
i „Po Prostu" pokazał nam „J u
l i e t t ę z e s n ó w", sztu
czkę Jerzego Neveux z roku 1930. 
A więc prawie dokładnie sprzed 
ćwierćwiecza. Miałem wtedy swo
je dwadzieścia lat. Pierwszym to
mikiem wierszy, który przeczyta
łem z zachwytem był B u t w 
b u t o n i e r c e Brunona Ja
sieńskiego. Wkrótce potem zosta
łem nadrealistą. Ale nadrealizm, 
przez który przechodziliśmy wtedy 
jąk przez odrę, był groźny. Miał 
swoją porcję nienawiści, był czer
V(Oni\ wysypką, drwił z wszystkich 
bogów. zapowiadał rewolucję. Był 
więcej niż intelektualną przygodą, 
zaspc !rnjał młodzieńczą potrzebę 
niszczenia. Nic z tego nie ma w 
poczciwej z gruntu sztuce Jerzego 
Neveux. Nie ma i nigdy nie było. 
Jest tylko pomysł, który · mecha
nizm snu przenosi na scenę. Jak
by wczesne wydanie P i ę k n o
ś c i n o c y Rene Claire'a. 

Sam pomysł jest zresztą dosko
nały. Znajdujemy się w kraju, 
którego wszyscy mieszkańcy stra
cili pamięć. Są sobą tylko przez 
dziesięć minut, potem są już zu
pełnie kim innym, bo juź siebie nie 
pamiętają. Na podobny pomysł 
wpadł kiedyś Tadeusz Peiper, pi
&tąc sztukę S z ó s t a, s z ó
s t a, gdzie bohater jest ciągle 
I n n y. Pomysł te.n otwiera 
różne możliwości. Jest w nim coś 
niepokojącego. Ma w sobie logikę 
snu. Dlaczego sen jest mniej praw
dziwy od jawy? Bo w śnie nie ma
my pamięci. A gdybyśmy w życiu 
nie mieli pamięci? 

Niestety Neveux zadowala się 
samą poetyką swojego pomysłu i 
boi się jego wszystkich konsekwen
cji. Wystarcza mu trochę liryzmu. 
W dziwnym mieście istnieją han
dlarze wspomnień. Sprzedają pierś
cionki, pukle odciętych włosów, 
listy sprzed wielu lat, i stare albu
my z fotografiami. Cokolwiek co 
by pozwolilo zatrzymać czas, strzę
pek materii, którego można by s .ę 
uchwycić, przeszłość, która by 
trwała. Ale jeżeli zatraciło się 
pamięć, ma się ciągle całe swo
je życie do wyboru. Nic nie jest 
raz na tawsze, nic nie jest 
ostateczne, nic nie zostało zade
cydowane. Przeszłość jest tak 
samo do wyboru jak przyszłość. 
Wręcz przeciwnie niż u Sartre'a 
i u egzystencjalistów. Jest się wol
nym nie tylko wobec jnnych. Nie 
istnieje zaangażowanie. Jest się wol
:::-ym wobec samego siebie. I to nie 
tylko aż do śmierci, ale również 
li wstecz, aż do dnia narodzin. 

Ale w sztuce i tego nie ma. 
Wszystkie filo7!oficzne i ITIOrąlne 
komplikacje pomysłu zupełnie auto
ra nie interesują . Zmierza pro
ściutko ku łatwej sentymental
nej mieliźnie. Przybysz z krainy 
p.amięci na próżno ofiarowuje 
dziewczynie prawdziwą historię 
swojej miłości: noc w obcym 
mieście, okno otwarte, cień za fi
ranką i trzy lata tęsknoty. Ona 
może wybierać każdą przeszłość, 
bo wszystko zapomniała. Wybiera 
podróże do Włoch, paryskie space-
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wichrowaty ścięty stożek namiotu 
ze skrzyżowanych halabard. W 
swoim powietrznym kształcie przy
pomina niektóre projekty Piscato
ra. W namiocie pseudo - nowo
czesne, gięte metalowe meble, bar
dzo brzydkie, w których upodobał 
sobie ostatnio warszawski teatr 
Ateneum. W namiocie Ulisses, 
Menelaus i Agamemnon dyskutują 
o wojnie i pokoju, o władzy i am
bicji, o ofierze Ifigenii. Są w bar
dzo dziwnych kostiumach, trochę 
z cyrku, trochę z wojskowej para
dy na ślubie księcia Monaco. I w 
now0czesnych kaskach. Poza czer
wonym kołem umarły żołnierz, 
trochę w stroju nurka, trochę w 
polowym komblnezonie, szuka ge
nerała, aby mu powiedzieć, że nie
potrzebnie umarł. Ze sceny scho
dzi do krzeseł i tam wygłasza o
krutne oskarżenie. Ifigenia ma czar
ny opięty sweterek i spódniczkę. 
Jest drobna. wdzięczna i współ
czesna. 

