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W połowie drogi żywota naszego 
nagle s ię w gęstym obłąka/em les ie. 

Już ścieżki pra wej oczy nie dostrzegą, 
o, jak wyrazić ciężko ... słowo rwie s ię ... 

bory zaborcze, las dziki i c iemny, 
który wspomnieniem samym trwogę niesie 

tak ciężką, jak strach przed śm iercią nikczemną! 
Lecz, by o dobrem mówić, co widzia łem 

muszę zła rąbek uchylić tajemnicy. 
Rzec nie potra fię, jak s ię tam dostałem, 

tak snu pełen byłem w owej chwili, 
kiedy się z prawą drogą pożegnałem . 

Dante - Boska Komedia 
p rze kład Ann a Świd erska 
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35-lecie teatru 

pamięci Waleriana Lachnitta 

Teatr Miejski, a więc nasz ... 

Jak bowiem inaczej rozumieć ideę municypalizacji teatru, jeśli nie 
ta k, jak chce tego Biblia, dowodząc, że miasto to przede wszyst
kim jego mieszkańcy. Ola nich to właśnie teatr otworzył swe jakże 
skromne podwoje, usiłując uczynić z przedwojennych garaży gdyń
ski salon. 

Los wie lu teatrów ca łej Europy miał swój początek w dawnych 
stajniach, adaptowanych i przerabianych po wielokroć. Gdynia, 
jako miasto na wskroś nowoczesne, odstąpiła teatrowi 11 stajnię koni 
mechanicznych". 

Jednakże skromność warunków przestrzennych nie była w stan ie 
powstrzymać rozwoju teatru biorącego swój 11genezis z ducha"; 
ani w latach sześćdzies iątych, gdy instalowała tu swój teatr Danu
ta Baduszkowa, ani tym bardziej teraz, gdy okazało się, że im mniej 
w teatrze techniki, tym więcej poezji. Teatr bowiem jest (zawsze 
był i takim już pozostanie) m iejscem spotkania i to jest jego istotą. 
Wzajemna interakcja między tymi, którzy przychodzą by 11zoba
czyć i usłyszeć", a tymi, którzy 11 mówią i pokazują ". 

Verba docent, exempla trah unt. Słowa tylko uczą, przykłady zaś 

pociągają . To zapewne z tej przyczyny udało się przyciągnąć do 
tea tru na Bema setki tysięcy widzów. 

Ma Gdynia swój teatr, mają gdynianie swój salon. Roma non fu it 
una die condita. Nie w jednym dniu Rzym postawiono. Przed 
wojną, jak wiadomo, nie udało s ię w Gdyn i powołać do życia 

stałej sceny. Prób było kilka . Najpoważniejszą ofertę złożył mia
stu Juliusz Osterwa zgłaszając w 7 930 roku chęć osadzenia ze
społu 11 Reduty11 w Gdyni na stale, pod warunkiem wybudowania 
w mieście odpowiedniej sa li teatra lnej. Osterwa radził komisarycz-

nemu wówczas Zarządowi Miasta zwrócić s ię o pomoc do swego 
bliskiego wspó łpracownika - Iwo Galla - 11 budown icz ego tła 
scenicznego" w 11 Reducie 11 • (Ten wybitny artysta mia ł stworzyć te
atr w Gdyni - i to tea tr wielki, ale dopiero po wojnie, w 1946 
roku). Międzywojenna Gdynia - ukochane dz iecko sanacji -
uparcie goniła za zyskiem, tańcząc zapamięta le wokół 11zło tego 

cielca". 

W związku z brakiem stałego teatru przed wojną mówi się, że 

Gdynia jest miastem pozbawionym tea traln ych tradycji. I z tym 
trudno by się zgodzić w zupełnośc i . Grywali tu przed wojną 

i wspomniany Osterwa z całym zespołem 11 Reduty 11 i nieprzebra
ną rzeszą statystów u stóp Ka miennej Góry (Księcia Niezłomne

go, Przepióreczkę, z Jaraczem w roli Smugonia czy Pastorałkę) 
i Solski i Junosza -Stępowski, Wyrwicz, Maszyński. Brak stałej sce
ny rekompensował impresariat. Obejmował Warszawę, W ilno, 
Lwów, Kraków, Poznań, Łódź, jak i ośrodki pomniejsze i bliższe: 
Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz. jedyny sta ły w Gdyni „ Teatr Milu
sińskich " prowadzi/a Balbina Horska - inscenizatorka wielu przed
stawień lalkowych. 

Przedwojenni gdynianie upodoba li sobie (z bra ku innych możl i

wości) formy parateatra lne - rewie (Hulaj Gdynio, Rufą do przo
du, Kochana Gdynia) prezentowane w najbardziej ekskluzywnych 
restauracjach i kawiarn iach, m. in. u Fangrata czy w Ca fe Ba łtyk 

(spróbujemy do tych tradycji powróc ić z Osiecką i z Młyna rskim) 

oraz Czwartki Literackie organizowa ne również w gdyńskich ka
wiarn iach przez Tadeusza Boya -Że leńskiego (tę formę spotkań 
z twórcam i li tera tury udało się z powodzeniem rea k tywować 

w Teatrze Miejskim). 

Po wojnie teatr w Gdyni prowadzi/ Iwo Ga ll (Jak wam się podoba, 
Balladyna i Wesele). Następnie Lidia Za mkow (Barbarzyńcy, Tra
gedia optymistyczna) dokonuje inwazji młodośc i na tea tra lną 

Gdynię. Przywiozła na Wybrzeże ponad dwadzieścia osób, two
rząc zupełnie nowy zespól. Obiecująca, wartośc iowa młodzież 

aktorska {Jędrusik,' Migu lanka, Cybu lski, Goliński, Herdegen, Ko-



biela). Da lej - Zygmu nt Hubner przygotowuje prem ierę Pierw
szego Dnia Wolności, z którym jedzie na Festiwal Teatru Naro
dów do Paryża oraz polską praprem ierę Nosorożca. To za jego 
dyrekcji reżyserowali w Gdyn i Andrzej Wajda i Konrad Swinarski. 
W Gdyni! 

Nikt dziś chyba nie powie, że Gdyn ia i teatr to pojęcia, które się 
wzajem nie wykluczają. 

Godzi się przypomnieć, nie tylko z racji jubileuszu, jakże żywot
ną Scenę Objazdową Teatru 11 Wybrzeże" (1959-1964) czy wę

drowny Teatr Z iem i Gdańskiej, docierający w ciągu dziesięciu ko
lejnych sezonów do najbardziej odległych miejscowośc i woje
wództwa gdańskiego. Obie te placówki w najszlachetniejszym (za 
Bolesławem Prusem) rozum ieniu prowadzi ł niestrudzen ie pierw
szy dyrektor gdyńskiego teatru, świętej i nieodżałowanej pamięci 
Walerian Lachn itt. jego następca - Kazimierz łastawieck i - ak
tor, pedagog, człowiek pióra wyposażył bezdomną wędrowną 11 tru
pę Wagantów" w sta lą, choć prowizoryczną scenę w Domu Rze
miosł w Gdyni przy ulicy 1 O Lutego. 

Godzi s ię tu także przypomnieć nie tak znowu odległy, a bardzo 
dobry okres rozwoju Teatru Dramatycznego w Gdyni przy Bema 
za dyrekcji Zbigniewa Bogdańskiego (1981 - 1986). Był to teatr zde
cydowanie polityczny, zaa ngażowany i odważny, ba, niepokor
ny, z wierną i oddaną publicznośc ią odepchniętą bezczelnie przez 
następców, gnębiących teatr podejrzanym i nacjonalistycznymi ha
s łam i i antysemickim be/kotem . 

Ostatn ie lata rozwoju gdyńskiej sceny działającej pod nazwą Te
atr Miejsk i pozwoliły nam zaistnieć w świadomości mieszka ńców 
nie tylko Gdyni czy szeroko rozum ianej aglomeracji trójmiejskiej 
(po prawdzie od Gdańska do Wejherowa), ale i zająć sprawiedli
we miejsce w życiu teatralnym kraju. Współpraca z tak im i ludźmi 
teatru jak Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz, Daniel Olbrych
ski, Adam Hanuszkiewicz i Zofia de lnes, Maria Foltyn i Józe f Na
piórkowski, Adam i Ja rosław Kilianowie czy Waldemar Śmigas ie-

wicz sprawi/a, że Gdyn ia stała się miastem atrakcyjnym nie tylko 
pod względem biznesu i handlu, ale również pod względem sze
roko pojętej kultury. 

By stwierdzić, jak szerokie jest to spektrum na leży przyjrzeć się 
ofercie teatra lnej. Tej z rea lizowanej rzecz jasna w głównym nur
cie repertuarowym: Mickie wicz, Słowacki, Fredro, Moniuszko, Le
śmian, Schulz, Gombrowicz, Boy-Żeleński i Tuwim, wreszcie Róże
wicz, a także Molier i Twain oraz w nurcie oboczności i propozy
cji paratea tralnych, wca le nie mniej głośnych, takich jak Czwa rtki 
Literackie z Agnieszką Osiecką, ks. Jan uszem Pasierbem, Antonim 
Liberą, Barbarą Wachowicz, Zygmuntem Kałużyńskim, Iza bellą 
Cywińską, Jerzym Stuh rem, Agnieszką Holland czy Tadeuszem 
Różewiczem, da lej - koncerty jazzowe nie ty lko w każdy piątek 
w tę tn iącym życiem Sax Clubie, ale także w czasie wielkich jaz
zowych gali z udzia łem gwiazd światowego jazzu - z Adamem 
Makowiczem, Januszem Muniakiem, Zbyszkiem Namysłowskim 

czy Johnem Pattituccim, Deborą Brown, Robin Eubanksem (przed 
wojną w Gdyni równie śm iało rozbrzmiewa / jazz). Te wydarzenia 
doprowadziły do powstania gdyńskiego festiwalu 11 Gdynia Sum
mer jazz Days". 

A le to jeszcze nie koniec 11 oboczności" teatralnych. Pamiętajmy 
o stałym sobotn im kabarecie - na ma lej scenie, w kawiarni, pa
m iętajmy o coniedzie ln ych porankach edukacyjnych pod nazwą 
Bawimy się w teatr. 

Oo tego na leży dodać boga tą dzia ła lność sceny impresaryjnej, dzię
ki której mieszkańcy Gdyni mogli obcować z ta lentem Ta deusza 
łomn ickiego, Anny Polony, Zbigniewa Zapasiewicza, Jana Peszka, 
Krystyny Jandy, Jana Englerta, Zo fii Kucówny czy jacka Wójcic
kiego. Gdynię już przed wojną sta ć było na oglądanie tego, co 
najlepsze. I dziś jest podobnie . 

Osobny rozdział stanowi dzia ła lność sceny plenerowej, na Skwe
rze Kościuszki przy 11 Darze Pomorza ", ze sławną Księgą Krzyszto
fa Kolumba Pau la Cla udela i udaną p róbą prz en iesienia w plener 
Lilli Wenedy oraz Przygód Sindbada Żeglarza . 



Odrębną dziedziną popularyzacji i upowszechniania szeroko ro
zumianej sztuki teatru, wzbogacajacą ofertę programową, są hap
peningi i zdarzenia uliczne, m. in. „Próba ognia i wody" (ze strażą 
pożarną i jej patronem św. Florianem na koniu), „Zaślubiny z mo
rzem" (ze strażą miejską na koniach i Danielem Olbrychskim w roli 
generała Hallera), „Święty Jerzy walczy ze smogiem" (na Między
narodowy Dzień Ziemi), „Pierwszy Dzień Wiosny", „Noc cudów", 
„Kolędnicy na ulicy", które skupiały dziesiątki tysięcy Gdynian, 
stwarzając niezłą, jak sądzę, okazję do niełatwych działań inte
gracyjnych. 

Oo tego należy dodać działalność popularno-naukową i edytor
ską C, Teatr pamięci Brunona Schulza"), współpracę z Uniwersyte
tem Gdańskim oraz z Instytutem Sztuki PAN (sesje naukowe, pre
miery studenckie). 

Tak szeroka oferta uczyniła z teatru przy Bema istny „kombinat 
teatralny", swoiste centrum kultury, nie przeczę, że wzorowane 
na skandynawskich, a więc nadbałtyckich „domach", tzw. Kultur
husset. Tak, w istocie dla wielu teatr jest właśnie domem. 

Piszę o ostatnich sezonach, gdyż są mi najbliższe, ale czułą pa
mięcią powracam do tych minionych lat ustawicznej wędrówki 
„tropami Wagantów", bez których nie byłoby dzisiejszego „sta
cjonarnego" teatru. 

Tradycja - rzecz święta. Przeszłość - za Norwidem - to dziś, 
tylko cokolwiek dalej. Spróbujmy wybiec nieco w przyszłość, choć
by na długość tego jubileuszowego sezonu. 

Rozpoczynamy Kartoteką Różewicza, najważniejszym bodaj tek
stem napisanym w naszym języku po li wojnie. Przypadek spra
wia, że tekst ten kończy również, podobnie jak i nasz teatr, 35 lat. 
Rolę Bohatera gra Andrzej Pieczyński, który ma dziś tyle samo lat, 
ile Tadeusz Różewicz pisząc Kartotekę. Z założenia jest to sztuka 
pokoleniowa. Chcielibyśmy przy tej okazji opowiedzieć opoko
leniu, którego świadomość polityczną zrodził grudzień 1970 roku, 
które przygotowało sierpień roku 80, a następnie uległo rozpro-

szeniu lub, jeśli nawet szczątkowo istnieje, coraz boleśniej prze
żywa destrukcję czasu przemiany. To pokolenie, które w sensie 
zbiorowej egzystencji praktycznie nie istnieje. „Bohater naszych 
czasów", podobniejak Kolumbowie - rocznik 20, odkrywa rze
czywistość nie tę, o którą walczy/. Nie o to mu chodzi/o, „nie o to 
szło". W założeniu ma to być bardzo „gdyńska" Kartoteka. Ulicą, 
która przechodzi przez pokój Bohatera jest rzecz jasna Świętojań
ska, z ciężarem wydarzeń, które w najnowszej historii Polski mia
ły miejsce właśnie tutaj. 



