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W cajgowej marynarce, tuląc w palcach kołnierz, 
biegnie truchtem po jezdni armii pracy żołnierz. 

Piąta: wiec metalowców, szósta u włókniarzy. 
Więc truchcikiem, truchcikiem, nagli mróz-towarzysz. 

Zima, praczka gorliwa, namydliła śniegu 
balie placów w burzynach od mydła taniego. 

.Jak pralnia mroźną parą nasiąka ulica, 
słońce, stara żarówka, mdło we mgle prześwieca. 

Sala zebrań, termometr kucnął niżej zera. 
„Towarzysze! Tu zimno jak jasna cholera! 

Na miasto! Na rozgrzewkę! Zapalić ogniska! 
Taszcząc z sądów, z policji stare papierzyska!" 

I znów dalej, o siódmej wiec u kolejarzy. 
Biegnie truchtem, na głodno o dniu wielkim marzy. 

Po dziesiątej - do domu, zadymka, zawieja. 
Miasto - knieja odludna, śnieg za kołnierz wieje. 

Pali kciuk odmrożony w rozdziawionym bucie, 
Ale tli się nadzieja - rozżarzony drucik. 

Śn1ierć na gruszy 

Polska commedia dell'arte 

Twórca Przed kilkoma laty zetknąłem s ię w P a-
ryżu ze Stefanem Priacelem, przyjacie

lem Barbusse'a i współtowarzyszem jego pracy w przedw o
jennym „La Monde". Priacel jest bardzo niepowszednim 
człowiekiem : dość powiedzieć, że on to właśnie pomagał 

Nkrumahowi przy opracowaniu literackim jego książk i 

o Gha nie. Ciekawszą jednak dla nas od t ego szczegółu 

informacją jest, że był on pierwszym publicystą na świeci e, 

który napisał w roku 1945 wielki, piękny reportaż o Polsce 
powojennej („Mission en Pologne" w „Lettres Fran~aises"). 

W rozmowie z nim dowiedziałem się, że dobrze znał Bruno
na Jasieńskiego i że korespondował z Witoldem Wandur
skim. W pewnej chwili wyjął z biblioteki jakieś papiery. 
Był to polski egzemplarz zaginionej sztuki Wandurskiego 
„Raban'', który przywiozłem do kraju, wraz z listem 
polskiego pisarza do Priacela. 

Ciekawy to list ! J est w nim nie tylko coś z autobio
grafii ; można tu znależć także wyraźnie zaznaczoną syl
wetkę Wandurskiego. Oto parę wyjątków z tego listu : 

„Zbieglęm przed procesem z Polski i siedzę obecnie 
pod Gdańskiem, w Gleskau, nad morzem. Jestem jeszcze 
bardzo zmęczony i w yczerpany n erwowo (żona z dzieckiem 
rocznym pozostała w Łodzi) - wobec czego nie moglem 
Wam na czas dostarczyć przyobiecanych artykułów (chodziło 

o a rtykuł o Łódzkiej Scenie Robotniczej. Przyp. A. S.). 
Stoi przede mną obecnie w całej ostrości pytanie: co 

ro bić dale j („.)? Osiedlić chciałbym się na Zachodzi e. Znam 
n iemiecki - i napisałem do swych przyjaciół w Ber linie, 
by mi udzielili wiadomości co do warunków pracy w st o
licy N iemiec. Miałbym wielką chęć na Paryż - ale, jak 
sami wiecie, nie znam języka. Czy z tym, co umiem 
mógłbym sobie dać na r azie radę ? I czy są widok i nn 
pracę zarobkową wśród robotników - względnie inną 

w Paryżu?" 
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Oto kilka słów pisarza, którego uwięziono za udział 

w kampanii wyborczej roku 1928, gdzie występował jako 
jeden z przedstawicieli partii komunistycznej. Zwolniony 
po kilku tygodniach z więzienia dzięki staraniom towa
rzyszy, a może i dzięki protestowi szeregu wybitnych pisa
rzy, na skutek decyzj i partii wyjeżdża do Gdańska. Stamtąd 

właśnie pisze do Priacela przytoczony wyżej list, który 
dosadnie maluje stan człowieka na rozdrożu, człowieka, 