Teatr im. Osterwy w Lublinie 
wystawił D z i e w c z y n ę 
z a w i a t r Andre Obey'a. Jest 
to polska prapremiera. W progra
mie teatralnym na okładce repro
dukowana jest G u e r n i c a 
Picassa, w środku Siqueirosa 
N a s z o b r a :. w s p ół c z e
s n y, Rodina M y ś l i c i e 1, 
Wita Stwosza R ę c e M a
d o n n y, P i e t a Botticellego 
i bitwa jakiegoś średniowiecznego 
malarza. 

Jechałem samochodem do Lubli
na razem z wysokim urzędnikiem 
tamtejszej Wojewódzkiej Rady. 
Właśnie jedno z codziennych pism 
zamieściło reprodukcje Kantora. 
W „Przeglądzie" reprodukowano 
Klee i Hansa At'i>a. Skarżył mi s ię, 
że nic nie rozumie. I ŻEf najbardziej 
lubi Kossaka. ' 

A cały Lublin obklejony był pla
katami z okazji wyboru miss Lu
blina i miss Lubelszczyzny. Im
prezę tę zorganizowało „Życie 
Lubelskie" i sły.nna Estrada. Wy
dano nawet osobny ośmiostronico

. wy druczek. z fotografiami. Czy
tamy: 

„Czy wiecie, że„. eliminacje po
wia-towe obejrzało ponad 5500 
widzów, kolejno wybierano miss 
w Białej Podlaskiej, Pulawach, 
Biłgoraju, Zamościu, Krasnym
stawie, Hrubieszowie, Chelmte i 
Swidniku. Już wkrótce Miss Lu
belszczyzny sianie do ogólnopol
skiego konkursu o tytul Miss Po
lonia". 

Tt;W]p•e-r~ 

trawa, zakwitly i zapachni 
ki zaczęli cmokać, pomrnki 
no", i przymawiać do sie 
trzajcie no, jaka to u na: 
Jak na żadnej kolonii. d 
Ho, ho! Zuch z naszego 
Pozdrawiali go uprzejmie i 
w oczy. Pan Trąbka cf• 
caly dzień i piinuje by s 
na ukos trawnikiem nie 
chodzić, a jeżeli ktoś taki 
dzie - pan Trąbka podn 
zaś ludzie wychylają się 
i wygrażają schodniko 
umykał ze wstydu. 

Administrator klepie pro 
kę z zadowoleniem i mó 

- No, no p<t'nie Trąbk 
Sniegu ani blota ni śla 
schodowe niczego sobie, c:&1 

znikli lunatycy i koty. 
Pan Trąbka uśmiecha! s 

nie. 
Przyszla jesień, zżólkla 

zwiędly bratki. Potem zi 
dać śnieg i deszcz. Lud 
opatuleni z podniesiony 
rzami. Zimno im, smętni 
do domu, chodzą więc na 
trawnik. Pan Trąbka wy~ 
nosi krzyk, a ludzie stJ 
palcem w czolo: 

- Co? Po blocie iabro 
dzić, czy jak? 

Inni ofukną: 
- I1!ź pan spać, panie 
A ordynarni wyzywaj 
- Panie Tra,bka, po 

Krupę! 
Administrator marsze. 

kręci glową: 
- Oj panie Trąbka. 

n pana śnieg i bloto, k 
dowe do niczego, a w , 
Timesie" napisali przez 
w Polsce pełno na dac 
i lunatyków. 

Pan Trąbka 
wiomy. 

• 



I zdjęcia. Wszystko jak z półpor
nograficznych wy'Clawnictw sprzed 
ćwierćwiecza. Kostiumy także z 
tych lat, bo kandydatki na miss 
Zamościa czy Puław fotografowa
ne są w kostiumach kąpielowych. 
Sprzed ćwierćwiecza. I we wdzięcz
nych pozach. Jedna rączka u bo
kiu, druga z tyłu za główką. Wy
sunięte kolanko, odrzucone w tył 
włosy. Co chcede od fotografów 
w Biłgoraju czy Włodawie? 

