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• LEON KRUCZKOWSKI 

Urodzony w roku 1900, wydał Kruczkowski w okresie mię
dzywDjennym t rzy powieści : „Kordian i cham " , „Pawie pió
ra" i „Sidła". Wszystkie trzy ułożyły się w konsekwentną, 
jednolitą całość ideową, rewiduj ącą ówczesne mity ideolo
giczne, głoszone pompatycznie i wyniesione n a romantyczny 
koturn. Dwie p ierwsze książki rozprawiały się z mitem „wsi 
spoko,jnej , wsi wesołej " i z hasłem „z polską szlachtą polski 
lud" , wcale poważnie traktowanym wówczas w kraju, któ
rego trzecim wieszczem był Zygmunt Krasiński. Zwłaszcza 
„Kordian i cham", odważna , krytyczna analiza społeczna 
„szlacheckiego ppwstania" roku 1830, I poruszyła rwówczas 
opinię czytelniczą i do dziś pozostała żywym świadectwem 
dramatu narodowego - nie przezwyciężonego, dopóki spra
wa wyzwolenia narodowego nie utożsamiła· się z wyzwole
niem społecznym. Tragedia wojny, a potem wyzwolenie i roz
wój polskiej rewolucji nie uczyniły tej książki bynajmniej 
anachronizmem - stały się sprawdzianem doj rzałości jej hi
storycznego osądu. Trzecia przedwojenna powieść Kruczkow
skiego „Sidła", była z k olei ostrą interwencją krytyczną pi
sarza, wkraczającą w mit o „posłannictwie inteligencji" inter
wencją ukazuj ącą obłudny fałsz tego m itu w sytuacji k ryzy
su., bezrobocia i pogardy dla wiedzy, inteligen cji, kultury. Ta 
konsekwentnie krytyczna postawa pisarz.a, związanego blisko 
z ruchem rewolucyjnym, wytworzyła wokół Kruczk owskiego 
atmosferę, w której stojący „ponad" politycznym zaślepie
n iem i ceniący talent pisarski autora „Kordiana i chama" 
Irzykowski n ie mógł oprzeć się pokusie zgryźliwych złośli
wości . 

P o wojnie w twórczości Leona K ruczkowskiego zaczyna 
dominować dramatopisarstwo. Jedną z pierwszych p rób 
wp rowadzenia na scenę aktualnej pr oblemat yki i deologicz
nej i moralnej, star cia różnych racj i i postaw życiowych, dra-
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matów osobistych i rodzinnych, znamiennych dla burzliwego, 
rewolucyjnego przełomu były „Odwety" - sztuka grana 
w licznych teatrach całej Polski w pierwszych latach powo
jennych (opublikowana• również w formie książkowej) . Dru
gim głośnym dramatem Kruczloowskiego, sztuką, która 
przeszła przez sceny teatralne wielu krajów, byli „Niemcy" 
(prapremiera w roku 1949. W r ok później wydanie książkowe). 
Nakręcona przez „Defę" fi lm owa wersj a tej sztuki, zatytu
łowana „Rodzina Sonnenbrucków", przysporzyła jej jesz~ze 
większej popularności, uzasadnionej w pełni wagą postawio
nego w niej problemu : moralnym i politycznym rozrachun
kiem z narodem, w którego łonie rozwinął się hitleryzm. 
Sztuka Kruczkowskiego, surowa, dramatyczna i sprawie
dliwa, zaliczana jest już obecnie do klasycznego rzędu dzieł 
podejmujących ten problem, ukazujących w samym narodzie 
niemieckim sprawców i poszkodowanych. W następnych la
tach dochowuje Kruczkowski nadal wierności scenie. W ro
ku 1951 wystawia nie ukończony dramat Żeromskiego „Grzech" 
we własnym opracowaniu; na głośny wyrok amerykańskiego 
sądu, skazujący na śmierć Rosenbergów, odpowiada drama
tem „Juliusz i Ethel" (opublikowanym w roku 1954 w for
mie książkowej). W roku 1956 wystawia sztukę współczesną 
„Odwiedziny". W grudniu roku ubiegłego na scenę Teatru 
Współczesnego w Warszawie wchodzi najnowsza sztuka Krucz
kowskiego zatytułowana „Pierwszy dzień Wolności". Rrzecz 
dzieje się „zaraz po wojnie" w małym miasteczku niemieckim, 
do którego trafia grupa polskich oficerów wyzwolonych wła
śnie z paroletniego odosobnienia w oflagu. Ale nie chodzi 
w sztuce o stosUi"lki polsko-niemieckie, a raczej nie b nie cho
dzi przede wszystkim. Dramat Kruczkowskiego jest w istocie 
dyskusją o pojęciu wolności - abstrakcyjnym i czczym, do
póki nie wspiera go realne tworzenie sytuacji społecznej, w któ
rej człowiek może być wolny; bije ze sztuki żarliwa pasja walki 
o przemiane życia pełną i konsekwentną, stwarzającą możli
wość wolności. 

w.s. 

«" · „ 

J ERZY STADNICKI 

WŁAŚCIWY UŻYTEK Z WOLNOŚCI 

Na dość długo przed premierą „Pierwszego dnia woln?ści" 
wiedzieliśmy, że Leon Kruczkowski pisze nową sztukę o Niem
cach. Czekaliśmy na nią pełni zaciekawienia, co na ów temat, 
tak żywo nas obchodzący, powie nowego nam autor tamtyc~, 
klasycznych już „Niemców", zgodnie uznanych za jedną z naJ
lepszych sztuk powojennych. Pamiętaliśmy ylastyczne, bogato 
zindywidualizowane postacie p rofesora, Willego,_ ~uth, p~na 
Hobbesa i innych członków względnie domowrukow rodzmy 
Sonnenbruch; pamiętaliśmy przed e wszystkim tę naczelną 
myśl dramatu Kruczkowskiego, że ni~ w?lno w czai:nbuł P?
tępiać wszystkich Niemców za zbrodme hitleryzmu, ~e nalezy 
starannie rozróżnić tych spośród nich, którzy zbrodme te p o
pełniali lub, co gorsza - inicjowali od tych, którzy nie potra
fiąc czy nie chcąc przeciwstawić im s_ię - zawinili _karygo~ną 
biernością i tych wreszcie, których wma polegała me na bier
ności nawet ale nieświadomości - bo i ona może być uchy
bieniem mo~alnym a dowód, że znaleźli się tacy Niemcy, któ
rzy nie pozwolili się otumanić i zdobyli się na a~tywny_ pro
test - jak asystent Sonnenbrucha, Peters. W sumie_ - pierV:'
sza sztuka Kruczkowskiego zdobyła sobie sławę historyczme 
obiektywnego, artystycznego wycieniowanego i moralnie 
wstrząsającego rachunku sumienia dla Niemców. 
Obecną sztukę można by nazwać takimż r achunkiem na 