który w wieku niema l czterdziestu lat musi rozpocząć życie 
od nowa. Jak wynika z listu, próbuje osiąść na Zachodzie; 
ostatecznie jednak trafia przez Berlin do Związku Radziec
kiego, gdzie obejmuje w Kijowie kierownictwo polskiego 
teatru. PrzygDtowuje tu „Sen srebrny Salomei" w swojej 
przeróbce, a także współczesne mu utwory o tematyce ro
botniczo-chłopskiej, takie jak „Rzecz gromadzka" Jasień

skiego, „Proletariat" Broniewskiego, własną „śmierć na 
gruszy" oraz inne. 
Właściwie, powinien się czuć szczęśliwym. Marzenie 

o teatrze robotniczym wypełniało całe jego dotychczasowe 
życie. Wiersze zaczął pisać dość późno, gdy zbliżał się już 

do trzydziestki, i idee społeczno-polityczne, którym hołdo
wał, nie zawsze znajdowały dla siebie odpowiednik w jego 
liryce. Teatr natomiast ... Teatrem pasjonował się zawsze, 
wierzył w jego wielką rolę społeczną, i j uż w dwa lata 
po powrocie z Rosji, dokąd zapędziła go zawierucha wo
jenna, w roku 1923 obejmuje kierownictwo jednego z ze
społów robotniczych w Łodzi. Jest równocześnie organiza
torem, autorem, adaptatorem i reżyserem - mimo wątłego 
zdrowia, niestrudzonym w swej pracy. 

J ego szczególną cechą jest niemal fanatyczny upór, 
z jakim usiłuje przyśpieszyć nadejście upragnionego świata 

sprawiedliwości społecznej. Nienawidzi wszystkiego, co jest 
meszczaństwem, nienawidzi oportunizmu, zakłamania, sen
tymentalnej łezki. Ma w sobie coś z Marata. Nienawiść 

łączy się w nim ze zgrozą. W jego wierszach miasto jest 
„knieją odludną", chciałby pochować stary świat „w ogrom
nej drewnianej trumnie", marzy o chw ili, gdy zacznie się 

„dezynfekować Europę kłębami dymów", gdyż „ogień uzdra 
wia". Wówczas, gdy pisał te słowa, nie przypuszczał, że 

po latach kilkunastu staną się straszliwą rzeczywistością . 

Okazało się, że ogień nie uzdrawia. 
To ten fanatyzm właśnie zaprowadził go do lodowatej 

próżn i , gdzie już jako redaktor pisma lewicowego „Dżwig-
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nia" zwalcza ł Witkacego i poróżnił się w spor ze o istotę 
poezji ze swym przyjacielem, Władysławem Broniewskim ; 
z tym to poetą oraz ze Stanisławem R. Standem zorganizo
wał swego czasu, w r oku 1925, grupę poetów proletariackich 
„Trzy salwy". 

J ego praca teatralna w Kijowie spotkała się z poważ
nymi przeszkodami: oskarżono go o „oportunizm nacjona
listyczny". Rehabilitacja nastąpiła w dwadzieścia lat póź
niej. 

J est właściwie Wandurski autorem „unius dramatis" -
jednej, arcyciekawej sztuki, k tóra prawdziwie s ię liczy 
w jego twórczym dorobku - „śmierci na gruszy". Było 

wielu takich a utorów, któr zy przetrwali dzięki jednemu 
tylko dziełu. Lecz w tym wypadku to dzieło stworzone 
zostało przez człowieka, który jest odzwierciedleniem -
i t o odzwier ciedleniem t ragicznym - swej bur zliwej epoki 
i jej walk. 

Dzieło Powtarzam: jest Wandurski autorem jed
nego dzieła, „Śmierci na gr uszy". Nad in

nymi, takimi jak jego burleska polityczna „Gra o Herodzie" 
(wydana drukiem w rok u 1926), lub dramat „Raban " (wy
stawiony w Moskwie w roku 1932), zaciążyła troska o ich 
walor agitacyjno-propagandowy. W „śmierci na gruszy·• 
natomiast autor świadomie dążył do „przer zucenia pomostu 
od teatru średniowiecznego do komedii nowożytnej" i spro
stał postawionemu sobie zadaniu, nie sprzeniewierzając się 
przy tym wyznawanym pr zez siebie ideom teatru społecz
nego. 

