
YUKIO 
MISHIMA 

~ b 
~ :E 

~~ 
.;;;;ii~ E 



Dyrektor naczelny i artystyczny 
ANDRZEJ MARIA MARCZEWSKI 

· · Zastępca dyrektora 
ROMUALD PRZEPERSKI 

Kierownik literacki 
EW A GRABOWSKA 

Kierownik muzyczny 
TADEUSZ WOŹNIAK 

~ 1:) 
YUKIO 
MISH llMA 

E 1) g A 
~ M l 

E 
E 

(„Sado-koshaku-fu1in") 
Pr1ekład STANISŁAW JANICKI. YUKIO KUDO 

Piąta premiera sezonu 1988/89 
listopad 1988 



Rezyseria JAROSŁAW KUSZEWSKI 
Scenografia ANNA MARIA RACHEL 

Opracowania muzyczne IRENA ŻARNOWSKA 

Renee . markiza de Sade MAŁGORZATA OZIMEK _ ) 
Madame de MontreuiL matka Renee - TERESA LES_NIAKV 
Anna . młodsza siostra Renee SABINA STUDZINSKA 

Baronowa de Simiane WANDA RZYSKA 
Hrabina de Saint-Fond KRYSTYNA BARTKIEWICZ 

Charlotta ·· EWA ZABKIEWICZ 

1nsp 1c jen -· sui le f M ana Walden 



/ 

CKimitake Hiraoka) 

urodził się 14 stycznia 
1925 r. w Tokio. jako 
syn wysokiego urzędnika 
państwowego. Uczęsz

cza! do szkoly w Ga 
kushuin, gdzie ksztalci
/y się dzieci z arystokra
tycznych rodzin (rodzi
na H iraoka była daleko 
spokrewniona z rodem 

shogunów Tokugawa). Jego wychowaniem zajęła się bab
ka Natsu - kobieta o arystokratycznych pretensjach. W 
1947 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Tokijskiego. 
Po studiach przez krótki okres czasu pracował w Ministerst
wie Finansów. Kiedy kilka jego opowiadań spotkało się z 
życzliwym przyjęciem , zrezygnował z posady urzędniczej. W 
1958 r. poślubił Yoko Sugiyamę, córkę znanego japońskie
go malarza. Dwukrotnie odbył podróż dookoła świata (w 

1951 i 1960 r.). Bazując na swoich zwolennikach, w 1968 r. 
powołal do życia „Stowarzyszenie Tarcz" (Tate-No Kai), 
które odbywalo musztry w koszarach Sił Samoobrony. 25 
listopada 1970 r., wraz z czterema członkami „Stowarzysze
nia Tarcz", włamał się do sztabu Sił Samoobrony i - w 
wyniku nieudanej próby prawicowego zamachu stanu -
M'ishima popełnił samobójstwo (seppuku). 

Debiutancki tom opowiadań pt. „Las w pełnym rozkwi
cie" (1944) nie należy do udanych, ale rozgłos przyniosły 
mu już powieści psychologiczne: „Wyznania maski" (1949) 
i „Zloty Pawilon" (1956). Powieść „Złoty Pawilon" - bę
dąca studium psychiki buddyjskiego nowicjusza, który pod
palił Złoty Pawilon w Kioto, aby wyzwolić się z więzów 
urzekającego piękna - została uhonorowana Nagrodą Lite
racką Yomiuri .. Za sztukę „Pawilon ryczącego jelenia" 
(1957) otrzymał Mishima Nagrodę im. Kishidy, a za „Dzie
sięciodniową chryzantemę" (1962) - po raz drugi - Na
grodę Literackę Yomiuri. Mishima jest też laureatem Nagro
dy Artystycznej Mainichi. („Jedwab i intuicja" - 1964). 
Wśród licznych utworów tego czołowego japońskiego pi
sarza wyróżniają się również: „Ballada o miłości" (1954), 
„Dom Kyoko" (1959). „Na uwięzi" (1963"), „Madame de 
Sade" (1965) i tetralogia „Płodne morze" (1965-70). 



