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MIEJSCE NIENASYCONYCH 

1. „Wychodząc z teatru, człowiek powinien mieć wrażenie, że 

obudził się z jakiegoś dziwnego snu, w którym najpospolitsze 
nawet rzeczy miały dziwny, niezgłębiony urok, charaktery
styczny dla marzeń sennych, nie dający się z niczym porów
nać." 

2. „Mężów stanu wszystkich partii, które zatraciły swą dawną 

odrębność w ogólnym, sztucznym, pseudo-faszystowskim bez
ideowym au fond dobrobycie, ogarnęła nieznana dotąd w kraju 
szerokość poglądów i beztroska, granicząca już z jakimś zidio
ceniem na wesoło." 

Oba cytaty pochodzą spod pióra St. I. Witkiewicza. Oba wytyczają, 
jego miejsce i los. Bo nie znalazłszy nasycenia w sztuce (spróbujcie 
znależć to sami) ni w kraju, którego analizę stanu politycznego jego 
czasów ukazuje cytat nr 2, a który - jak sztukę - opętańczo kochał 

(pokażcie mi artystę, godnego tego miana, któryby nie czuł tak samo) -
zachrypnięty od wołania przez dwa dziesiątki lat : ludzie, groza nad 
nami! nie znalazłszy dla swego wołania posłuchu - popełnia samobój
stwo, gdy faszystowskie buty stratowały Polskę. Widziałem ludzi: ofice
rów i żołnierzy, palących sobie wówczas w skronie. Odejście Witkacego 
było odejściem żołnierza. Powiecie: o słabych nerwach. Pewnie. Tak 
ukształtowało go życie. Być może - zabił go nadmiar wyobraźni. To 
też bywa śmiercią. Ale walczył do końca. O Teatr. O Sztukę. O Myśle
nie. 

Nie próbuję pisać jego życiorysu. Wkrótce ukazać się ma książka, 

w której - miejmy nadzieję - uzupełnione zostaną liczne luki w tym 
życiu nazbyt bujnym, by nie otoczonym zawistną, skandalizującą, 

zwłaszcza przez narodowYch świętoszków, famą, nazbyt pociągającym, 
by nie załganym niejednym zmyśleniem, nazbyt oschłym, by nie odstra
szającym niejednego, żal się Boże, zazdrośnika. 

W przyipisach do swojego „Teatru" (Kraków 1923) oznaczył Witkie
wicz sztukę „W małym dworku" krzyżykiem, zaliczając ją do sztuk 
najbardziej realistycznych. Ale - jak pisał w programie do !Studyjnego, 
bydgoskiego przedstawienia przed kilku laty J. Szymkiewicz - „.rea- 5 
!izm ów jednak nie ma nic wspólnego z naszym rozumieniem tego ter
minu. Założeniem artystycznym utworu jest absurd, sparo<;liowame po-
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przez sprowadzenie do absurdu naturalistycznej konwencji teatralnej, 
jej tradycyjnego kręgu tematycznego, właściwego jej typu mentalności. 
Ale nie tylko literacki banał został tu wydrwiony; Witkacy w ogóle 
brzydził się banałem i gardził konwenansami. Tępił też je z piekielną 
namiętnością, również i „Dworek„ jest takim atakiem na pospolitość, za 
którą, jak dowodzi Witkacy, nie kryje się nic. Banał, nic nie wyraża, 
jest tylko pozorem. Dlatego pospolitość, zwykłość, bez przerwy współ
istnieje w „Dwork u· ' z dziwnością. Widmo wraca w sentymentalną 

atmosfere wegetującego szlacheckiego domu, by sprawdzić wartość 

uczuć, jakie żywili do niego najbliżsi. Są one tylko śmieszne, są fikcją, 
bo tylko ludzie przeniknięci owym niepokojem istnienia są zdolni do 
auten tycznego przeżywania świata. Groteskowo odrażające są i ideały 

życiowe tych ludzi, i ich sposób myślenia , i ich uczucia i cała senty
m entaln a tradycja zacisznego szlacheckiego dworku . Taka sama jest dla 
Witkacego wyrosła w tym k limacie literatura z jej problemami. 