Na źródła swej sztuk i sam wskazuje w wywiadzie: 
„Badałem starą commedię deU'arte, polski e komedie rybal 
towskie, wczesnych romantyk ów, K arola Gozziego ... " A na
s tępnie : „Wyrzeklem się na razie idei i psy chologii, pocią
gał mnie świat masek, marionet ek, figurynek ... " 

Nie zapominajmy o czasach, w jakich te słowa były 
pisane. Nie było to odosobnione wyznanie wiary teatralnej. 
Grubo wcześniej już dążył do stworzenia na scenie „świata 
masek, m a rionetek, figurynek" wielki Craig. Z psychologi
zowaniem na scenie walczył zarówno P iscator w Niem czech, 
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jak twórca teatru „biomechanicznego" - Meyerhold w Rosji. 
Wielką jednak zasługą Wandurskiego jest to, że w okresie 
triumfu u nas teatru mieszczańskiego, w okresie gdy na 
scenie panowali Kiedrzyńscy i Fijałkowscy, wystąpił z pró
bą stworzenia sztuki, w której pragnął - jak to określa -
skorzystać ze „schematu mitu". Mitem tym była nowa 
odmiana motywu walki ze śmiercią. Nowość tego motywu 
u Wandurskiego polega na tym, że śmierć nie z•ostaje zwy
ciężona przez bohatera, lecz sama postanawia zastrajkować. 

Przemawia przy tym do św. Piotra językiem ulic i hal 
targowych, językiem przekupki lub starej żebraczki: 

„Ładu na ziemi żadnego. Wszystko na opak. Nic już zro
zumieć nie mogę ( ... ) Dzierlatki smarkate, co to im żyć nie 
umierać - same na kosę włażą ( ... ) Kaleka zaś jaki, co 
mu na wojnie kulasy poobrywało - nie daje mi się. 
A kąsa, a gryzie - nic nie poradzę". św. Piotr daje się 

wreszcie ubłagać Kostusze. Na skutek tego następuje ... 
klęska nieśmiertelności, z jej wszystkimi zabawnymi pe
rypetiami. 

Jest w tym skrzyżowaniu elementów rubasznych z fi
lozofią społeczną coś, co przypomina „Totentanzalphabet" 
starego Holbeina, gdzie śmierć prowadzi za sobą cały ko
rowód biedaków i możnych tego świata. Jest w tej sztuce 
pogłos „Stund ist aus" Behama i coś z wesołej makabreski 
sztychów angielskich, gdzie śmierć jest potraktowana jako 
zwykła śmiertelniczka . 

Nie sposób przy tym nie zaznaczyć, że Wandurski wal
czył nie tylko z teatrem mieszczańskim - walczył również 
ze wszystkim, co uważał za „czystą sztukę". Nie wątpiąc 
ani chwilę w rolę służebną teatru (i w ogóle sztuki) w sto
sunku do zadań i obowiązków społecznych, zwalczał gwał
townie - jak już wyżej była o tym mowa - „czystą for
mę" Witkacego i jego metafizyczne nienasycenie. Czy 
słuszność była po jego stronie? Odpowiedź byłaby symplifi
kacją zagadnienia. Sprawą istotną jest, że reprezentował 
w naszej dramaturgii przeciwny biegun teorii teatralnej, że 
wyznawał to samo co Majakowski, Piscator i Meyerhold. 

„śmierć na gruszy" nie miała w Polsce przedwojennej 
łatwego żywota. Burzliwie zareagowała na sztukę m. in. 
kołtuneria a niekiedy i niekołtuneria w Krakowie, gdzie 
18 stycznia 1925 odbyła się w Teatrze im. Słowackiego jei 
premiera. Na jedno z pierwszych przedstawień przybyła 

dość licznie bojówka endecka, która usiłowała przerwać 
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przedstawienie. Ostatecznie, po sześciu spektaklach policja 
zakazała dalszych, w trosce o „utrzymanie porządku pu
blicznego". W roku następnym sztuka została wystawiona 
w czechosłowackim Brnie, po czym musiała czekać niemal 
lat czterdzieści na ukazanie się w Polsce - już pow~jen

nej ... 
Autor sam podkreślił charakter schematyzacyjny swego 

„mitu", podobnie jak jego źródło: polską komedię rybał

towską, polską commedię dell'arte. W ten sposób dał in
scenizatorom pełną swobodę scenicznego traktowania swe
go nowoczesnego moralitetu. 