ŚMIERĆ CZŁOWIEKA NASZYCH CZASÓW 

( ... ) Samobójstwo Mi
shimy Yukio już w sa
mym zamyśle zamierzo
ne było jako bezpre
cedensowe antyrewo
lucyjne wyzwanie rzu
cone nam, rewolucyj
nej lewicy i, w grun
cie rzeczy, całej japoń
skiej klasie robotniczej 
i wszystkim narodom Azji. Cel działania Mishimy wynika 
jasno z proklamacji. z jaką wystąpił na krótko przed samo
bójczym zamachem. Zgrzytając zębami mówił Mishima: 
„Jest oczywiste, że Siły Samoobrony sprzeczne są z konsty
tucją. Obrona, podstawowy problem naszego narodu, za
grożona jest przez oportunizm i prawne interpretacje. Siły 



Samoobrony, armia, która przeczy własnemu istnieniu, są 
pierwszym źródłem rozkładu ducha japońskie.go naro?u 1 
jego moralności" . Mishima apelował o przywroce.n1e Siło~ 
Samoobrony roli „obrony tradyCJI, kultury 1 h1storn Japon11, 
wartości skupionych wokół Cesarza". którego nazywa „głó· 
wną ostoją narodu" . (. „ ) Mishima zamierzał skłonić Siły 
Samoobrony do wystąpienia przeciwko narodowi, dopro· 
wadzić do upadku rząd, a tym samym wzmocnić Sily Samo· 
obrony dla potrzeb nowej agresji na kontynent azjatycki. ~la 
dławienia ruchów rewolucyjnych Domagał się ustanowie
nia dyktatury. (.„ ) 

Mishima zwraca się przeciwko relatywizmowi 1 zaczyna 
poszukiwać Absolutu, wartości. która zasługiwałaby na naj · 
większe poświęcenie, na to, by strzec jej nawet za cenę 
własnego życia . Dla Mishimy to tradycyjna kultura Japonii 
reprezentowała te wartości. których należało strzec za wszel 
ką cenę. („. ) 

„Myśl o śmierci nie budziła w mę1 
najmniejszego lęku. Siedząc samotnie 
w pustym domu Reiko wierzyła głębo · 
ko, że wszystko, co czuł w te1 chwili 1e1 
mąż. co myślał, cały ból jego i cierp1e 
nie - tak samo jak i jego ciało po 
prowadzą Ją ku zbawczej śmierci. Czu 
la, że ciało jej bez trudu potrafi rozto 
pić się w najmniejszym nawet odpry· 
sku mężowskiej myśli. „ 

Yukio Mishima: Miłość i śmierć (przeł. Henryk Lipszyc ... Literatu 
ra na $wiecie" 1976. nr 1 O) 

Mish1ma z pewnością nie był rewolucionistą. przynaj 
mniej w ocenie dzisiejszej lewicy Mało ogłosił nawet 
„Oświadczenie przeciwko rewołucji" Nie ma najmniejszej 
wątpliwości, ze posługiwał się prawicową myślą jako dźwi
gnią swych poczynań Niemniej, opatrywanie jego czynu 
etykietką „manifestacji prawicowego przewrotu" w zadnyrn 
stopniu nie pomaga w zrozumieniu tego czynu ( ) 

Teoria według której Mishima „musiał być szalony . na 
rosła głównie na podstawie relaCJi osób. które „spotkały go 
na krótko przed samobójstwem 1 zauwazyły jakiś dziwny 
błysk w jego oczach". oraz na podstawie opinii. ze czyn 
jego był „absolutnie niewytłumaczalny" Nikt jednak. jak 
dotądi nie wystąpił z rzetelnym świadectwem z zakresu psy 
chiatrii. które podtrzymywałoby tę hipotezę 

Nie ulega jednak wątpliwości. ze zaklasyfikowanie M1sh1 
my jako nienormalnego słuzy psychicznej obronie nas sa 
mych Orzekając. ze czfow1ek ów był obłąkany. rozorajamy 
1ego czyn, przypisując go wyłącznie pojedynczemu spraw· 
cy. Możemy odejść sobie spokojni. ze wszystko to nie ma z 
nami nic wspólnego Jesteśmy bezpieczni 