Na okres adwentu wznowimy (po raz trzeci) Schillerowską Pasto
rałkę przygotowaną przez Adama i Jarosława Kilianów, nawiązu
jąc do międzywojennych doświadczeń gdyńskiego Teatru „Pro 
Arte" (1931 r.). W ślad za sukcesem Pastorałki zamierzamy przy
gotować na okres wielkopostny sztukę pasyjną pt. Dialogus de 
Passione w inscenizacji Kazimierza Dejmka ze scenografią Raj
munda Strzeleckiego. W repertuarze teatru znajdzie się kolejna 
„żelazna" pozycja. 

Na wiosnę przystąpimy z Jerzym Jarockim do prób nad Witkacja
dą. Taki tytuł będzie miał spektakl oparty na wielu tekstach Stani
sława Ignacego Witkiewicza, m. in. dramatach, powieściach, lis
tach, pismach filozoficznych. Akcja i cały ciąg zdarzeń wymagać 
będą wielu różnych przestrzeni, dlatego też ta inscenizacja za
anektuje prawie cały budynek teatru z holem, kawiarnią, parkin
giem. Być może trzeba będzie wybrać się do teatru dwa lub trzy 
razy, by obejrzeć całe widowisko. 

Pragnęlibyśmy również w tym sezonie „postąpić kroku" i pójść 
nieco dalej, wychodząc w procesie kreacji miejsca z budynku te
atru na ulicę Bema. 

„Bohema na Bema" - to zawołanie, które w określonym czasie 
(kilka razy w roku) skupić powinno prz y tej ulicy, wolnej na czas 
bohemy od ruchu kołowego, artystów najprzeróżniejszej maści. 
Całodzienny kram, artystyczny jarmark połączony z prezentacją 
dzieł wszelkiej sztuki z tańcem, śpiewem i graniem, łącznie 
z pantomimą i prestidigitatorstwem, zakończony spektaklem na 
scenie teatru, powinien w naszej intencji ożywić to „podwórko 
Świętojańskiej", tchnąc prawdziwie twórczego ducha. Pamiątką 
po kolejnych spotkaniach będą stałe rzeźby wykonane przez arty
stów skupionych przy gdańskiej PWSSP. Alegoryczny cykl „sied
miu sztuk wyz wolonych" lub „ dziewięciu muz" powinien z cz a
sem zagościć na trawnikach przy Bema. 

Sezon zakończy przedstawienie adresowane do młodszej części 
publiczności pt. Pan Andersen w Legolandzie, przedstawiające 

andersenowskie, romantyczne, duńskie baśniowe motywy w bar
dzo współczesnej, kolorowej, plastikowej oprawie klocków Lego. 
Będzie to niemały eksperyment, gdyż po raz pierwszy przedsta
wienie będzie miało swojego prywatnego producenta, którym sta
nie się fabryka klocków Lego w Danii. 

Jeśli ten producencki eksperyment uda się, będziemy częściej się
gać do tych wolnorynkowych, inwestycyjnych, kapitalizacyjnych 
czy też prywatyzacyjnych rozwiązań. 

Na razie największym „ kapitałem" teatru jest dwanaście dobrych, 
pewnych, wypróbowanych tytułów wyprodukowanych za pienią
dze podatników. Te przedstawienia znajdujące się w grubo wy
pchanym portfelu repertuarowym, tak grubym, że dekoracje le
dwie mieszczą się w teatralnych „kieszeniach", grać można przez 
najbliższe lata. Grać je można w teatrze wyremontowanym, we
dług nowoczesnych europejskich parametrów, w teatrze dobrze 
oświetlonym i dobrze nagłośnionym. W miejscu znanym, wykreo
wanym, które przez długie, długie lata służyć powinno gdyńskiej 
społeczności. Niech służy! 

35 lat teatru to, rzecz jasna, bardzo skromny jubileusz, gdy przy
łożyć doń choćby miarę XV/li-wiecznych tradycji zawodowego 
teatru w Polsce. Lecz jeśli zważyć, że ma on miejsce w 70-letniej 
Gdyni, w mieście, w którym żyją - oby jak najdłużej - mie
szkańcy starsi niż ono samo, to łatwo przychodzi stwierdzić, że to 
połowa historii naszego miasta, licząc sprawie/iwie czas „ab urbe 
condita". 

Z życzeniami kolejnych, lepsz ych 35 sezonów, w imieniu całego 
Zespołu Teatru Miejskiego, z wyrazami szacunku dla PT Publicz 
ności 

Krzysztof Wójcicki 

Gdynia, w pat dzierniku 1994 roku 







Zbigniew Majchrowski 

Alfabet Kartoteki 

Autor 

Co można w kilku zdaniach powiedzieć o pisarzu, który pierwszą 

książkę wydał w roku 1944, jeszcze w partyzantce, na konspira
cyjnym powielaczu (Echa leśne) - i od tego czasu czuwa jako 
poeta tego „miejsca na ziemi", czuwa już p ięćdziesi ąt lat! Nie ma 
dziś w Polsce drugiego takiego poety (bo przecież Milosz szybko 
porzucił kraj i osądzał naszą małą stabil izację z oddal i). Kto na
prawdę chce zrozumieć ostatnie półwiecze, musi sięgnąć do Róże
wicza. 

Trudność pisania o Różewiczu, właściwie niemożność ogarn ięcia 

jego dzieła, zawarcia w kilku efektownych formułach bierze się 
nie tylko stąd, że jest to twórczość tak rozległa w czasie, a przy 
tym wielogatunkowa. Kłopot w tym, że Różewicz nie wytworzył, 
jak wielu innych pisarzy, swojej osobistej mitologii ani jakiejś szcze
gólnej legendy - tak jak Milosz ma swoją Litwę, Konwicki -
Nową Wilejkę , Białoszewski - prywatną Warszawę, tak jak Sta
chura stworzył mit „wędrówki bez celu", a Gombrow icz - mit 
doskonałej autokreacji. 

W twórczości Różewicza trudno wskazać na j akieś centrum topo
graficzne czy symboliczne, wokół którego op l atałyby s ię dz i eła; 

przeciwnie, u początków jego liryki jest drastyczne doznanie za
głady harmonijnego świata, naruszenia równowagi, zan iku punk
tów orientacyjnych, utraty środka , pęknięcia osi - brak jakiego
kolwiek oparcia, odniesienia. Nastąpiło zerwanie „sieci symbo-

licznej", o której w iemy od Cassirera. Pozostał uraz, rana, trauma 
i „ okaleczony Absolut". Naszym losem jest ciągłe „ spadanie" . 

Różewicz najchętniej przemawia „głosem Anonima" , a równole
gle jego w iersze zamieszkują liczni przyjacie le artyści ; poeta pro
wadzi literacki dialog z w ielkimi pisarzami przeszłości: M ickiewi
czem, Dostojewskim - i zaczytuje s ię w gazetach; rozmaw ia 
z umarłym i i gromadzi wycinki prasowe; pisze o „św iętych litera
tury": o Tołstoju , o Kafce, o Beckettcie - i o starych kobietach. 

Różewicz sam w ielokrotnie powta rzał, że jego poezja jest „ otwar
ta dla wszystkich, pozbaw iona tajemnicy". A mimo to istnieje ta
jemnica Różewicza, której chyba jeszcze nikomu nie udało się 

wyświet l i ć . Sam poeta mów i w jednym z w ierszy: 11 krystal izuję nie
czystą poezję" , co j uż jest paradoksem, a w innym utworze po
w iada: „poezja nie zawsze przybiera formę wiersza/ czasami żyje 
w poecie pozbaw iona formy i treści". 

Czas powstania 

(„Czas?") 

Trudno dziś sobie wyobrazić „zwykły, przeciętny pokój " - jak 
tego oczekuje od scenografa Różewicz w didaskaliach Kartoteki 
- bez telew izora. I choć dzisiejszy Bohater nie tyle patrzy w sufit, 
co właśnie w telewizyjny ekran, to jednak Kartoteka powstała 

w innej, rzec by można , epoce: epoce przedtelewizyjnej . Warto 
o tym pam iętać, bo oswojen i z poetyką videoclipów, z estetyką 
elektron icznego montażu i symultanicznym obrazem możemy nie 
rozumieć wyłomu, jaki w swoim czasie poczynił dramat Różewi
cza odstępstwem od utartych reguł dramatycznych . A był to czas 
bezpośrednio poprzedzający w ielkie, spektakularne wydarzenia 
i przewartościowan i a. Kartoteka weszła na scenę w roku 1960, 
jeszcze przed pierwszym lotem człow i eka w Kosmos i przed l i So
borem Watykańskim . Nie istniał nawet - fizycznie - mur ber-



l ińs ki (zaczęto go wznos i ć w sie rpniu 1961 ), dz isiaj zresz tą muru 
także (już) nie ma. Ludność świata osiągnęła wówczas dopiero 
3 mil iardy, rekord w biegu na 1 OO metrów mężczyzn wc i ąż prze
k racza ł 1 O sekund, a w skoku o tyczce wynos ił za ledwie 4,70 m. 
John Lennon miał dwadz i eśc i a lat, a Paul McCartney był ledw ie 
osiemnastolatkiem (o zespole The Beatles świa t jeszcze nie sły
szał). Premiera Kartoteki wyprzedzi ła ekra ni zację Krzyżaków -
pierwszy panoram iczny, ko lorowy film w dziejach polsk iej kine
matografii, a telewizja była w ogóle w powijakach. 

Miejsce tak zwanej akcji 

( 11 Wygląda to tak, jakby przez pokój przechodziła ulica") 

Przez pokój Bohatera przechodz i nie ty lko „u lica", czy li cał kiem 

przTIJadkowi przechodnie (na ogół zresztą pomijani w teatra lnych 
rea lizacjach). Postac i, które wchodzą bądź usiłują wej ść w dialog 
z pro tagonistą, nie są przypadkowe, przec iwn ie: przyc hodzą 

z przeszłośc i (ze wspomnień? ze snu? z podświadomośc i ?) Boha
tera, i to zarówno z przeszłości jawnej (Nauczyc iel, Przyjaciel 
z dziec i ństwa), półjawnej (Chłop-pa rtyzan t) czy sekretnej (Tłu sta 

Kobieta). Postac ie Kartoteki poc h odzą zresztą nie tylko z biografii 
Bohatera, ale też z tradycji l iterackiej i teatra lnej: są konwencjo
nalnym i rol ami, jak Matka i Ojc iec, ba rdzo stereotypowi, bez cie
nia indywidualne j cha rakterystyki, a przede wszystk im Chór Star
ców - upostaciowanie minionych konwencj i artystycznych. Chór 
zna mnóstwo cytatów, którymi chętnie oswaja nietypowe sytua
cje: wprawdzie najchę tni ej recytu je urywkami fraszk i Kochanow
sk iego i Odę do młodości M ickiewicza, ale reprezentuje ca łą tra
dycj ę gatun ku dramatycznego, od antycznej tragedii poprzez Sze
kspira po Samuela Becketta. 

Zatem sceniczne miejsce akcji to nie tylko „pokój, przez który 
przechodz i ul ica" , ale j ednocześn i e sama scena, scena tea tru, na 
której trwa próba przedstawienia. Przypomi na to coko lw iek sy tua
cj ę z Wyzwolenia S tani sława Wyspia ńsk i ego - teatr w teatrze : 

„Chcę akc ji, dz i ała j, da j ęć pole./ Zagraj , jak zechcesz, twoją rolę" 
- powiada Muza do Konrada; „w teatrze trzeba grać/ tu musi się 
coś dziać", „rusz się , inaczej teatr zgubisz" - ponagla Chór Star
ców milczącego Bohatera. J uż Jan Kott, tuż po premierze, nie bez 
podstaw zauważył, że Różewicz n apisał naprawdę tradycyjny na
rodowy dramat, z tą jednak różnicą: „Wyspiańskiemu potrzebny 
był cały W awel, Różewicz stawia zwykłe żelazne łóżko na rogu 
Alej i Marszałkowski ej". Bo ten pokój-ulica-scena to jednocze
śnie theatrum mundi, wielki teatr świata, choć mocno ścieśniony: 
„Wszystko jest na zewnątrz. A tam są jakieś twarze, drzewa, obło
ki, umarli. .. ale to wszystko tylko przepływa przeze mnie. Widno
krąg jest coraz mniejszy. Najlepiej widzę, kiedy zamknę oczy". 
To zatem scena współczesnego moralitetu, ale także teatr wewnę
trzny, teatr jaźni , bo może miejscem tak zwanej akcji jest po pro
stu, jak to swego czasu odczytała Marta Piwińska - „udręczona 
podświadomość Bohatera "? 



Kolejni goście i przechodnie nawiedzać będą protagonistę drama
tu trochę jak Maski z li aktu Wyzwolenia, a trochę jak widmowe 
postaci z zaświatów w 11 akcie Wesela: przyjaciel-topielec, za
strzelony chłop-partyzant... Kalejdoskop scen układających się 
w wyrywkową biografię Bohatera przypomina cokolwiek fragmen
taryczną kompozycję Kordiana (jednak Kordian był bohaterem wę
drującym, a Bohater Różewicza najchętniej nie zmieniałby pozy
cji leżącej). Różnorodność przewijających się przez scenę postaci 
tworzy reprezentację społeczną na podobieństwo Wesela. „Cóż 

tam panie w polityce?" powraca echem w słowach Wujka: „A jak 
tam w sztukach pięknych, w literaturze? ... polityce?" 

Te oczywiste tradycje romantycznego dramatu narodowego prze
łamane są jednak parodystycznymi i groteskowymi scenami w sty
lu Witkacego bądź Gombrowicza: ślady lekcji polskiego z Ferdy
durke dostrzec można w „kartotekowej" scenie egzaminu dojrza
łości; bardzo witkacowska jest gra z konwencją teatralną w scenie 
mordu Chóru Starców (demonstracyjny antyiluzjonizm). Nie bez 
racji Jan Kott dał swej popremierowej recenzji tytu ł Bardzo polska 
kartoteka. 