Moralitetu społecznego ... O tym bowiem zadaniu sztuki 
nieodstępnie myślał Witold Wandurski, gdy wraz ze swymi 
najbliższymi towarzyszami pracy oświadczył: 

„Pracujemy dla przyszłości z pelnym poczuciem, że ona 
do nas należy, że kiedyś w warunkach pelnej swobody bez 
porównanie szerzej i skuteczniejszej pracę naszą prowadzić 
będziemy ... " 

Tragizm Witolda Wandurskiego jest utajony również 

i w tym, że nie sądzone mu było stać się uczestnikiem tych 
przyszłych, z takim utęsknieniem oczekiwanych czasów 
i prac - i sprawdzić, w jakim stopniu odzwierciedliły one 
jego wizję nowego świata . 

ANATOL STERN 
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DANIEL MRÓZ 
PRO.JEKT KOSTIUMU 

WITOLD WANDURSKI 

For111a istotą twórczości teatralnej 

Forma. To znaczy: styl gry aktorskie.i, inscenizacja, 
oprawa sceniczna. Razem: wysiłek twórczy zespołu (teatral
nego) dla zespołu (widowni). Czyli : jedyny sposób zamani
festowania swego istnienia, jedyny przejaw życia teatru. 
Teatr pozbawiony własnej formy (realizacji scenicznej ja
kiegokolwiek utworu) właściwie nie istnieje. Nie ma racji 
bytu. Może być zastąpiony przez książkę. Wówczas czytelnik 
wyobraźnią twórczą stwarza sobie niezbędną formę - ko
nieczny warunek istnienia sztuki scenicznej. 

A więc: nie treść, nie idea - lecz forma stanowi istot<;> 
teatru twórczego, teatru żywego. Forma .iest jedyną treścią 
widowiska teatralnego. Tylko przez formę uzewnętrznia się 
treść sztuki. Uwypukla s ię. Żyje. Formuje. Lub deformuje. 

Bez tworzenia formy - nie ma teatru. Jest tylko 
parlofon. Skrzynka - rezonator do powtarzania słów autor
skich. Przesylacz treści pojęciowej utworu. 

Forma daje sztuce zabarwienie emocjonalne. A więc -
stwarza życie . Forma - przez emocjonowanie widza - jest 
jedynym przewodnikiem prądu twórczego, który galwani 
z uje martwego trupa treści: manuskrypt sztuki. Forma 
stwarza przed widzem realno.~ć. 

Stąd wniosek: forma w teatrze bynajmniej nie ma 1w 

celu stwarzania piękna. Piękno jest rzeczą względną. Za
leży od percepcji odbiorcy. Od jego nastawienia. Przygo
towania. Stosunku do świata. 

A forma teatralna ma na celu zemocjonować widza. 
Zasugestiować go. Zmusić do przyjęcia stworzonej przez 
teatr realności. Wszystko jedno - czy będzie to realność 
„życiowa" czy inna. 

Inny wniosek: „czysta forma" w teatrze nic ma racj i 
bytu. Czysta forma może zająć estetę o specjalnym nasta 
wieniu. Estetę, który ma czas na kontemplację. Czysta 
forma może mieć jeszcze zastosowanie w poezji, w plasty
ce - bo może czekać na odbiorcę. Zresztą, poezja i pia-



styka z natury swej są statyczne i przeznaczone dla 
indywidualnego odbiorcy. A teatr jest dynamiczny i ma 
odbiorcę zbiorowego. Widowisko teatralne istnieje nie tyle 
w przestrzeni, co w czasie. Czekać nie może. Albo natych
miast podbije widza - albo go straci na zawsze. Forma 
teatralna musi być agresywna. 

Praktycznie: czystej formy w teatrze nie ma, nigdy 
nie było. I nie będzie. „Czysta forma" Witkiewicza - to 
„czysta z kropelkami". Rolę „kropelek narkotycznych" 
odgrywa tu cały bardzo pokaźny kompleks nałogów psy
chologicznych z okrescu dekadencji. Z roku 1900, jak to 
słusznie kiedyś odnotował T. Peiper. „Czysta forma" Wit
kiewicza zmącona jest przez „bebechową życiowość" Z!nacz
nie więcej niż się to wydaje autorowi. I właściwie: jest 
zawadą. Krępuje teatr w poszukiwaniu własnej formy 
emocjonującej. Sztuki St. Ign. Witkiewicza wywołują wśród 
snobów śmiech. A przecież pisane są - dla snobów. I sno
bom mają dać „wstrząs metafizyczny". Niemożliwe. 