( .. ) W japońsk1e1 rzeczyw1stośc1 samobójstwo nie stano 
w1 przestępstwa ani z moralnego. 8n1 z prawnego punk1t. 
widzenia. Gdyby Mish1ma odebrał sobie zyc1e po cichu. bez 
rozgłosu, otwiera1ąc gaz we własnym gabinecie, nigdy nie 
podniesiono by sprawy szaleństwa Prawdopodobne więc 
1est. ze teorie obłąkania serwowane nam przez domorosłych 
psychologów zrodziły się ze sposobu. w 1ak1 Mish1rna 
umarł. sposobu. w 1ak1 zainscenizował swoje własne odej 
ście. Mishima włamał się do sztabu Sił Samoobrony 1 tam 
rozciął sobie brzuch- ·- w tym sedno sprawy Nie dostoso 
wał się do przyjętych wzorów samozniszczenia Odebrał so 
bie zycie w mie1scu publicznym i podarował światu dość 
szpetny obraz ludzk1e1 istoty z odrąbaną głową 1 rozplata 
nym brzuchem Postąpił wbrew nakazom dobrego tonu To 
po prostu nie było normalne. a zatem -- było szalone ( l 



w przec1w1eństw1e jednak do teorn szaleństwa. która jest 
odb1c1em zawiłego mechanizmu psycholog1czne1 5amo
obrony, „ teoria o skończeniu się artysty· przychodzi uzbro-
1ona w dossier pełne udokumentowanych świadectw We
dług zwolenników tej teorn wystarczy dla zro~um1enia 
śmierci Mish1my po prostu przeczytać 1ego pow1esc1. ese1e 

1 publikowane rozmowy ( ) Jest faktem nie podlega1ącym 
dyskus11. ze Mish1ma stale mówił o śm1erc1 jak~ najwyzszej 
formie erotyzmu Temat ten pojawia się wczesnie. 1eszcze 
u początków jego literackiej drogi, mianow1c1e w „~amen- no 
koku haku" (Wyznania maski). 1ednym z wczesnieiszycł;i 
utworów pisarza 

.,Wszystko było zwycza1ne. normal
ne. nawet czas oczekiwania na zonę 
nie by/ krótszy ani dłuzszy niz zazwy 
czaj. 

Splótł dłonie nad głową 1 wpatrywał 
się w ciemne deski sufitu. do którego 
nie dociera/o światło lampy sto1ące1 u 
wezgłowia. Na co czekał teraz -- na 
śmierć czy na szaleństwo zmysłowych 
rozkoszy? Wydawać się mogło. ze Jed· 
no 1 drugie splatało się ze sobą. zupeł
nie 1ak gdyby to śmierć stawała się 
przedmiotem poządama Jedno było 
pewne - · nigdy przedtem me zdarzyło 
się porucznikowi zakosztować, kazdą 
cząstką swego ciała. wolności tak zu.
pełnej „ 

Yuk1o M1shima. Miłość i śmierć (przeł Henryk Lipszyc Llteratu 
ra na $wiecie" 1976 nr 1 O) 

( „ .) Erotyzm „ Miłości i śmierci" aspiruje, Jak się zdaje. do 
czegoś więcej , niż mrocznej opowieści o miłości i śmierci 
jednostki. Kiedy Mishima oświadcza. że to ten właśnie ro
dzaj utworu uważa za ideał , daje dostateczne dowody, by 
wierzyć, że pragnął takiej śmierci, w której byt wewnętrzny 
splatalby się ze sprawami zewnętrznymi . Smierci nie prywa 
tnej. osobistej, tylko powiązanej nierozerwalnie ze społecz 
nością , w której żył i której był częścią . Dążył do osiągnięcia 
jakiegoś związku pomiędzy nim a czymś. co go znacznie 
przerasta - ideą. prawdą najwyższą. I jeszcze - doskonalej 
harmonii z sobą samym. („ .) 

Mishima podkreślał dobitnie. że śmierć wybiera się jako 
uzasadniony i wewnętrznie spójny akt. a nie jako środek 
skuteczny politycznie. („. ) 

Jeśli nawet skuteczność jest nieistotna. jeśli nawet śmierć 
jest moralnością sama dla siebie. dlaczego więc Mishima 
skłonił się ku prawicy? 