rzecz Polaków. Uderza w nim przede wszystkim odwrócenie 
sytuacj i historycznej . Tam widzieliśmy N~err:ców 1:1 szczy~u. ich 
militarnej potęgi , tu oglądamy wobec naJwiększeJ w dzieJach 
klęski. Tam - oni byli „Herrenvolkiem", dyktowali r eszcie 
Europy swą „Ordnung", rozstrzeliwali „niższe rasowo" dzie.ci, 
grabili co si ę dało od Narwicku po Sycylię , daw~li ~szyst~im 
odczuć pruską siłę i pruską pogar~ę . Tu -:--- hi~tona :-v~ięła 
swój odwet , dni ich Rzeszy są policzone, . ich mezwycięzo~a 
armia cofa się na wszystkich frontach, ich dumny Berlm 
jest niemal zrównany z ziemią, ich piękne „gemiitliche" mia-
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steczka zieJą zniszczeniem i pustką, a oni sami, porwawszy 
w popłochu najniezbędniejsze rzeczy - tułają się po gościń
cach głodni, brudni i tak przedziwnie ... uprzejmi. Owa, tra
giczna uprzejmość niedawnych zwycięzców świata jest jedy
nym akcentem ironii, na jaki pozwala sobie Kruczkowski. 
I chyba nie bez słuszności. Pamiętamy z niedawnych obser
wacji tę nie budzącą naszego zaufania grzeczność, tę prze
sadną pokorę, te zdania, ,,Dyzer verfluchte Hytler, was hat 
er myt uns gemacht ... ". 

Jakże zachowują się z kolei Polacy w tej odwrotnej sy
tuacji? Czy jako krwawi mściciele, odpłacający pięknym za 
nadobne? Czy jako wspaniałomyślni rycerze, mający miecz 
dla walczącego wroga, ale dla pokonanego - tylko łaska
wość? - Znajomość talentu Kruczkowskiego pozwalała prze
widzieć, że nie pójdzie on żadną z tych dróg, lecz obierze 
własną, psychologiczną, ukazującą w narodzie polskim takie 
bogactwo postaci i typów, jakie zaprezentował nam dawniej 
u Niemców. Mamy więc w „Pierwszym dniu wolności" i Po
laków szfachetnych, nie widzących w poniżeniu swych wro
gów żadnej okazji do zemsty, mamy i takich, którzy się 
mszczą i takich, którzy posuwają się jeszcze dalej, okradając 
lub gwałcąc niewinnych, mamy wreszcie grupę pośrednią, 
najliczniejszą ze wszystkich, złożoną z ludzi niezdecydowa
nych, nie mających żadnej postawy własnej, rozumiejących 
w prawdzie, że zemsta byłaby czymś niegodnym, ale nie bę·
dących też w stanie zapomnieć tak łatwo o krzywdach włas
nych i swojego narodu. Z tym naturalnie, że całe to odwró
cenie sytuacji nie jest w pełni symetryczne, ukazani nam 
przez Kruczkowskiego Polacy - to nie armia okupacyjna, ale 
ludzie dopiero co wyzwoleni z obozów, wycieńczeni długo
letnią niewolą, pozbawieni na ogól wszystkich wiadomości 
o swoich rodzinach lub, co gorsza, będący w posiadaniu wieści 
fa talnych, z którymi nie wiedzą co począć, dokąd iść, jaki 
zrobić użytek z tej zbyt długo oczekiwanej , zbyt nagle im 
ofiarowanej i w rezultacie - o ironio! - kło~tliwej dla 
n ich w o 1 n o ś c i. 
Właściwy użytek z wolności , właściwa postawa wobec jej 

pierwszych chwil - oto prawdziwy temat nowej sztuki 
Kruczkowskiego. Bo nie (lub nie tylko) niemiecki. W swoim 
wywiadzie dla „Życia Warszawy" autor „Niemców" oświad
czył, wyraźnie, że „takie jej (tej sztuki) odczytanie zawęziłoby 
problematykę, o jaką mi chodzi. Jest w znacznej mierze spra
wą przypadku, iz sztuka nawiązuje do pewnych zdarzeń 
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autentycznych, w których zresztą ja sam brałem udział. 
W istocie chodziło mi o prnblemy bardziej ogólne ... ". 

Jakież to problemy? - Wedle słów samego autor.a chodzi
ło o „weryfikację" pojęcia wolności, dokonaną przez ludzi, 
którzy dopiero co ją odzyskali i przymierzają do otaczającej 
ich rzeczywistości. _ Ilu ludzi - tyle spojrzeń na tę rzeczy
wistość, tyle różnych koncepcji, „modeli" użycia wolności -
naturalnie w każdych warunkach, nie tylko poobozowych. 
Ale nigdy owa różnorodność nie rysuje nam się tak ostro, jak 
po długim pobycie w niewoli. Człowiek wychodzący z lagru, 
więzienia, czasem nawet szpitala - posiada mentalność ma
turzysty, któremu się zdaje, że tylko od jego fantazji zależy, 
dokąd pójdzie, co będzie robił, jaką obierze moralność. Oczy
wiście, miarą jego dojrzałości jest szybkość, z jaką złudzenia 
te traci, toteż w wieku późniejszym każdy z nas zapomina, 
że je kiedykolwiek posiadał i co wtedy odczuwał. Największa 
wartość nowej sztuki Kruczkowskiego polega chyba na umie
jętności odtworzenia tych złudzeń, na podpatrzeniu ludzi doj
rzałych - przejrzałych nawet niekiedy - w owej dziwnej, 
dawno zapomnianej „pomaturalnej" sytuacji. 

Z ludzi tych - dwóch reprezentuje dwa skrajne, przeciw
stawne poglądy na sposób użycia wolności: anarchiczny 
i zdyscyplinowany, aspołeczny i humanistyczny, daj ący się 
sprowadzić do maksymy, „chcę - znaczy mogę" i „chcę -
znaczy wybieram", a wybieram nie tylko dla siebie. Zdawa
łoby się, że nie ma wątpliwości, za którym opowie się autor. 
Sprawa jednak nie jest taka prosta, gdyż obaj ponoszą klę
skę. Pierwszy - klęskę w oczoch widowni, nie własnych, 
gdyż on sam siebie uważa za bardzo wytrawnego cwaniaka, 
ale tym właśnie wystawia sobie świadectwo bezmyślności 
i okrucieństwa. Klęska drugiego, który chce być człowiekiem, 
stara się u.żyć jaknajlepiej wolności, staje w obronie zgwał
conej przez Polaków Niemki - polega na tym, że musi ją 
w końcu zabić. Musi - ponieważ - zdaniem autora -
zgrzeszył szlachetnością na wyrost, działał w osamotnieniu, 
nie wziął pod uwagę momentów najistotniejszych w tej 
sprawie: „Finał mej sztuki - powiada Kruczkowski w cy
towanym wyżej wywiadzie - mówi, że odosobnione huma
nistyczne wysiłki w okresie antagonistycznych stosunków spo
łecznych, czy międzynarodowych - kończą się często klę
ską". 