Trzeci wniosek: forma teatralna wynika calkowicie 
z potrzeb widowni, nie zaś z widzimisię autora lub kierow
nika widowiska. Zadaniem jej bowiem nawiązać jak naj
ściślejszy kontakt z widzem zbiorowym. Zbadać jego apa
rat odbiorczy. Wyzyskać nastawienie psychiczne widowni. 
Inaczej bowiem nie zasugestionuje się jej. Aktor nie zemo
cj onizuje widza, jeśli zastosuje nieodpowiednią formę gry. 
A zemocjonizowanie widza i narzucenie mu w formie zor
ganizowanej wizji teatralnej - która winna być tylko 
skondensowaniem nieuświadomionych potrzeb duchowych 
tego widza - jest głównym i jedynym zadaniem twórczej 
.formy teatralnej. 

A więc forma widowiska teatralnego zależna jest od 
widowni. Każda epoka ma inną widownię. Każda epoka 
ma inną formę widowiska teatralnego (np. „Hamleta"). 
Inny styl. A styl widowiska teatralnego - czyli forma 
teatralna jest jedynym zamanifestowaniem istnienia teatru. 
Zmiana stylów - zmiana formy uzależniona od zmian " 
widowni: oto dziej e ewolucji teatru. Wszystko inne jest 
uzurpacją literatów i profesorów literatury. 

I wreszcie - wniosek czwarty: teatr naszych czasów -
polski teatr powojenny - nie wyrobił sobie jeszcze włas

n ej formy teatralnej; czyli: współczesny teatr polski w po
szukiwaniu formy odbija tylko ferment, jaki się odbywa 
na widowni, reprezentującej społeczność polską. Kryzys 
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Sl\tllEilC NA G1lUSZY 
Zabawa sceniczna w trzech aktach 

Adaptacja 

J erzy Broszkiewicz i Teodor Mierzeja 

W prologu wier sz Juliana Tuwima 

Inscen izacja i reżyseria 

JÓZEF SZAJNA 

Scenografia 

DANIEL MRÓZ 

Asystent reżysera 

A NDRZEJ BIELSKI 

prem iera I uty 1968 
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ŻOŁNIERZ I - KSIĄDZ 

ŻOŁNIERZ II - CHŁOP 

Inspicjent 
K AZIMIERZ OSTROWICZ 
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- EDWARD APA 
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V-Dyrektor JANUSZ PŁAWIŃSKI 
==================--========-========-==·-~~~ 

Kierownik Techniczny 
Ja n Adria n Urban 

* 
Główny Elek tryk 
Henryk J anowski 

* 
Kierownicy P racow ni : 

Krawieckie j 
Eust achia Leś 
J ózef Podolski 

* 
P er ukarskie j 
Stanisław Kołodziejczak 

* 

Mala r skiej 
Władysław Dach 

Stolarskiej 
Józef Stepck 

* 

Akustyk 
M a ciej P rasek 

formy w teatrze polskim jest odbiciem kryzysu socjalnego. 
w społeczeństwie polskim. Mieszczaństwo nie traktuje już 

teat r u serio. Teatr przestał być zwierciadłem zainteresowań 
mieszczaństwa polskiego. Łyk szuka w teatrze tylko roz
rywki, zabawy. F orma, innowacja formalna interesuje go 
nie jako środek emocjonalny, udostępniający zwiotczałą 

j uż treść - lecz jedynie jako zastrzyk kokainy przeciwko 
n udzie ·przesytu, przeżycia, jałowości i impotencji ducho
wej. Łyk nudzi się na dramacie - woli kabaret: tu - jak 
w „Perskim Oku" lub „Qui pro quo" - „forma" dopinguje 
go jeszcze, bawi, „rozrywa". A koncentracja - zgoła mu 
to niepotrzebne... Starszy organizm żąda tylko podniet.-

Dlatego: · 
wszel kie próby regeneracji teatru - przez re

generację formy - spelzną na niczym, dopóki nie zmieni 
się widownia, dla której nowa forma teatralna będzie za
razem nową treścią, ożywiającą i emocjonującą. Lecz forma 
ta oprzeć się musi wówczas na zgoła innych przesłankach 
psychologicznych niż dotychczas. Tymczasem zaś wszystkie 
próby regeneracji teatru zachodnioeuropejskiego skazane 
są na wegetację jałową. Na bujanie w próżni. Na „ekspe
rymenty estetyczne" pozbawione szkieletu ideologicznego 
i żywego miąższu emocjonalnego. 