Postać Bohatera 

(„Spisu osób nie podaję ") 

Pierwsi krytycy i recenzenci pytali: bohater autobiograficzny czy 
Jedermann, czyli Każdy? ... partyzant czy outsider? .. . nowy Kor
dian czy polski Obcy? A może „człowiek bez właściwości" ? 

Najbardziej popularna stała się interpretacja Kartoteki poprzez 
wiersz Ocalony: Bohater uosabiać ma pokolenie „zarażone śmier
cią", sparaliżowane doświadczeniem wojny, ogołocone z idea
łów i wyobcowane. Podobnie jak w jeszcze innym, równie często 
przywoływanym wierszu Rozebrany: „ nie stanowię całości zosta
łem rozbity i rozebrany", „mówią o mnie że żyję". 

Kartoteka to utwór z „połowy" życia - bohater ma 38 lat (choć 
bywa, że równocześnie miewa lat kilka czy kilkanaście) i jest nie-

jako rówieśnikiem autora. „Tak długo wędrowałem, zanim dosze
dłem do siebie" - powiada, a mógłby powtórzyć za Dantem: 

W połowie drogi żywota naszego 
nagle s ię w ciemnym obłąkałem lesie. 
Już ścieżki prawej oczy nie dostrzegą, 

(Boska komedia w przekł. Anny Świderskiej ) 

„Ciemny las", se/va obscura, to metaforyczny obraz naszego ży
cia w połowie żywota (co w świecie Dantego oznaczało trzydzie
ści pięć lat, a współcześnie - około czterdziestu). Adam M ickie
wicz nazwał ten czas „wiekiem męskiem" - „wiekiem klęski" 
i zamilkł wówczas jako poeta. Z tego okresu pozostały nam tylko 
nieliczne rękopi sy, a wśród nich i ten: 

Gdy tu mój trup w pośrodku was zasiada, 
W oczy zag l ąda wam i głośno gada, 
Dusza w ten czas daleka, ach daleka, 
Błąka się i narzeka, ach narzeka. 

Witold Gombrow icz tuż po czterdziestce, w 1946 roku, zaczyna 
pisać Ślub, utwór, który przy całej wieloznaczności interpretacyj
nej ma też nurt sekretny, autobiograficzny - to sen czy spektakl 
jaźn i : 

(Krajobraz przygniatający, beznadziejny. W mrokach fragmenty 
zniekształconego kościoła) 

Niejasny kośc i ół 
I niedorzeczny strop ... Dziwne sk lepienie ... 
(. .. ) 
Pustka. Pustynia. Nic. Ja sam tu jestem 
Ja sam 

Bohater Różewicza, który w pewnym momencie mów i: „Jestem 
pusty jak bazyl ika w nocy", a w innym pyta sam siebie: „Gdzie ty 
właściwie idziesz? Gdzie?" - reprezentuje więc nie tylko swoje 
pokolenie, ale też przynależy do korowodu wędrowców po Dan
tejskim „ciemnym lesie". 



Sceniczny gest poety 

( 11 Sz tuka ta jest realistyczna i współczesna") 

„Czy można przyprawiając zupę/ myś leć o duszy" - pyta boha
terka jednego z dramatów, czyniąc skądinąd aluzję do Czecho
wa. Przywyk liśmy, ŻE! sztuka, zwłaszcza sztuka dramatyczna, za
zwyczaj ukazuje chwile wyj ątkowe, wielkie namiętnośc i, tragicz
ny splot wypadków, momenty próby, krańcowe przeżyci a. 
A przec ież niecodziennie ktoś stoi na szczycie Mont Blanc, nie co 
dzie ń oferu je królestwo za kon ia! Nasze życ ie wypełni a banał , 
zwyczajne, rutynowe czyn ności i raczej pospolite utarczki. Tade
usz Różew i cz w swym teatrze odsła ni a tę tryw ia l n ość istnienia 
w całej pokracz nośc i i nierzadko śmiesznośc i - ukazu je to, co 
się dzieje, gdy nic nadzwyczajnego się nie dzieje; wie, że „środo
wiskiem natura lnym" człowieka jest przec i ętność . Nie znaczy to 
jednak, by u ni kał metafory. Sam nazywa swój teatr „ realistyczno
poetyckim". 

Od czasów Wyspiańskiego jest to bodaj jedyny nasz dramatopi
sarz, który pisze dramaty jako partytu ry teatra lne. Inni p i szą dra
maty poniekąd jak słuchowi s ka. Inaczej Różewicz - on myś l i 
obrazami teatralnymi , i w tym (tyl ko w tym) podobny jest do Wy
spiańskiego . Różew icz ma mianowicie niezwykłe wyczucie me
tafory w teatrze, jest wła śc iwie twórcą współczesnej metafory tea
tra lnej . W jego sztukach już samo ukształtowan i e przestrzeni sce
nicznej ma dramaturg ię. Oto pokój , przez który przechodzi ul ica 
- obraz wewnętrznego strumienia św iadomości bohatera - prze
łożony na zewnętrzn e dz i ałan i a. To naturalnie Kartoteka . Albo Sta ra 
kobieta wysiaduje: oto nadmorska p laża: olbrzymie wysyp isko 
śm ie c i , poligon i cmentarzysko zarazem - obraz apoka lipsy eko
logicznej. I w tym pejzażu „syntetyczna" kobieta okryta w ieloma 
w arstwami garderoby na wszystkie cztery pory roku, jakby matka 
natura na cywili zacyjnym śmietnik u. Kiedy indziej, w Bia łym ma ł

żeństwie, stoi na scenie pusty konfesjonał, w którym „czasem coś 
ty lko zgrzyta, skrzypi, pi szczy"- tak sensualnie przedstawiony 
zosta ł horyzont ponietzscheańsk i. 

Przede wszystkim trzeba jednak przypom nieć Przyrost naturalny 
- teatra l ną w i zj ę sztuki opartej „wyłącznie na ruchu, na rośn i ę
ciu żywej masy" - stale powiększa j ącej się ci żby ludzkiej w za
mk n i ętej i ograniczonej, ciasnej przestrzeni przedz ia łu kolejowe
go czy tramwaju. Utwór li czący sobie dziś 25 lat, zagrany zosta ł 
w Polsce bodaj ty lko raz. Można zrozu mieć, że przeszedł prawie 
nie zauważony w roku 1968, bo wówczas z a przątały naszą uwa
gę wydarzenia marcowe, potem paryski maj i praska wiosna. Ale 
dzi ś? Po zakończonej właśn i e konferencji ludnościowej w Kairze, 
w obliczu oczekiwanej eksplozj i bomby „populacyjnej"- nabie
ra niesamow itej, ude rzaj ącej a ktualności. Wła śc i wie powinno go 
i nscen izować teraz k il kadz iesi ąt teatrów w różnych stronach świ ata, 
a przynajmn iej kilka w Polsce. 

Różew icz zawsze wyprzedzał czas, zawczasu uj awniał niej asne 
dla nas niepokoje; dzi ś ze zdumieniem spostrzegamy w jego twór
czośc i zapowiedzi problemów, które nas nie ominęły ... 

Tropy Kartoteki 

(„Kurtyna nie zapada") 

Ka rtoteka sytuu je się w samym centrum twórczości Różewicza: tu 
zbiegają si ę motywy Poematu otwartego i Form, a wyrosły z li ryki 
dramat staje się zaczynem Różewiczowski ego teatru. Teatralny 
debiut Różewicza to kartoteka tematów większości jego nastep
nych sztuk, takich jak Wyszedł z domu, Nasza mała stabilizacja, 
Akt przerywany, Do piachu, Na czworakach .. . 

W Kartotece faktycznie „ kurtyna nie zapada", gdyż sztuka ta sta
nowi tródło pomysłów rozwi janych nie tylko w innych utworach 
Różewicz a , ale i przez innych twórców, czasem może nawet bez 
św i adomośc i tego rodowodu, bo Kartoteka w takim stopniu prze
n i knęła do powszechnej wyobra tn i, że zatraciliśmy poczucie au
torstwa modelu. Nawet Umarła klasa, a w jeszcze większym stop
niu Wielopole, Wielopole (pokój dz i ec iństwa , przez który prze-



maszerowuje historia) - dwa oryginalne dzieła teatralne Tade
usza Kantora - nie byłyby możliwe bez dośw iadczen i a Kartoteki. 

Technika pisarska Kartotek i inspirowała może najbardz iej teatry 
studenckie. W „otwartych" na współtworzen ie oczekiwaniach in
scen izacyjnych Różewicza ma swój pgczątek metoda 11pisania na 
scenie" (nazwana tak przez Konstantego Puzynę, skądin ąd wiel
kiego admiratora pisarza), którą odna l eźć można było choćby 
w przedstawien iach Teatru STU (Spadanie czy Sennik polski). Rów
nież poezja Nowej Fali, a już zwłaszcza Stan i sław Barańczak 
w tomie Dz iennik poranny podchwytuje frazy i obrazy Kartoteki 
(oto plik tych w ierszy: Gdzie się zbudziłem, Ta dłoń może być 
garścią i może być pięścią, Wypełnić czytelnym pismem, Święto 
zmarłych, Wyciągnęliśmy właściwe wnioski z wydarzeń). 

Kartoteka , której forma dramatyczna i wizja teatralna - przy całej 
orygin alności i wynalazczości - wyrosła w niemałym stopniu 
z tradycj i polskiego dramatu, sama stała się jednym z mateczni
ków współczesnej li teratury i teatru, a jej znaczenie można śmiało 

porównywać z rolą, j aką w dziejach form artystycznych odegrało 
Wesele. 

Znaleźć się w Kartotece 

(11 Być może opowiadanie jest tylko przerwane?") 

Od prapremiery Kartoteki upłynęło 35 lat; gdyby Bohaterowi sztu
ki z biegiem czasu mogło przybywać lat, obecnie byłby już po 
siedemdziesi ątce . Trudno dz iś g rać Kartotekę jako 11spowiedź dzie
cięci a wieku". Dzisiejsi inscenizatorzy mają jednak n iemało moż

liwości ... Właściw ie można j uż wystawi ć utwór z roku 1960 jako 
sztukę - horribile dictu - hi storyczną, jako zamkn ięty dramat 
jednego pokolenia, które niemal zeszło ze sceny dziejów. 

Można też przedstawi ć Kartotekę jako dramat retrospektywny: 
odegrać powrót na scenę sta rzejącego się (emerytowanego?) Bo
hatera, który po przeszło trzydziestu latach ponawia próbę razi i
czen ia si ę z przeszłością. Tak zresztą zdarzyło się w polsk im tea-

trze, gdy Tadeusz Łomnicki , który grał Bohatera w telewizyjnej 
Kartotece (w reżyserii Konrada Swinarskiego) w roku 1967, po prze
szło dwudziestu latach wystąpił w tej samej rol i w nowej inscen i
zacji czterech młodych reżyserów (jednym z nich był Jarosław 

Kilian, twórca dzisiejszego spektaklu), prezentowanej w warszaw
skim Teatrze Studio w roku 1989. 

Można wreszcie zobaczyć w Kartotece współczesny mora litet, 
sztukę, która z upływem czasu, w miarę zacierania się związków 
z momentem historycznym, w miarę zamazywania s i ę aluzj i sytu
acyjnych - u niwersalizowała się coraz bardziej i dziś rola Boha
tera jest w stanie wchłonąć doświadczenia ki lku j uż powojennych 
generacj i. Byłby to niejako powrót do prawzoru bohatera Kartote
ki, do pierwotnego pomysłu z roku 1958, gdy powstawał dramat. 
Pomysł ten zapisał poeta w tomie Formy: 

Moje opowiadanie jest próbą złowienia i związan i a boha
tera bez twarzy, bez wieku i bez zawodu. Każdy z was może 
dopisać początek lub koniec do tego opowiadania. Każdy 
z was może wejść w środek. Każdy z was może mi prze
rwać w pół słowa, może mnie wyśmiać . Przez ten zg iełk 
idziemy wszyscy do ciszy, do wyjaśn ienia. 





Halina Kasjaniuk 

ZWYCZAJNY TYTUŁ 
czyli 
TRZY SPOTKANIA Z POETĄ 

Wszystko zaczęło s ię od pewnego telefonu 
- jego terkot rozległ się na moim biurku, 
a w słuchawce stłum iony odległością głos 
Marii Dębi cz l) powiedz i ał: 

- Otrzymałam właśn ie waszego Schulza2l, 

wyobrat sobie, książką tą zainteresowany 
jest Tadeusz Różewicz . 

Zamarłam. Oczywiście nie mogłam uronić 

takiej okazji . Zapakowałam starannie bły
szczący świeżym lakierem tomik i wraz 
z listem wysłałam do Wrocławia. Listem, 
który przyznajmy od razu, zawiera ł dość 
bezce remon ialną propozycję przyjazdu 
Poety do Gdyni . Już od dość dawna gośc i 
l i śmy na czwartkach literackich różne sła
wy, ale nawet nie marzyłam o tym, aby sam 
Różewicz mógł przyjechać zwłaszcza, że 
chodz iły słu ch y, iż czuje się nienaj lepiej ... 

W odpowiedzi otrzymałam maleńką ćwi art

kę kratkowanego papieru zapisanego wzru
szająco pochyłym pismem. Pismem Wie l
kiego Poety. 

Potem było jeszcze wiele telefonów i kilka 
takich maleńkich karteczek, aż w reszcie 
ustalony został termin spotkania. Czas upły
wał i nic nie wskazywało na to, że Poeta 

zmieni zamiary, jednak moja w iara w to, 
że gościem czwartkowego w ieczoru będzie 
autor Kartoteki była niezmiernie krucha ... 

