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ALBERT CAMUS O ABSURDZIE 
I SENSIE ŻYCIA 

Albert Camus, początkowo zwolennik teatru do
raźnie politycznego (w Oranie), dochodzi z cza
sem do wniosku, że sztuka teatralna musi za
wierać prawdy głębsze, uogólnione, musi po
sługiwać się metaforą, zamkniętą w artystycz
nej konstrukcji intelektualnej. Stal się wyznaw _ 
cą (i współtwórcą - jako dramaturg) „teatru 
zdolnego do budzenia ludzkich sumień''. 

Zarówno w eseistyce, jak i w prozie powieś
ciowej i w dramacie Camus podejmuje przede 
wszystkim problem, który od wieków nurtuje 
ludzkość: jaki jest sens życia? jaka prawda 
może życiu nadać ten sens? - Punktem wyjś
ciowym tych poszukiwań jest laicka postawa 
pisarza, a więc świadomość, że dla człowieka 

1 iczy się tylko okres od urodzenia do śmierci. 

Twórczość Camusa dojrze\vała niewątpliwie w 
kręgu filozofii egzystencjalistycznej , którą 

z.wykliśmy łączyć z nazwiskiem drugiego wy
bitnego pisarza i myśliciela francuskiego 
.Jean Paul Sartre'a . .Jednakże satrowska teoria 
absurdu egzystencji (absurd życia wobec nie
uniknionej śmierci) nabiera u Camusa innych 
n•ieco barw, ponieważ Camus był nie tyle filo -
zofem, ile moralistą, który w obliczu hitlerow
skiego upodlenia człowieczeństwa odczuwał po
trzebę budzenia ludzkich sumień. 
Taką właśnie funkcję wyznaczy! teatrowi. 

twierdząc, że im pełniejszy obraz cz!ovvieka na 
scenie, tym bardziej walka o dobry teatr utoż
samia się z walką o nową koncepcję człowie

ka. 
Dla Camusa teatr - to spotkanie widza z 

samym sobą" , a problem aktora - to problem 
człowieka, bo dwoistość natury aktora (dystans 
pomiędzy jego osobowością a rolą) jest obrazem 
dwoistości natury ludzkiej , obrazem „konfliktu 
między tym, co osiągnąć możemy, a tym, co 
byśmy chcieli:" 



'' ... Co dnia dowodzi on (aktor - przyp. 
k.k.c.) tej zapładniającej prawdy, że nie 
ma granicy między tym, czym człowiek 

chciałby być, a tym, czym jest. (..„) W cią
gu trzech godzin musi doświadczyć. i wy
razić na scenie czyjeś koleje losu. To 
znaczy - zatracić się po to, aby się od
naleźć. W ciągu trzech godzin dochodzi 
do kresu tej drogi bez wyjścia, którą 

człowiek z widowni przemierza przez ca
łe życic". 

(„Mit o Syzyfie") 

Widząc życie jako „drogę bez wyjścia", usiłuje 
więc Camus odnaleźć taki sposób jej przebycia, 
który nadałby jednak sens naszemu istnieniu. 

W jednej z ostatnich jego nowel p.t. „.Jonas 
albo artysta przy pracy" główny bohater -
malarz - przystępuje do stworzenia dzieła swe
go życia. Przez szereg miesięcy pracuje w cał

kowitym odosobnieniu, aby wreszcie na uro
czyście otwartej Wystawie zaprezentować zain
trygowanym krytykom i publiczności przedziw
ny obraz: na wielkim białym płótnie widniało 

jedno tylko słowo, którego środkowa litera nie 
była całkowicie czytelna. Nie wiedziano, czy 
ma to być słowo SOLITAIRE czy SOLIDAIRE; 
czy artysta głosi samotność człowieka, jego 
wyobcowanie i bezradność wobec absurdu ży

cia, czy też konieczność poczucia wspólnoty 
i wspólnego podejmowania walki z owym ab
surdem. Dystans tych dwóch pojęć określa dro
gę, jaką przebył Camus w swoich poszukiwa
niach sensu ludzkiej egzystencji. 