Na tych kilku - apodyktycznych i nie popartych przy
kładami i argumentami - twierdzeniach (z braku miejsca) 
poprzestaję. Pozostawiam pole do dyskusji. 

(artykuł ogłoszony w „Zyciu Teatru" , r. 1925, 
nr 50-51- 52, s. 382- 383) 



DANIEL MRÓZ PROJEKT KOSTIUMU 

W and urski do Broniewskiego 

Łódź, 23 marca 1926. 

K ochany chłopcze! 

Dziś otrzymałem twój l ist, w którym piszesz o „Hero
dzie" 1• Sprawiłeś m i niebylejaką radość. I chociaż wczoraj 
wysłałem ci już jedną epistołę - rżnę list następny. 

Mówię: radość. B o - w yznam - było to dla mnie 
niespodzianką, iż „ H erod" przypadł ci do gustu. Pisałem 
to-t o w pośpiechu, w trzy noce, nie zdążyłem oszlifować, 
t rzeba było „ganiać", by zdążyć n a zapusty. Pisałem po 
kawałku i n atychmiast, kawałkami, robiliśmy próby. Może 
dlatego właśnie jest t en drobiazg tak sceniczny i widocznie 
żywy, skoro nawet w czytan i u zmusił cię do śmiechu. 
Ko mizm w grze uwypuk la się zn acznie, bo i kostiumy 
i r uch i dobra recy tacja w raz z muzyczką przyczyniają 
się znacznie do uw ypu klenia tekstu. Kiedy pisałem, nie 
zastanawiałem się zbytnio, czy jest w tym „sztuka" czy 
nie, i chodziło mi tylko o to, by rzecz była ostra, pla
styczna i zrozumiała d l a k aż d e g o. Co do tego ostat
n iego punktu, to otrzymałem już n a próbach satysfakcję: 
obecni członkowie związku budowlanego, murarze i cieś le, 
od razu się zainteresowali „ H erodem " i zachwycali się, 
że t o „takie zrozumial e, po prostu łopatą każdymu do łba 
kładzie ... " 

Co tu dużo gadać? Ucieszyłeś mnie bardzo tymi ki lku 
Lini jkami, które „ H erodowi" poświęcasz. Bardzo liczę się 
z twoim zdan i em - zwłaszcza w prawach poetyckich -
bo wiem, że nie zełżesz i jak trzeba to i kłonicą dasz po 
łbie, n ie patyczkując się zbytnio z wyczuloną ambicyjką 
autorską. Są więc widocznie w „Herodzie" i pewne walory 
pozaagi tacyjne (a takie są!) - skoro nawet ciebie zado
woliły. I pewno j est humor, jeśliś się śmiał. A Schiller 
mi kiedyś - w „ Redu cie" jeszcze, przed 3 laty - powie
dział, że jestem pozbawiony poczu cia humoru. Z daje mi 
się j ednak, że raczej mógłbym to zastosować do Schillera, 

t Ch odzi o przeznaczoną dla teatrów robotniczych sztukę Wan
durskiego „Gra o Herodzie, Mięsopust proletariacki" wydaną 
przez „Książkę" w 1926 r. Broniewski wystawił tę sztukę w pro
wadzonym przez siebie warszawskim T eatrze Robotniczym. 
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chociaż go bardzo lubię i cenię w nim wysoko niepospolity 
t alent reżyserski. M ój h umor jest n ieraz cham ski, „rabe
laisowski" (jak to zauważył jeden z krytyków czeskich 
z powodu _ „Sm ie rci na grWiZY"), ale zawszeć - humor. 
I to w znaczeniu angielskim - jako pewne nastawienie 
fizjologiczne. Kto m nie bliżej zna, ten to stwierdzić może. 

W każdym bądź razie pozwól, że cię wycałuję z dubel
tówki za poczciwe słowa i m ocno ci lapę uścisnę. Tak m nie 
szczują zewsząd, t ak na gwałt chcą utrącić moje prawo 
do „liter atury", imputując mi wszystko (publicystykę, agi
tatorstwo, „inteligencję'', ba, naw et „trochę wiedzy" i -
miejscami - „głębię", myślową oczywiście) - imputując 

mi wszystko, t ylko nie t alent p isarsk i (i już p od żadnym 
pozor em - poetycki), że wsze lkie poczciwe s łowo ze strony 
nielicznych szczerych przyjaciół-pisarzy dodaje mi otuchy 
i utrwala w uporze pisarskim. 