Znajdziemy w tym spektaklu dużo surrealistycznego humoru „np. owe 
„zborsuczone suki·' - przysięgam Wam, że to absolutnie nic nie zna
czy) - jego zadaniem jest prowokacja intelektualna, prowokacja jaką 
Witkacy uprawiał przez całe życie." 

Bagatela ·- p r owokacja . Patronujący talentowi Witkacego Boy też ją 
uprawiał . Wydał np. swój przekład filozoficznego dzieła Descartesa 
w opasce „tylko dla dorosłych" . To był sposób, aby w społeczeństwie 

zalewanym bzdurą , sprowokować niejednego do przeczytania paru bodaj 
kartek uczących metody myślenia. Pewnie, że większość zawiedziona 
odrzucała książczynę, nie znajdując opisu sadystycznych, czy lesbijskich 
orgii. Tak, jak z oburzeniem odrzucała teatralne prowokacje Witkacego. 
Nie mamy żadnych przekazów prasowych o toruńskiej prapremierze 
„W małym dworku" w 1923 r . Wiemy tylko, że w C'Zasie tego przedsta
wienia z woli autora wywieszono na drzwiach teatru napis: „Dla mło
dzieży i wojskowych wstęp wzbroniony". 

A w mieście byli hallerczycy, legioniści, dowborczycy. Być może -
także dawni towarzysze broni ex-oficera rosyjskiego, elewa gwardyj
skiej szkoły petersburskiej, n asiąkłego - strach powiedzieć - bolsze
wicką propagandą. A defensywa miała pełne ręce roboty, i policja szar
żowała na robotnicze pochody i na rządowej subwencji polskiej mie
liśmy niejedną sotnię szabel i kupy zwykłych kryminalistów po drugiej 
stronie polsko-radzieckiej granicy. Młodziutkie państwo polskie prze
żywało: walki polityczne wewnętrzne, wrogość dokoła, potworną in-

flację. I autentyczne orgie nowej elity rządzącej, paskarstwo - ktoś 
powiedział: radość z odzyskanego śmietnika. 
Miało to trwać - w zakresie tzw. nadbudowy ideologicznej p·rzez 

całe 20 lat naszej międzywojennej niepodległości. Dla każdego, kto ją 
przeżywał, zwłaszcza po uchwaleniu faszyzującej konstytucji z 1935 r. 
było rzeczą j asną, co nadejść musi: przewidział to JUZ Żeromski 
w „Przedwiośniu". Wieścił to na lwowskim zgromadzeniu 1936 r . Bro
niewski, rzucaj ąc w salę robotniczą nie poetyckie tylko pytanie: „Go
towe?". 

Z więzień prowadziła droga we wrześniu 39 takich, jak Marian Bu
czek, wprost na barykady Warszawy. Z zakopiańskiej willi wywiodła 
oślepiającego Witkacego rozpacz do wołyńskiej wsi. Jakby wracał na 
szlaki królewiąt, zbarażczyków i zagończyków, jakby Ananke kusiła go 
ostatnim mirażem tego, co przeklinał , obnażał, smagał. Tam przyjął jej 
pocałunek. 

T. Petrykowski 
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Fragmenty ze wstępu Konstantego Pużyn~ 
do Dramatów Witkiewicza 

„Wyobraźmy sobie spory kraj gdzieś w środku Europy, który po kilku 
wiekach mniej lub bardziej szumnej przeszłości przestaje istnieć jako 
państwo i na przeszło sto lat zapada w sen zimowy. Płaskie pola, cha
łupy, kryte słomą, chłopski wózek na rozmokłych drogach; małe, senne 
miasteczka, kocie łby na rynku, czarne żydowskie chałaty i sutanna 
księdza proboszcza; znowu pola, stado krów, topole nad stawem, biały 
dworek wśród drzew. W dworku na ścianach ciemne wąsate portrety: 
pradziad - oficer napoleoński, dziad - powstaniec z 1830 roku, ojciec 
- powstaniec z 63; przy lampie naftowej młodzieniec z wypiekami na 
twarzy czyta ostatnie zdania powieści pana Sienkiewicza, iż nie ma 
takowych terminów, z których by się przy boskich auxiliach podnieść 
nie można. Na Zacho jzie kwitną i upadają mieszczańskie fortuny, 
giełda, przemysł i handel są tematem dnia ; tu w największym mieście 
panowie w surdutach rozprawiają u Loursa, że trzeba by rozwijać 