Jerzy Stadnicki 

„Prawo Życie" - 10. I. 1960 r. 
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STEFAN TREUGUTT 

O KRUCZKOWSKIM 
I TEATRALN EJ WSPÓŁCZESNOŚCI 

W •styczni·owym numerze „Nowych Dróg" Leon Krucz
kowski pisze „O współczesności w naszych teatrach". Uwagę 
na ten artykuł zwraca tak nazwisko wybitnego pisarza, jak 
temat, jak i miejsce publikacji. Kruczkowski pisze o koniecz
ności nowatorstwa, ale nowatorstwa pełnego i w stylu 
i w dziedzinie idei. Protestuje przeciw zwężeniu pojęcia no
watorstwa teatralnego do samych unowocześnień insceniza
cyjnych i formalnych (przyznaje im skądinąd wagę i ocenia 
pozytywnie nasze osiągnięcia w tym względzie). Protestuje 
przeciw zastępowaniu współczesnej problematyki ideowej 
teatru w Polsce socjalistycznej wyłącznie i jednostronnie wzo
rami dramaturgii zachodniej. Przypomina o wychowawczej, 
społecznej funkcji teatru. 

Nie idzie o to, by ogólnikowo potakiwać prawdom, które 
Kruczkowski przypomina, ani też, by w tym lub owym 
miejscu ubolewać, że autor myśli nie doprowadził do końca, 
że sprawy nawet dyskusyjnie nie wyklarował. Kruczkowski 
sam pisze o „zbyt skorych uogólnieniach", jego analiza sy
tuacji jest krótka i zbyt syntetyczna, by była wyczerpująca. 
Jego artykuł wymaga i poważnego rozwinięcia, i dyskusji 
maksymalnie, punkt po punkcie, rzeczowej, maksymalnie se
rio. W pełnej mocy pozostaje Kruczkowskiego postulat na
czelny, by sprawy naszej socjalistycznej dramaturgii zajęły 
inne niż dotąd miejsce w tym, co piszemy i dyskutujemy -
a stokroć ważniejsze ; by zmieniła się pod tym względem 
praktyka arty.styczna teatrów i pisarzy. Nawet najmądrzej 
wyważany i dobierany import zagraniczny nie zastąpi tych 
sztuk, których nie napisali nasi dramaturdzy. To jasne. 
W tym miejscu chcę zaś wskazać na kilka tych punktów, 
które w artykule- Kruczkowskiego budzą opór łatwością for
mułowań ogólnych, i na pewien punkt, którego autor omal 
nie dotknął. Zacznijmy od ostatniego. 

Kruczkowski z racją pisze o połowiczności osiągnięć for
malnych i repertuarowych lat ostatnich. Wyszliśmy z impa-
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su rygorów i biurokratycznych przep1sow na sztukę - pły
niemy wśród chaosu mody, snobizmów, rzetelnych osiągnięć 
i zwyczajnych „ekscesów artystycznych". W tym punkcie 
Leon Kruczkowski za słabo - jak sądzę - wskazuje na za
sadniczą zmianę nie tylko efektów artystycznej produkcji, 
ale też na inny, gruntownie inny i zdrowszy klimat życia 
artystycznego gdzieś od r. 1955. To nie jest tak, że było jad
no zło, teraz zaś inne zło, tamto miało zalety i to ma zalety. 
Zalety tamtego polegały na maiSOwości pewnych akcji kul
turalnych (czasem nawet udanych), na rozmachu, na sile 
uderzenia marksistowskiego. Ale nie była to normalna atmo-
sfera dla rozwoju ·sztuki, na papierze tylko zgadzał się tamten 
program wychowania poprzez sztukę. Bezspornym osiągnię
ciem lat ostatnich nie są w gruncie rzeczy wątpliwe często 
„unowocześnienia" techniki inscenizacyjnej, ani nie najważ
niejsze je.st to, że oglądamy na naszych scenach paryskie 
i londyńskie premiery z opóźnieniem nie większym niż rok, 
trzy. Bezsporne i godne naszej zbiorowej afirmacji jest tylko 
to, że powstała sytuacja, w której możliwe są właśnie niepo
rozumienia, artystyczne i reper tua.rowe byki, atmosfera, 
w której swoboda twórcy i jego własna inicjatywa tak się 
umocniły, że jest się o co rzeczywiście sprzeczać. Że na 
miejsce prawidłowego zask>ju przyszło „sporne" co krok ży·· 
cie. W sytuacji narzuconego mechanicznie schematu nie ma 
sporu, nie ma (widocznego!) przeciwnika, mniej nieporówna
nie błędów, „ekscesy artystyczne" nie są w ogóle możliwe. 
Gdy nie ma autentyzmu, jak odróżnić złoto od błota, jak py
tać o to, czym i kto służy swą sztuką socjalistycznej edukacji 
narodu? 

Kruczkowski widzi pozytywne strony wzbogacenia reper
tuaru pozycjami takimi, jak Beckett, Camus, Durrenmatt.. . 
nie godzi się na to, by oni i oni tylko stanowili o obliczu 
teatralnej współczesności i nowatorstwa. W tym miejscu 
autor artykułu stanowczo zbyt pewną ręką dzieli „prawicę" 
od „lewicy", nasze od obcego. Nie jest słuszna sumaryczna 
sugestia, że sztuki z obozu kapitalistycznego to jednej maści 
antyhumanizm i dekadencja, pokaz rozpaczy i absurdalności 
losu ludzkiego. Autor tak bez wątpienia nie sądzi, ale tak go 
można odczytać . Dla dobra spraw:;r warto wprowadzić wię
cej szufladek i więcej zróżnicowań, · ot, na ideowo obojętnych, 
w rogi.eh, na sprzymierzeńców, na obcych i mniej obcych ... 
To nie kazuistyka, ale rozwaga i rozeznanie każe widzieć na 
raz i podział świata na nasz b1ok i ich. - - i widzieć jedność 
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świata nas, ludzi. „Filozoficzny język Camusa i Ionesco" -
to źle się rymuje w jednym zdaniu, tak źle, jak filozofująca 
makabra „Krzeseł" z szlachetnym i heroicznym humaniz
mem „Stanu oblężenia". Beckett jest interesującym przykła
dem klinicznym, ale patologiczne rzeczy, pokazane na scenie 
np. „Niepogrzebanych" Sartre'a to patologia epoki strach u, 
tortur i pieców, pokazana jako ostrzeżenie i dzwon na trwogę. 