W swoich dz·iełaeh ukazywał człowieka w 
różnych układach i różnych sytuacjach loso
wych, ale zawsze stawiał go wobec dylematu: 
czy poddać się absurdalności życia i zrezygno
wać z walki - czy też zbuntować się przeciwko 
niej i walczyć z peł11ą świadomością niemoż-

ności przezwyciężenia tego absurdu. Syzyf 
w „Micie o Syzyfie" jest szczęśliwy, osiąga

jąc szczyt góry, chociaż wie, że za chwilę nie
siony przez niego głaz stoczy się znów na dół 

i że znowu czeka go ta sama męka dźwigania 
ciężaru. vV tym beznadziejnym buncie, w uvor
czy.wym działaniu naprzekór ustalonemu po
rządkowi odnajduje sens swego istnienia. -
Bohater głośnej powieści „Dżuma" dr Rieux, 
zdaje sobie sprawę z niemożności pokonania 
zarazy. Wie, że nie zdąży spreparować skutecz
nej szczepionki i że epidemia zgładzi tysi2ce 
istniefl. Mimo to podejmuje walkę z dżumą. 

usiłuje ratować ludzi, pracuje bez wytchnie
nia nad szczepionką, naraża się sam na śmierć-, 
bo tylko taki bunt przeciwko absurdalnej za
gładzie nadaje sens jego życiu. Wierząc, że w 
obliczu absurdu śmierci „wszystkie czyny mają 
wartość równą" (,;Kaligula"), postępuje tak. 
jakby wierzył, że istnieją jednak „czyny pięk

niejsze od innych" (j.w.). - Co dziwniejsze, sta
ją do walki obok niego i inni, którzy nigdy 
dotąd nie odczuwali potrzeby podjęcia jakich
kolwiek działafl w i-nteresie „obcych" im innych 
ludzi. 

W tym upartym borykaniu się z okruciefi
stwem świata widzi Camus sens istnienia: 

„ ... Czuć jak najbardziej, to znaczy zyc 
jak najbardziej - czuć swoje życie, swój 
bunt, swoje cierpienie ... Trzeba, by ludzie 
wzięli na siebie brzemię własnego życia 

z ciężarem wszystkich jego błędów war
tości". 

„ ... Nie ma miłości życia bez rozpaczy ży-
cia". 

Tak więc dla Camusa jedyną naszą nadzieją 
jest „braterstwo w absurdzie", w jego uznaniu 
i w buncie przeciwko niemu. Jest to oczywiście 
teza moralna zrodzona z egzystencjonalistycz
nej „rozpaczy życia" i jakkolwiek ma wyzwolić 
w ludziach chęć walki i działania w imię do
bra człowieczej wspólnoty, to ciąży na niej pe
symistyczna świadomość beznadziejności wsze!-



kich poczynan. Co możemy jej przeciwstawić'? 
- Głęboką świadomość ciągłości ludzkich po
koleń. Swiadomość działania na rzecz nie tylko 
współczesnych, ale i przyszły.eh mieszkańców 
świata. świadomość, że śmierć jednostki nie 
wyznacza końca jej istnienia, skoro pozostaje 
po niej dokonane przez nią dzieło, przydatne 
dla innych ludzi, składające się na proces po

stępu. 

To założenie stanowi podstawę etyki socjalis
tycznej i poz·..vala nam przezwyciężać tragizm 
śmierci. Nasze poczynania nie będą nagradzane 
lub karane na „tamtym. świecie", nie są też 
beznadziejnym wysiłkiem. Podejmujemy je 
wiedząc, że będą wykorzystywane i kontynuo
wane na naszym świecie rzeczywistym. Przez 
ludzi i dla ludzi. Dokonane dzieło nie umiera 
wraz ze śmiercią jego twórcy. Tak, jak żyje 

wciąż przydatna ludziom wielka, skłaniająca 

do przemyśleń twórczość Alberta Camusa. 

k.k.t'. 

Wojciech Natanson 

CZY KALIGULA .JEST .JESZCZE ŻYWY'? 

4-go stycznia 1960 roku auto prowadzone 
przez Gallimarda, przyjaciela i wydawcę dziel 
autora „Kaliguli", jadąc z ogromną szybkością 
z południa Francji do Paryża , uległo katastro
fie. Albert Camus zginął na miejscu, Gallimard 
umarł w klinice. 