Mile mi bylo - zrozum - czytać to, co piszesz o „Sa 
dzach i zlocie". Ale pozwól, że będę szczerym: w ydaje mi 
się, że jesteś dla mnie zbyt poblaźliwy. Ja wiem, że nie 
jestem wybitnym „poetą", ale to mnie jakoś wca l e nie 
martwi. Jeżeli jednak i w tych rzeczach, k t óre zebrałem 

w „ Sadzach i zl ocie", „stoję na poziomie" i jestem trochę 

inny niż lirycy skamandr ylowi, to i to m i wystarcza„ 
W każdym bądź razie widzę, że cię nic w zbiorku moim 
nie razi, że można to j ednak „przeczytać od deski do 
deski" - a to już wie l e, wobec powodzi rozmaitych 
„Tęten" 2 (nie moglem jakoś tego „ do deski" doczytać ... ). 
Co do „Kino-dramatu", który to wiersz pierwotnie wy
rzuciłem ze zbiorku i dopiero w ostatniej korekcie go 
wlączylem, to, istotnie, w ydawalo mi się, że jest w tym -
mimo błahości sentymentalnej - pewna „ droga do wy
nalazku poetyckiego". Cieszy mnie bardzo, że i t w ój niuch 
poetycki uchwycił, o co mi t u chodzi. 

Pewno cię zdziwiły wielokropki w „Agitatorze" i „Do 
panów poetów"? 3 Otóż, wyszło istotnie śmiesznie: w „3 sal
w a.eh" jest, a w tom ie wydanym po 5 miesiącach t ego 

2 Aluzja do wydanego wtedy tomu poezji Jana Brzękowskiego 
„Tętno" (Kraków 1925). 

3 W wierszu „Agi tator" w zwrotce: 
„Na miasto! Na rozgrzewkę! Zapalać ogniska! 
Taszczyć z sądów, z policji stare papierzyska!" 

wykropkowano słowa: „sądów, z policji". W ostatniej zwrotce 
wiersza „Do panów poetów" w zdaniach: 

„Czas już wysadzić w powietrze Paryże, Londyny! 
Czerwony kogut niech lata po słodkiej warszawie!" 

wykropkowano fragmenty: „Czas już wysadzić w powietrze" oraz 
„Czerwony kogut niech lata". 
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brak. Jak gdybym się zląkł cenzury. A naprawdę, t o 
wyszło tak: „Sadze i z/oto" miały się ukazać j eszcze pr zed 
„3-m a salwami" i wszyst kie trzy kor ekty były już w p o
czątku października gotowe. A t en T eiz j ucha zwlekał -
nie wiem dotychczas, dlaczego (widocznie przestraszył się 

aresztu Stacha 4 i r ecenzji o „3 salwach" Eiger a) - i za
murował gotową już książkę n a składzie. Przez 4 miesiące 

toczyłem z nim zażartą walkę, aż wreszcie t errorem n iemal 
zmusiiem go do w ypuszczen ia tom u w .~wiat. W ten spo
sób - nie mając już możności wypełnienia lu ki - m u 
siałem zostawić wie lokropki w tomie. Skądinąd, może to 
uratowało tom przed cenzurą krakowską, któr a m a mnie 
na ok1t po „Śmierci" i która, jak ci wiadomo, nie powsty 
dziła się pokrajać „św. Joanny" Shawa, potem, jak w War 
szawi e grano ją w całości. 

J eszcze co do „Heroda". Mam wrażenie, że udało mi 
się napisać rzecz polską, z ducha i formy, nie bacząc 
na treść międzynarodową. O to wszak chodzi. I pewien 
jestem, że m oż n a pisać rzeczy aktualne, o podkładzie 

polity czno-rewolucyjnym, a jednak artystycznie wartościo
we. I polskie, nie naśladowane. 

(fragmenty jednego z listów Witolda Wandur
skiego do Władysława Broniewskiego, podanych 
do druku przez Feliksę Lichodziejewską 
„Miesięcznik Literacki" nr 3/1967) 

4 Stanisław Ryszard stande był wówczas aresztowany za swą 
działalność polityczną. 

WLADYSŁA W BRONIEWSKI 

D o przyjaciela 

Przyjacielu, los n as poróżnił, 

R ozstajemy się obcy prawie, 
T y do Łodzi wracasz - ja w próżni, 

W śnie zostaję, w obcej War szawie. 

