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Fl:LIKS FORNALCZYK 
SŁOWO OD AUTORKI 

Każdy autor dramatyczny, którego trochę grają (i 

który - drobiazg - aktualnie żyje) znajduje się od cza
su do czasu w takiej oto sytuacji: trzymając się za 
głowę siedzi nad pustą kartką papieru i myśli, 

dlaczego napisał taką, a nie inną sztukę, oraz co 
poza tym zrobił w życiu. Chodzi bowiem o wyznanie 
do programu, o „słowo autora" z wplecioną notkzi . 
bioe-raficzną, przy okazji kolejnej premiery którejś 

z jego sz~uk. 



Dlaczego więc napisałam · komedię „Czy to jest 

miłość? Przede wszystkim dlatego, że będąc ~rochę 

satyrykiem, chciałam napisać komedię . Gatunek to, 
jak wiadomo, niezbyt obiegowy na naszych scenach, 
nie licząc rodzir-,ych komedii klasycznych i tłuma

czeń z innych języków. My, Polacy, ludzie na codzień 

obdarz<>ni zm:; łcm humoru, czasem nawet ~ak roz
winiętym , że i sprawy po\•:ażne potrafimy obrócić w 
żart z dyst· .- . cm , w życiu niujako oficjalnym, sta
jemy się hm··o patetyczni . Lubimy wielkie słowa, 

szerokie gesty, t..czJ 1.' i na wyrost. Lubimy sztywną 
zasadriczość, J·tt'" nic zawsze ułatw ia życic. Z tego 
też po\,·odu i y,- teat·zc łat \°i"j ccl~brujemy, niż się 
bawimy. A wynik? WJ śnie uci eczka od współczes 

nej, , Jt.:d,.'.:ic.i'' kon cdii, która w lekkiej formie 
wskazywr.łaby na sprawy i zjawiska wcale nie ta

kie błahe, 

Chcąc więc napisać komedię, chciałam, aby jej 
t ematem były sprawy tylko z pozoru marginesowe. 
Życie osobiste? Zbyt często, zajęc i sprawami, tę 

sprawę lekce\Yażymy, nie widząc jej wpływu na 

całokształt naszego życ ia. 

A tymczasem każdy dzień potwierdza starą praw
dę, że czlo\\ick , który w sprawach prywatnych nie 
szarpie się, nie cierpi, nie szuka „ładu wewnętrzne
go", bo potrafił takowy sobie zbudować - że wlaś
nie taki człowiek i w sprawach społecznych, zawo
dowych, w sprawach t aktyki ogólnej swoich dokon ail, 
jest jednostką najbardziej użyteczną. Mówi o tym 
w kom"dii Anna. Mówi krócej, swoimi słowami , we
dług praw sceny. Ale właśnie to jest sens sztuki. 
To był główny bodziec napisania niniejszego utwo
ru dramatycznego. Nie wierzę bowiem, a by ludzie 
na codzień, prywatnie, nieszczęś li wi i rozdarci -
potrafili zbudować szczęśliwe idące naprzód spo
łeczeństwo. 

Przepraszam, że wpadłam w ton zbyt poważny. 
No cóż, ma się te ciągoty, że gdy na piśmie, w ko
mentarzu, to trzeba właśnie na koturnach.„ po 

polsku, według tradycji. 

Tak wic;c napisałam komedię o małżeństwie . O 
jego dolach i niedolach, o niżach i wzlotach - jak 
to w życiu bywa. Czy mi się to udało - osądza 

publiczność, ta najwyższa instancja ludzi teatru. 
Wyznam tylko wstydliwie: moim celem było także, 

abyście się trochę - w teatrze pośmiali, patrząc 

na perypetie Anny i Wacława. Abyście się bawili, 
patrząc na cudze małżeństwo. L ecz po wyjściu z 
teatru, żebyście się zastanowili nad małżeństwem 

własnym. Może niniejsza komedia nasunie Wam ja
kieś wnioski? Byłabym szczęśliwa , gd ybym choć je
dnej parze mogla pomóc na jakimś zakręcie ży

ciowym. 