„ Sam też chciałbym wiedzieć , kto uczynił mnie takim . Ja
kaś nieznana osoba uczyniła ze mnie to. kim jestem. Bynaj
mniej nie chciałem być taki . ( „. ) 

Myślę , że należę do osób, na których robi wielkie wraże
nie to. do jakiego stopnia porażony, oslabiony bywa duch. 
czy idea. jeśli nie znajduje sobie wroga . („. ) Co należy u
czynić . by poruszyć ducha? W tym celu ciało musi być po 
ruszone. („.) Każda akcja wywołuje reakcję. Skąd bierze się 
ta reakcja? Rodzi ją nieprzyjaciel. Ponieważ muszę mieć 
nieprzyjaciela. sfabrykowałem mit komunizmu ." ( „. ) 

Mishima odwoływał się do przedwojennego okresu o 
świeconego despotyzmu dla krytyki relatywizmu powojen
nej Japonii . Nie ma w tym, w zasadzie, nic zdrożnego. Zdol 
ność osądzania - w końcu - wypływa ze zdolności wyob
rażania sobie alternatyw - nawet jeśli są one fikcyjne. Nie 
ulega jednak wątpliwości. że są to sądy podyktowane po
trzebą wartości i że nie stanowią one analizy prc.wdziwej 
natury powojennej Japonii. 



( .. . ) zmarł (Mishime) protestując przeciwko relatywiz
mowi powojennej Japonii. „Chciałbym wiedzieć, kto uczy
nił mnie takim". To krotochwilne stwierdzenie Mishimy po
brzmiewa bardzo wyraźnie słyszalnym echem. „Nie potrafi
łem dokonać ucieczki z mojej epoki. Stałem się ofiarą na
szych złych, dekadenckich, zgniłych czasów." 

Mishima zbudował 
system myślowy, który 
traktował jako swoją 

prawdę najwyższą; i z 
tą prawdą najwyższą u
marł. Śmierć jako nieu
niknione rozwiązanie. 
Śmierć jako los. To jest 
tragedia. 

Fujimoto Kazuko 
(przeł . Henryk Lipszyc) 
„ Literatura na $wiecie" 1976, nr 1 O. 

' ' 



DONATIEN 
ALPHONSE 
FRANCOIS 
DE SADE 

urodził się w 1740 r. w 
Paryżu, w rodzinie sta
rej szlachty prowansal
skiej (jego prababką w 
trzynastym ;:>okoleniu, 
w prostej linii , była Lau
ra de Noves - ukocha-

- na Francesco Petrarki). 
W 1750 r. rozpoczął naukę w jezuickim kolegium Ludv.tika 
Wielkiego w Paryżu, gdzie w ciągu czterech lat zdobył roz
ległą wiedzę z zakresu historii i literatury. Tu zetknął się po 
raz pierwszy z teatrem, biorąc udział w szkolnych przedsta
wieniach . 

Podczas wojny siedmioletniej walczył na froncie, a po jej 
zakończeniu, w 1763 r., powrócił do Paryża, gdzie poślubił 
Renee-Pelagie Cordier de Launay de Montreuil, pochodzą
cą z bardzo zamożnej rodziny. 



W tym samym roku został oskarżony o „czyny bezbożneH 
i osadzony w twierdzy w Vincennes. Odtąd będzie ścigany 
przez prawo do końca życia. Głównym powodem jego licz
nych prześladowań było publiczne manifestowanie libertyń
skiego stylu życia, który jakkolwiek miał wśród arystokracji 
francuskiej XVIII w. wielu zwolenników, to jednak oficjalnie 
nie był aprobowany. Swoimi skandalicznymi ekscesami mar
kiz de Sade zdobył sobie u współczesnych dość dwuznacz
ną sławę. Miał bowiem opinię awanturnika i libertyna urzą
dzającego w swoich posiadłościach orgie, oddającego się 
wyrafinowanym praktykom seksualnym. Niektóre ofiary 
tych eksperymentów markiza wnosiły na niego skargę, co 
zwykle kończyło się dla Sade' a w najlepszym razie grzywną. 
w najgorszym zaś - więzieniem. Jednakże kiedy tylko od
zyskiwał on wolność, rozpoczynał na nowo organizowanie 
orgii, podczas których obserwował reakcje psychoseksual
ne ich uczestników i gromadził spostrzeżenia, wykorzysty
wane później w swoich dziełach. 