Na początku wrześn i a jeden ze znajomych 
tonem banalnie zwyczajnym powiedział: 

- Zdaje s ię, że w Sopocie widz iałem Róże
w icza ... 

Postanowiłam zadzwon ić, a nie była to de
cyzja łatwa - bo jakżesz tak zwyczajnie 
zadzwonić do Poety? Mijała właśn ie pora 
obiadu, gdy postanowienie o zatelefonowa
niu wprowadziłam w czyn. Po tak długim 
oczekiwaniu usłyszałam w słuchawce: 

- Tak. Różewicz ... pani wie, że przerwa
ła mi obiad? 

- Czy były to „kartofle z sosem"? - spyta
łam cytatem z Pułapki? 

Po drugiej stronie rozległ się śmiech: 

- No, nie, nie był to znowu taki bankiet. 

Reszta rozmowy potoczyła się gładko, choć 
gdy odłożyłam słuchawkę poczułam spo
cone ręce, jak podczas w izyty u dentysty. 
Niby nie boli, a jednak strach . 

Umówi l iśmy się z Różewiczem za trzy dni. 
J uż od miesięcy, przygotowuj ąc s ię na to 
spotkanie, czyta łam „na nowo" Różewicza 
i tomy, które napisano o Poecie. Podejrze
wałam, że poeta nie lubi oficj a lnośc i , prze
sadnych popisów erudycji i sztampy. Posta
nowiłam zachowywać się i wyglądać nor
malnie, ale co to znaczy normalnie wobec 
Różew icza . Tak ie i tym podobne myś l i 

nachodzi ły mnie, zwłaszcza przed zaśn ię
ciem. Czekało mnie przecież nie ty lko spo
tkanie z Poetą, którego dobrze znam z hi
storii literatury, którego „zaczytywałam" 
wraz z młodzieżą na zajęciach pozalekcyj
nych, którego twórczość od lat była mi bli
ska; miało to być spotkanie także z k I a
s y k i e m. Bo przecież niedawno Kartote
ka weszła do podręczników szkolnych. Oby 
nie spowodowało to uśmiercenia dramatu 
przez scholastycznych „pimkowatych" na
uczyciel i (wymagających od młodz ieży 

ekwilibrystyki umysłowej prowadzącej do 
„odkrycia" , co autor miał na myś l i). Ba, 
więcej, m i ało to być spotkanie z Pomni
kiem. To co wyczytałam z Różewiczow
skiej poezj i, opowi adań i dramatów ani 
rusz nie było „pomnikowate" tylko przej
mująco zwyczajne i mądre. Uderzało wni
kl iwą obserwacją świata i człowieka, urze
kało prostotą, celnością metafor, a także hu
morem, czasem dobrotliwym, a czasem 
obscenicznym. Z grubych tomiszczy, jakie 
niezmiennie l eżały porozkładane w moim 
pokoju, co i rusz „wyg lądała" uśmiech nię
ta twarz Autora i „robiła oko" . 

Karci łam sama siebie, wydawało mi s ię nie
stosowne to moje myś lenie o Autorze. Cały 
czas usiłowałam „paść na kolana", a przyj
mowałam zaledwie pozycję „na czwora
kach". Walczyły we mnie dwie zupełnie 
rozb ieżne postawy: pierwsza wyni ka j ąca ze 
znajomośc i dzieła Poety i druga, którą 

ukształtował szkolny schemat. 



9 września 1994 roku 

Tymczasem minęły owe trzy dni jak z bi
cza trz asnął i nastał dość pochmurny, ale 
ciep ły poranek. Umów i l iśmy s ię z Krzyszto
fem3) w Sopocie. Oczyw iśc i e przy jecha
ł am za wcześn i e. Czułam w środku ga lare
towate zimno. Co tu k ryć , ba łam się spo
tkania z Poetą, które nie wiedzieć dlacze
go traktowałam jako rodzaj egzaminu. Wiał 
ciepły w iatr. Sta łam pod drzewem myś l ąc 
o przygodzie Jadz iaka z gołębiem 4l - pra
wie chciałam aby i mn ie si ę to zda rzyło. 

11Tu i teraz" jak mów i ą polon i ści. W reszc ie 
Krzysztof nadjechał, a widząc moj ą niewy
rat ną mi nę zaczą ł dowc i pkować - gdy 
szl i śmy po schodach udawał ku lawego star
ca i co stopień spada ł ni żej . Robi ł to tak 
śm i esz n ie, że na chw i lę zapomn i a ła m 
o 11 galarec ie". 

W końcu stan ęl i śmy pod zwykłymi drzwia
mi zwyk łego ko rytarza i zapu ka l iśmy . 
Pierwszej chw il i nie pamiętam. Gdy wróciła 
mi świadomość zobaczyłam Poetę podno
szącego s ię zza biurka, całego prześwietlo
nego blask iem bijącym z okna. Przypom i
nał Przybos iowe w idzen ie katedry w Char
tres . Podałam mu różę . 

- Ale ma ko lce - powiedz i a ł Poeta i w i
dząc naszą sztubacką tremę u śm iechnął się 

znacząco pod nosem. Gdy zobaczył, że od
kry łam sens tego uśmiechu zaśmi ał s i ę gło
śno i serdecznie . 

- Siadajcie - pow iedział, całkowicie zwy
czaj n ie i po prostu -dla pani przygotowa
łem nawet fotel. .. 

Podreptał w poszukiwaniu w azonu. M ru
gnę liśmy do siebie z Krzysztofem, ale nie 
dodało na m to animuszu, trema nadal trzy
mała ... 

Różew i cz u s iad ł na krześ l e przy zgrzebnie 
zasianym stole. Leżała na nim rozłożona 
gazeta, niebieski cienki zeszyt, ołówek i tom 
Szekspira z Ryszardem Ili . Zaczę li śmy usta
l ać szczegóły dotyczące czwartkowego 
wi eczoru. Poeta był bardzo skrupu latny -
podawał utwory, które należało przeczytać 
na scenie. Popros iłam o fragment Śmierci 
w starych dekoracjach i o pierwszą sce nę 
z Na czworakach. Powiedziałam dość głu
pio i konwencjonaln ie (choć była to szczera 
prawda), że cieszymy si ę z Jego przyjazdu. 

- Nigdy by s ię to nie sta ło, gdyby nie tom 
o Schu lzu - pow i edział Różew i cz niespo
dz iewanie. 

-Wie pani, mnie jest dosyć łatwo skorum
pować, a ta ks i ążka tak ciekawa i ten dra
mat na końcu, Księga Bałwochwa lacza 

zdaje się ... 

- Przed panem siedz i autor - wtrąciłam . 

- No, proszę, nie w iedziałem , nie znam 
tych dz isiejszych autorów, ale gratu luję , czy 
tekst by ł grany? - zai nte resował s ię. 

- Tak, w p i ęc iu teatrach. 

Od dawna zajmowałem się Schul zem 
i Kafką - c i ągn ą ł autor Pu łapki. Pami ętam 
jak zachłan nie czytałem jego Proces - wy
dany w 1938 roku w 11 Roju" . M i a ł go jeden 
z moich przyjac i ół. Posta now i łem zdobyć 

Proces na włas ność za śpiwó r Unrowski 
w jak im sypiali lotnicy amerykańscy. Posze
dłem do przyjaciela z propozycj ą wymia
ny. Najpierw się zgodził, ale potem zaczął 
żałować , że za ta nio, to mu dołożyłem małą 
akwa relkę Kazimierza Nowosielskiego i tak 
stałem się właśc i cielem Procesu. Zresztą 
mówi się, że to nie Schul z przekła dał tę 

ks i ąż kę, ty lko nieszczęsna panna J. - jego 
narzeczon a. Zamyśl ił się na chwilę . -
Biedne te narzeczone W itkacego, Gombro
wicza i Sc hu Iza ... 

- Najbardziej odpowiadałby mi Witkacy 
- wyrwa łam się zapomin aj ąc o trem ie. 
Różewicz błysnął tym swo im zn iewalają
cym uśmieche m: 

- Tak, tak nie dziwię s ię, Schulz pokraka, 
a Gombrowicz nawet jak na artystę był nie
botycznym egocentrykiem. Pam iętac ie -
zwróc ił się do nas - ten fragment w jego 
pam i ętn i kach, gdy pi sze o podróży statkiem 
rzecznym - sk inę l i śmy głowam i. - Ten , 
w którym opisuje jak patrzyły na niego kro
wy pasące się na pobrzeżac h . No, niby go 
rozpoz n ały , a przec ież krowy zawsze się 
gapią ... 

Rozmaw i al i śmy też o Ka rtotece, o moż li

wości przyj śc i a Poety na p róbę. Spyta łam 

czy nie zechc iałby porozmaw i ać ze mną 

o tym dramac ie do programu ... - Nie, nie, 
ja j uż się ty le n agadałem , nie mam nic cie
kawego do powiedzenia - przes i a ł mi cu
downy u śm i ech , który mi a ł złagodz ić 

odmowę. - Poezja przypom ina muzykę, 



trudno o niej gada ć, wszystko j uż z resztą 

pow i edziałem„. 

- A może pan pozwoli , że się umówi my, 
przyj dę , pan będzie mówi ł , a ja będę pisa
ła - nalegałam . 

- Możemy się umów i ć - odpowiedz i ał 

Różewicz , pani przyjdzie, si ądz i e sob ie 
i będzie pisa ła, ale ... ja gadał nie będę -
zakończy ł przekornie. 

- A pan - zwróc ił si ę nag le do Krzysztofa 
- jest w korespondencji z moim synem 
Janem ? To znaczy on do pana pisze, a pan 
nie odpisuj e? - he, he. A mógł by u was 
z robić Pogrzeb po polsku, albo Naszą małą 

stabiliza cję . Przyrost naturalny też by ł ty l
ko raz robiony. W szyscy b i orą si ę za Białe 
ma łżeństwo, Pułapkę, Kartotekę - a to 
przec i eż tamte sztuki są aktua lne. No, choć
by problem przyrostu natura lnego teraz. Po
wi n n iści e zagrać tę sztu kę na konferencji 
w Kairze, co pan o tym myśli? Albo ożywa
jący nieboszczycy? Zmiany nazw ulic. .. już 
wtedy to wszystko wymyśl iłem. Zastanów
c ie się. Po czym z robił ruc h ręką jakby 
mów i ł: no, dość na dz isi aj. Zrozu m i a łam 
to - Poeta kiwną ł ku mn ie głową . Tak! 
Odpow i edz i ał na niemo zadane pytanie 
o kon iec w izyty. Muszę iść na spacer, nad 
morze, po to tu p rzyjech a łem ... 

- Może pójdziemy razem - spytał Krzy
sztof. 

- N ie, nie, muszę sa m, bo kiedy i dę z ki mś 
to gadam, a pow in ienem myśleć ... „poeto 
pójdt do klasztoru". Obda rzył nas jeszcze 

jednym z promien nych uśmi echów. Za
krzątnął s i ę, zap ią ł obszerny ręcznie robio
ny sweter, włożył buty, które starannie za
w i ąza ł. Przypominał postać z dramatów 
Becketta . K rępy, siwy o radosnej, mądre j 
twarzy, gdz ie błyszcza ły przenik liwe ka
sztanowe oczy. Bi ła od niego prawda, bu
dz i ł przekonanie, że zna tajemnicę ... choć 
kiedy indz iej powiedzi a ł : „nie ma ta jemn i
cy, n ie czekajcie ". 

Odszedł zga rbiony, oddali ł s ię w szarość 

tego bezsłonecznego poranka. Zwykły czło

w iek. Poeta. 

15 września 1994 roku 

Podjechaliśmy pod SPATiF punktu alnie 
o siedemnastej trzydz i eśc i. Różewicz wła

śnie otw i erał drzwi . Był jak zwykle 
uśm i ec hn ięty i wygląda ł czerstwo. Tym ra
zem mia ł na sobie stalowy zwykły garnitur 
i fla nelową kosz ul ę w szaf irową kratkę. 

W ręku trzymał książkę. P rzywita ł si ę se r
decznie. Wiedz i ała m już, że w teatrze tłu
my, toteż zażartowa łam: 

- Panie Tadeuszu , boj ę się o pana życ ie. 

- Co też pan i .. . 

Podczas jazdy do Gdyni Poeta pyta ł o to 
i owo. Wreszc ie przybyl i śmy na miejsce, 
zwa ne wej ściem służbowym . Drzw i zasta
łam zam knięte ... Zawstydzon a i zrozpaczo
na stu kałam głoś no niczym do Hadesu. Bez
skutecz ni e. Dyżurna portierka, jak s i ę po
tem okazało, opu śc iła stanowisko pracy by 

też zobaczyć Wielki ego Człowieka „od 
fron tu " . Różewicz śmiał się. Gdy zasiedli
śmy w garderobie i akustyk wyposażył Po
etę w mikrofon popularnie zwany „pcheł
ką" autor Kartoteki z nagła się za n i epo
ko i ł : 

- Pewnie wszystko będzie słychać - po
wiedział niechętnie. 

- Nie, nie. Dopiero jak pan wejdzie na 
scenę włączymy urządzenie - zapewnił 
gorliwie pracownik teatru. 

- A co będz ie, gdy udani się do toalety? 
- spyta ł przekornie Różewicz . 

Na scenie trwała uroczysta inauguracja 
XXXV sezonu teatralnego w Gdyni. Pode
szliśmy wolno pod lewą kulisę . Recytowali 
aktorzy. Autor usiadł i słuchał z zaintereso
wan iem. Gdy usłyszał Pelasię 5 l w wykona
niu M ariusza Żarneckiego, roześmiał się 
głośno. 

Z lewej strony ( patrząc od widowni) przy
gotowany był dla Niego duży zabytkowy 
stół, krzesło i sok pomarańczowy ukryty za 
stertą szekspirowskich tomów. Słuchaliśmy 
uważ nie zapowiedzi, oczekując momentu 
wej ści a Poety na scenę. 

