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Wychodzę przed kurtynę, żeby powiedzieć państwu porę słów o naszej sztuce i o naszym przedstawieniu. 

Gdyby 0'10 było doskonałe, nie miałbym co o nim mówić. 

Gdyby nasze dekoracje były oszalamiojace, gdyby fO\~orzyszyla nom rruzyka dos 1osowana do naszej gry, 
<]dyby ta ostatnia była zawsze zrozumiała, zawsze zm1e ·10, zawsze piękna, gdyby nasze perypetie dra
matyczr>e trzymały waszą uwagę w ciągłym napięciu, podniecaJQc.. jq i zaspakajojoc na przemian, gdyby

Śf71y b1:: blaskiem dla oka, jasnością dla umysłu, ciepłem dla serca - nic miałbym nic do powiedzenia, 

nic do ;·, yjaśnienio. 

Ale nasza sztuka się jąka, w naszym przedstawieniu sa luki. 

Nos u va się więc pytonie: 

Czy n 'e należało się powstrzymać od pokazywania publiczności rzeczy niedosko'1ale1• o której wiemy, że 

taką jest? 

Czy n:~ oowinni byliśmy zaczekać z jej wystawieniem do eh vili, gdy osiqg'11e dojrzałość? 

Oczywiście, że tak byłoby lepiej. 

Ale to • 1aśnie jest niemożliwe. 

Sztuka nie może iść naprzód w kierunku swojej dojrzałości, jeżeli n:e pokaże swoich pierwszych kroków, 

swoic'1 wszystkich kroków. 

Po.s.1.ep •: sztuce musi brać pod uwagę artystę. 

Ten zaś potrafi się doskonalić poddając swoją procę opinii najwyższego sędziego czyli publiczności. 

Artysta ów odczuwa potrzebę zachęty i nic mu nie zdoła zastąpić perspektywy p 1blicznej oceny. 

Artysta ów odczuwa potrzebę ukierun!<owonia swoich poszukiwań, uporzodkowanio swoich odkryć, nie 

zdołatby tego dokonać, gdyby nie mógł się zetknąć ze zbawienną reakcją publiczności. 

Publicz'1ość zaś musi stopniowo wyostrzyć swoją zdolność percepcji, co stanowic'. będzie dla niej źródło 
szlachetnej rozkoszy. 

Musi 1-.i:;c śledzić cały proces twórczy niczym życzliwy i wymagajqcy ojc'ec. 

Ale czyi nie ma innych racji poza racjami użytkowymi? 

Czyż nie jest rzeczą zarazem zachwycającą i poważną oglądanie pub/iczr>ości, która przeistacza się w zgro

madz->n1a wojujące o sprawy sztuki? Która osądza, zachęca swoimi pochwa/ami równie jak swoimi na

ganami innych walczących, którzy byli odważni, by się wystawić na ludzkie spojrzenia. 

A czy walczyć nie znaczy to - być młodym? 

- Tak. walczyć to znaczy - być młodym. 
' 

Bowiem walczyć to znaczy - walczyć o wspólną sprawę, to znaczy - oddać się miłości imperium idei. 

Wychodzę przed kurtynę. żeby powiedzieć państwu parę stów o nasze; sztuce, o naszym przedstawieniu. 

Etienne Decroux O sztuce mimu 

Przeloiy/ Jerzy Litwiniuk PIW 1967 



ZA POZWOLEHIEH ZWIERZCHHOŚCI 

Teatr Propozycji „Dialog" na benefis Towarzystwa ma honor dać poetycką drammę nigdy niewidzianą w 2 odsłonach pod 
tytułem: 

AKTOR 
której pióra użyczyli: W.P.P. Guillaume Apollinaire, Stanisław Barańczak, Jan Brzękow ki, Robert Francis, Stanisław Gro

chowiak, Jacek I.U. Hohensee, Tadeusz Kijonka, Anka Kowahka, Janusz Królikiewicz, Tadeusz Kubiak, Waldemar l\lichal· 

ski, Bohdan Ostromęcki, Marian Piechal, Erna Rosenstein, J. A. Rimbaud, Tadeusz Różewicz, Michel Seuphor, Jerzy 

S. Sito, Jules Supervlle, Wisława Szymborska, Jean Tardieu, Wiktor Woroszylski, Marek Wawrzkiewicz oraz J. P. Woj

ciech Bogusławski. Teksty cudzoziemskie przekładali: W.P.P. arm, Zbigniew Bieńkow-ki, Jan Kott, Wojciech Natanson, 
Tadeusz Rybkowski, Julian Rogoziński, Anatol Stern. 

wvstqpia: 
WPani Krystyna Kuczewska 
WPani Bożena Orzechowska 
WPan Lech Dyblik 
WPan Marek Janiec 

WPan Zbigniew Kotlarek 
WPan Mirosław Krom 
WPan Jerzy Litwin 
WPan Edward Żentara 

Wcale nowe dekoracje według projektu artystki Malarki WPani Ireny Pikiel. Kompozycję muzyczną przygotowała ko
bieta Kompozytorka WPani Celina z Monikowskich-Martini. Solo na skrzypcach w wykonaniu WPana Pana Dondalskiego. 

Partie chóralne przysposobił WPan Wacław Dąbrowski. 

Kostiumy szyte w pracowni własnej. 

UW AGA! W antrakcie powszechnie ulubione melodie grajit WPanie: Maria Dąbrowska i Jadwiga Peka. 

CAŁOSC POD ANTREPRYZĄ ARTYSTKI DRAMATU WPani HENRYKI RODKIEWICZ w asyście WPani Krystyny 

Kuczewskiej i WPana Marka Jańca. 

PREl11ERA 
Uprasza się Wielmożną Publiczność o niewnoszenie benefisowych wieńców oraz kwiatów i prezentów dla Artystów n.a 

scenę podczas gry. Dary zostaną na pewno dostarczone na oczach zebranej Publiczności po ukończeniu drammy. 

Bilety w zwykłej cenie. Kwiaty i słodycze na miejscu. 

„„ ••..•....•..•.••• 
KOŁNIERZYK NA KAŻDĄ OKAZJĘ 

DLA PANA 
Pracownia Matyldy Kszyk 

wejście od podwórza. 

• ·-----··········„···· 

SZKŁA DO LORNETEK 
PINCE - NEZ 
I MONOKLE 

·===·===·=·=·=·=·= Ili POGOTOWIE GORSECIARSKIE w 
•111 Dyskretnie 111 

Sprawnie 

1

•

1

•

1 

Tanio Ul 
Różana 3 n 

• • ID !·=·=·=·=·=·====•=' 

Serafin Bąk -
Fąfello 
~ 

PZO Koualin I>-1S43 llOO. L-2.'1231 