Małżeństwo markiza de Sade z Renee de Montreuil -
będące kontraktem dwóch rodzin, w którym nie wymagano 
od młodych emocjonalnego zaangażowania, zakładając, że 
po spłodzeniu potomstwa, zabezpieczającego ciągłość ro
du, obie strony będą prowadzić niezależne-życie - trwało 
dość długo, bo aż do 1790 r .. kiedy to Renee. po powrocie 
Donatiena z więzienia, wysłała mężowi pozew rozwodowy. 
Z tego związku zrodziło się dwóch synów, Louis-Marie 1 
Donatien-Claude-Armande, oraz córka Magdalena-Laura. 

W 1772 r. markiz de Sade, oskarżony o grzech sodomii i 
usiłowanie otrucia, uratował się przed wyrokiem śmierci, u
ciekając do Włoch w towarzystwie swej szwagierki, Anny
· Prospery. Wyrok wprawdzie zostaje wykonany, ale tylko 
na jego podobiźnie. Jednakże po kilku miesiącach markiza 
schwytano i odstawiono do nadgranicznej twierdzy alpej
skiej w Miolans. Po ucieczce z więzienia powrócił do swe
go majątku rodzinnego w La Coste, starając się o rewizję 
wyroku . Stamtąd uciekł przed kolejnym uwięzieniem do 

Włoch. gdzie ukrywał się pod przybrany~ n~zwiski_em ~r~
biego de Mazan. Współpracując z wło~krm h1~toryk1e~ 1 p1.-. 
sarzem. Giuseppem Obertim, gromadził materiały .d~ h1stor11 
perwersji i inwersji seksualnych. W 17_76 r. ~roc1ł d? La 
Coste. W rok później, na wieść o chorobie matki. udał srę do 
Paryża. Przybył jednak za późno - matka już nie żyła . Mar-



k1z został ponownie aresztowany 1 uw1ęz1ony w twierdzy w 
Vincennes. gdzie zaczijl pisać SWÓJ „ Dncnnik" W 1778 r . 
pomimo uwolnienia od najc1ęzszych zarzutów, Sade nie 
przestał być więźniem królewskim 1 został przew1ez1ony z 
powrotem do Vincennes Tym ra zem spędzi w w1ęz1eniu 

ciw a riJście lat (w tym k1łk? lat w Bastylii) W okresie 
odosobni enia powstała ponad połowa jego dzieł literackich 

Po wyi ś ciu z więzienia. w r 1790, zamieszkał z aktorką 
Marią - Konstancją Ouesnct. ZacziJł aktywnie uczestniczyć w 
pracach komi sp rewolucyjnych Ocalił od szafotu rodzinę 
zony 1 teściową . która wielokrotnie zabiegała o pozbawienie 
go wolności . Fala rcwolucyj1nego wrzenia. Jaka przeszła 

przez Franqę jesienią 1792 r. nie oszczędziła równiez po 
siadlośc1 markiza . Jego zamek w La Coste został doszczęt 
nie zniszczony . W 1793 r. markiza aresztowano i osadzono 
w klasztorze magdalenek zamienionym na polityczne wię
zienie. 24 lipca 1794 r. akta iego sprawy przekazano trybu · , 
n ałowi rewolucyjnemu. Przypadek ocalił go od gilotyny. Po 
zamachu na dyktaturę Robespierre'a (27 lipca 1794 r.) nie 
groziła mu iuz śmierć na szafocie. 13 października tegoz 
roku markiz de Sade został oczyszczony z zarzutów i uwol
niony. 

VV 1799 r. wraz z panią Ouesnet przeniósl się do Wersa
lu , gdzie otrzymał zaięcie w miejscowym teatrze. Wraz 
z upadkiem Dyrektoriatu 1 początkiem epoki napoleońskiei 
skończył się we Francji okres swobody myśli 1 pióra . Mar
kiz de Sade musiał więc szukać schronienia w wersalskim 
szpitalu. gdyz groziła mu śmierć głodowa na ulicy. W 1801 r 
został aresztowany u swojego wydawcy Nicolasa Masse. 
Po kilkunastu miesiącach, spędzonych w więzieniu Saint
-Pelagie, dzięki staraniom pani Quesnet. przeniesiono go 
do zakładu dla umysłowo chorych w Charenton. gdzie obok 
chorych trafiali równiez opozycjoniści . Sade organizowal w 
szpitalu amatorskie przedstawienia teatralne, co nie bardzo 
podobalo s i ę wladzom. W 1809 r zginął w walce z partyzan-

tarni jego syn, Louis, w następnym roku umarł a iego zona . 
Renee. Sade napisał podanie o laskt;, które jednakze zostało 
odrzucone przez Radę Tajną Cesarstwa w 1811 r. Jesienią 
1814 r. znacznie pogorszył się, JUŻ od lat nie najlepszy, stan 
jego zdrowia . 2 grudnia 11814 r. pisarz zmarł. . 