przemysł, szerzyć oświatę, rozpocząć pracę od podstaw, ale niejakiego 
Wokulskiego, co z europejskim rozmachem próbuje zorganizować handel 
perkalikami, traktują z pobłażliwym lekceważeniem i narwaniec ten 
istotnie kończy nie najlepiej. W innym dużym mieście, pełen dostojnych 
zabytków i narodowych pamiątek, blady inteligent żeni się z chłopką 
i przebiera w ludowy strój, a dziennikarze i artyści zjeżdżają do chaty 
na weselisko, by bratać się z ludem: bo tak trzeba, zgubiły nas waśnie, 
jeden tylko, jeden cud, z szlachtą polską polski lud. Na ścianach Matka 
Boska, Wernyhora i Racławice, za oknami tętent: może to wici na nowe 
powstanie? Rozgrywa się' w tym kraju akcja Króla Ubu. „W Pol,;ce, 
czyli nigdzie." Z perspektywy Francji czy Niemiec owo „nigdzie" 
Jarry'ego było najzupełniej uzasadnione: kraina zdawała się lekko zwa
riowana, dzika, wschodnia i w dodatku nie istniejąca na mapie." 

„ ... Szła jakoś praca, ale co to było au fonds des fonds, nikt nie wie
dział. Idea państwowości jako takiej (i innych wynikających stąd zlu
dzeń) dawno przestała być wystarczającym motorem najprostszych na
wet poświęce11 i rezygnacji z indywidualnej świniowatości. A jednak 
wszystko szło jakąś tajemniczą inercją, której źródła daremnie do
szukać się chcieli ideolodzy pozornie rządzącej partii: Syndykatu Zba
wienia Narodowego. Wszystko działo się pozornie - to było istotą 

epoki( ... ) Pozorni ludzie, pozorna praca, pozorny kraj ... " „Polityczne tło 

tego wszystkiego było chwilowo zbyt dalekie. Ale coś sunęło z mrocz
nych gór niewiadomego, jak lodowiec. Małe, śpieszne, nie mające tyle 
czasu co on, lawinki, tworzyły się po bokach, ale nikt nie zwracał na 
nie uwagi. Mężów stanu wszystkich partii, które zatraciły swą dawną 
odrębność w ogólnym, sztucznym, pseudofaszystowskim bezideowym au 
fond dobrobycie, ogarnęła nie znana dotąd w kraju szerokość poglądów 
i beztroska, granicząca już z jakimś zidioceniem na wesoło.( ... ) W ogóle 
poza Polską o narodach nikt nie mówił. Ostatnie wyniki antropologii 
były z tym zresztą w zgodzie." 

St. I. Witkiewicz „Nienasycenie" 

I . 
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mal. St. I. Witkiewicz 

„ ... Witkiewicz był zdecydowanym demokratą. Do środowiska miesz
czańskiego odnosił się z nieukrywaną abominacją - d emaskując ów 
zakłamany światek w swoich powieściach i dramatach . W sztuce pt. 
Szewcy powiada: „Kapitalizm to złośliwy nowotwór , który zaczął gnić, 

zjadać i gangrenować organizm, który go wydał. Oto. dzisiejsza spo
łeczna struktura." ·walka Witkiewicza na scenie z rzeczywistością spo
łeczną dawnego reżymu jest bezkompromisowa i bezwzględna , lecz nie 
zarysowuje się tam jakieś „lepsze jutro." Witkiewicz nasycony scepty
cyzmem i niewiarą w kulturę mieszczańską, „która nie dała nam nic 
prócz zwątpienia we wszystko", przewidział jej upadek, a w swej nie
ustępliwej pasji demaskatorskiej docierając do podłoża nawet najin
tymniejszych procesów życiowych - wyczuł także i przepowiedział 

ostry kryzys twórczości plastycznej w czasach, które przyjdą. Có3 mu 
więc pozostało? Tylko ucieczka od świata, jako filozoficzna konkluzja 
tych dni tragicznych. W recenzji swej ze Sklepów cynamonow11ch 
Schulza wyznaje: „Każdy z nas marzy przec i eż, aby znaleźć się w in-

nych jakichś stronach, odmien i<~ szar cść swej egzyst encji, wychylić się 

w nieznane. To naprawdę daj e tylko praca nad filozofią." 