Nie - stanowczo trzeba unikać szybkich ougólnień. Gdy 
mowa o zalewie zachodnim repertuarem , to t rzeba palcem 
wytykać i na dłoni ważyć zjawiska niesłychanie różne. Jakże 
piórkową wagę współczesnej problematyki teatralnej, takie
go powleczonego lakierem filozofującym Anouilha zestawiać 
na jednej płaszczyźnie z nazwiskami rzędu Dostojewskiego, 
czy Kafki? Na Anouilha publiczność pójdzie, bo łatwy, 
Anouilh nie jest problemem ani dla widza, ani dla polityki 
kulturalnej. Ale Kafka - mimo mody i snobizmu -maso
wemu odbiorcy nie będzie odpowiadał. Czy go dlatego rugo
wać, mieszać trudną i ciemną perspektywę jego artyzmu 
z efektowną sztuką np. Dlirrenmatta? Przy dużych nazwi
skach i dużych sprawach zaczynają się rzeczywiście p r<?ble
my. Zaczynają się też autentyczne i wielkie różnice w widze
niu ludzkiego losu, w optymistycznej i t r agicznej odpowiedzi 
na pytanie o los człowieka. Ale i dla nas, i dla nich , jeden 
jest czas życia i czas śmierci, i wszyscy chcemy życia bar
dziej ludzkiego, pełniejszego w wiedzę o nas i o świecie. To 
nie jest to samo: moda, snobizm, obca propaganda, inna niż 
nasza filozofia... im sprawa większa, im bardziej serio posta
wiona, tym większe różnice - i tym bardziej rozumiemy, że 
są głębokie nurty myśli współczesnej, które tylko w górnej 
powierzchownej warstwie łatwo klasyfikować na „tak" i „nie". 
W ewangeliczną mądrość rozstrzygnięć najprostrzych nie 
zawsze warto wierzyć. N a froncie tak , w sztuce mniej . 

Stefan T reugutt 
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LEON KRUCZKOWSKI 

O WSPÓŁCZESNOŚĆ W NASZYCH TEATRACH 

Potężny w naszych czasach rozwój filmu i t elewizji budzi 
niekiedy tu i ówdzie niepokój o losy teatru. Rodzą się nie
raz pytania, czy ta odwieczna, ograniczona w swoich środ
kach, „chałupnicza" forma sztuki w idowiskowej nie staje 
się już przeżytkiem, skazanym na uwiąd starczy? Czy potrafi 
ona wytrzymać wzrastającą gwałtownie konkurencję innych, 
ńa nowoczesnej technice opartych środków najbardziej ma
sowego upowszechniania wartości kulturalnych, pokrewnych 
teatrowi lub z niego się wywodzących? 

Zapewne, konkurencja taka,, w pewnym stopniu już dzisiaj 
istnieje - i teatr wydaje się w niej być słabszym jak gdyby 
partnerem. Zdają się wskazywać na to odpowiednie bada
nia, ankiety i obserwacje, przeprowadzone w różnych krajach, 
zwłaszcza wysoko rozwiniętych. Za wcześnie byłoby wycią
gać z nich od razu konkluzje zbyt daleko idące. Ale jeden 
przynajmniej wniosek nasuwa się jako nieunikniony: szanse 
teatru, jako autonomicznej formy sztuki widowisko~ej, we 
współzawodnictwie z innymi, bardziej „nowoczesnymi' ' środ
kami jej kształtowania i upowszechniania, zależeć będą od 
tego, w jakim stopniu będzie on zdolny rozwijać swe ambicje 
nowatorskie - w podwójnym, artystycznym i ideowym sen
sie, tzn. w sensie nowatorstwa form i nowatorstwa treści. · 

Postawmy zatem _3: kolei pytanie: jak te szanse rozgrywane 
są dziś u nas, w polskich teatrnch? Mówi się przecież i u nas 
o czymś w rodzaju „kryzysu teatru", notujemy malej ącą od 
kilku lat frekwencję na widowniach, stagnację we współ
czesnej dramaturgii itd. Stwierdzamy również jakąś zależ
ność tych zjawisk od, co prawda wciąż jeszcze niedostatecz
nego, ale w każdym razie poważnego u nas w ostatnich latach 
rozwoju kinematografii i telewizji. I choć na razie dalecy je
steśmy od pełnej ostrości tego współzawodnictwa, warto już 
dzisiaj pod tym kątem widzenia spojrzeć na aktualną sytuację 
naszego życia teatralnego, rozważyć i ocenić tkwiące w nim 
szanse dalszego samodzielnego rozwoju, zgodnego z potrze
bami społeczeństwa budującego socjalizm. 
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Jeżeli szanse te uznaliśmy, chyba słusznie, za ściśle zależne 
od ambicji nowatorskich, to trzeba stwierdzić, że w latach 
ostatnich atmosfera twórczych poszukiwań rzeczywiście opa
nowała wiele naszych scen. Nastąpiło to, podobnie jak 
w innych dziedzinach sztuki, w rezultacie wyjścia poza gra
nice konwencji artystycznej, przeważającej w okresie kilku 
lat .poprzednich, konwencji jednostronnie pojmowanych tra
dycji realistycznych. Przeżywanie i opisowość były główny
mi elementami tych tradycji teatru, opartego głównie na 
aktorze, teatru, którego podstawowym kapitałem repertuaro
wym, prócz Szekspira i Moliera, Słowackiego i Frerdy, była 
dramaturgia realizmu krytycznego, świetne sztuki Ostrow
skiego i Blizińskiego, Czechowa i Zapolskiej. Autorem dla 
tamtego okresu (1945-1955), najbardziej chyba reprezenta
tywnym, był Gorki, traktowany jednak w naszych teatrach 
raczej jako - również - jeden z realistów krytycznych 
(Jegor Bułyczow", „Mieszczanie", „Wassa Żelaznowa") niż 
jako prekursor realizmu socjalistycznego, co było, oczywiście , 
bardzo istotnym nieporozumieniem. Zupełnie wyjątkowo do
chodzili wówczas do głosu Majakowski i Brecht, pisarze socja
listyczni, wyłamujący się jednak z tradycyjnej konwencji 
realizmu, poszukujący innych, bardziej nowoczesnych form 
teatru rewolucyjnego, agitacyjnego. 

Właśnie ci dwaj wybitni twórcy stali się głównymi bodaj 
patronami przełomu, jaki około roku 1955 dokonał się w pol
skich teatrach. W ówczesnych warunkach można było powo
ływać się z jednej st rony na ich socjalistyczną ideowość, 
z drugiej - właśnie na ich formalne nowato:ristwo, ażeby śmie
lej i swobodniej wejść na drogę rokującą ożywienie atmosfe
ry twór.czej naszych scen. Wnet jednak okazało się, że na tej 
drodze czyhały również poważne niebezpieczeństwa. Miała 
ona przynieść nie tylko pewną liczbę cennych i interesuj ą
cych zdarzeń artystycznych, ale również sporo zjawisk, nic 
wspólnego nie mających z ideologią Majakowskiego i Brechta. 
krótko mówiąc - z ideologią socjalistyczną. 

