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SZANOWNY PANIE DYREKTORZE 

Przeczytałam sztukę „Wesele raz jeszcze" którą. mi Pan zaproponował i natych
miast dzielę się z Panem moimi wątpliwościami. To opowiadan:e Marka Nowakow
skiego określa się często jako „próbę syntezy naszej rzeczyw'stości" i przedstawienie 
teatralne oparte na tym utworze powinno mieć podc bne amb; c~e. Tylko jakim klu
czem teatralnym budować spektakl, który poszczególne scenk i, małe obrazki-migaw 
ki, znakomicie p rzez Nowakowskiego podpatrzone w swej rodzajow ś ci, będzie „kleił'" 

w jedną całość na scenie? Jak wyznaczać tempo i r ytmy po<;zczególnych scenek, b y 
tworzyły całościowy obraz zatopionego w oparach alkoholu w esela-stypy? 

Odpowiedzi na te p ytania szukam ciągle w utworze Nowakowsk iego i w „Weselu" 
Wyspiańskiego. Szukam je j taki.e w innych opowiadaniach Nowakowskiego, których 
napisał on d otychczas chyba około dwustu. Bo w tych krótkich opowiadaniach, wy
czerpu ,'ących s ię w jednym zdarzeniu, sytuacji czy history jce odnaleźć można z ła

twością. bohater ów z naszego „Wesela raz jeszcze". Oczywiście nawet te krótkie 
opowiadania Nowakowskiego n ie pozostają. względeni s iebie \\' oderwaniu: są cząst
kami, które składają się na rozległą. mozaikę naszego społeczeństwa i naszej rzeczy
wistości. 

Ale przecież w teatrze nie pokażemy składanki opowiarlań, bo przedstawienie 
takie byłoby tylko zlepkiem mniej lub więcej udanych rodzajowo obrazków. 
Czytając tę adaptację, szukam w niej ciągle jakiegoś większego obrazu dominują

cego tematu, któremu można by podporządkować tę popękaną. całość. Zastanawiam 
się nad owym świadomym nawiązaniem Nowakowskiego tytułem i sytuacją wyjścio
wą do dramatu Wyspiańskiego. Może tu leży pies pogrzebany? 

EWA KUTRYŚ 

Październik 1980 



SZANOWNY PANIE DYREKTORZE 

Pamięta Pan pe\YllO naszą rozmowę o relacji Nowakowski -· Wyspiański w „We
selu raz jeszcze". Otóż wydaje mi się, że n:e to stanowić może dla nas punkt wyj
ścia . Każdy bowiem widz będzi e sobie ko~arzył ten spektakl z „\Veselem" \'\lyspiań
skiego i my mu wcale nie musimy tych aluzji pokazywać palcem. Ale tak, jak dla 
Wyspiańskiego, sytuacja wesela była tylko sytuacją, a nie sprawą naczelną, tak dla. 
na.s ()dbywaSące się na scenie wesele jest tylko punktem wyjścia. 

Bo przecież nie o to chodzi, że mijają epoki, zm'.enia :ą si~ ludzie i obycza~e. a pio 
wsiach i miastach ciągle odbywają się wesela. Istotnie!szym jest fakt, że siedzimy 
za.dowcleni przy tym wspólnym stole, narzekamy wspólnie, pijemy wspólnie, pota
kujemy sobie nawzajem i wszystkim wokół pokazu .jemy „jak jest pięknie''. Jakby 
ta trwa5ąca od eza.sów Wyspiańskiego „chochola nmzyka" uśpiła nas całkowicie: 

wyrwała z nas s'.łę, prawdę, dążenie ku jakimkolwiek zmianom. I wierzymy w tio 
fatum, w tę narzuconą nam przez kogoś sytuację, która nie da. się zmienić. 

A czy ktokolwiek z uczestników tego wesela robi cokolwiek, by zmienić tę sy
tuac~ę? 

-

' 



Wszyscy ci ludzie przyjęli jedną zasadę, że nie ma sensu płynąć w życiu pod prąd, 
że lepiej uczyć się przepisów postępowania niż zawierzać własnemu rozsądkowi czy 
instynktowi moralnemu. A że to przepisy, instrukcje i zalecenia ograniczają się do 
ustalenia minimum działań koniecznych w określonej sytuacji, że czynią z tych ludzi 
jakieś bezwolne manekiny, jakąś bezwolną masę komendantów, prezesów, naukow
ców, żon, bufetowych i gospodyń, to nieważne. Takich łudzi na świecie jest coraz 
więcej, jednostka czuje się wśród nich swoją znikomość, nie walczy więc o prawa 
dla siebie i albo ginie (jak Powstaniec), albo przystaje do tej grupy, bo to daje 
większe szanse. Coraz trudnie,i na świecie zachować w tym jednolitym tłumie 

własną twarz, własny sąd, ale to nie może być powodem do rezygnacji z przyrodzo
nego człowiekowi krytycyzmu, nie może być usprawicdlinieniem myślowego wygod
nictwa i obojętności na wszystko, co nie dotyka nas samych, nie możemy przecież dać 
za wygraną„. Trzeba ciągle e-łosić alarm. 

EWA KUTRYS 
Grudzień 1980 r. 
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MARIAN CZECH 

Ukończył z wyróżnieniem Państwową Wyższą Szkolę Teatralną w Krakowie w ro·· 
ku 1967. W tym sam)'m roku zaangażowany do Teatru Rozmaitości - pracuje na te jj 
scenie po dzień dzisiejszy, dając się poznać publiczności w czołowych rolach wybit
nych sztuk. W długiej liście postaci jakie stworzył w dziełach Szekspira, Sofoklesa, 
Fredry, Krasińskiego, Moliera, Słowackiego, Shawa, Brechta, a z współczesnych 

Kruczkowskiego, Iwaszkiewicza, Mrożka, Iredyńskiego, Brylla, Hemingwaya, Niżyń ·· 

skiego, Grochowiaka, Witkacego i wielu innych, pokazał szeroką skalę i różnorod·· 
ność swego talentu aktorskiego. 

Współpracuje reżysersko z Teatrem Regionalnym w Krakowie przy widowiskach 
o charakterze folklorystycznym oraz z Estradą Krakowską w szkolnych audycjach 
na terenie południowych województw. 

Wyróżniony Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury brał przez dluri okres cza1m 
udział w pracach społecznych i politycznych. 

Należy do czołowych artystów Teatru, dając pełną możliwość wielu reży1erom 

wykorzystania jero zdolności i doświadczenia scenicznero. 



'HELENA BALOWA 

Po kilkuletnim sta:i.u w administracji gospodarcLej rozpoczęła pracę w 1955 r . 
w resorcie Kultury i Sztuki, kolejno w Operze Krakowskiej, w Państwowej Filhar
monii Krakowskiej, a następnie w Miejskim Teatrze Muzycz nym zajmując się za
równ o koordynacją pracy artystycznej jak również pełniąc odpowiedzialne funkcje 
admin '. stracyjne. Od 1972 r. zatrudniona w Teatrze Bagatela prowadzi dział pracow
n iczy, wykazując niezwykłą energię i zaangażowanie w trudne problemy życia tea
tralnego i jego rozlicznych zagadn : cń, tak w dziedzinie po~tępowania urzędowego jak 
i w sprawach personalnych. 

W 1980 r. obchodziła Jubileusz 25-Iecia nieprzerwanej pracy w instytucjach artJ -
~tycznych Krakowa. 
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