\V ten sposób literatura współczesna została 
pozbawiona jednego z najwybitniejszych swych 
przedstawicieli. Jest to okolicznością tym bar
dziej dla nas bolesną , że owa śmiertelna pod
róż poety miała poprzedzać pierwszą w jego 
życiu wyprawę do naszego kraju. W lutym 
1960 roku Albert Camus reprezentowałby fran
cuską literaturę w Polsce, na „Qwinzai ne Fran
caise". Zaproszenie przyjął z radością, gdyż 
jak pisał w liście do jednego ze swych fran
cuskich przyjaciół - duchowy klimat Polsk i 
bardzo mu się wydawał interesujący. 

W essayu pisanym podczas wojny dla jed
nego z francuskich pism konspiracyjnych, Ca
mus wspominał m.in. „złocone kopuły Krakowa" 
jako jeden ze skarbów europejskiej cywilizacji, 
narówni z „Florencją, Hradczynem i z delikat
nymi ogrodami Salzburga". W innym miejscu 
wspomina „małe śląskie cmentarże". Nigdy nic 
dotarł jednak w swych przedwojennych podró
żach do Polski. W pierwszych dniach września 
1939 roku (w notatkach wydanych dopiero po 
śmierci) zapisał, że nie może myśleć o niczym 
innym - prócz napadniętej przez hitlerowców 
Polski. 

Wielka twórczość Camusa, jej moralne i ar
tystyczne znaczenie zrodziły się w atmosferze 
drugiej wojny światowej. Młodość pisarza pre
dysponowała go do tej roli wybitnego artysty 
i myśliciela. Urodził s ię 7 listopada 1913 roku 
w Algerii. Ojciec jego był robotnikiem rolnym , 
który powędrował za morza w poszukiwaniu pra
cy. Tu poznał swą przyszłą żonę, Hiszpankę. 
7 miesięcy po przyjściu na świat przyszłego 
twórcy „Dżumy", wybuchła pierwsza wojna 
światowa . Zabrała ona Camusowi ojca, poleg
g!ego w bitwie nad Marną. - „Rosłem wraz 
z rówieśnikami w takcie bębnów pierwszej woj
n y" - napisał potem Camus; - „wolności uczy
ła mnie nędza". Jako dziecko mieszkał w bied
n~·m mieszkanku wraz z matką, posługaczką, 
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babką, wujem rzemieślnikiem i bratem. Ale 
już w szkole średniej nauczyciel zainteresował 
się zdolnościami Camusa i wystarał się o sty
pendium, pozwalające mu ukończyć liceum w 
Algierze. Jeszcze przed maturą Camus pochla
nia powieści: Gide'a , Montherlanta, Malraux. 
Najsilniejsze wrażenie sprawia na nim Dosto
jewski, a także Conrad. Poprzez autora „K~r
~ arza" dziedziczy myśli, które Conrad przeJąl 
od polskich romantyków. T o może tłumaczy za
skakującą zbieżność tonu między niektórymi 
utworami Camusa a naszą literaturą. Znaczną 
rolę odegrało pochodzf;nie hiszpańsk ie pe 
matce - co dawało twórczości Camusa nastrój 
dramatyczny, bliski naszemu romantyzmowi. 

Na pozór miody Camus był uosobieniem zdro
wia i si ły. W latach 1928-1930 grał jako bram
karz w drużynie piłkarskiej . Ale, mając 17 lat, 
zostaje po raz pierwszy zaatakowany przez gruź
licę. Musi więc porzucić plany kariery nauczy
cielskiej (przepisy francuskie nie pozwalały 
człowiekowi choremu na zdawanie egzaminó·,v 
pedagogicznych). Podleczywszy się nieco, zosta
je Camus aktorem. Gra szereg ról w komediach 
Moliera, występuje jako Iwan Karamazow w 
adaptacji z Dostojewskiego, reżyseruje jeden z 
dramatów Calderona, pisze widowisko osnute 
na tle rewolucyjnych zamieszek w Hiszpanii . 
Być może, że wtedy rodzi s ię pierwszy pomys ł 
„Kaliguli". 