Jest w tym jednocześnie coś bar
dzo śmiesznego i bardzo zawsty
dzającego. Prowincjonalny Grand
Guignol i wielki smutek, pTZeraźli
wy smutek. Chciałbym się śmiać, 
ale mi wstyd. Posłuchajcie tylko. 
Ttl naprawdę niesfałszowany roz
dział polskiego W i t a j s mu t ku. 

„Pani Maryla P. jest najm~o<i
szą wiekiem kandydatką na iriiss 
Lubelszczyzny. Należy do kq!>iet 
raczej szczuplych, no i bardzo 
urodziwych. Mieszka w Jan 
nad Wislą, gdzie jest b' " ' 
ką. 

W udzielonym przedstawicielo
wi „Życia" wywiadZ'ie powiedzia
ia: Jettzcze wczoraj, na dzień 
przed imprezą, nie bylam zdecy
dowana: wystąpić, czy nie? Nie
mal całą noc nie moglam spać. 
Myślałam. Ale teraz nie żałuję, 
że się zdecydowałam. Jest em na
prawdę bardzo szczęśliwa. Tylko, 
żeby nie ten kostium, tak.i nie
modny i trochę przyznaję 
szczerze - nietwarzowy. Ale to 
nic. W Lublinie wystąi>ię w cał
kiem innym. 

- Czym się pa,ni pasjonuje w 
swoim życiu prywatnym? 

- Ubóstwiam scenę, fi<m, lu
bię dużo czytać i często jeżdżę 
do Puław lub Kazimierza na 
czarną kawę; do kina i na wy
stępy artystów. 

- A plany na przyszłość? 
- Chciałabym bardzo w przy-

szłym roku zacząć studiować. 
Kierunk.u studiów jeszcze sobie 
111ie obrałam, ale najpTCLwdopo
dobniej na Uniwersytecle War
szawskim. 

Zaimteresowainym 1Ćomunikuje
my, że Pulawy na elimim.acjach 
wojewódZ'kich reprezentowane 
będą przee trzy panie: Barbarę-
„Różę", „Bożenę" i „Elizabeth".„" 

I w tym wszystkim teatr ze swo
ją polską prapremierą uwspółcze
śnionego mitu o lfigenil. Teatr z 
młodziutkim zespołem i z wielkimi 
ambicjami. Zespół który znudzenie 
i zgagę przeżywa w tym samym 
stopniu, jak je przeźywamy w 
WaTszawie. Może nawet jeszcze sil
niej , I równie moono pragnie no-

woścl. Wszystkich nowości nararz. 
Czy można się dziwić? Ma swoje 
intelektualne zaplecze: dwa uni
wersytety - laicki i katolicki i 
gorącą atmosferę siporu ideowego. 
Ma i szerszą publiczność. Wycho
wał ją aź po Rittnera i Zapolską. 
Ale chce iść dalej. Intelektualne 
środowisko śrubuje teatr do góry, 
ponad przeclętnego widza. I każe 
mu eksperymentować. Ma także 
swoje głody, które teatr musi za
spokoić. A teatr ma na pewno wię
cej zapału od niejednego z wa·r
szawskich. Czy moźe nie błądzić? 

Na tej samej premierze Eleono· 
ra Frenkiel - Ossowska obchodzi
ła jubileusz dwudziestopięciolecia 
pracy aktorskiej. Ale był to jubi
leusz wyjątkowy, jubileusz ćwierć
wiecza na jednej scenie. i właśnie 
w Lublinie. Jubileusz aktorstwa i 
społecznej pracy. Jubileusz wier
ności wybranemu prowincjonalne
mu miastu. W absolutnej płynności 
zjawisk nareszcie coś stałego. I to 
wydało mi się najważniejsze, naj
bardziej pocieszajqce. 

Nie żałuję tych dwudziestu czte
rech godzin w Lublinie. Zobaczy
łem żywy teatr i jedno jeszcze 
ja1nusowe oblicze współczesności. 
Żałuję, że nie jestem powieściopi
sarzem i przepraszam, że to nie 
jest recełizja teatralna. 

Państwowy Teatr im. J. Osterwy w Lu. 
blffi!e. Anare obey: Dilewczyna za 
'll(ratr (I~uka w 2 częsc1ach. 
PrzeJCład Marli Straszewskiej. l!,eżyserla 
Jerzego Golińskiego. Scenografia Jerzego 
Toronczyka. Muzyka Andrzeja Chojdziń
Skiego. Dyrektor teatru: Zdzisław Lore
nowicz. Flrapremlera 2 m.o..-ca 1957 r. 