Prawda, że Brecht był przez ostatnie lata i pozostaje nadal 
autorem dobrze widzianym w naszych teatrach, ale trzeba też 
stwierdzić, że to, co jest bezspornie pozytywne na nowej 
drodze ich rozwoju, spr9wadza się przede wszystkim do pew
nych osiągnięć w dziedzinie nowatorstwa artystycznego, for
malnego. Byłoby niedorzecznością - lekceważyć je. Wyjście 
poza tradycyjną szkołę realizmu scenicznego, wzbogacenie te
go pojęcia , świadome akcentowanie właściwej teatrowi umow-
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ności, odrzucenie rutyny teatru „muzealnego" w zakresie kla
syki - to niewątpliwe zdobycze, których już nie wolno się 
wyrzekać. 
Duże znaczenie, nie tylko artystyczne, przypisać należy 

w tym okresie również pewnym osiągnięciom typu „rewin
dykacyjnego"; polegały one na wznowieniu szeregu dzieł na
szej wielkiej dramaturgii romantycznej, poprzednio wyraźnie 
zaniedbanych, takich jak „Kordian" czy „Dziady". To rów
nież było możliwe nie tylko dzięki rozszerzeniu kryteriów re
pertuarowych, ale także w atmosferze sprzyjaj ącej śmielszym 
poszukiwaniom nowych, właściwych poetyckiej materii tych 
utworów, rozwiązań formalnych. 

Ale samo odrabianie „zaległości", chociażby połączone z od
nowieniem środków artystycznych, nie spełnia j eszcze wszyst
kich postulatów nowatorstwa. Co gorsza, ograniczenie poszu
kiwań tylko lub przede wszystkim do zakresu form i środ
ków, prowadzić musi do ekscesów artystycznych, do zacie
rania granicy między rzetelnym nowatorstwem a ubieganiem 
się o efekty i rewelacje „nowoczesności" za wszelką cenę, na
wet za cenę oczywistych nieporozumień, do jakich chyba na
leży zaliczyć niedawną inscenizację „Lilli Wenedy" w „Ate
neum" czy bardzo sporne pod wielu względami poznańskie 
przedstawienie „ Wesela". 

Jest rzeczą zupełnie oczywistą, że prawdziwe nowatorstwo 
artystyczne w teatrze - jeżeli ma być bodźcem dalszego roz
woju, a nie uprzykrzającą się szybko igraszką czy sztubac
kim „wywalaniem języka" - musi być równoczenie nowa
torstwem ideowym, nowatorstwem treści. Jak z tego punktu 
widzenia przedstawiało się nasze życie teatralne w okresie 
kilku lat ostatnich? 

W pytaniu powyższym ,chodzi po prostu o udział i rolę 
dramaturgii współczesnej w repertuarze teatrów. Otóż w tym 
właśnie zakresie lata ostatnie przyniosły zmiany najbardziej 
widoczne i znamienne. Zniknęły całkowicie z naszych scen 
charakterystyczne dla poprzedniego okresu sztuki tzw. „pro
dukcyjne", rodzime i obce, przy czym w pamięci widzów 
i artystów pozostały raczej ich słabości artystyczne niż rze
czywista wielkość spraw, którym te utwory usiłowały służyć, 
na ogół dość nieudolnie. Na ich miejsce wielu bystrymi stru
mykami wlała się dramaturgia zachodnia, z rzadka uzupeł
niana próbami twórczości krajowej, szybko i niekiedy nie bez 
zręczności akomodującej się do nowej sytuacji. 

W ciągu krótkiego stosunkowo czasu przez sceny polskie 
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(nie wyłączając głębiej „prowincjonaln_Ych", TI:P· kieleckie~ ~ 
przeszła spora część najgłośniejszej_ w.s~ołczesne~ .dramat~irgn 
francuskiej, angielskiej , amerykansikieJ, włoskie], szwaJc_ar
skiej, z nazwiskami takimi, jak: Giraud?ux, __ Cocteau, Anomlh, 
Sartre, Camus, Osborne, Williams, Betti, Dur~nmatt, ~eck7tt, . 
Ionesco. Uzupełniały ją adaptacje sceniczne pisarzy takich Jak 
Dostojewski czy Kafka. . . 

W wielu wypadkach i tu również chodziło o „odrabiame za-
ległości", wyrównywanie kilkuletniego bra~u. kontaktu z_ t_Ym 
nurtem literatury światowej, którego wybitm prz~dstawiciele 
podejmują próby poznawania świata w drodze subiektywnego 
przeżycia, w sferze doznań izolo_wanych od . społeczne_go uwa
runkowania. Brak tych kontaktow pozbawił nas me tyl~o 
bliższej znajomości niektórych p_rzem~an i zdo_byc~~ w . zakr~sie 
techniki literackiej i dramaturgiczne], lecz rown~ez_ ruepor_ow
nanie ważniejszej wiedzy o niepokojach i do.swi_adczemach 
ludzkich w dzisiejszych społeczeństwach kapitahstycznY:ch. 
Literatura i sztuka bowiem nawet w swoich ekscesach filo-' . zoficznych i formalnych, są ważnym źródłem poznawama pro-
cesów zachodzących w świadomości społeczne], zwłaszcza tych 
najbardziej „głębinowych". 