Tymczasem Camus próbuje różnych zawodów, 
kilka lat pracuje jako reporter lewicowego 
dziennika „Alger Republicain". Wtedy podej
muje podróże po Europie. Pisze i wydaje swe 
pierwsze, pół-poetyckie a pół-esseistyczne książ
ki. Sławny staje się jego wielki reportaż o gło
dzie w Kabylli. 

Wybuch wojny, zamknięcie pisma, szykany 
wojskowej administracji zmuszają Camusa do 
wyjazdu. Osiada w Lyonie, potem w Paryżu. Po 
wkroczeniu wojsk niemieckich staje siG żołnie
rzem Ruchu Oporu. 

- „Dlaczego jestem pisarzem , a nie f ilozo
fem?" - notuje Camus w swych wydanych 
pośmiertnie „Karnetach". Odpowtlada: - „po
nieważ myślę obrazami, a nie definicjami". -
„Ojczyzną moją jest mowa francuska" - stwier
dza w innym miejscu. Istot nie. Camus był prze
de wszystkim - porywającym poetą. Odnowił 
i wzbogacił tak stary i pełen zasobów język 
ojczysty. Choć krytycznie się odnosił do burzy
cielskich dążeń surrealistów, nieraz podejmo
wa ł nowatorskie próby, szczególnie w nowelach 
zebranych w tomie „Wygnanie i królestwo" . 



Operował metaforą widoczną w finałac!; J.?O
szczególnych aktów „Kaliguli'', w .poemacie m~ 
kantacji ironicznych, .rozpoczynaJących . tr7,eci 
akt tej sztuki, w sceme „konkursu poe~ow z 
aktu IV; tę samą umiejętność ~astos_owama me
tafory odnajdujemy w zakonczen:u dramatu 
„Sprawiedliwi" („Les Justes"), w wielu s.cena~h 
Dżumy" Obcego" . Upadku" w zakonczemu 
~ssayu „lvrlt o Syz:,;fi~". ' 

Był to jednak poeta intelektualnego_ rygu'.u, 
operujący myśleniem jako śr?dkiem pisarskie 
go działania. Faulkner trafme scharakteryzo
wał zasadniczą myśl tej twórczości: -. „Camus 
głosi, że jedyną prawdziwą rolą. człowieka Jest 
żyć mieć świadomość swego zyc1a, swego bun
tu, 'swej wolności. Głosił, że jeśli by _iedynyn; 
rozwiązaniem dylematu ludzkiego miała byc 
śmierć, znależlib)•śmy się na drodze fałszywej". 
w pisanym podczas wojny es~ay_u „lViit o s:i:~ 
zyfie" przyjmuje Camus załozeme, iz wartosc 
naszego życia mieści się w jego surowym i he
roicznym trudzie. Jego Syzyf nie rozpacza, gdy 
mu wypada głaz z rąk i gdy wie, że jest wie
czvście skazany na dżwiganie . Zycie jest bo
wiem jedynym dostępnym nam skarbem. 

Prawo życia stanowi założenie podstawowe, . 
którego uzasadniać nie można i nie trzeba . vVy
nikają z tego, wedle Camusa, liczne kons~k
wencje. Ta przede wszystkim, że dobro człowie
czeństwa jego prawa - stanowią fundament 
etyki. z ~ozczarowań, zawodów i wstrząsów, ja
kie przyniosła druga wojna światowa, z prze
myślenia ludobójstwa i obozów zagłady - wy
nika przekonanie, że można wznieść nową ety
kę, opartą na zasadach instynktu samozacho
wania i humanistycznej solidarności. Nietsche 
anska reguła uświęconej przemecy i elementar
nej nierówności ·wiodła w hitlerowskiej inter
pretacji do zagłady, samozniszczenia, katastro
fy. Należy ją potępić nie tylko w imię moral
ności, ale i dobrze zrozumianego wspólnego do
bra. 