W swe.i książce N ow s formy w m alarsiwie - Witkacy wyjaśnia ge
nezę irracjonaln ej postaw y twórczej w malarstwie mcdernistycznym, 
które u s ch y łku dawnej kult ury , „wkracza - jak pisze - w sferę 

obl r:du": „j est to jakby akt rozpaczy przeciw c : raz bardziej E zarzej ą 

cem u życi u i dl a t ego t eż, jakk olw iek sztuka nasza jest jedyną war
t Jścią naszych czasów, formy jej są w st osunk u do dawnych pokrzy
wione, dziwaczne , niepo koj ące, koszmar owe. Ma się ona tak do dawnej 
sztuki , jak gor ączk owa wizja do pięknego , spokojnego snu". 

Ale po 1) m etapi e „chaosu, potwornośc i i b ezsensu" w sztu ce - nie 
spodziewa sic; Witkacy jaki egoś n owcgJ od rodzenia i w swej intelek
tualnej p er spektywie t eoret:; cznej zap:iwiada nieuchronny upadek sztuki 
z p:iwod u zaniku uczuć m et a fizycz'1ych \V społeczeństwie zmechanizo
wanych i dla spraw kultur ' duchowej r zek omo oboj ętnych. W histo
r yczn ym przekroju zjawisk artystycznych r :izróżn ia Witkiewicz p ewne 
ckresy, kiedy „Czysia F orma" była emanacją jakichś głębokich wstrzą

sów duch:..iwych , wywołujących uczucia meta fizyczne, tj. „przeżywanie 

Taj emnicy istni eni a jako j_dności w wiel ości" . „Faktem jest - pisze 
dalej - że w czas ie, kiedy wi ększc ść ludzi sto j ących na szczytach 
czynu, myśli i twórczości w sztuce była religijna, kied y religia była 

jeszcze żywą' sił ą, co bezpośrednio obecnie straciła, kiedy obie sfery: 
i religia, i twórcz~ ś ć, bliże j były ich wspólnego źródła - m etafizycz
nego uczucia - tym naj ważnh~jszym wzruszeni em, które wprowadziło 
w tw( rcz e napic;ci e duchowe całą is totę człowi eka, była vvłaśnie strona 
religijna , s trona j ego psychicznego życia ... " 

Tutaj myśl autor a wymyka s i ę w jego dow odzeniach w sposób nieco 
drażniący. Bo czyż 1ylko idea religijna może wywołać owo uczucie 
metafizyczne? A może pobudki patriotyczne, jak np. u Matejki? 

... nie można się zgodzić z :oerspektywą upadku czy zaniku sztuki 
w społeczeństwach odindywidualizowanych. Takie bowiem aspekty in
telektualne bywajq dość bałamutne i zwykle się nie sprawdzają - bo 
z faktu subiektywnych afirmacji pewnych zjawisk nie można wypro
wadzać zbyt pochopnych wniosków. Sztuka b owiem i stnieć będzie do-
póty, dopóki istnie<'.: i tworzyć będą artyści. Kultura dla elity, kultura 
ograniczona do cienkiej warstwy mieszczańskiej - n ależy już niemal 11 
do przeszłości , zaś w m asach ludowych pozbawionych do niedawna 
praktycznej możności współżycia ze sztuką, zna.jdą się z czasem jed-
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OSOBY: 
Ojciec - Dyapanazy Nibek, 

dzierżawca małego mająteczku w Sandomierskim. Lat 50. - STEF AN CZYŻEWSKI 
Zosia i Amelka Nibekówny - jego córki. 

Zosia - 12 lat, blondynka. Amelka - 13 lat, brunetka. - BARBARA DROGORÓB 
- MARZENA TOMASZEWSKA 

Kuzyn - Jęzory Pasiukowski. - Poeta. 
Brunet. Lat 28. - WIESLA W DRZEWICZ 

- JERZY STASIUK 
Jego i Nibków kuzynka - Aneta Wasiewiczówna. 

La t 26. Nauczycielka muzyki. - JANIN A BOCHEŃSKA 
Widmo Matki - Anastazji Nibek, z domu Wasiewicz. 