z tego właśnie, poznawczego pun_kt~ V..:idzenia za cenne 
w zasadzie należy uznać fakty po]awiei;iia s~ę ~a ~a~zych sce
nach utworów Camusa czy Becketta, me mowiąc JUZ o szcze
gólnie interesujących sztukach Diirr_enmat,ta. Ce~nJ'.' był na""'."et 
sprzeciw wewnętrzny, jaki . u więks~~sc: widzow . budziły 
sztuki Ionesco. Trudno natomiast zgodzie się z tym, ze przez 
kilka sezonów teatralnych właśnie wymienieni wyżej autorzy 
zachodni - i niemal tylko oni - reprezentować mieli na na
szych scenach dramaturgię współczesną - i ""'."ięc2j je_szcze: 
jej nowatorski kierunek. Moglibyśr:1y, w kraJu budu]ącym 
socjalizm, inaczej patrzyć na tę czy mną sztukę, naw~t. obcą 
nam ideologicznie, gdyby pojawiły się one w konteksc~~ re
pertuarowym innych, bliskich nam utworów dramaturgu _so
cjalistycznej czy w ogób _postępowej w .swoim ~adu.nku my~lo
wym i emocjonalnym. Nikt rozsądny me będzie chyba twier
dził, że utworów takich, o wysokiej nieraz wartości a~tysty:z: 
nej, nie można znaleźć w bieżącej twórczośc~ scenop~sars~ieJ 
wielu krajów, nie tylko socjalistycznych. A Jednak mezmie:: 
nie rzadko któraś z nich trafiła do repertuaru naszych, dosc 
licznych przecież teatrów. Znamienny przykład: publiczno,ść 
polska miała w tych latach możn~ść og~ądać pa_rę s~tuk Sa:tre a, 
prawie wszystkie, z wyjątkiem. Jedne]: z wy]ątk1em „N1ekra-
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sowa". Właśnie tej sztuki, wolnej od filozofii egzystencjali
stycznej, sztuki demaskującej mechanizm politycznego oszu
stwa w kraju kapitalistycznym, sz.tuki zresztą słynnej i dosko
nale napisanej - właśnie jej nie pokazały nam nasze teatry: 
Nikt nam nie wmówi, jakoby powodem tego zadziwiającego 
„przeoczenia" był jakiś formalny spór prawny pomiędzy dwo
ma tłumaczami „Niekrasowa'~ .. Można by wymienić jeszcze 
parę innych, mniej lub bardziej głośnych dzieł postępowej dra
maturgii współczesnej (np. jedną z ostatnich sztuk Nazima 
Hikmeta), których teatry nasze jakoś nie dostrzegły albo dla 
których po prostu nie znalazły miejsca w swym repertuarze, 
choć znajdowały je nieraz dla zupełnie drugorzędnych, byle 
tylko otoczonych snobis1tycznym szmerkiem, produktów rzeko
mej „awangardy". 

Ta jednostronna, uboga w gruncie rzeczy, orientacja arty
styczna, wyraźnie zresztą rozbieżna z rzeczywistymi zaintere
sowaniami szerszych kręgów dojrzałej publicmiości teatr&lnej, 
wysuwała na planie 1deologicznym dalekie od rzeczywistego· 
nowatorstwa, często wręcz wsteczne, antyhumanistyczne treści 
filozoficzne, społeczne i moralne. Dawała głos temu nurtowi 
myśli, który dekadencję określonej klasy społecznej, uwikła
nej we własne sprzeczności, utożsamia z ogólnym, całkowitym 
i nierozwiązalnym rzekomo kryzysem kutury, kryzysem 
wszelkich wartości humanistycznych. Absurdalność ludzkiego 
losu, samotność i bezsilność człowieka wobec historii, całkowi
ta dezintegracja jego świata wewnętrznego - oto co niektórzy 
uważają za znamiona „nowoczesności", za rewelacyjne odkry
cia „awangardowej" literatury i sztuki XX wieku. 

Nie ma to, oczywiście, Illic wspólnego z rzeczywistym no
watorstwem ideowym, nowatorstwem treści - z tym nowa
torstwem, k1tóre dla żywotności sztuki, a więc i dla dalszego 
rozwoju teatru, ma znaczenie decydujące. Teatr jako ba.wialnia 
czy jako egzystencjalistyczny „ogród udręczeń" - to w grun
cie rzeczy różne odmiany tego samego burżuazyjnego teatru. 
Teatr w największych swokh epokach bywał zawsze trybuna
łem lub trybuną: antyczny, szekspirowsiki, romantyczny - aż 
po teatr sacjalistyczny, ;po teatr Gorkiego i Brechta. 
Może to zbyt gromkie słowa, zbyt skore uogólnienia. Zstąp

my na naszą powszednią scenę. Teatr w Polsce Ludowej m a 
za sobą dużo i różnych doświadczeń. Zdobył ;przede wszystkim 
jedno: oderwał się od śliskiego gruntu teatru komercjalnego 
i rozstał się z właściwą tamtemu mieszczańską publiczką. To 
fakt społeczny o daleko idących konsekwencjach odeowo-arty-
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stycznych. Widownie naszych teatrów zapełniają od przeszło 
dziesięciu lat w ogromnej większości ludzie p racy, chociaż 
w ostatnim okresie spadła znacznie liczba widzów robotni
czych, co jest osobnym zagadnieniem, wymagającym właści
wych rozwiązań nie tylko p rogramowych, ale i organizacyj
nych. 

Tym prze~ianom na widowniach odpowiada w zasadzie 
ambitna, znacznie mniej kompromisowa niż przed rokiem 1939 
linia repertuaru nie tylko paru czołowych, ale i ogółu teat rów 
- rep ertuaru, oipierającego się głównie na klasyce i wybit
nych dziełach dramaturgii światowej XX wieku. Oto, dla 
przykładu, autorzy jednego tylko sezonu w teatrach Rzeszo
wa, Białegostoku, Gniezna i Kalisza: Shaw, Fredro, Szekspir, 
Molier, Słowacki. Ostrowski, Go·rki Lessing, Gogol, Beaumar
chais, Zapolska, Dickens, Perzyński, Rittner, Marivaux, Du
mas, nadto około 12 autorów w półczesnych, polskich i zagra
nicżnych. Jak widać, mamy teraz nie tylko stałe teatry w ta
kich miastach, gdzie o nich w Polsce przedwrześniowej nawet 
nie marzono (a raczej przeclwnie, gdzie można było wtedy 
o nich tylko marzyć!), ale - co ważniejsze - repertuar tych 
skromnych nawet scen kształtowany . jest bardziej ambitnie niż 
przed wojną na niejednej z czołowych scen polskich. Trzeba 
i to zaliczyć do bezspornych i świadomych osiągnięć polityki 
kulturalnej ludowego państwa, polityki, w swoich podstawo
wych założeniach słusznej przez cały okres 15-lecia, polityki 
skutecznie realizującej postulat szerokiego uposzechniania 
rzeczywistych wartości kulturalno-wychowawczych. 
Mieliśmy jednak w tym okresie dwa paroletnie epizody 

częściowego zamieszania, gdy błędy więcej niż kosmetycznej 
natury psuły urodę całości obrazu; ob.a dotyczyły tej roli, jaką 
w repertuarze teatrów winna odgrywać nowa, współczesna 
dramaturgia. Jeden z tych epizodów charakteryzowały sztucz
ne, biurokratyczne zabiegi około tego, co nie da się sztucznie 
wyhodować, tzn. koło pierwocin dramaturgii socjalistycznej . 
Drugi - miejmy nadzieję , kończący się obecnie - był od
wróceniem tamtego, przyniósł nam falę sztuk artystycznie nie
kiedy ciekawych, ale nie mających nic wspólnego z myślą 
socjalistyczną, a często wręcz jej wrogich, przeciwsitawnych. 
Tak ostra wahadłowość orientacji ideowo-kulturalnych jest 
oczywiście zj awiskiem niepokojącym; świadczy ona chyba do
sadnie o zagubieniu dojrzałych kryteriów wyboru kultural
nego w zakresie dramaturgii współczesnej , zagubieniu szcze
gólnie rażącym na tle trafnego na ogół i konsekwentnego 
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kształtowania r epertuaru w zakresie dla niego podstawowym, 
tzn . w zakresie dramaturgii przeszłości. 
Błędność obu wychyleń wahadła sprowadza się przede 

wszystkim d o połowicznych wyobrażeń o istocie nowatorstwa. 
W pierwszym postulowano, i słusznie , nowe, socjalistyczne 
treści ideowo-wychowawcze, czyniono to jednak z zastosowa
niem wulgarnej „taryfy ulgowej" wobec j akości artystycznych 
i z wyraźną nieufnością wobec form, wychodzących poza tra
dycyjne „normatywy" estetyczne. W drugim, jako nowator
stwo okrzyczano nie tylko śmiałości czy nawet ekscesy for
malne, ale także - czy może nawet przede wszystkim - obce 
nam i nienowe w gruncie rzeczy, nie socjalistyczne i anty
socjalistyczne treści myślowe, filozoficzne, społeczne. 