Różewicz ru szył dzi arsko ku krzesłu. Zer
wał si ę huragan braw. Sala pękała. Młodzi 

ludzie sta li i siedzieli w przejściach , oku
pow ali s ce n ę. Witając poetę gremialnie 
wstali . Różew i cz rozejrzał się po widowni , 
u siad ł , poklepa ł po piersi , gdzie zamonto
wano mu mikrofon i pow iedział: 



- Zwykle tak nie wyglądam, trochę mnie 
wypchali . Po czym dmuchnął trzykrotnie 
na muszkę owocówkę, która właśn ie zmie
rzała w jego kierunku. Widownia była ,,ku
piona". Poeta przez półtorej godziny pano
wał niepodzieln ie nad umysłam i zebranych. 
Czytał swoje mądre w iersze i wszyscy je 
rozumieli; reagowali śmiechem, brawami, 
skupioną ciszą. 

Bałam się dalszej części, w której Autor bę
dzie 11 narażony" na bezpośrednie spotka
nie z tłumem . Była wprawdzie „obstawa" 
ze Straży Miejskiej, ale miałam wątpl iwo
śc i czy to wystarczy, gdyż wszyscy i tak nie 
mogli zmieści ć się w foyer teatru. 

Poeta zapowiedział ostatn i w iersz, przeczy
tał go, a potem bezpośrednio zwrócił s ię 
do Wójcickiego prowadzącego spotkan ie: 

- I co teraz zrobimy pan ie dyrektorze? -
zagrzm iała salwa śmiechu. 

Różewicz jak rasowy aktor umiał grać na
strojami, c ie n iować półtony, trzymać wi
dzów w nieustannym napięciu . 

Razem ze Zbyszkiem6l przeprowadziliśmy 
Poetę zakamarkami teatru . Nadgorl iwa 
uprzej mość, a także rosnąca sympatia do 
autora Kartoteki powodowały, że stale pod
trzymywałam Go za rękę, informowałam 
o schodach, ciemnościach itp. Zniecierp l i
wiony ogan i ał s ię ode mnie, aż w końcu 
pacnąwszy mnie po ręce pow i edział: 
- Proszę zostawić, n ie jestem przecież 
„boże ciało " . 

Dotar liśmy do dyrekcyjnego pokoju na 
chwilę odpoczynku. Weszli Zawistow scy: 
Ludwika i Adzik, Janek Ciechowicz, Maj
chrowscy z córeczkami Kasią i Małgosią. 

Proponuję tutejszej dyrekcji - powiedział 
Poeta - aby wystawiła Pogrzeb po polsku. 
Dzisiaj rano w prasie wyczytałem, że spro
wadzamy z Zachodu specjalistów do 11przy
rządzan ia" nieboszczyków, żeby ładn ie 

wygl ądal i w trumnie, a nie tak byle jak ... 
Jeżeli wystawicie Pogrzeb, specjalnie do
piszę dla was tę scenę - nagle udał prze
rażenie. - O, słucha wszystkiego Zawi
stowski - mam nadzieję, że nie skorzysta 
pan z tego pomysłu przede mną. 

Bylibyśmy za interesowani graniem pana 
sztuk co sezon - usiłowałam ub ić kolejny 
interes - gdyby solennie obiecał pan obec
ność na każdej z premier. Różewicz zasta
nowi ł się i odpow iedz i ał przec i ągle -
Nooo ... zapewne, zapewne, przyślę te le
gram: „ jestem z wami całym sercem", lub 
coś w tym rodzaju. Jednakże współpracę 
Poeta proponował poważnie. 

Zbyszek Majchrowski delikatnie podprowa
dzi ł swoje zjawiskowo ś l iczne córeczki ku 
Poecie - podsu nęły skwapliwie tomik i 
i każda uzyskała autograf. Pierwsza, młod
sza trzymała poezje - Autor wz i ął je do 
ręk i i powiedz i ał: - N ie czytaj tego drogie 
dziecko, dopiero za jakieś siedem, osiem 
lat. Teraz szkoda czasu. Druga z dziew
czynek, równie złotowłosa jak siostra, z nie
winną miną podsunęła Różewiczowi Bia łe 

małżeństwo. - No, tego też nie czytaj 
przez najbliższe dzies ięć lat- powiedział 

Autor. -Za pótno- rezolutnie zauważy
ła Małgos i a. - J uż przeczytałyśmy. Nawet 
kłócimy s ię tak jak Bianka i Paulina„. 

W teatralnej kawiarence panował nieopi
sany gwar i śc isk. Dym papierosowy wyci
skał łzy z oczu. W tej aurze Poeta przez 
cztery godziny podpisywał cierpliwie swo
je książki . Straż Miejska sterowała gigan
tyczną ko lejką zdającą się nie mieć końca. 

Gdy odwoziliśmy zmęczonego ale i wzru
szonego Autora do Sopotu, powiedział: -
Wie pan i, czasem trzeba poczekać całe 
życie i przyjech ać do Gdyni, żeby się 
o czymś przekonać ... - zakończył tajemni
czo. Było j uż przed północą. Wysiedliśmy 
z samochodu, żegnając się mój mąż powie
dział: - Dziękuję, jestem doprawdy za
szczycony - Różewicz zamruczał coś sym
patycznym tonem. Odprowadziłam Go do 
drzwi. -Panie Tadeuszu, jesteśmy napraw
dę szczęśliwi i zaszczyceni - choć czuję, 
że głupio to przy panu mówić. - Jeszcze 
głupiej s łuchać - zarepli kował Poeta, a je
go twarz rozbłysła dz ięc ięcym, szczerym 
i zn iewa l ającym uśmiechem . 

20 września 1994 roku 

Obecność Autora na próbie 11 Kartoteki" 
przyprawiała o tremę rzecz jasna wszyst
kich od reżysera Jarka Kil iana począwszy, 
a na aktorach skończywszy. Różewicz do-



skonale pamięta ł Kili ana z real izacj i przed
staw ienia dyplomowego w Wyższej Szko
le Teatralnej w W arszawie z udz i a łem Ta
deusza Łomn ic kiego. 

Reżyser i Autor żywo rozmaw iali o tekście, 
koncepcji inscenizacyjnej. Dopisywali, 
skreśla I i kwestie i słowa. W reszcie poszli
śmy na widown ię . Stan na scen ie przypo
mina ł „ prowizoryczną rozsypkę" ale do 
premiery mie liśmy jeszcze miesiąc. Kto zna 
teatralną „ kuchn ię", a Różewicz zna j ą do
skona le, w ie, że i na „trzeciej generalnej 
wszystko się sypie" i tak jest prawidłowo. 
Potem niczym motyl z poczwarki wyłan ia 

się spektakl, ale tak jak wiosna przepoczwa
rza pięknego owada, tak pełna premiero
wa widownia staje się akusze rką przedsta
wienia. 

Różewicz i Ki lian siedzieli obok nieustan
nie szepcząc sobie na ucho jakieś tajemni
ce - czasem Jarek przerywał wołając do 
suflerk i: Teciu, skreśl ten fragment od słów ... 
albo, zam i e ń to słowo na ... Po krótk iej 
przerw ie Autor spotkał s ię z zespołem i po
wiedz i ał : - N ie przedstawiam si ę, bo i tak 
państwo wiecie, że nap isałem tę sztu kę. To 
było dawno. Nie przyszedłem oceniać, bo 
przygotowania do premiery są jeszcze 
w stadium początkowym. Chc iałem zoba
czyć ludzi, chodzi ło mi o moc, która w was 
drzemie. O odczucie ogólnego wrażenia. 

I widzę, że jest ta s i ła, ta o którą mi chodzi
ło. Będzie ona dojrzewała podczas pracy. 
Wchodz iła w mutacje - to j uż się czuje. 

Zawsze, nawet w za l ążku można wyczuć 

energ i ę. Ona jest w poszczególnych sce
nach i w tym co mi reżyse r dopow iada ł 
i w tym co widziałem „oczyma duszy" . Nie 
mam żadnych uwag co do sposobu grania, 
może jedynie co do tempa. Przy okazji, jak 
państwo słysze l i, dokonaliśmy paru skreś leń 
- niektóre słowa „stygną", to mi s ię po la
tach potwierdza. Brzmią fałszywie. Bardzo 
cierpię kiedy to słyszę- dlatego zmieniam 
je, ale to są sprawy elementarne. 

„Widzę" to przedstawienie. No tak, m ia łem 

powiedzieć jeszcze o piwie. Mi nęło 35 lat 
od czasu gdy pisa łem Kartotekę. Ukazały 

się setki a rtykułów na ten temat, a my sta li
śmy się piwnym mocarstwem. Ówcześn i e, 
jak pamiętam, były ze dwa gatunki ... Mo
żec ie to opuśc i ć lub zmienić . Zawsze ro
b ię korekty, nawet podczas wieczoru au
torskiego zmieniam słowa lub opuszczam 
zdan ia. Nikt tego nie zauważa. Moje nie
które w iersze mają ze dwadzieścia redak
cji. Będzie to n iez ła zabawa dla przyszłe
go pokolen ia polonistów. 

Wróćmy do teatru. Aktorzy, autorzy i reży

serzy przechodzą tajemnicze mutacje, je
steśmy ich n ieświadomi. Teatr się zmienia. 
Kantor, Grotowski odeszli j uż w przeszłość . 

Co nas czeka? Jaki teatr się będzie obj awiał? 
Nie ma w ielu ludz i w pełni św i adomych 

tego procesu . Jest to „plus" sytuacji -
przedtem wszystko j uż było, a teraz poja
wiły s ię puste pola. Sytuacja jest jaka jest. 
Pewne cykle w dramacie też s ię skończy-

ły . Piszemy normalne dialogi, czasem co
famy s ię do awangardy i eksperymentu, ale 
tak naprawdę w racamy do teatru realistycz
nego. Wszystko wygląda bardzo poc iesza
jąco. 

Patrząc na próbę waszej Kartoteki nawet 
parę razy pośm i ać mi s ię chc i ało. 

Spotkanie z Tadeuszem Różewiczem, zwy
czajnym człowiekiem i wielkim poetą po
zostawiło we mnie poczucie prawdy i m i
łości do Jego poezj i i Jego osoby. 

11 Maria Dębicz - sekretarz literacki Teatru Polskiego we 
Wrocławiu . 

l l „Teatr pamięci Brunona Schulza" - materialy z sesji tea
trologicznej, która odbyła się w Teatrze Miejskim w Gdyni 
19 listopada 1992, redakcja: Jan Ciechowicz i Ha lina Ka
sjaniuk. 

31 Krzysztof Wójcicki - dyrektor Teatru Miejskiego w Gdyni. 

• I Bohater opowiadania Śmierć w starych dekoracjach 
zachęcam do przeczytania. 

SI Postać z dramatu Na czworakach. 

61 Zbign iew Majchrowski - pracownik naukowy Uniwersy
tetu Gdańskiego, znawca twórczości Różewicza, autor 
książk i Poezja jak otwarta rana. 





Inscenizacje Kartoteki 

Tadeusza Różewicza 

od 1960 roku do 1994 roku 

Teatr Dramatyczny, Warszawa, 25.03.1960, 
reż . Wanda Laskowska, scen. Jan Kosiński 

Teatr im. Solskiego, Tarnów, 09.01.1963, 
reż. Jan Sienkiewicz, scen. Zdana Jasińska 

Teatr Rozmaitości, Wrodaw, 25.04.1965, 
reż. Zdzisław Dąbrowski, 
scen. Krzysztof Pankiewicz 

Teatr im. Wyspiańskiego, Katowice, 23.10.1965 
reż. Jan Klemens, scen. Zenon Moskwa 

Teatr Nowy, łódt, 04.02.1967, 
reż . Jan Skotnicki, scen. Ewa Czuba 

Teatr Telewizji, 12.06.1967, 
reż. Konrad Swinarski, 
scen. Anna Jarnuszkiewicz 

Teatr Wybrzeże, Gdańsk, 30.01.1971, 
reż . Andrzej Rozhin, 
scen. Elżbieta i Leon Barańscy 

Teatr Ludowy, Nowa Huta, 24.04.1971, 
reż. Lech Komarnicki , scen. Li liana Jankowska 

Teatr Polski, Bielsko-Biała, 11.06. 1971, 
reż. Józef Para. scen. Andrzej Łabiniec 

Teatr Ziemi Opolskiej. Opole, 10.07.1971, 
reż. Franek Michalik, scen. Marcin Wenze l 

Teatr im. Siemaszkowej, Rzeszów, 07. 11.1971, 
reż. Jarosław Kuszewski, scen. Janusz Ta rtyHo 

Teatr im. Osterwy, Lublin, 13.02.1972, 
reż . Kaz imierz Braun, 
scen. Jadwiga Pożakowska 

Teatr Dolnośląski, Jelenia Góra, 18.02. 1972, 
reż. Janusz Kozłowski (PWST), 
scen. Ewa Nahlik 

Teatr Lalek, Białystok, 26.02.1 972, 
reż. Krzysztof Rau, 
scen. i lalki Wiesław Jurkowski 

Teatr Lubuski, Zielona Góra, 13.01.1973, 
reż. Jarosław Kuszewski, 
scen. Janusz Tarty/Io 

Teatr im. Jaracza, Olsztyn, 07.09.1973, 
reż . Janusz Kozłowski , 
scen. Danuta Pogorzelska 

Teatr Mały, Warszawa, 17.11.1 973, 
reż. Tadeusz Minc, scen. Andrzej Sadowski 

Teatr Ziemi Pomorskiej, Grudziądz, 24.11.1973 
reż . Krzysztof Rościszewski , 
scen. Marek Durczewski 

Teatr im. Fredry, Gniezno, 05.12.1976, 
reż . Wojciech Boratyński, 
scen. Ryszard Grajewski 