Lat 30. - GENA WYDRYCH 
Dwóch oficjalistów - faceci około la t 35. 

a) Ignacy Kozdroń - STEF AN KWIATKOWSKI 
b) Józef Maszejko - HENRYK MAJCHEREK 

Kucharka - Urszula Stechło. 
Lat 45 - KLARA KOROWICZ-KAŁCZANKA 

Chłopiec kuchenny - Marceli Stęporek. 
Lat 15 - MIROSŁAW GA WLICKI 

DUCHY: Mirosław Gawlicki 
Janina Końska 
Klara Korowicz-Kałczanka 
Hieronim żuczkowski 

Rzecz dzieje się w Kozłowicach, w powiecie sandomierskim. 

Reżyseria 

KRYSTYNA MEISSNER 
Asystent reżysera 

HENRYK MAJCHEREK 
Scenografia 

RYSZARD STRZEMBAŁA 

Konsultacja efektów trickowych 
JAN ŁA WRUSIEWICZ 

Opracowanie muzyczne 
GRZEGORZ KARDAŚ 



nostki o wyższych aspiracjach kulturalnych. Może wprawdzie panować 
czas jakiś pewien kryzys w tej dziedzinie - zanim uzgodnią się pod
stawowe tendencje kulturalne, kiedy masy ludowe, dochodząc w swych 
krajach do głosu, przejmą spusciznę tradycji. 

Ponadto z każdym nowym układem społecznym następuje wzrost 
znaczenia sztuki. Witkiewicz wiedział, że sztuka i artyści będą mieli 
opiekę i poparcie ~połeczne w nowym ustroju - ale mimo tego zde
cydował sie zostać na „Okopach św. Trójcy" ginąc wraz ze światem, 
którego nienawidził i którym pogardzał . 

Tragiczny kres artysty, który stanowi potężną pointę jego niepoko
jącej sztuki. 

KONRAD WINKLER 
„Twórczość plastyczna St. I. Witkiewicza" 15 

w książce 

Stanisław Ignacy Witkiewicz „Człowiek i Twórcą" 
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„ ... - Nie przeczuwasz nawet, jakie piekło wali się na świat... nie
wielu to przeżyje ... kamień na kamieniu nie zostanie z tego, czym żyło 
nasze pokolenie i nasz czas ... jesteśmy nową Atlantydci, którą ten dziki 
potop zatopi wraz z naszymi teodami, które bezskutecznie usiłowały 

ujarzmić życie i poznać jego zagadkowy mechanizm do dna ... z naszym 
zhisteryzowanym katastrofizmem, przera fi n owanym i mdłym jak ta 
cała epoka schyłl;owa, szukająca nadaremnie swojego kompasu - prze
klęta epoka... z naszym pięknoduchostwem , obcym społecznej aktyw
ności człowieka naprawdę nowoczesnego - czuję, że zbliżam się z tą 

epoką do kresu.„ ciężko mi będ7lie odcho.dzić , Jerzy - mnie, który 
miałem zawsze szalone ambicje, by wyssać z życia całą jego magię 

i wyrwać mu jego tajemnicę, by ponad jego prawami przeżywać i prze
myśleć jego najistotniejszy sens .. . 

Zamilkł na chwilę , by znowu podjąć swó.i spowiedniczy monolog. -
W naszych oczach pęka ostatnie ogniwo końcowego kręgu współczesnej 
kultury i - by ć może - społecznych form życi a ... a gonię tego kręgu 
przepowiedziałem. w moich powieściach i dramatach - żadna siła nie 
może jej powstrzymać .. . nie o to chodzi , że ten klasyczny ciemnogród 
zapadnie się wreszcie w nicość - nie warto tego żałować, ale upokarza 
nieznośnie świadomość , że jest się tylko bezradnym, nic nie znaczącym 
atomem wobec potwornego tętentu nowej hi storii - a jej zwielokrot
niony Dżyngischan teutoński mógłby zwyciężyć ... życie wtedy straciłoby 
swój smak - a kultura stałaby się agitacyjną trag ifarsą rasistowską -
nie! nie mogę o tym myśleć bez dreszazu ... 

Witkiewicz zgarbił się. W swoim odruchowym posępnym zgarbieniu 
robił wrażenie gigantycznego dębu, który powalił huragan tragicznie 
na ziemię. Żałosny zapach przedwczesnej starości wiał z jego przygar
bionej, zmalałej prawie postaci, zastygłej w bezsilnej pozie. 