W ogóle temat obyczajowy, w czasie przemian 
politycznych, społecznych i - właśnie obyczajowych, 
uważam za kluczowy dla naszego okresu. Dlatego 
poświęcałam mu i felietony satyryczne (wycałam 

dwa ich zbiorki) i monologi estradowe i opowirda
nia (książki: „Inna młodość", oraz „Oni"). Życie 
osobiste człowieka było także tematem dwóch moich 
pow1esc1 „Samotność" i „Zamknięte ocz'jf'. Jest 
także ciągle osią rubryki rozmów z czytelnikami w 
tyg_ „Zwierciadło". Wspominam o tym wszyst "d m 
w ramach żądanej przez teatr informacji o sobie. 
żebyście, droga Publiczności, wiedzieli, z kim macie 
do czynienia. Mianowicie z osobą, której pas ;ą są 

sprawy drobne. Drobne jak cegiełki, z których bu
duje się wysoką budowlę. Są to bowiem sprawy 
drobne tylko dla ludzi, którzy zbyt łatwo szafują 

wielkimi słowami. A wielkie słowa bywają nieraz 
puste bez tamtych, konkretnych, choć może nieraz 
szarych treści. 

Komedia „Czy to jest miłość?" miała już kilka 
premier, nie schodzi z afisza w wielu miastach 
Polski. Ostatnio ujrzała światło sceny w Czechosło
wacji. Zaczęła swój żywot od prapremiery w War
szawie, ostatniej stolicy Polski. Jestem dumna, że 

oto przyszedł czas na jej premierę w p!erwszej sto
licy naszego kraju. Dziękuję za to Dyrekcji teatru 
i Wam, którzy dzisiaj siedzicie na sali. A teraz od
daję głos postaciom na scenie. Postaciom, które wy
myślil:oim, choć nie są fikcją literacką. 

Zofia Bystrzycka 
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MA RIA CH M URZANK A 

KRONIKA 

Sezon teatralny 1963/64 Teatr imienia Aleksandra 
Fredry w Gnieźnie zakoilczył premierą sztuki Jerzego 
Przeździeckiego „Garść piasku''. P"o spektaklu wr..;
czono kosze i wiązanki kwiatów obecnemu ria sp~k

taklu autorowi sztuki, reżyserowi i zespołowi, po 
czym odbyło się spotkanie autora z widzami. 

1 wrześn ia 1964 roku odbyło się zebranie załogi 

teat ru, na którym dyrektor Przemysław Zieliński 

przeprowadził ocenę dz iałalnośc i teatru w sezonie 
1963/64 i podał zamierzenia repertuarowe na sezon 
1064/65. Kierown ictwo teatru u progu poprzedniego 
sezonu postanowiło ulożyć repertuar komunikatywny 
i atrakcyjny, zjednujący życzliwo5ć i zainteresowan ie 
w idza, który po ciężk iej pracy - w trudnych tere

nowych warunkach - ogląda przedstawienie. Cyfry, 
ilustrujące dorobek teatru, podziękowania, które w 
Międzynarodowym Dniu Teatru wpłynęły do Teatru 
im. Aleksandra Fredry, recenzje prasowe i spotkania 

aktorów z widzami, świadczą, że zamierzenia te u 
\v1enczone zostały powodzeniem. Sezon otworzyły 

„Wilki w nocy" Tadeusza Rit tnera, które osiągnęły 

95 przedstawień przy pełnej widowni. Dal iśmy 3 
współczesne sztuld: „Kanada" Jana Kurczaha, „Gar:ść 
piasku" J erzego Przeździeck iego i radziecką satyrę 

D. Ala i L. Rakowa „Groźniejsi od wroga". K la
sykę światową reprezentowała k omedi a Moliera 

„Szkoła żon", która ułatwiła kontakt z młodz ieżą 

s?kol ną, G. Feydeau „Dama od Maksyma" (105 

przedstawier'J), która dała widzom wiele chwil miłej 

rozrywki w okresie karnawału. 

