyli studenci i satyra

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

W programie grupy studentów wrocławskich 

uczelni, nawiązujących do słynnego warszaw-

skiego „STS-u” znajdowały się początkowo saty-

ryczne składanki. Większość swoich kolejnych 

przedstawień grali w stołówce studenckiej na  

rogu ul. Kuźniczej i pl. Uniwersyteckiego, w któ-

rej dziś mieści się antykwariat. W „Ponurakach” 

nie było ścisłego podziału ról – wszyscy pisali 

scenki, wszyscy grali i wszyscy reżyserowali. 

Większość skeczy miała charakter obyczajowy, 

apolityczny, a niekiedy nawet pisane były zgod-

nie z żądaniami organizacji studenckiej, czy 

władz uczelni. Potrzeba wyrażenia sprzeciwu 

wobec rzeczywistości stalinowskiej w kraju 

oraz typowa studencka przekora powodowały 

jednak pojawianie się w programie wątków 

kontestacyjnych. Jeden z członków zespołu 

wspominał: „Jedna ze scenek działa się w typo-
wym pokoju w ówczesnym akademiku, z piecami 
i piętrowymi łóżkami, na których spali studenci. 
Na scenę wchodził student z sąsiedniego pokoju, 
mówiąc: »Przyniosłem wam węgiel«. I zostawiał 
wiadro z węglem »zawieszone« w powietrzu na 
niewidocznych linkach, co miało symbolizować 
gęstą i duszną atmosferę panującą wtedy w Polsce. 
Następnie, rozgarniając z wysiłkiem powietrze, 
podchodził do okna i otwierał je. Z dworu wraz ze 
świeżym powietrzem wpadały do pokoju dźwięki  
jazzu, muzyki do niedawna zakazanej, bo ame-
rykańskiej. Wiadro w rozrzedzonym powietrzu 
spadało z hukiem na podłogę, a z piętrowych łóżek 
zrywali się studenci i zaczynali tańczyć w rytm 
muzyki. Dziś to brzmi niewinnie, wtedy – godziło 
w podstawy ustroju”.

Drugi program „Ponuraków” – „Przez palce” – miał  

być w zamyśle młodych artystów moralitetem 

poświęconym walce z cynizmem i złem. Wobec  

ujawnianych począwszy od XX Zjazdu Komu-

nistycznej Partii Związku Radzieckiego zbrodni 



2

stalinowskiego systemu, „Ponuracy” wystąpili 

ze skeczem o prawdzie. Jak wspominają: „Wyso- 
ko na drabinie siedział jeden z aktorów, trzymając 
w rękach czajnik z napisem »Prawda«. Pozostali 
kolejno podchodzili do drabiny, wyciągali język, 
a on kapał każdemu po kilka kropel »prawdy«. 
Ale w pewnym momencie z czajnika przestało 
kapać. Aktor na drabinie ogłaszał: »Skończyła 
się«. To także brzmiało bardzo antypartyjnie  
i antykomunistycznie”.

W atmosferze zmian w Polsce po październiku 

1956 r. osoby związane z „Ponurakami” utwo- 

rzyły we Wrocławiu dwutygodnik kulturalny 

„Poglądy” – pierwsze niezależne czasopismo 

studentów i młodej powojennej inteligencji 

wrocławskiej. Na czele redakcji stanęli Sta- 

nisław Bockenhaim oraz Bogusław Litwiniec. 

dr Krzysztof Popiński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Teatr Polski przy ul. Gabrieli Zapolskiej nocą, lata 60. XX w., fot. Zbigniew Nowak / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Zaangażowanie pozateatralne czołowych „Po- 

nuraków” było kresem ich działalności arty- 

stycznej w dotychczasowej postaci. Powrócili 

do niej dopiero w 1957 r., tworząc Teatr 

„Kalambur”. Wśród osób związanych z „Ponu-

rakami” znajdowali się, oprócz wymienionych, 

m.in. Ryszard Wojtyłło, Krystyna Stoga, Euge-

niusz Michalik, Michał Jędrzejewski, Janusz 

Hejnowicz, Janusz Wasylkowski oraz Zbigniew 

Wójcicki.