- Wiele mógłbym znieść, ale nie zniósłbym tortur, piekielnie boję 

się tortur - w oczach jego czaił się obłąkany strach - a czekają nas 
galery ... jeden wielki obóz koncentracyjny - to nasza bliska przy-
szłość .. . 

- Tak, Stanisławie, czeka nas niewątpliwie złowrogi egzamin, chyba 
cięższy niż poprzednie pokolenia polskie, ale nie wolno się nam zała
mywać - mówiłem z umyślnie szarżowaną surowością, by rozwiać 

przytłaczający nastrój przygnębienia, który buchał ze słów i postaci 
Witkiewicza - a ty będziesz szczególnie potrzebny życiu polskiemu .. . -
9Qdałem mi~kko - nie wiadomo jeszcze, jak się ułożą sprawy - twoja 

diagnoza przyszłości, która jest w tej chwili wielką niewiadomą - wy
daje mi się nazbyt czarną i beznadziejną... musisz żyć, chociażby dla 
nowej kultury polskiej .. . 

- Przestań, Jerzy :-- odpowiedział śmiertelnie znożonym głosem -
nigdy nie byłem potrzebny społeczeństwu polskiemu ani polskiej kul
turze - może garsteczka przyjaciół moich, naprawdę mi wiernych, 
odczuje moje odejście - zresztą - nikt - nikt - nikt ... - sączył 

martwo coraz cichsze słowa, które zgasły nagle w bezgłośnym skowy
cie bólu. 

- Tak... tak... będzie mi ciężko przekroczyć ten próg .. . ale muszę to 
zrobić - muszę! - powtórzył twardo, jakby się szamotał sam ze sobą 
w obliczu ostatniej decyzji - gdybyś przeżył tę zawieruchę i chciał 

o mnie pisać - błagam cię, Jerzy - pisz absolutną prawdę - mówB 
dalej łamiącym się, głuchym szeptem - pluń na te wszystkie przeklęte 
konwensanse, które małych ludzi zapędzają w ślepą uliczkę potwornego 
kłamstwa ... pisz tylko pełną prawdę! nie zatajaj niczego ... pamiętaj ... -

JERZY EUGENIUSZ PŁOMIEŃSKI 
„Polski Pontifex Maximus Katastrofizmu" 

w książce 
STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

„Człowiek i twórca" 
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FIGURO W A.I. W PROOR.A.MIE ... 

Widz, otwierający program teatralny rozpoczyna jego lekturę od „roz
kładówki" - środkowej karty programu: szuka ulubionych aktorów, 
przygotowuje się do powitania nieznanych, dziwi się obsadzie, lub ją 
aprobuje, po nazwisku reżysera i scenografa pragnie odgadnąć kształt 
przedstawienia. Rzadko, znacznie rzadziej, spogląda na ostatnią kartę, 
na słupek nazwisk i funkcji zespołu technicznego. Ukryci za kulisami, 
przyjmują oni oklaski, kończące przedstawienie, stłumione, z drugiej 
ręki. To tylko my, ich koledzy, wiemy, co im zawdzięczamy. I my także 
wiemy, ile jesteśmy winni. A także i to ile im winniśmy słów dobrych, 
serdecznych, ciepłych, zamiast tych, które poda.ją nieraz w gorączkowej 
atmosferze prób i przedstawień. 

I nagle, któregoś dnia, to nazwisko z ostatniej strony znika właści
wie - bez słowa. Odszedł od nas. Dokąd? 

Najboleśniejsze - gdy odszedł na zawsze. Przecież - tyle mu by
liśmy winni. Naraz uświadamiamy to sobie. Wspominam żal, jakim nas 
przejęło odejście: Huberta Wróblewskiego, Józefa Pulsa i teraz znów 
Tadeusza Rajcherta. Był rekwizytorem tej sceny, Teatru Kameralnego. 
Jakże zdawkowo to brzmi w druku: lubiany, ceniony przez kolegów, 
uczciwy, oddany swej pracy. 

A wszystko to prawda, udokumentowana każdym dniem pracy Zmar
łego. A wszystko to: nasze spory i pospieszne uściski rąk, podziękowa
nia w przelocie rzucane i Jego sumienność, dokładność, punktualność -
to przecież szmat, nieodzowny szmat naszej pracy, naszych sukcesów 
i niepowodzeń. Naszych powszednich teatralnych dni. 