Tak sformułowana idea człowieczeństwa pro
wadzi do oczywistych konsekwencji. Jedną z 
nich jest myśl o odpowiedzialności. Odpowie
dzialności za co? Nie tylko za czyny, ale za 
ich niedopełnienie, czyli zaniedbanie elemen
tarnego obowiązku człowieczego. Taka jest myśl 
przewodnia jednej z najpiękniejszych opowieści 
Camusa, „Upadku" (za którą otrzymał nagrodę 
Nobla). Jej bohater, Jean Baptiste Clemence, 
zawodzi w chwili najbardziej decydującej, po
pełnia zdradę wobec swych założei1 i zostaj e 

ukarany najsroższą karą: ośmieszenia we wła
snych oczach. 

Inna konsekwencja - to próba zbudowania 
nowego heroizmu, cywilnego, jak na przykład 
wysiłek bohaterów „Dżumy", nowoczesnych dzie
dziców Conrada, (podobnych do Przełęckiego z 
„Przepióreczki" czy Dr Judyma z „Ludzi bez
domnych"). Równolegle - próbę odnowienia 
etyki podjął we Francji Saint Exupery. I nie 
jest to przypadkiem, że jeden z przeciwników 
obu pisarzy ironizował łącząc ich nazwiska: 
Saint Exupery i „Saint Camus"! 

„Kaligula" - jest to utwór rozpoczęty przed 
wojną w 1939 roku, w momencie najgroźniej
szych eksperymentów Hitlera; zakończony i wy
stawiony tuż po wyzwoleniu. W niejednym 
z epizodów możemy odszukać echa hitleryzmu 
oraz faszyzmu. Choćby w owym „dekretowaniu 
głodu", który zapowiada Kaligula. Lub w stwier
dzeniu, że „wina" czy „niewinność" w świetle 
filozofii przemocy i gwałtu nie mają właściwie 
żadnego znaczenia, bo „winni są wszyscy". Każ
dy mieszkaniec okupowanych krajów Europy 
znajdował na zakręcie wielu ulic realizację 
tak pojętej destrukcji pojęć prawnych, bezpie
czeństwa i słuszności. Ale nie można kłaść 
znaku równania między Kaligulą z dramatu 
Camusa a dyktatorem Trzeciej Rzeszy. Chodzi 
tu raczej o pewien eksperyment filozoficzny, 
o wykazanie wewnętrznej sprzeczrniści pewnej 
tezy. 
Kaligula w utworze Camusa buntuje się prze
ciw przyrodniczemu i biologicznemu porządko
wi świata. Porządek ten nie wyklucza dwóch 
faktów: że ludzie są śmiertelni i że muszą po
nosić ciężar cierpienia. Te dwa fakty budzą 
w człowieku jednak odruch sprzeciwu. (Widok 
dziecięcej męki jest także powodem buntu w 
„Dżumie"). Czy istnieje jakiś radykalny spor 
sób, by ludzi od śmierci i cierpienia uwolnić'? 
Wedle Kaliguli byłoby nim obalenie porządku 
świata. Ale ten środek. konsekwentnie zasto
sowany, prowadzi do skutków przeciwnych za
łożeniom: pogłębia i potęguje ludzką mękę. 
Kaligula doznaje przez chwilę złudzenia, że po
tęga władzy absolutnej umożliwi mu przywró
cenie porządku przyrody. Dlatego absurd przyj
muje za podstawę swych działań. Ta droga za
wodzi, ten pomysł zwraca się przeciw samc>
mu sobie. Równie daremną jest próba „zdobycia 
księżyca". Zrozumiawszy zasadniczą sprzecz-



ność tkwiącą na dnie własnego rozumowania, 
Kaligula czyni wszystko, by na samego siebie 
podpisać wyrok i współdziałać we własnej egze
kucji. Działa z okrutną konsekwencją, wiedząc. 
że „brak bezpieczeństwa zmusza do myślenia". 
Prowokuje Spiskowców, wciska im miecze do 
rąk. Coraz mocniej forsuje granicę, poza którą 
musi się zacząć bunt ludzkiego instynktu sa
mozachowawczego. Obnaża małość tych, któ
rzy nie są zdolni do owego buntu. - sam so
bie nakazuje „przejście do historii". Jego imię 
będzie brzmiało w niej jak ostrzegawcze me
mento. 
Słuszność została więc przyznana Cherei. 