Do najważniejszych jego dziel literackich nalezą . „Alina 
i Valcour (1784). „120 dni Sodomy" (1785), „ Justyna. czyli 
Nieszczęścia cnoty" ( 1787). „Filozofia w buduarze" (1795). 
„Nowa Justyna" i „ Historia JuJietty" (1797). „Wczasy libertyna. 
czyli Nowenna Cytery" 
(1800). „Zbrodnie mi 
łości" (1800), „Dni w 
zamku Florbelle, czyli 
Natura zdemaskowana" 
(1807), „Pamiętniki księ
dza de Modose i przy 
gody Emilii de Voinan
ge ... " (1807), „ Markiza 
de Gange" (1813) . 



JIAROSŁAW 

KUSZEWSKI 

rozpoczynał teatralne życie we Wrocławiu, gdzie kilkanaście 
lat był aktorem. Następnie przeniósł się do Warszawy, wy
stępując początkowo w Teatrze Klasycznym, później w Tea
trze Wspólczesnym. W Warszawie podjął studia na Wydzia
le Reżyserii PWST. Po ich ukończeniu rozpoczął wędrówkę 
po kraju, reżyserując w wielu miastach - od Rzeszowa po 
Gdynię. W ciągu piętnastu lat zrealizował około pięćdziesię
ciu przedstawień. Byl dyrektorem Bałtyckiego Teatru Dra
matycznego im. J. Słowackiego w Koszalinie i Teatru Dra
matycznego w Gdyni. 

Z przygotowanych i zaprezentowanych tytułów chętnie 
wspomina „Kartotekę" Różewicza w Zielonej Górze, „Po
kojówki" Geneta, „Zapomnieć o Herostratesie" Gorina i 
„Matkę" Witkacego w Opolu, „Wieczór Trzech Króli" Sha
kespeare'a i „Wesele Figara" Beaumarchais w Płocku, „Iry
diona" Krasińskiego i „Każdy kocha Opalę" Patricka w Ko
szalinie oraz „Pana Geldhaba" Fredry i „Tato, tato, sprawa 
się rypła" Latki w Gdyni. W Bydgoszczy zrealizował dotych
czas dwa przedstawienia: „Staromodną komedię" Arbuzowa 
i „Pożądanie w cieniu wiązów" O'Neilla. 



Kronika 

8 września 1988 r. Teatr Polski w Bydgoszczy 
zainaugurował sezon artystyczny. Tego dnia 
przedstawi/ się publiczności podczas spotkania z 
cyklu „ Twarzą w twarz" nowy dyrektor i kierownik 
artystyczny scen bydgoskich - Andrzej Maria 
Marczewski. Zaprezentował on plany repertuaro
we teatru na bieżący sezon, dzieląc się przekona
niem, iż kształt artystyczny scen bydgoskich ma 
być wypadkową ambicji twórców i aspiracji oraz 
oczekiwań publiczności. 

Była to pierwsza dyskusja z widzami; rozmowy 
takie będą kontynuowane, bowiem pytanie „jaki 
ma być teatr w Bydgoszczy" jest kwestą ciągle ak
tualną. 

Tego samego dnia z bydgoskimi aktorami spo
tka/ się redaktor naczelny miesięcznika „ Teatr", 
wybitny krytyk red. Jerzy Sokołowski, dzieląc się 
swoimi przemyśleniami na temat bieżącej sytuacji 
sceny polskiej. Jest ona niepokojąca i niesie szereg 
zagrożeń, które w istotny sposób mogą wpłynąć 
na obniżenie poziomu naszej kultury. 