Teatr Gnieźnieński wziął udział w konkursie „Wieś 
bliżej teatru". Dowiózł własnym i autok arami oraz 
samochodam i przedsiębiorstw - 15.207 w idzów wiej 
skich, 5.036 dzieci i młodzieży na przedstawienia 
d ziecięce, zorganizował w ośrodkach wiejskich lub 
dla ośrodków wiejskich 33 spek takle zamknięte, na 
których było 15.096 w idzów; d otarł po raz p ierwszy 



- jako teatr zawodowy - do ośrodków wiejskich 

(Niemczyn, pow. Wągrowiec Witaszyczki k/Jaro-

cina): organizował prelekcje spotkania alttorów 

z widzami \vie~imi; udzielał pomocy amatorskim 

zespołom teatralnym i wypożyczał zespołom ama

torskim kostiumy i sztuki teatralne. /,keję t~ teatr 

prowadzi nadal - mimo zako1'!czenia konkursu. 
\ 

W nowym sezonie teatralnym przewiduje się wy
sta\\·ienie komedii W. Szekspira „Wieczór Trzech 
Krćli", J.P. Sartre'a „Ladacznica z zasadami", Guy 
de Maupassanta „Bel ami" (w adaptacji prof. Mi
kołajtisa), Prospera Merimee „Hiszpanie w Danii", 
Ibsena „Hedda Gabler" i Suchowo-Kobylina „Mał

żeństwo Kreczyńskiego", ze sztuk współczesnych Bys
trzyckiej „Czy to jest miłość " i Obidniaka „Dziew
czyna z manekinem". Dla młodzieży proponuje się 

wystawienie H. Sienkiewicza „Ogniem i mieczem" 
w adaptacji W. Maciejewskiej. Ze;;taw sztuk świad
czy o ambitniejszych poszukiwaniach r epertuarowych, 
dostosowanych do potrzeb naszej widowni i możli

wości realizacyjnych teatru. 

Po przemówieniu dyr. Zielińskiego zabierali glos 
Przewodnicząca Rady Zakładowej Melania Masn:i, 
Przewodniczący Zarządu Koła SPATIF Władysław 

Szypulski oraz sekretarz POP PZPR Edmund Deren
gowski, który przedstawił historię teatru w XX-leciu 
PRL, mówił o trudnościach objazdowych, osi ągnię

ciach artystycznych i pracy w ośrodkach wiejskich. 
Sezon ubiegły przyczynił się do popularyzacji teatru 

w Gnieźn ie i objeździe. 

Kierownict1,vo tea~ru w sezonie 1Q64/65 pozostaje 

bez zmian. Dyrektor i kier. art. Przemysław Zie
liński, z-ca dyrektora Jan Róiewicz, kierownictwo li
terackie - Feliks Fornalczyk, reżyser Krystyna Wy
drzyńska, scenograf Edward Grochulski, kierownik 

muzyczny Ryszard Gardo. 

zespół artystyczny uksztaltował się w następują-

cym składzie: 

Helena Drzewiecka 
Jadwiga Hodorska 
Teresa Lepkowska 
Irena Łęcka 
Halina Łuszczewska 
Barbara Murawianka 
Magda Radłowska 
Eugenia Skorna 
Pola Szmarówna 
Barbara Strzeszewska 
Ewa Zytkicwicz 
Edmund Dcrengowski 
Stefan Drewicz 
Jerzy Gh;bowski 
Czesław Kordus 
Witold Mierzyl1ski 
Kazimierz Miranowicz 
Jan Orsza 
Aleksander Pestyk 
Stanisław Poks 
Stefan Posselt 
Andrzej Saar 
Jerzy Siech 
Władysław Szypulski 
Tadeusz Wieczorek 
Feliks Woźnik 
Henryk Wójcikov:ski 

23 sierpnia, po przedstawieniu „Garści piasl<u", 
odbyło się we Wrześni spotkanie zesp~łu ze ~p_o
łeczeństwem, zorganizowane przez tamteJSZY Od~ział 
TMT. w dni<ich 24 , 25 i 27 sierpnia wystaw10no 
w Borku, pow. Gostyń, komedię G. Fcydeau „Dama 
od Mał{syma", z czego dwa dla pracown_ików _PC:R 
i jedno przedstawienie otwarte dla m1eszkancow 

miasta. 
10 września wystawiono w Gostyniu, w ramach 

obchodu 1000-lecia Państwa Polskiego, XX-leci? ~ol
ski Ludowej i VII wieków miasta, sztukę Przezdz1ec-
hPgo „Garść piasku". 