głównemu partnerowi okrutnej gry Kaliguli. 
Chereia broni w tym utworze ludzkich praw 
do szczęścia, poszanowania i bezpieczeństwa. 
Skoro natura skazała nas na życie ciężkie i tru
dne, nie wolno - jak mówi Camus w jednym 
z essayów - „powiększać jej okrucieństwa". 
Życie, które nam dano, powinniśmy organizo
wać wiedząc, że ład i harmonia są warunkiem 
oraz przesłankę rozwoju. Gladiatorzy rzymscy 
skazani na walkę z dzikimi bestiami. mieli 
tylko jedną szansę ocalenia: zachowanie bez
wzgjlędnej so idarności. Wyłamanie się z tego 
nakazu powodowało wspólną zagładę. 

Mimo wszystko jednak - szaleńcza próba 
przełamania praw życia raz po raz grozi ludz
kości. Hitleryzm i faszyzm zostały pokonane, 
ale czy próba narzucenia nowego ucisku n_ie 
powtórzy się raz jeszcze? Rozumiemy kor1cowe 
słowa Kaliguli - rzucone nie w triumfie lecz 
w rozpaczy: - „Jestem jeszcze żywy!" 

Czy jest jeszcze żywy? 

Przypatrzmy się światu„.! ! ! 

Wojciech Natanson 

CZARUJĄCA SZEWCOWA F. G. Lorki. 

Wspaniały poeta i dramaturg hiszpański (zamor
dowany przez faszystów spod znaku Gen. Fran
co w 1935 r.) zawarł w tym urzekającym wi
dowisku piękno i poezję sztuki swego narodu. 
Przedstawienie posiada walory barwnej komedii 
muzycznej i zostało uzupełnione znakomitymi 
tekstami poetyckimi tego samego autora. 
Przedstawienie dla widzów od lat 14-tu. 

Scena lalkowa 

POD OPOLEM WESELE - wg „Wesela na 
Górnym Sląsku" St. Ligonia. 

Jest to kolorowe, rozśpiewane i roztańczone 
widowisko regionalne, nasycone akcentami lu
dowego śląskiego humoru. Równocześnie zazna
jamia dzieci z całym urokiem i pięknem ludo
wych obycZ3jów weselnych i ukazuje polskie 
trady2jc obyczajowe n:szego regionu. 

Opracowanie programu 

Krystyna Konopacka-Csala 



REPERTUAR BIEŻĄCY 

Scena dramatyczna 

LEGENDA i BOLESŁAW ŚMIAŁY - wg St. 
WYSPIANSKIEGO 

Jest to widowisko oparte o dramaty Stanisła
wa Wyspiańskie.go: „Legenda I'', „Legenda II", 
, Skałka" i „Eolcsław Smialy„, Wystawione z 
okazji setnej ro:znicy urodzin tego wielkiego 
reforrr.atcra teatru, jest świade::twem jego od
dani::\ sprc:.wie narodowej. Zar.'lwno w legendar
nych dziejach Kraka i Wandy , jak i w histe
rycznych wydarzer.iach doszukuje się Wyspiań
ski źródeł patriotyz:nu naszego narodu i ulrn
zuje konflikty, związane z odi.cowicdzialnym tru
dem władania. Zgodnie z charakterystyczną po
etyką teatralną tego pisarza 0 J;Lt3ją siE; w wi
dowisku dwa światy: rzeczywisty i fantastyczny. 
Przedstawienie to przygotowaliśmy przede 
wszystkim z myślą o młodzieży szkolnej, która 
powinn:i się zapoznać bliżej z twórczością jed
nego z najwybitniejszych twórców polskiej 
sztuki narodowej. 

BLISKI NIEZNAJOMY -Al. Ścibora-Rylskiego 

.Jest to sceniczny debiut naszego znanego pro
zaika oraz scenarzysty i reżysera filmowego, 
który "' zjadliwym, satyrycznym rysunku uka
zuje problemy współczesnego małżeństwa i to 
wszystko, co jest w nim dziedzictwem miesz
czańskiego egoizmu. Autor przez cały czas poz
wala widzom śmiać się i bawić, aby pod kon:ec 
skłonić ich do nieco poważniejszych refleksji. 
Przedstawienie dozwolone dla widzów od lat 
18-tu. 