Mówicie: artyści i wymieniacie nazwiska ulubieńców, aktorek i akto
rów. Pamiętajcie nazwiska przynajmniej tych, których twarze są Wam 
z foteli teatralnych niewidoczne. Naszych towarzyszy i kolegów. 

Tak ciężko napisać o Nim - że odszedł. I że nie figuruje w pro-
gramie. T. P. 

BYDGOSZCZ - WARNA 

Pisaliśmy już w Zwierciadełku o zapoczątkowanej przez 
Teatr Polski w Bydgoszczy stałej wymianie teatralnej 
bułgarsko-polskiej. 25 stycznia br. dyrektor TP, Zygmunt 
Wojdan podpisał umowę z Teatrem Dramatycznym 

w Warnie o współpracy, która obejmie szeroki zakres 
wzajemnej wymiany doświadczeń i przedstawień. 

Poniżej podajemy pełny tekst tego porozumienia: 
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POROZUMIENIE 
O WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ 

W dniu 25 stycznia 1968 roku w Warnie zawarto porozumienie 
o współpracy kulturalnej pomiędzy Teatrem Dramatycznym w Warnie 
(Bułgaria) a Teatrem Polskim w Bydgoszczy (Polska). 

Stronę polską reprezentował dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy 
ob. Zygmunt Wojdan, stronę bułgarską dyrektor Teatru Dramatycznego 
w Warnie ob. Lubomir Kiryłow. 

Porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony i zobowiązuje obie 
strony do konsekwentnej realizacji zawartych w nim postanowień. Obie 
strony działają za· zgodą i pod opieką odnośnych władz wojewódzkich 
i centralnych sprzyjających wszystkiemu co rozwija stosunki kulturalne 
zaprzyjaźnionych narodów. 

1. Dążyć stale do pogłębiania wzajemnej współpracy zaprzyjaźnionych 
scen. 

2. Starać się by yv;;półpraca ta rzutowała szerzej na życie kulturalne 
obu województw, poprzez lansowanie tematyki kulturalnej i ogólno
kulturalnej obu krajów w miejscowej prasie. 

3. Starać się o organizację wystaw obowiązujących ·osiągnięcia teatral
ne obu stron w pomieszczeniach Teatrów lub gdzieindziej. Wystawy 
te winny obrazować zagadnienie szerzej nie tylko odnośnie obu 
scen 

4. Wymieniać pomiędzy sobą materiały inscenizacyjne zdjęcia, pro
gramy, afisze i inne teatralia co może między innymi stać się ma
teriałem do wyżej omawianych wystaw. 

5. Starać się o ożywienie współpracy dramaturgicznej pomiędzy obu 
krajami i poprzez własne inscenizacje i poprzez propagandę tych 
sztuk w innych Teatrach. 

6. Odnośnie punktu piątego obie umawiające się strony będą się sta
rały o umieszczenie w swych repertuarach przynajmniej jednej 
sztuki bułgarskiej lub polskiej w każdym sezonie. 

7. Obie dyrekcje będą się starały wpływać na powstawanie warto
ściowych przekładów tych sztuk, bądź poprzez własne zamówienia 
przekładu bądź starania o zamówienie przekładu poprzez odnośne 
Ministerstwo. 

8. Obie strony będą prowadziły ścisłe konsultacje w sprawie właści
wego doboru sztuk dramaturgii własnej przez stronę przeciwną. 

9. Obie strony będą życzliwie rozwijać w rozsądnych i opłacalnych 

ekonomicznie proporcjach wymianę reżyserów i scenografów obu 
scen. 

10. Oba Teatry będą się starały dokonać wymiany prze:lstawień i ze
społów przynajmniej raz na dwa lata. 
Punkt ten w realizacji będzie musiał być poprzedzony każdorazową 
prawnie skuteczną umową zawartą na właściwych szczeblach od
nośnych władz. 

Obie strony zrobią wszystko by wymiany te dały obopólne 
maksyma korzyści poprzez właściwą organizację imprezy i zainte
resowanie nią prasy miejscowej i centralnej, poprzez przygoto
wanie publiczności do właściwego odbioru i zrozumienia sztuki. 