Dyrektor Przemysław Zielińsk i wziął dn. 19.IX.6~ r. 
udział w spotkaniu z uczestnikami kurs'.-1 ~zkolenio
wego dla kierownil<ów r eferatów i wydzia~ow kultu
ry województwa poznań:;kiego, wygła~zaJąc prele
kcję na temat zadań i osiągnięć Teatru im. Al. Fredry, 



Spotkanie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym 
w Jankgwicach w powiecie poznańskim. 

W dniu 1 marca 1963 roku Ministerstwo Kultury 
i Sztuki, tygodnik „Zarzewie" i „Tygodnik Kultu
ralny" ogłosiły dla powiatowych i wiejskich pla
cówek oraz organizacji społeczno-kulturalnych kon 
kurs pod hasłem „Wieś bliżej teatru". Warunki kon
kursu przewidywały organizowanie zbiorowych wy
cieczek mieszkańców wsi do teatru i upowszechnie
nie sztuki teatralnej wszelkimi dos~ępnymi dla śro

dowisk wiejskich środkami. 

Jury konkursu „Wieś bliżej teatru" pod przewod
ni~twem wicedyrektora Departamentu Pracy Kultu
ralno-Oświatowej i Bibliotek Mini sterstwa Kultury 
i Sztuki ob. Krystyny Grornkowej postanowiło przy
znać spośród nagród ufundowanych przez organi
zatorów konkursu i Zarząd Główny ZMW 
- w kategorii tcutrów za\\·odowych II nagrodę 

w skali ogólnopolskiej w kwocie 35 tys. złotych 

Pań twowemu Teatrowi im. Al. Fredry w Gnicżnie 
Uroczyste zakończenie konkursu, połączone z wrę

czeniem nagród, odbędzie się w Słupsku dnia 24 paź
dziernika 1964 roku. 

W związku z przyznaniem Teatrowi Gnieźnie1isk i e 

mu tak zaszczytnego miejsca w konkursie ogólno
polskim, dnia 24 września 1964 r . przyjechała do 
Gniezna specjalna ekipa terenowa Polskiego Radia 
z Warszawy pod kierunkiem redaktora Krystyny Ły
sarek, która przeprowad ziła \•:ywiad z dyrektorem i 
kierownikiem artystycznym teatru Przemysławem 

Zielińskim, prezesem Towarzystwa Miłośników Tc
ci iru dyrektorem Bronisłavi,;cm Jasińskim oraz p:·zed
stawicielk;:i zc~połu artystycznego teatru Jadwigą 

Hod orską. 

W okresie XIX-lecia T0atru (do 31. 08. 1964 roku 
odbyło się 

147 premier 
7.630 przedstawień, które obejrzało 

2.515.819 widzów. 
203 odwiedzone miejscowości, z c:zego 

119 wsi, miasteczek i miast województwa 
poznańskiego i 

174 miejscowości województwa bydgoskiego 
wrocławskiego, koszalińskiego, łódzkie
go, zielonogórskiego, gd ·1ńskiego, ol
sztyńskiego , \.varszawskiego i szczeciń~ 

skiego. 

Jadwiga Hodorska 
(IRENA) 

Magda Radłowska 
(ANNA) 



E:arhara Murawianka 
(M . LGO'": IA) 

Jadwi ga Bogusz 
(IR ENA) 

Jan Orsza 
(WACŁAW) 

reżyser 

Jerzy Siech 
(JANUSZ) 



Cena zł 3,-

Dział Organizacji 

przyjmuje zamówienia zbiorowe na bilety ulgowe 

w godzinach od 8 do 14. 

Kasa Teatru czynna 

w czwartki , piątki, soboty i niedziele 

od 10 do 13 i od 16 do 19 

Odbiór biletów abonam entowych 

od poniedziałku do środy. 

Informacj e t elef. 22-91 i 22-92. 

Członkowie Towarzystwa Miłośników Teatru 

korzys tają ze zni żki ind ywidualne j. 

Państwowy Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie 
prowadzi 

wypożyczalnię i sprzed aż 

tekstów scenicznych oraz kostiumów 
dla amatorskich zespołów teatralnych 

Przedstawienie trwa 2 godziny 15 minut. 

Projekt okładki 

HALINA RÓŻEWICZ-KSIĄŻKIEWICZ 

Zdjęcia do sztuki 

ANTONI JESMONTOWICZ 

cn ·ezn . Zakł. G - af. G n i ern o - 2500 1nm . '· 58!1 !l. fi4 0-13/392 