J edno i drugie zakłóciło na szereg lat warunki należytego 
rozwoju współczesności naszego teatru . Ani schematyczne „pro
dukcyjniaki", ani filozoficzny język Camusa i Ionesco nie mo
gą wyznaczać dróg tego rozwoju, j eżeli chcemy mieć społecz
nie i kulturalnie aktywny teatr w . kraju budującym socjalizm. 
Teatr taki - w swoim głównym nurcie, obok którego jest 
miejsce na różne inne ludzkie wzruszenia - winien być try
bunałem i trybuną dla społecznie zaangażowanych twórców 
i artystów: winien osądzać nasze współczesne życie i dawać 
pełnię głosu przodującym myślom naszego wieku, ukazywać 
człowieka w procesie historycznym, żywić i posilać jego wia
rę w możliwość świadomego przekształcania świata, w sku
teczność zbiorowych wy_siłków. Winien być teatrem nowator
skim w swoich treściach tematycznych i problematycznych -
i równocześnie t eatrem śmiałym w poszukiwaniu środków 
sobie właściwych, a mogących owe treści przekazywać widzo
wi w sposób najbardziej sugestywny i pobudzający do my
ślenia. 

Do formowania się takiego właśnie, socjalistycznego teatru 
swobodne warunki stwarza polityka kulturalna naszej partii, 
oparta na zasadach określonych w uchwale III Zjazdu. Poli
tyka ta, „uwolniona od dogmatycznych błędów, zapewnia 
twórcom wszelkie możliwości rozwoju, opiekę materialną pań·
stwa, swobodę poszukiwań artystycznych bez administracyj
nej ingerencji w sprawy warsztatu twórczego". . 

„Partia nasza - czytamy dalej w uchwale - wyrażając opi-· 
nie i potrzeby mas ludowych, walczy środkami ideowymi 
o sztukę, a szczególnie literaturę, dostępną, zrozumiałą i bliską 
ludziom pracy i wyrażającą ich socjalistyczne dążenia. . .. Po
piera również wszelką twórczość postępową, rozszerzającą 
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horyzonty myśli człowieka, kształtuj ącą jego oblicze moral.ne 
i p oczucie piękna" , a także „ twórczość artystyczną odpo.wia
daj ącą innym zdrow ym portrzebom w~wnętrznym . człowie~a, 
jak np . potrzebie odpoczynku, rozrywki kulturalne], odpręze
nia itd". 
Rrealizując tak określone zasady, państwo ludowe nie tylko 

stawia do dyspozycji teatrów polskich poważne środki mate
rialne, stabilizuj ące ich byt i niezbędną ciągłość ich pra_cy 
kulturalnej . Zapewnia im również swobodę ':'."a rszt~t:i tw~r
czego, respektuje prawo artysty do wyb?ru fo rm. i srodkow 
w zakresie nie2'Jbędnvm do rozwoju sztuki. W zamian domaga 
się tylko jednego: r~spektowania prz.ez a.rty~tów rówi:ueż spo
łecznej funkcji sztuki, jej niezastąprnneJ mczym roh w roz
wijaniu świadomości m as, rozumienia losów człowieka w sen-
sownym związku z prawami historii. . . 

Nienowy to, w gruncie rzeczy, postulat. W~elka llte:at_ura 
i wielki teatr w jakiś sposób zawsze go spełmały. SocJal~zm 
w tym zakresie - to tylko znacznie szersza niż kiedykolwiek, 
bardziej powszechna świadomość takiej właśnie roli sz~uki. 

Teatr socjalistyczny - to teatr wielkich uczuć i do]rzałych? 
a zarazem śmiałych myśli , to atmosfera integracji wewnętrzne] 
człowieka , głęboko naruszonej w epoce kapitalizmu. Jeśli nasz 
ludzki świat ma się dalej rozwij ać, musimy ją odbudować tak, 
jak odbudowujemy miasta ~niszcz_o~e prz~z woj~ę. Te~tr s~
cjalistyczny - to szkoła soh darnosci człowieka ~ mnymi ludz
mi, to .potężna siła przeżyć zbiorowych, 'Oczyszcza} ąca. nas z cech 
i nawyków, wyhodowanych w starym sp?łe~zei:stwie, rz.ądzo
nym przez wilcze prawa: to gorący przyJaciel i s~rzymierze
niec ludzi pracy w ich codziennym trudzie tworzema lepszego, 
sprawiedliwszego i piękniejszego życia dla wszystkich. 

Leon Kruczkowski 

Nowe Drogi - Nr 1. 1960 r. 

MAREK KUSZEWSKI 

WIELKI !! DIONIZJE TEATRÓW ŚLĄSKIC H 

Festiwale teatralne, choć ostatnio stały się zjawiskiem dość 
powszechnym, wciąż stanowią niewątpliwą atrakcj ę dla mi
łośników Melpomeny. Ich odświętna gala, szeroki gest, którym 
hoj nie obdarzają widza przeżyciami artystycznymi, czy two
rzenie możliwości porównania różnych szkół i stylów - na
dają im rangę frapujących i ważkich wydarzeń. Słychać 
wprawdzie głosy krytyków, którzy w festiwalach dopatrują 
się dążeń do sztucznego ożywienia atmosfery wokół teatru, 
a więc do swoistej obrony swych pozycji drogą niezbyt może 
właściwą, nie wydaje się jednak, by w ślad za podobnymi 
stwierdzeniami nastąpić musiała rezygnacja z tej formy dzia
łalności. Zwłaszcza, iż poza efektem propagandowym teatry 
osiągnąć tu mogą korzyści innego rodzaju. Na pewno nie bez 
znaczenia jest możliwość konfrontacji „na gorąco" dorobku 
własnego z dorobkiem innych, okazja do dyskusji repertuaro
wych i artystycznych, czy wreszcie do tego, co zwykliśmy na
zywać popularnie wymianą doświadczeń. Dodajmy, iż przy 
ocenie festiwali oczywiście należy brać pod uwagę ich skalę 
i ambicje. 