Red. Sokołowski wyraził pogląd, iż nakazem 
chwili jest integracja naszego środowiska teatral
nego, które powinno wziąć w swoje ręce odpo
wiedzialność za dalszy rozwój sceny polskiej. Mi
nione wydarzenia - rozwiązanie ZASP-u, wewnę
trzne rozbicie środowiska, arbitralne decyzje admi
nistracyjne, które miały miejsce w przeszłości -
wywarły negatywny wpływ na kondycję wspól-

czesnego teatru. Jerzy Sokołowski postu/owal na
wet swoiste.spotkanie „okrągłego sto/u". do któ· 
rego zas1ed/Jby czołowi twórcy sceny polskiej bez 
względu na wyznav:-ane poglądy w sferze politycz
ne]. Gdy podnosi się kurtyna - mówił dalej Soko
łowski-:- liczy.się tylko artystyczny poziom przed
stawienia, a me mdywidualne różnice przekonań 

,":Jaczelny redaktor ·: Teatru" wyraził także niepo
koj spowc:dowany widoczną komercjalizacją wielu 
scen. Ogolme repertuar, który proponują niektórzy 
dyrektorzy, nie spełnia oczekiwań. Coraz mniej wi
dzimy na naszych scenach pozycji klasycznych. tak 
polskich. jak obcych. 
Na do.datek w tej chwili dekompletują się czołowe 
dawmej zespoły„- . aktorzy, nie znajdując elemen
tarnej saty~fakcp fmansowej w swoich macierzy. 
stych placowkach, odchodzą z teatrów. podejmu
j.ąc pracę na scenach i'!1presaryjnych. w telewizji 
1 filmie. Odchodzą n1ek1edy najlepsi. Dlatego też, 
konkludował Sokołowski, konieczne są zmiany w 
stru.kturze naszego zyc1a teatralnego. zmiany dale
ko 1dace. 

8 września, w godzinach popołudniowych. Je 
rZJ!'. Sokołowski spotkał się także z bydgoskimi mi
losn1kam1 Melpomeny w Międzynarodowym Klu 
bie Prasy 1 Ks1ązk1. gdzw przedstawił problema
tykę L_W1ązaną z funkcjonowamem mięsięcznika 
„ Teatr . 

W przyszłości Teatr Polski w Bydgoszczy zamie 
rza kontynuować spotkania z wybitnymi przedsta 
v:1c1elam1 nas~ej sceny i krytyki, włączając się tym 
samym_.do ogolnopolsk1ej dyskusji na temat naszej 
sytuac11 teatralnej. 

W Nowicki, 



W repertuarze. 
Sławomir Mrozek EMIGRANCI 
William Shakespeare SEN NOCY LETNIEJ 
Slobodan Sto1anov1ć KLATKA 
Michał Bułhakow MISTRZ I MAŁGORZATA 
Yukio M1shima MADAME DE SADE 

W przygotowaniu 
Tadeusz M1c1ńsk1 TERMOPILE POLSKIE 
Moliere MIZANTROP .,... 

7 Emil Zegadłowicz WRZOSY 
Woody Allen BÓG 
Tove Jansson LATO MUMINKÓW 

,., . 

, 

Zastępca dyrektora d/s przebudowy teatru -
RYSZARD NOWACKI 
Kierownik techniczny - Piotr Rzepecki 
Brygadierzy sceny - Józef Pluciński, Edmund Walczak 
Kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej - Elżbieta Sentkowska 
krawieckiej męskiej - Władysław Klimaszewski 
stolarskiej - Antoni Trojanowski 
fryzjersko-perukarskiej - Halina Musiałł 
malarskiej - Władysław Gacki 

Oświetlenie - Alojzy Świerkowski, Ryszard Nickel 
Akustycy - Zdzisław Sentkowski, Tadeusz Pawłowski 
Rekwizytorzy - Feliks Heinrich, Stefan Białokozowicz 
Szewc - Ferdynand Roguszka 
Tapicer - Bernard Noculak 
Ślusarz - Jarosław Andrysiak 

DZIAŁ UPOWSZECHNIANIA TEATRU 
Kierownik - Krystyna Pankanin 
Główny specjalista d/s promocji teatru - Wiesław Nowicki 
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Biuro Obsługi Widzów - tel.: 21-15-98 w godzinach 8-15 
codziennie z wyjątkiem niedziel I świąt. 

Kasa teatru (Al. Mickiewicza 2) 
czynna na godzinę przed spektaklem. 