Teatr Polski, Wrodaw, 05.03.1977, 
reż. Tadeusz Minc, scen. Andrzej Sadowski 

Teatr Polski, Sz czecin, 25.05.1977, 
reż . i scen. Ja n Jeruza l 

Teatr Telewizji, 15.10.1 979, 
reż. Krzysztof Kieślowski, 
scen. Andrzej Przybył 

Teatr im. Jaracza, łódt, 25.09.1980, 
reż. Ryszard Major, scen. Jan Banucha 

Teatr im. Osterwy, Gorzów Wlkp., 12.02.1983, 
reż . i oprac. muz. Ryszard Krzyszycha, 
scen. Liliana Jankowska 

Teatr im. Żeromskiego, Kielce, 27.03. 1983, 
reż. Bogdan Augustyniak, 
scen. Marek Lewandowski 

Teatr Lubuski, Zielona Góra, 07.05. 1983, 
reż. Krystyna Meissner, 
scen. Aleksandra Semenowicz 

Teatr im. Horzycy, Toruń, 25.09.1983, 
reż. Krystyna Meissner, 
scen. Aleksandra Semenowicz 

Teatr im. Osterwy, Lublin, 28.01.1 984, 
reż. Marek Gliński, scen. Liliana Jan kowska 

Teatr Powszechny, Warszawa, 26.05.1 984, 
reż. Michał Ratyńsk i , Michał Kowa rski 

Teatr Powszechny, łódź, 15.12.1984, 
reż. Marek Gli ński , scen. Lil iana Jankowska 

Teatr Zagłębia, Sosnowiec, 11.04.1987, 
reż. i oprac. muz. Janusz Ostrows ki , 
scen. Małgorzata Szubert 

Teatr Studio, Warszawa, 17.02.1989, 
reż . Zbigniew Brzoza, Maciej Cirin , 
Szczepan Szczykno, Jarosław Kil ian 
(warsztat reż . PWST), 
scen. Aleksandra Semenowicz 

Teatr Dramatyczny, Słupsk, 08.07.1989, 
reż . Marek Gl iń s ki , scen. Liliana Jankowska 

Teatr Polski, Wrocław, 17.11.-02.12.1992, 
(cykl prób otwartych pt. Kartoteka rozrzucona) 
reż. Tadeusz Różewicz 

Teatr Dramatyczny, Elbląg, 20.06.1993, 
reż . Jan Różewicz , scen. Jan Ciecierski, 
kostiumy Anna Se itz -Wichłacz 

Teatr Dramatyczny im. Szaniawskiego, Płock, 
10. 10. 1993, 
reż . Marek Mokrowiecki, 
scen. Jacek Markiewicz 

Teatr Miejski, Gdynia, 22.10. 1994, 
reż . i scen. Jarosław Kil ian, 
kostiu my Aleksandra Semenowicz 





MAREK MODEL 

Urodzony w 1959 roku w Gdańsku. Studia w PWSSP w latach 1980-
1985. Dyplom na wydziale malarskim w pracowni profesora Kazimierza 
Ostrowskiego. Pracuje jako adiunkt w Pracowni Malarstwa i Rysunku 
profesora Jerzego Ostrogórskiego w gdańskiej PWSSP. 

Wystawy indywidualne: 

1986 - Galeria 11 UNl-ART11
1 Elbląg 

- Galeria „S", Toruń 
- Galeria 11P011

1 Zielona Góra 

1987 - Galeria 11M 11
, Gdańsk 

- Klub „RUDY KOT", Gdańsk 

1988 - Galeria 11 UNl-ART" 1 Elbląg 

1990 - Galeria „EL", Elbląg 
- Galeria „POLIBUDA", Gdańsk 
- BWA, Sopot 

1991 - Galeria „U LITERATÓW", Gdańsk 

1992 - BWA, Toruń 

1993 - Galeria „U LITERATÓW", Gdańsk 

WAŻNIEJSZE WYSTAWY ZBIOROWE: 

1985 - Teatr im. A. Mickiewicza, Częstochowa 
- I Biennale Sztuki Nowej, Zielona Góra 
- „Profesor Ostrowski i jego uczniowie", BWA, Sopot 
- 11 Galeria ' 85 11

1 Gdańsk 

1986 - 11 lnterdyscyplinarne Spotkania Twórców", Elbląg 

1987 - VII Biennale Sztuki Gdańskiej, BWA, Sopot 

1988 - 11 Nadmorskie Spotkania Młodych", BWA, Sopot (wyróżnienie) 

- BWA, Ustka 
- Galeria 11SULMIN 11 

- 11 Arsenał 18811
1 Warszawa 

1989 - 11 Krytycy o nas", BWA, Sopot 
- Galeria Sztuki Współczesnej , Muzeum Narodowe w Gdańsku 

1992 - 11W Teatrze", Teatr Wybrzeże, Gdańsk 
- Międzynarodowe Sympozjum TRUSO, Galeria 11 EL", E l b ląg 

- DUsseldorf, Niemcy 

1993 - 11 Relacje odwrotne", Galeria „NAD WISŁĄ" . Toruń 

- Dni Kultu ry Polsko-Litewskiej, Wilno, Litwa 
- „ Sztuka jest kodem nie gwarą", Muzeum w Lęborku 

1993 - DUsseldorf, Niemcy 
- Teatr M iejski, Gdynia 
- KMPiK, Koszali n 

1994 - BWA, Bydgoszcz 
- „Figura, forma, znak", Galeria „ARCHE", Gdańsk 

Marek Model uprawia równolegle grafikę (głównie linoryt), rysunek i ma
larstwo, każdej z dyscyplin przypisując jednak odmienną funkcję . Grafi
ka i rysunek związane są w większym stopniu z przekazem okreś lonego 
komunikatu, zakodowanego często w symbolicznym skrócie o karykatu
ralnym czy groteskowym rodowodzie. Warstwa anegdotyczna umyka na
tomiast w malarstwie, które pozostaje obszarem zmagań i poszukiwań 
formalnych. Temat jest sprowadzony w gruncie rzeczy do motywów tra
dycyjnie uznawanych za czysto malarskie, jak portret, zwłaszcza akt ko
biecy. 

Temat to zarówno akademickich studiów, jak i wybitnych dzieł historii 
sztuki, realizowany na w iele sposobów i nie znikający ze sfery zaintere
sowań artystów. Wielkość wizji ciała ludzkiego, jaką odnotowała histo
ria sztuki, jest tylko potwierdzeniem atrakcyj ności tego tematu, który był 
i wciąż jest źródłem wzruszeń artystycznych, a także symbolem „ Huma
nitas" . Osobną rangę zdobył sobie akt kobiecy. Jego dzieje są w zasa
dzie historią odhero izowania boskiej Wenus. Nagość staje się z czasem 
przyw ilejem kobiety ziemskiej. Jest to też historia adaptacji i przekształ
ceń antycznego model u piękna oraz uwaln iania aktu od pretekstu mito
logicznej fabuły . Akt staje się w coraz większym stopniu wyrazem po
szukiwań forma lnych. 

Malarstwo Marka Modela mieści się w tym konte kście. Malarz, nie zrnie
niając motywu tematycznego, zmienia środki wyrazu, poszukując no
wych sposobów ujawniania ekspresji ludzkiego ciała . Początkowo były 



to środki dziedziczone z tradycj i postimpresjonistycznej . Forma budo
wania była bardz iej kolorem. Każdy dukt pędzla ujawni a ł konstrukcję 
obrazu, tworzył jakby siatkę formy, wzmocnionej mocnym konturem. 
W ostatnich monumentalnych kompozycjach, malowanych na dużych 
formatach luźno spływającego płótna, plama barwna jest autonomicz
na, nie wiąże się z rysunkiem. Kolorystyka jest efektem wielokrotnych 
nałożeń barwnych. Malarz pracuje etapami . Zaczyna od stworzenia tła 
- dużo wody, mało pigmentu, warstwa po warstwie nakłada barwy. Nie 
jest to już technika a la prima, gdzie każdy gest tożsamy był ze ś l adem 
narzędz i a . Różn ią się też te kompozycje kolorystyką od wcześniej malo
wanych, kiedy pojawiły s i ę ostre kontrasty i dysonanse. Można teraz 
mówić o estetyce niuansów kolorystycznych i tendencj i scalania kolory
tu do dominujących tonów złamanych zieleni, sza rośc i , rozbieleń, 
w których rozjarza s i ę czasem czerwień . M imo zgaszenia barw, obrazy 
nie tracą aury emocjonalności. Wyczuwa s ię rytm przyśp ieszan ej i zwal
nianej akcji malarskiej, zatrzymania gestu, a także zgody na przypadek: 
swobodne zacieki farby, zachlapania. Na tak zdramatyzowane tło o bo
gatej tkance malarskiej n akładany jest rysunek. Kontur opisuje jednak 
formę niejednoznacznie. Linie urywają s ię, tracą kontynuację, nawraca
j ą, jakby szukały właśc iwego ksztahu. Zostają miejsca niedopow iedzia
ne, roztapiające figu rę w żywio le malarskiej materii. Model sprowadza 
akty głównie do kreślonyc h z rozmachem krzywizn i kul istośc i. Przewa
ża akt siedzący, gdyż ciało układa s ię wtedy bardziej plastycznie, do
starcza więcej możl iwośc i swobodnego przekształcan ia, uwypuklan ia 
łagodnych załamań, miękkośc i. Jest to też poza kontemplacyjna, utrzy
mana w swobodnym, a nawet pospolitym geśc ie. Nie ma nic z reżyse ro
wanego upozowania. 

Jest to koncepcja aktu monumentalnego, w idzianego w ostrym skrócie 
perspektywicznym, od dołu , jakby malowidła przeznaczone były na w iel
ką śc i anę. Proporcje modyfikowane są stosownie do potrzeb oka i spotę

gowania wyrazu. M imo skali figur, jest w tych aktach j akaś kruchość 
i niepewność istnienia. Brutali zacja środków i ekspresja oddala je od kla
sycznych wzorów. Ich monumentalizm nie ma niczego heroicznego. Brak 
im harmonii i niez ni szczal ności, demonstrują raczej słabość wobec cza
su i przemijania. 

ZO FIA WATRAK 



Kronika wypadków 

teatralnych 

cz. VI 

Teatr M iejsk i jest otwarty na różnego rodza ju 
pomysły . I tak, gdy Alicja Grzyb iakówna 
z „ Kuri er a Gdyńs k i ego" za propo nowa l a 
nam, abyśmy wspóln ie zorga nizowali Pierw
szy Festiwal Piosenki Towarzysk iej , zgodz i
liśmy się z ochotą . Za łożenia festiwa lu były 
bardzo proste, mógł wystąp i ć każdy, kto 
chce i lubi śpiewać oraz ma poczucie hu
moru. Bi letami wstępu były własnoręcz n ie 

przyrządzon e potrawy, gdyż przewidziano 
konku rs kul inarny, a potem wspól n ą biesia
dę przy wsparc iu sponsorów. Szanowne jury 
pod przewodnictwem Marii Foltyn przyzna
ło p ierwszą nagrodę (ufundowan ą przez pre
zydenta miasta) chórowi emerytowanych 
nauczycie li „Sonata", z resztą nagród było 
co niem iara i nie sposób ich wymie n iać. 

Okazało się, że „śpiewać każdy może tro
chę lep iej lub gorzej". Wszyscy bawi li s i ę 

doskonale. Czekamy na powtó rkę. 

Od premiery Śpiewnika domowego upłynęło 
kilka mies i ęcy, warto jednak przypomn i eć 
j ak to s i ę zaczęło. Maria Fołtyn - niestru
dzona popu laryzatorka i „fanka" Sta n is ława 

Moniuszki posta nowiła (podobno za zgodą 
samego mistrza, którą uzyskała z zaświatów) 

zrea l izować Śp iewn ik domowy w zupełnie 

odmiennej i zaskak uj ącej konwencji. Przy 
pięknych ara nżacjach Andrzeja Ży li sa pie
śni Moniuszki za brz mi a ły w rytmach coun
try, jazzu, bluesa, ale był też swojsk i mazur 
i po lonez. Niebywała ko lorystyka i u kłady 
choreograficzne dopeł ni ły wspaniałości 
przedstawienia. Pani Mar ia bywała czasa
mi bezwzg lędna , wyciska ła z aktorów „siód
me poty" lub wpadała na genialny pomysł; 
czyli żywy baranek jako „ ilustracja" piosen 
ki o Zosi pasącej barank i. Po dużych trud
nośc i ach udało się wypożyczyć z ol iwsk ie
go ZOO afry kańską kóz kę. Rogata artystka 
nie została jednak zaangażowa n a, gdyż na 
próbie genera lnej mi ała ogromn ą tremę 

i z tego powodu zbyt często i obfic ie siusia
ła na sztucz n ą t rawę. Epizod ten jednak nie 
zaważył na prem ierze, która odbyła s i ę 1 O 
lutego 1994 roku. Pub l i cz n ość prem ierowa 
zgotowała wykonawcom dwudziestom inu
tową owację na stojąco i obsypała ich kwia
tam i. 

W lutym obchodziliśmy kolejne, trzec ie j u ż 
urodz iny SAX- CL UBU. Na taką okazj ę 

ch cie l i śmy spraw i ć sta łym bywa lcom m iłą 

n i espodzia n kę. Udało nam się za pros ić 

Hannę Banaszak i Trio Janusza Strobla. Kto 
nie był niech ża łuj e , to była prawdz iwa 
uczta. W pie rwszej częśc i koncertu pan Ja
nusz w raz z Ma rianem Bogdanowiczem 
(kontrabas) i Adamem Lewandowskim (per
kusja) dali popi s wirtuozer ii , perfekc ji 
i elegancj i. Oprócz utworów własnych za-

prezentowa I i kompozycje latyn oamerykań 
sk ie. Piękn ie brzmiały subte lne ballady, go
rące samby i rumby, a pop isy solowe wy
woływały burze oklasków. Druga część w ie
czoru na l eżała do Hanny Banaszak, która 
od razu oczarowa ła wszystkich panów nie 
ty lko urodą, ale i pięknym głosem , wykonu
jąc nowe i stare piosenki. Gdy usłysze li śmy 

na koniec koncertu s ławny „Summertime" 
na bis, chc i e l i śmy, aby ten wieczór t rwał bez 
ko ńca . 