11. Obie Dyrekcje zawierając porozumienie będą się starały o posze
rzenie i ulepszenie form jego realizacji. 
Chodzi bowiem o to by kontakty te dały początek ożywieniu sto
sunków nie tylko teatralnych ale i ogólnokulturowych obu woje
wództw a przez to i obu bratnich krajów. 
Sama nazwa Warny rodząca się z historycznego punktu wiążącego 

oba narody, jak z drugiej strony aktualne już działania w woje
wództwie bydgoskim na rzecz rozwoju stosunków kulturalnvch 
z Bułgarią co się objawia między innymi organizowaną już tam 
coroczną „dekadą kultury bułgarskiej", wydają się dobrymi sympto
mami towarzyszącymi temu porozumieniu już w dniu jego za
warcia 
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BILET NA SZEKSPIRA 

Postulaty zawarte w porozumieniach podpisanych 26 marca bież. roku 
między zakładami pracy a Teatrem Polskim - weszły w stadium reali
zacji. Radiowęzły zakładowe otrzymują krótkie audycje z nagraniami 
fragmentów sztuk (obecnie z „Moralności pani Dulskiej" i „Czarownic 
z Salem") z krótkim ich omówieniem. Teatr dostarcza już do gablot, 
klubów zakładowych i klubów w jednostkach wojskowych afisze 
i zdjęcia z repertuaru bieżącego i zdjęcia z ciekawszych inscenizacji 
repertuaru minionego. Te kąciki teatralne w klubach i świetlicach będą 
informować o repertuarze i aktualnych wydarzeniach w naszym Tea
trze. Do granej obecnie w Teatrze Kameralnym sztuki S. I. Witkiewicza 
„W małym dworku" przygotowano artykuły omawiające twórczość tego 
pisarza z krótkim komentarzem do samej sztuki. Artykuły te będą 

przesłane do zakładów pracy i jednostek wojskowych. Mają one w pew
nej mierze przygotować widzów do oglądnięcia tego na pewno intere
sującego ale i trudnego spektaklu. 

Z bardzo ciekawą i godną uznania propozycją wystąpił Związek Za
wodowy Pracowników Gospocl.arki Komunalnej i Przemysłu Tereno
wego. Pomimo, iż Związek ten nie podpisał jeszcze porozumienia 
o współpracy z Teatrem, daje on ciągle dowody żywego zainteresowania 
akcją „Bilet na Szekspira". Otóż, począwszy od września br. Związek 
ma zamiar kupować co kwartał jeden wybrany przez siebie spektakl 
z aktualnie granego repertuaru dla przodowników pracy i członków 

Brygad Pracy Socjalistycznej swoich zakładów. Po każdym takim spot
kaniu, odbywać się będą spotkania i dyskusje z twórcami przedstawie
nia - reżyserem, scenografem, aktorami. 

Ciąg dalszy o akcji „Bilet na Szekspira" w następnym programie. 

P. S. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie nam propozycji 

oraz wszelkich uwag i opinii - zarówno negatywnych jak i pozytyw

nych - dotyczących form prncy Teatru związanych z akcją „Bilet na 

Szekspira". Ciekawe wyp9wiedzi i propozycje prezentować będziemy 

2 2 na łamach „Zwierciadełka'. 

Listy prosimy kierować na adres Teatru - Bydgoszcz, Al. Mickie

wicza 2, z dopiskiem na kopercie - akcja „S". 

Inspicjent 
Jan Kudła 

• 
Sufler 

Dyoniza Landes 

• 
Kierownik techniczny 
Walerian Przybylski 

• 
Brygadier sceny 

Henryk Chrapkowski 

• 
Oświetlenie 

Teofil Swiątek 

• 
Kierownik pracowni krawieckiej 

Mieczysław Arndt 
Modesta Wróblewska 

• 
Malarskiej 

Władysław Gacki 

• 
Stolarskiej 

Antoni Trojanowski 

• 
Fryzjerskiej 

Stefan Jenszura 

• 
Rekwizytor 

Hieronim Guzek 



Przedsprzedaż biletow w kasie „Orbisu" - Aleje 1 Maja 17, tele
fon 2-16-86. Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje organizacja 
widowni - telefon 2-25-98. 

opr. graf. Bożena Pszczółkowska 
Pras. Zakł. Graf. RSW „Prasa" Bydg. zam. 1589/68, !~O szt., H-5 