W iem , na diabła Ci być poetą, 
ćwierkającym lirycznie świerszczem: 
S topy parzy Ci łódzki beton, 
Każdy krok w Twoim dniu jes t w ierszem . 

„. P rzyjacielu, czemuś nie pojął, 
Skąd krew pieśni i moc jej czerpię? 
Jeśli w ierszem staję do boju , · 
W ier szem kocham i wierszem cierpię. 

Nie pozwolę nikomu dotknąć 
H arfy mej - ze stu żył - stu strunnej, 
Będę niósł ją - groźną, samotną -
Choćby cięższa była od trum ny„. 



Od rezysera 

Przywrócenie z zapomnienia twórczości dramaturgicznej 
przedwojennego awangardowego poety Witolda Wandur
skiego wymagało adaptacji jego u tworu, aby w warstwie 
społecznego moralitetu osnuta na tle bajki ludowej „Smiert
ka na gruszy" mogła dzisia j zainteresować widza równic 
żywo jak pr zed laty. 

Wersja obecna odbiega od przedstawienia zrealizowa
nego przeze mnie w roku 1964 w Teatrze Ludowym w No
wej Hucie, różni się też od inscenizacji przygotowanej 
w dwa Iata później dla Teatru „Ateneum" w Warszawie. 

Na spek takl składają się: 

a) sytuacje wymyślone 

b) gra - zabawa 
c) ograny weryzm i jego uproszczenia 
d) a literacje i metafora 
e) gest i r uch zderzeń 
f) stylizacja i abstrakcja 
g) synteza i an tykompozycja. 
Poet yka tej inscenizacji zbliża nas zarazem d o wy

obrażeń małego m iasteczka i osobliwości z „lunaparku". 
Jego dziwności i cudom podlegają wyobrażenia o niebie 
i ziem i. Gra - zabawa, proponowane tu sytuacje fikcyjne 
są bliskie dowolności spotykanej w cyrkach, gdzie nurt 
naiwności i śmieszności przeplata się z wielkomiejską pre
tensjonalnością, zder za się z grozą wojny. 

W gr ze aranżowanej śmierć raz pojawia się jako młoda 
kobieta, to znów jako prymitywna kostucha. 

Role mężczyzn grają tu kobiety i naodwrót, a „brody 
mogą być doklejane" widocznie. 

Rozbicia roli „monolitu" dokonuje tu ak tor przez grę 
komponowaną z przenośnym rekwizytem - przedmiotem 
(obiek tem fetyszyzacj i). Możliwości dla improwizacji od
na,jduje w wieloosobowości upoważniającej go do naocz
nych przeobrażeń w akcj i. Konstrukcję przedstawienia 
stanowią zdarzenia n ieporównywalne ze zjawisk ami nas:i:ego 
życia, które w sposób bardziej lub mniej odległy dookreś-
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łają się w zderzeniach . J est to montaż (teatralne collage?), 
k tórego ciąg faktów pozornie sobie obcych jest zespolony 
w nurcie metaforycznych znaczeń i ich zjawisk - „sen
sacji". 

Przenikanie wartości obrazu w t ak pojętym teatrze 
dokonuje się tu poprzez integrację ruchu z plastyką, dźwię

k u ze światłem. Na t ej obserwacji oparte wydarzenia 
zmierzają d o wywołania spięć i zakłóceń, do zdynam izowa
nia i skondensowania napięć d ynamicznych. 
Wykraczając poza przesłanki czysto rozumowe - zja

w iska te nie podlegają kryteriom wyłącznie racjonalnym, 
ujawniają się nam w warstwie pojęciowej i wyrazowej, 

JOZEF SZAJNA· 

WDN - Zam. 1052/68 - 3000 - R-7/133 

Początek przedstawień wieczornych godz. 19.15 
Dyrekcja i Administracja Teatru 

Wrocław, ul. Rzeźnicza 12 

Telefon 
Centrala 432-76 
Dyrekcja 387-73 
Org. Widow. 437-62 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Dział Organizacji 
Sprzedaży od godz. 8 do 15. Telefon 437-62. Bilety indyw i
dualne w kasie teatru od godz. 10 do 13 i o1 16 do 19.15. 
Przedsprzedaż biletów: „Orbis" - Rynek 38 codziennie 

oprócz niedziel i świąt w godz. 10-18. 
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