Także w lutym p rzeżyliśmy w ielkie wyda
rzenie teatralne dzięki Teatrowi Stu z Kra
kowa. Zbigniew Zapasiewicz z zespołem 
m łodych aktorów przedstaw i ł Kubusia Fa
ta listę Denisa Diderota. Pu b licz n ość bawi ła 

się doskonale, sa lwy śm i echu i brawa nie 
pozwalały aktorom dojść do g łosu . Czego 
się nie robi dla dobrej zabawy. Pan w wy
konaniu Zapasiewicza, aby nie i ść do wię
zienia, powoła ł s i ę na dobre układy z pre
zydentem Gdyni - F ranciszką Cegie l ską. 

W marcu zaw i ta ł na naszą scenę Jan Peszek 
- artysta najwyższej klasy, prezentu j ąc Sce
nariusz dla nieistn iejącego lecz moż li wego 

aktora instrumentalnego Bogu s ława Schaef
fera. Przedstawienie znane prawie na całym 
świec i e, jest brawurowym popisem ka rko
łom n ych zad a ń aktorskich , którymi Peszek 
fascyn uje widown i ę od lat. Dynamiczne ak
cje z mokrą śc i e rką do pod łog i oraz mąką 

bawiły pu b li czność do łez . 



Pożegnanie Zimy i powitanie W iosny stało 
się już specjalnością Teatru Miejskiego. Kto 
wie, może bez takiego happeningu zima 
nigdy by nie odeszła. Razem z Urzędem 
Miasta i Radiem Plus zorgan izowa liśmy 

wspól ną zabawę. Barwny pochód na cze le 
z Marzanną przeszedł u licą Świętojańską, 
potem 1 O Lutego, aż dotarł nad morze. Zgo
dnie ze zwyczajem wrzucono Marzannę do 
wody, aby odpłynęła daleko zabierając ze 
sobą zimę. W radosnych i w iosennych na
strojach bawiliśmy s ię przy występach ze
społów muzycznych. 

„Stachuriada" w Miejskim - tak nazwano 
nietypowy Czwartek Literacki. Był to kon
kurs recytatorski dla uczniów szkół średnich, 
którzy chcieli się zm ierzyć z twórczośc ią 

Edwarda Stachury w dowolnej formie, od 
recytacji po śpiew; indywidualnie i zespo
łowo. Foyer teatru pękało w szwach, przy
była liczna rzesza wykonawców i w ielbicieli 
poezji Steda. Po zmaganiach konkursowych 
trwa ły burz liwe dyskusje uczestn ików z li
teratu roznawcami z Uniwersytetu Gdańsk ie
go o wartośc i dorobku autora Się. Wieczór 
uświetnił występ Jacka Różańskiego, a na 
„deser" podano piwo i ulubiony przysmak 
bohatera czyl i ch leb ze smalcem. 

Tradycyjnie, jak co roku, obchodziliśmy 
w marcu nasze święto, św ięto artystów i pra
cowników teatru. Miłym akcentem było set-

ne przedstawienie Pana Tadeusza w reży

seri i Adama Hanuszkiewicza. Dochód prze
znaczono dla kolegów z Wrocławia na 
odbudowę ich teatru. Prezydent miasta przy
znał nagrody dla: Ryszarda Jaśniewi cza, Ewy 
Matysiewicz, Zbigniewa Pawłowicza, M a
cieja Sykały, Małgorzaty .Talarczyk i Brygi
dy Turowskiej. Nagrody teatra lne od w oje
wody gdańskiego otrzymali: Mariusz Żar
necki za i nterpretację postaci Miętusa 

w Ferdydurke W itolda Gombrowicza i Wal
demar Śmigasiewicz za reżyserię tej sztuki. 
Wszyscy przyjęliśmy wiele życzeń od zna
nych i nieznanych ludzi, a potem w foyer 
przy lampce szampana był czas na refleksje, 
wspomnienia i plany. 

28 marca to kolejna okazja, aby spotkać się 
z prezydentem miasta Gdyni - Franciszką 
Cegielską. Głównym tematem dyskusj i był 
raport o stanie miasta, a za podstawę służy

ła świeżo wydana książka pt. Gdynia 7 990-
93. Przemiany i rozwój pod redakcją Marka 
Dutkowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego. 
Nie obyło się bez trudnych i dociekliwych 
pytań. Pani Prezydent powiedziała: „„.nie 
jest prawdą mówien ie o Gdyni jako omie
ście ludzi bogatych; przykładem może być 
tegoroczny budżet, który nie bez powodu 
określany jest mianem budżetu socjalnego, 
społecznego. W iele pien iędzy z miejskiej 
kasy przeznaczanych jest bowiem na dofi
nansowanie oświaty, służby zdrowia i opie
ki społecznej. " Spotkania takie są bardzo 

potrzebne, aby władza n ie trac iła kontaktu 
z rzeczywistością . 

W kwietniu gości li śmy u nas niecodzienne
go gościa - księdza prałata dra Hilarego Ja
staka. Okazj ą ku temu była 80-ta rocznica 
urodzin „ Króla Kaszubskiego" , jak go nie
którzy nazywaj ą . Uroczystość zorganizowa
ło grono przyjaciół. Ksiądz jest postacią 
szczególn ie znaną w Gdyni i kochaną za 
patriotyzm, męstwo i hojne serce. Po uro
czystym przedstawieniu Śpiewnika domowe
go, aktorzy i widownia odśpiewali gromkie 
„sto lat" czcigodnemu Jubilatowi. Wypada 
dodać, że dochód z przedstawienia przezna
czono na rzecz Fundacji Pomocy Stypendial
nej dla młodzieży, której patronuje ksiądz 
P rała t. Podczas kameralnego spotkania 
w foyer można było nabyć książkę (jeszcze 
ciepłą) nap isaną przez Krzysztofa Wójcic
kiego pt. Rozmowy z księdzem jastakiem 
wraz z autografem bohatera i autora. Nieza
wodny drugi „ król", czyl i pan Mazurek, czę
stował specja ła mi z kaszubskiego stołu, 
a przygrywał zespół „Gdynia" . Było serdecz
nie i famili jnie. 

Kwietniowy Czwartek Literacki chyba trochę 
zaskoczył naszych stałych bywalców. Poli
tyk i ekonomista - Leszek Balcerow icz przy
był do Gdyni, aby spotkać się z jej mieszkań
cami . W idownia zapełni ła s ię do ostatn iego 
miejsca. Bohatera ks iążki Zbigniewa Gacha 
Wytrwać nie trzeba było nikomu przedsta-



wiać. Leszek Balcerowicz jako minister fi
nansów zyskał tyluż zwolenników, ilu prze
ciwników dla swojej reformy. Jego słowa: 
„Wielka reforma gospodarcza w trudnych 
czasach może być porównywana do woj
ny, tyle że prowadzonej innymi środkami" 
stały się mottem wspomnianej książki. Gdy
nia jest uważana za jedno z nielicznych 
miast, które potrafiły wykorzystać nowe 
możliwości rozwojowe. Pozostało jeszcze 
wiele do zrobienia, a jak? - można było 

zapytać osobiście naszego gościa. 

Problemy ochrony środowiska naturalnego 
i zagrożenia cywilizacyjne stają się coraz 
częściej tematem numer jeden w dysku
sjach: w domu, w szkole, w urzędach itd. 
Postanowiliśmy dołożyć naszą cegiełkę do 
obchodów Światowego Dnia Ziemi, który 
przypadał 22 kwietnia. Był to festyn pro
ekologiczny pod hasłem „Święty Jerzy wal
czy ze Smogiem", wspólnie zorganizowa
ny z Urzędem Miasta, Radiem Plus i spon
sorami. Po wielkim sprzątaniu pod czujnym 
okiem pary królewskiej, Marysieńki i Jana 
Ili Sobiesk iego, można było zjeść pyszną 
grochówkę lub upiec kiełbaskę przy ogni
sku. Występy zespołów młodzieżowych 
i dziecięcych oraz wspólna zabawa umiliły 
resztę dnia .. 

Ledwo minęły trzy miesiące i znów gościli
śmy znakomitego aktora Zbigniewa Zapa
siewicza w podwójnej roli. Mieliśmy przy-

jemność podziwiać go jako reżyse ra i akto
ra w komedii Lustra według Dimitriego Fren
kla Franka. Partnerowała mu zgodnie żona 
- Olga Sawicka. Spektakl został zrealizo
wany w Teatrze Stu , z którym Zbigniew Za
pasiewicz współpracuje od trzech sezo
nów. Ta dwuczęśc iowa komedia daje akto
rom możliwość pokazania różnych stron 
talentu, a w idzom dostarcza znakomitej roz
rywki. 

No Limits - to zespół wyjątkowo dobrze 
czujący się na scenie Teatru Miejskiego. 
Potwierdził to raz jeszcze koncert 13-go 
maja z okazji promocji drugiej płyty zespo
łu pt. The Worst of No Limits w całości skom
ponowanej i zaaranżowanej przez lidera 
Maćka Łyszkiewicza . Grupa No Limits szyb
ko pnie się po szczeblach kariery. Ich utwo
ry regularnie trafia j ą na listy przebojów i są 
prezentowane w programach telew izj i sa
telitarnych . Sobotni koncert został przyjęty 
bardzo gorąco przez l iczną młodzież. Bi
som nie było końca. 

Rea li z ując Śpie wnik domowy Maria Fołtyn 
dobrze wiedziała co robi. W czerwcu 
w Kudowie-Zdroju odbył się XXXlll Festiwal 
Moniuszkow ski. Miał on w tym roku szcze
gólnie uroczysty charakter związa ny ze 175. 
rocznicą urodzin kompozytora . Nasz spek
takl dostąpił zaszczytu inauguracji festiwa
lu i możemy nieskromnie stwi erdzić , że 

przyjęcie przez publi czność przeszło nasze 

oczekiwania . Brawa rozlegały s ię po każdej 

piosence, a na koniec była ogromna burza 
oklasków. Oprócz nas wystąpili: Teatr Po
wszech ny z Radomia, Opera Nova z Byd
goszczy; z recitalami: Marek Drewnowski, 
Jadwiga Skoczylas, Alina Barańska oraz ar
tyści z Białorus i i Ukrainy. Na wieczornym 
bank iecie przyjmowaliśmy wyrazy uznania 
i poznaliśmy wielu nowych przyjaciół. 

Nie często się zdarza takie święto w teatrze, 
jakie przeży li śmy 18 czerwca. Stefan lży/ow
ski obchodził 35-lecie pracy scenicznej . 
Absolwent warszawskiej PWST zdobywa ł 

kolejne doświadczenia zawodowe w Gdań 

sku, Koszalinie, Krakowie a od 1970 roku 
związał swoją karierę z Teatrem Z iemi 
Gdańskiej, który po kolejnych przekształce
niach stał się Teatrem Miejskim w Gdyni. 
Znany i lubiany aktor zagrał 140 ról , w tym 
88 na scenie gdyńskiej . Na benefisie og lą

dano go w roli tytułowej w Mieszczaninie 
sz lachcicem Moliera, którą jak zwykle za
grał bezkonku rencyjnie. Na koniec w szyscy 
śpiewa li „sto lat" , składali życzenia i kw iaty, 
odczytano okolicznościowe listy i telegramy. 
Miłą ni espodziankę przygotowali ko ledzy 
aktorzy po przedstawieniu. Jubilat został 
obdarowany podarunkami (butelka koniaku 
lub szampana, arbuz, domowe cia sto itp. ) 
a potem zespól zaprezentowa ł specja lnie 
skomponowany program kaba retowo-w spo
m i nkowy „O Stefanie i dla Stefana" . Przy 
szampanie, piwie, owocach połudn i owych 



i wyśmienitych humorach nawet nie zauwa
żyliśmy, gdy rozpoczęło się kolejne 35-le
cie pracy Stefana lżyłowskiego na scenie. 

Czwartki Literackie weszły już na stałe do 
naszego repertuaru i mają grono swoich 
zwolenników. Ostatnio gościliśmy znaną 
piosenkarkę Joannę Rawik, która z powo
dzeniem zajmuje się dziennikarstwem i pi
saniem książek. Po krótkim minirecitalu ar
tystki można było nabyć jej książki z auto
grafem. Maria Sołtysik pojawiła się u nas 
z nową książką o Gdyni pt. Gdynia - mia
sto dwudziestolecia międzywojennego . 
Urbanistyka i architektura . Gdynianie po raz 
pierwszy otrzymali książkę, która w sposób 
kompleksowy przedstawia dzieje budownic
twa w Gdyni . Była to ciekawa lekcja dla mi
łośników naszego miasta. Pewnego kwiet
niowego chłodnego wieczoru zawitał 
w nasze progi Władysław Zawistowski -
znany gdański poeta, dramaturg, krytyk I i
teracki i teatralny. Na przekór pogodzie, 
dzięki recytacjom i ciekawej dyskusji o roli 
literatury w życiu człowieka, milo spędzili
śmy dwie godziny. Redaktor Alina Kietrys 
z „Głosu Wybrzeża" przybliżyła sylwetki 
twórców kultury w Gdyni. Wspominała swo
je pierwsze kontakty z Karolem Borchard
tem, Walerianem Lachnittem, Tadeuszem 
Gwiazdowskim i innymi. Nowa książka Zbi
gniewa Majchrowskiego Poezja jak otwarta 
rana zachęciła do spotkania się z jej auto
rem. Majchrowski jest pracownikiem nau-

kowym Uniwersytetu Gdańskiego, znawcą 
historii literatury, książka traktuje o twór
czości Tadeusza Różewicza. Dla miłośni
ków literatury żartobliwej odbyło się spot
kanie z Wojciechem Fulkiem, który wydał 
książkę Krótki kurs przysposobienia do ży
cia jako takiego dla płci obojga czyli frag
menty większej całości. Już sam tytuł nie 
brzmi serio i takie było założenie autora. 
Uważa on, że otaczająca nas rzeczywistość 
nie zawsze zasługuje na poważne traktowa
nie. Dopełnieniem sympatycznego wieczo
ru były piosenki w wykonaniu grupy „Po 
drodze". Jak .zawsze otwarci dla debiutują
cych autorów, spotkaliśmy się z Ewą Joan
ną Jarzymowską . Ukazał się właśnie pierw
szy zbiorek wierszy Ja czyli Ona, opatrzony 
wstępem przez Agnieszkę Osiecką. Ostatni 
czerwcowy czwartek poświęcony był pa
mięci wspanialej polskiej himalaistki -
Wandy Rutkiewicz. Mieliśmy okazję poznać 
autorkę książki Karawana do marzeń - Ewę 
Matuszewską, dziennikarkę z miesięcznika 
„Uroda" . Była to piękna opowieść o Wan
dzie Rutkiewicz, o jej życiu i pasji, o dro
dze na najwyższe szczyty. Taki wieczór po
zostanie na długo w pamięci, zmusi do re
fleksji nad granicą, do jakiej można nara
żać swoje życie. 