APETYT NA CZERESNIE 
muzyką M. Maleckiego. 

A. Osieckiej, z 

I tutaj mamy do czynienia z probleman i w~p:J l
czesnego małżeństwa, osadzonego w konkret
nych realiach naszej rzeczywistości. Autorka 
znana z wielu urzekających tekstów pioscnc :: 
(m. in. ze „Śpiewających listów" w TV) - na·· 
dała jednak swojej sztuce charakter pogodnej, 
zdecydowanie rozrywkowej komedii, utrzymanej 
w konwencji „teatrzyku małych form", która 
pozwoliła jej na wplecenie w akrj ę utworu 
szeregu piosenek. 
Przedstawienie dla widzów od lat lG-tu. 

DWA TEATRY - J . Szania -_ k iego. 

Jest to pierwsza prezentacja twórc:rnści tego 
świetnego polskiego dramaturga na naszej sce 
nic. „Dwa teatry" nap;san.e 2.0stały tezpośrcd
nio po wojnie (1946) i stanowią jedną z naj
cenniejszych pozycji naszej współczesnej dra
maturgii, wno;oząc w nią niezrównany urok te
atralnej poezji Szaniaws!<iego. Jest to utw 'ir 
pełen poetyckiej zadumy nad duszą czło<.vieka 
i nad sztuką, która powinna ogarniać Pie tylko 
świat konkretnych faktów, ;;le i świat ludzkich 
marzeń i tęsknot. Oryginalny zamysł drama
turgiczny (rzecz dzieje się w teatrze) pozwolił 
autorowi na włączenie w tę całość dwóch jed
noaktówek o niezwykle silnym wyrazie drama
tycznym. „Dwa teatry" od lat powracają ciągle 
na sceny i za każdym razem przynoszą zarówno 
teatrom jak i widzom nowe odkrycia i prze
myślenia. 

Przedstawienie dla widzów od lat 16-tu. 

Scena lalkowa 

SZARACZEK ZORRO - S. Michałkowa. 

Sensacyjna bajeczka o zajączku-samochwale, 
który dzięki przypadkowo uzyskanej strzelbie 
myśliwskiej usiłuje zawładnąć całą leśną spo
łecznością. Bajka trzyma dziecięcych widzów 
w nieustającym napi~ciu, a równocześnie obfi
tuje w szereg zabawnych sytuacji. 

W PRZYGOTOWANIU 

Scena dramatyczna 

PIERWSZE KROKI - L. Pasternaka. 

Pozycja ta wiąże się ściśle z obchodami 25-lecia 
PRL. Ukazuje ona w prawic reportażowym 
skrócie pierwsze dni kształtowania się władzy 
ludowej, trudny i skomplikowany proces sca
lania społeczeństwa wokół idei ludowego pań
stwa. Akcja toczy się w jednym ze wschodnich 
miasteczek. Autor nie ucieka s ię w tej sztuce 
do uproszczonych sytuacji - przeciwnie, prze
kazuje nam dramatyczną prawdę tamtych dni, 
które nie szczędziły Polakom chwil rozterek i 
grozy, a równocześnie wyzwalały w ludziach 
poczucie braterstwa w słusznej walce i niosły 
zrozumienie prawdziwych wartości. 
Prz0ds t?wienic dla widz :)w od lat 14-tu. 



TERENOWE FILIE 
PAŃSTWOWEGO TEATRU ZIEMI OPOI..SKIE.J 

Powiatowy Dom Kultury 
ul. Szopena 31 

tel. 39-67 

BRZEG 

Brzeski Dom Kultury 
ul. Mleczna 

tel. 858 

KĘDZIERZYN 

Dom Chemika 
ul. Swierczewskiego 27 

tel. 20-77 

Przypominamy adres biura, przyjmującego zbio
rowe zamówienia na bilety: 

Dział Organizacji Widowni PTZO, Opole, ul. 
24 marra. tel. 59-41. 

Opol 1184/69 1500 K-1/976 