I Festiwal Teatrów Śląska i Opolszczyzny, który r ozpocznie 
się we Wrocławiu w dniu 14 maja, ma poza zwykłymi celami 
i charakterem, właściwym dla tego typu uroczystości , cel i cha
rakter zgoła znamienny. Odbędzie się przecież w czasie świą
tecznej , piętnastej wiosny Ziem Zachodnich. W czasie Wiel
kich Dionizjów Wrocławia, radosnego święta miasta, które 
najpierw ciężko doświadczyło na sobie wieki polityki germa
nizacyjnej, z ostatniej wojny wyszło barbarzyńsko okaleczone, 
by następnie kolosalnym wysiłkiem uzyskać dzisiejszą pozycję. 

Banalny na pozór slogan, że na gruzach wyrosło nowe ży
cie, w odniesieniu do Wrocławia i innych miast Śląska znaj
duje oczywiste pokrycie w dorobku piętnastolecia. A nasze 
teatry zapisały w księdze piętnastoletnich osiągnięć rozdział 
wcale nie mały. 
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- Już wkrótce obchodzić będą swój jubileusz Państwowe 
Teatr y Dolnośląskie z Jeleniej Góry, pierwszy teatr Ziem 
Zachodnich. Piętnaście lat teatru jeleniogórskiego - to do
prawdy wytężona i pełna poświęcenia praca w służbie kul
tury polskiej, to lata w alki o umocnienie polskości na tych 
ziemiach. 

- Nawet w okresie największego rozkwitu teatru niemiec
kiego, Niemcy n ie zdołali stworzyć we Wrocławiu silnego 
ośrodka. Istniał tylko jeden, wegetujący teatr dramatyczny, 
który z wielkim trudem skupiał wokół siebie zaledwie część 
mieszczańskiej publiczności. Dziś Państwowe Teatry Drama
tyczne, czy Teatr „Rozmaitości", poza niewątpliwymi osiąg
nięciami artystycznymi, pochwalić się mogą swym dużym 
znaczeniem w życiu miasta. Dziś we Wrocławiu rozwija się, 
dzięki pomocy całego społeczeństwa, Wrocławski Teatr Pan
tomimy, jedyna tego rodzaju placówka w Polsce. 

- Opole przestało być teatralnym partykularzem. Duża 
w tym zasługa Teatru Ziemi Opolskiej. W ślad za nim idzie 
stworzony wysiłkiem i zapałem młodych ludzi nowa, intere
sująca placówka, Teatr 13 Rzędów, teatr repertuaru mało zna
nego i eksperymentalnych form realizacji. 

- Wielkie miasto śląskie, Zabrze, z uporem germanizowane 
po traktacie wersalskim, z uporem potrafiło bronić swej pol
skości. Niedawno powstały Teatr Nowy - jest konsekwencją 
potrzeb kulturalnych robotniczego ośrodka i zaspakaja te po
trzeby, wraz ze swymi starszymi braćmi: najbardziej repre
zentatywnym teatrem śląska Górnego, Teatrem im. Stanisła
wa Wyspiańskiego z Katowic i Teatrem Zagłębia w Sosnowcu. 

- I Festiwal Teatrów Śląska i Opolszczyny zgromadzi 
wszystkie wymienione teatry. Obok nich zaproszony został 
Teatr Ziemi Lubuskiej z Zielonej Góry, duma młodego i pręż
nego miasta, zespół który zajmuje coraz wybitniejszą pozy
cję w polskim świecie teatralnym. 

Jeśli ktoś stwierdzi, że festiwal wrocławski będzie manife
stacją, symbolem polskości kulturalnej ziem śląskich - bez
wątpienia wypadnie się z nimi zgodzić. Ale nie symbol będzie 
tu najważniej szy. Symbol jest jednak pojęciem abstrakcyjnym. 
S taje się konkretem dopiero w obliczu realnych, sprawdzal
nych faktów. Teatry śląskie przybędą na Festiwal z całym ich , 
niemałym bagażem. I te fakty przede wszystkim, ogromny do
robek pionierskiej działalności naszych teatrów - to co zade
cydu je o specjalnym, godnym wielkiej uroczystości, charakte
rze spotkania. 
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Ska.ro mówimy o .charakterze Festiwalu, to należy dodać, iż 
organizatorzy uznali, by jego tem atyka obejmowała jedynie 
utw~~Y . au~or~w polskich: zarówno klasyków naszej drama
turgu, ~ak i pi.sarzy współczesnych. Na scenach ujrzymy wie
le wy?itr;7ch .1 uznanych "dzieł, jak np. Juliusza Słowackiego 
„~o:di~n , Lilla We;;eda , „Maria Stuar t " , Stanisława Wy
spienskiego „Wesele , Stefana Żeromskiego Sułkowski" 
Le~na ~ruczkowskiego „Niemcy" i „P ierwszy dzi~fi wolności"'. 
Procz nich - Tymoteusza Karpowicza „Wszędzie są studnie". 
Krzyszto~a q;ruszczy~skiego „Wielki Bobby" , Anatola Sterna 
„Cud~tworca , Stamsława Stampfl a „Nie ma nieznanych 
wysp. 

Przedstawienia festiwalowe odbywać się będą na scenach 
Teatru. Polski~go i Teaitru Kameralnego. Uroczyste otwarcie 
nastąpi w dniu 14 maja. Każdy zespół wystąpi dwukrotnie. 
W:ystępy, prócz pu~licznoś~i ocen.iać będzie specjalne Jury, do 
kto~ego zaproszeni zostali wybitni .znawcy teatru z całego 
kraJu. 
. Wielkie .Di~nizj~ ~eatrów Śląska i Opolszczyzny zakończą 

się, 26 ~aJa i uwienczone zostaną uroczystością rozdania na
gr?~· Pierwszą nagrodę Festiwalu wrocławskiego ufundował 
Minister Kultury i Sztuki, Tadeusz Galiński. 

Gospodarzem i organizatorem Festiwalu są Państwowe 
Teatry Dramatyczne z Wrocławia~ 

Marek Kuszewski 



Kasa biletowa Teatru Polskiego 

czynna codziennie w godz. 10-13 i 16-19 

Kasa biletowa Teatru Kameralnego 

czynna codziennie w godz. 10-13 i 16-10 

Przedsprzedaż biletów w P.B.P . „ORBIS" 

Rynek 38 oraz PTTK ul. Swidnicka 31 

Bilety ulgowe (zbiorowe) w Biurze Organizacji 

Widowni (Teatr Polski) - ul. G . Zapolskiej 3 

w godz. 8-16 tel. 87-89 

telefony: 

Teatr Polski 86-53 

86-54 

Teatr Kameralny 72-44 

„ 
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