Tradycyjnie w piątkowe wieczory miłośni
cy jazzu i nie tylko, mieli swoją ucztę. Dzia
łalność SAX-CLUBU opiera się przede wszy
stkim o prężne środowisko trójmiejskich 

jazzmenów. I tak wystąpili u nas: grupa MI
ŁOŚĆ, OLO WALICKI QUARTET, MIETEK 
BLUES BAND, KURY, DEKATHLON DIXIE
LAND JAZZ BAND, KWARTET EMILA KO
WALSKIEGO. W czerwcu na naszej jazzo
wej scenie gościł wybitny amerykański klar
necista BRAD TERRY, który w swej zawo
dowej karierze współpracował i występował 
z takimi muzykami, jak: DIZZY GILLESPIE, 
STEVE SWOLLOW, BUCK CLEYTON. Po
pisy muzyczne KWARTETU ADAMA WE
NDTA i zespołu WOJCIECHA STARONIE
WICZA miały również swoją wierną pu
bliczność . 

W czasie przerwy wakacyjnej udostępnio
no scenę dla spektakli gościnnych. Na po
czątku lipca oglądaliśmy po rocznej prze
rwie parę znakomitych aktorów: Barbarę 
Wrzesińską i Daniela Olbrychskiego w Lis
tach miłosnych Alfreda Gurneya. Pomimo 
dotkliwych upałów wielbiciele talentu na
szych gości przybyli, aby przeżywać wraz 
z nimi historię niebanalnej znajomości 
i miłości. 

To już nie pierwszy raz członkowie Towa
rzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej ob
chodzili u nas święto narodowe Francji 11 14 
Juillet". Po części oficjalnej miłośnicy kul
tury francuskiej mogli posłuchać młodych 
artystów z Limoges: Chrystele Verlhac i Phil
lippe Garonne Gornichon oraz obejrzeć 
świetną grupę tańca współczesnego Pameli 



Plaire. Uroczystość za koń czył spektakl Sie 
kochamy Murraya Schi sga la w interpretac ji 
aktorów z Limoges. Teatromani mieli wy
jątkową okazję do porównań, gdyż tydzień 
wcześn i ej od była się premiera te j sztuki 
w Teatrze Kameral nym w Sopocie. 

Na początku sierpnia zawitał do nas Stani
sław Tym z w ieczorem autorskim „Kawałek 

szczęścia". Autor idealnie trafił w wakacyj 
ny nastrój pu b l iczności . Nie przeszkodz i ły 

upały, w idownia pęka ła w szwach, brako
wało miejsc stoj ących . Gospodarz wieczo
ru - aktor, reżyser i satyryk w jednej oso
bie przez trzy godz iny nie schodził ze sce
ny. Znakomity prześmiewca mówi ł o lapsu
sach językowych, podawał przykłady „no
womowy„ i niedbalstwa językowego dzisiej
szej po lszczyzny. Pu bl i czność re agowała 
żyw i ołowo, nagradza j ąc licznymi brawami 
wysiłek artysty, tym bardz iej widoczny, że 
raz po raz ocie rał twarz w ielkim czerwo
nym ręcznik iem . 

Gdyńska firma „l nterton" zorgan i zowała 

w naszym SAX-Clubie pierwszy w Polsce 
„Zi ldjian Cli nic" . To był perkusyjny show 
z brytyjską gw i azdą Stevem Alexandrem -
pe rkus i stą g raj ącym z ki lkunastoma znany
mi grupami . Celem imprezy była promocja 
instrumentów perkusyjnych fi rmy „Zi ldjian". 
Kiedy Steve A lexander ude rzył w kil kana
ście osobno n agłośnion ych instru mentów 

perku syjnych , zatrzęsły s i ę mury tea tru przy 
Bema. Zabrzmiało fan tastycznie. Li czn ie 
przybyła młodzież m iała okazję poznać po
szczegól ne instrumenty, porozmaw1ac 
z pe r ku sistą, a nawet wygrać w małej loterii 
jeden z talerzy, koszulki firmowe i kasety 
video. 

Nowy sezon teatral ny 1994/95 zainauguro
waliśmy bardzo u roczyśc ie. To j uż 35-ty ju
bileuszowy rok działalności , a wszystko za
częło się od Sceny Objazdowej założonej 
przez Wa leriana Lachn itta w 1959 roku . Na 
tę szczegól ną okazję przyj ął nasze zapro
szenie Tadeusz Różewicz - wie lki poeta 
i dramaturg, tym samym otwie rając cyk l 
Czwartków Lite rackich. Ponadto w sierpniu 
rozpoczęł y si ę próby Kartotek i (która też 
obchodzi swoj ą 3 5-tą rocznicę urodzin) 
w reżyserii Jarosława Ki liana. Słowo wstęp
ne o dokonaniach poety wygło s ił znany 
„różew i czolog" dr Zbigniew Majchrowsk i 
mów i ąc m. in.: „Trzech poetów uformowa
ło polską poezj ę: Kochanowsk i, Mickiewicz 
i Różewicz, który odnow i ł jej język ." Mi
łym akcentem były recytacje wskazan ych 
przez autora w ierszy i fragmentów prozy 
oraz dramatów w wykonaniu aktorów z Te
atru M iejskiego. Wej śc ie poety na scenę pu
bliczność przyw itała „stoj ącym i" ok laskami. 
Gdy Różewicz czytał w iersze, na w idowni 
panowa ła nabożna cisza, a gdy między wier
szami opow i ada ł anegdoty lub wtrąca ł za
bawne komentarze, wybuchały sa lwy śm i e-

chu. Potem, jak zwykle, w foyer możn a było 

nabyć ksi ąż ki , otrzymać autograf, a nawet 
dedykacj ę . Przezorni , dla których zabra k ło 

nowych pozycji, przy nieśli z domu w cze
ś ni ej wydane tomiki. Starym zwyczajem in
augurację za kończył bankiet przygotowany 
przez sponsorów czyl i kaw a z Aromatu, 
piwo od Hewe liusza, pi e rożk i od pana Ma
zu rka i napoje-przeboje z Aus-Polu. 

Lu cyna Tandecka 



tomorco 
sklepy: 
fotograficzny, ul. 1 O lutego 2 

LTD żeglarski, ul. 1 O lutego 2 
nasiona i kwiaty, ul. Mściwoja 9 

EXPORT - IMPORT 

Sprzedaż mebli i informacje: Gdynia, ul. 1 O lutego 41, tel./fax: 20 77 53 
Hurtownia wyrobów BRAUN, mebli biurowych, sklepowych i ogrodowych 

NAPOJE PRZEBOJE 

Restauracja POLONIA 
zaprasza codziennie od 8.00 do 6.00 

• napoje • alkohole • dania • ciasta 
• organizuje bankiety i przyjęcia 

Gdynia, Świętojańska 92194, tel. 20-58-48 



-

Drukarnia "DRUK" 
zaprasza 

Drokujemy na materiale własnym i powierzonym. 
Polecamy opracowania graficzne Waszych wydawnictw. 

Współpracujemy z najlepszymi artystami grafikami i fotografikami. 

Zakład Poligraficzno-Wydawniczy 
"DRUK" s.c. Markuszewski & Markuszewski 

80-747 Gdańsk, ul. Toruńska 12 
tel. 31 -50-66, fax (058) 56-39-55 

tlx-cabina 0512880 

Polska 
Telewizja 

Kablowa s.A. 



,,AROMAT®'' 
Społka z o.o., Gdynia, ul. Jana z Kolna 11 /13, tel. 21-7 1-34, 2 1-92-92, 20-25-95 

GROBLEWSKI 
AUTORYZOWANY DEALER VW - AUDI 
Gdańsk, ul. Jagie llońska 12 A, tel. 57-25-31, Sopot, ul Okrężna 32, tel. 51 -31-95 



HEVELIUS BREWING COMPANY LTD 

Gdynia, ul. Świętojańska 68, tel. 20-82-44 
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Teatr Miejski w Gdyni, ul. Bema 26 

kierownik techniczny: Wiesław Mac 

kierownicy pracowni: 

krawieckiej : Andrzej W itkowski 

perukarsko-fryzjerskiej: Jadwiga Pik iewicz 

sto larskiej : Henryk Szramka 

malarskiej : Lech Wedle 

modelatorskiej : Sławomir Cupiał 

ślusarskiej: Zbigniew Waszak 

elektrycznej: Marek Perkowski 

akustycznej: Robert Wotniak 

kierown ik sceny: Zbigniew Pawłowicz 

rekwizytor: Michał Kwiatkowski 

transport i zaopatrzenie : Stanisław Wejman 

Biuro Obsługi Widzów i Reklamy (tel. 21 02 26) udziela informacji o repertuarze i terminach przedstawień, przyjmuje zamówienia 
na bilety zbiorowe, rezerwuje bilety indywidualne, organizuje przedstawienia zamknięte. 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: Ewa Matysiewicz 

Kasa teatru (tel. 20 88 01 w . 112) czynna jest codziennie 
w godz. od 8.00 do 20.00, w niedzielę od 11.00 do 13.00 i od 16.00 do 20.00 

redakcja programu : Lucyna Tandecka 

redakc ja techniczna : Wanda Nowacka 

zdjęc ia : Ewa Grabowska-Sadłowska 

okładka: według projektu plakatu Eidrigeviciusa Stasysa 

reprodukcja grafiki Guntera Grasa: miesięcznik Odra 5/1994 

reprodukcje grafik Jerzego Tchórzewskiego: Tadeusz Różewicz - Płaskorzeźba, Wydawnictwo Dolnoś l ąskie , Wrocław 1991 



Teatr Miejski w Gdyni 

W bieżącym repertuarze: 

Mark Twain 
Książę i Żebrak 

reż. Jarosław Kilian, scen. Adam Kilian 

Adam Mickiewicz 
Pan Tadeusz 

reż. Adam Hanuszkiewicz, scen. Józef Napiórkowski 

Molier 
Mieszczanin Szlachcicem 

reż. Waldemar Śmigasiewicz, scen. Maciej Preyer 

Leon Schiller 
Pastorałka 

reż. Jarosław Kilian, scen. Adam Kilian 

Bolesław Leśmian 
Przygody Sindbada Żeglarza 

reż. Jarosław Kilian, scen. Adam Kilian 

Krzysztof Wójcicki 
Księga Bałwochwalcza 

reż. Waldemar Śmigasiewicz, scen. Maciej Preyer 

Wieczór kabaretowy 
Playboy 

reż. Marek Pacuła, scen. Sławomir Witkowski 

Kabaret Juliana Tuwima 
Nasza jest noc 

reż. Marek Pacuła, scen. Sławomir Witkowski 

Aleksander Fredro 
Zemsta 

reż. Zbigniew Bogdański, scen. Józef Napiórkowski 

Juliusz Słowacki 
U/la Weneda 

reż. _Adam Hanuszkiewicz, scen. Zofia de lnes 

Witolcł Gombrowicz 
Ferdydurke 

reż. Waldemar Śmigasiewicz, scen. Maciej Preyer 

Stanisław Moniuszko 
Śpiewnik domowy 

reż. Maria Fołtyn, scen. Józef Napiórkowski 

W przygotowaniu: 
Dialogus de Passione 

insc. Kazimierz Dejmek - reż. ltka Stokalska 
scen. Rajmund Strzelecki 

Zapraszamy na imprezy cykliczne Teatru Miejskiego: 

Bawimy się w teatr- poranki dla dzieci, które odbywają się 
w każdą niedzielę o godz. 12.00 

Sax Club i jego goście bawią swoich bywalców w każdy piątek 
o godz. 21.00 

Czwartki Literackie - w wybrane czwartki miesiąca spotykamy 
się z pisarzami i piszącymi. Naszymi gośćmi byli m.in. 

Barbara Wachowicz, Izabela Cywińska, Agnieszka Osiecka, 
Antoni Libera, Juliusz Machulski, Adam Hanuszkiewicz, 
Daniel Olbrychski, Jan Różewicz, Bogusław Kaczyński, 

Zygmunt Kałużyński, Tomasz Raczek, ks. prof. Janusz Pasierb, 
Jerzy Stuhr, Bohdan lazuka, Jerzy Hoffman, Agnieszka Holland, 

Joanna Rawik, Leszek Balcerowicz, Tadeusz Różewicz, 
Jacek Santorski. 

Spektakle impresaryjne - prezentujemy najciekawsze dokonania 
aktorskie, głośne hity teatralne i dramatyczne. Na naszej scenie grali: 

Anna Polony, Anna Chodakowska, Zofia Kucówna, Krystyna Janda, 
Tadeusz Łomnicki, Marian Opania, Jan Peszek, Jacek Fedorowicz, 

Jacek Wójcicki, Marek Walczewski, Małgorzata Niemirska, 
Daniel Olbrychski, Barbara Wrzesińska, Zbigniew Zapasiewicz, 

Stanisław Tym. 


