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EDMUND NIZIURS K I 

Klopoly 
w połowie rogi 

Dwa krytyczne okresy w życiu cz.łowicka i nleresują mnie 
najbardziej . P ierwszy - to okres końca dziec iń s twa ; sta ·
nowi on temat osobnego rozdziału mojej twórczości , a mia
no •icie twórczości dla młodzieży. Drugi - to iek . który 
n;:: zwałbym cezurą ś1 odkową . Wielu ludzi gdz i eś w połow:e 
naszej aktywnej gzysten jt zamia:;t spodzie'"'' nego chw -
11 l.lnego apogeum losu, przeż ·wa niebezpi czny kryzys . Da n-
e w BOSKIE,T KO lEDII ujął t sytu cję poetyckim skró

tem. Jego PIEKL zaczyna się bowiem znamiennym obra
zem. Poeta mówi o swym zabłądzeniu w ciemnym lesie, 
'"' połowie drogi życia, o zgubieniu pro tej cieżki; topogra
ficznie, jeśli mu wierzyć, już blisko stąd do b ram p i kła. 

Nel mezzo del camin di nostra vita 
mi rilrovai per una sclva oscura 
he la diritta via era smarrita ... 

W istocie gdzieś w połowie życia cgarniają nas p rzykre 
lęki, a bardziej nerwowi i ambitn i v.rpadają nawet w po
płoch . Wystarczy drobny katalizator, jakiś przypadek czy 
wypadek, niepowodzenie, choroba, czy po prostu n iespodzi~ 

wana konfrontacja z cudzą karierą i nagle uświadamiamy 

sobie, że , .jesteśmy do tyłu", jak to si ładnie mówi. Pyta
my, co zostało z naszych piQknych i śmiałych planów, z na 
szych młodzieńczych ambicji i odnosimy przygnębiające 

vraż nic zmarnowania cennego czasu i niewykorzysta ni a 
szansy; mimo upływu tylu lat wciąż jeszcze nie osiągnęli ś

my celu. co gorsza strac'liśmy rozpęd i orientację . pogu
biliśmy się , to co na początku dr gi v.rydawa ło nam się 

proste, teraz okazuje się skomplikowane, co było ocz \ istc 
- teraz raczej wątpliwe. Stwierdzamy rozdrażnieni, że 

mimo zdobytych doświadczeń n ie um iemy żyć. Ni którzy 
zaś mogą powiedzieć, że już są na dnie. Nie tylko nie os ią 

gnęli niczego, ale stracili, to co miel!. S toczyli się . Upadli. 
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Ul'Oki kapitulacji 

Jak należy się zachować w przyp:idku podobnego z&blą
kania aby n ie pogrążyć się w owo dant!'j~i<;i piekło ·> 

Mędrcy klasyczn i zalecają postawę filozoficzną . Należy mo
żliwie pogodnie prze.iść do orządku dzienn go nad prz:
krością, która nas spo tkała, pojednać się z losem pod wpły
wem rozważań stoicJ{ich · opaść w przyjemn~ stan rezy
gnacji, która ma odcień złotej. spokojnej jesieni. Ambicje 
często uwierają, o ileż lepiej odstawić je do lamusa i dać 
się pon ieść fali. Można nawet zn leźć przyjemność w jej 
leniwym nurcie i łagodnym kolysa1fr1. Póki to1·1 spokojna ... 
Co też czyni znakomita wię!rnzość b,·Jych bohaleriiw i żyj<' 

im się niezgorzej. Od czasu do czasu zalecone jest dla higie. 
ny psychicznej uronić syml,ol iczne mickiewiczowskie „lzv 
zyste. rzęsiste" nad swoją młodością chmurną i durną , ale 
niewątpliwie górną, dopuszcza się zarazem OLzyszczające 

weslchnieni nad straconymi złudzeniami, co też zyni wie
lu . Stanow zo przeciwwskazane są dramatyczne reakcje 
a to wszelkie pośpieszne kończenie nieudanego żywota. sa
mobójstwa. szaleństwa . mordcrstwn, a także uci eczki. Na 
szczęście należą one do wyp~dków i zadkich . aczkolwie~ 

ochoczo odnotowanyd1 przt'z liter turę, są bO\\ km efektow
ne i jaskrawe. a jak wiadomo, literatura żywi się szaleń

stwami i t~·m wszystkim, co odbiega od normy. 

Literacka eksploatacja nieudanych żywotów 

Cierpienie jest bardziej „literackie i sceniczne" niż bło

gostan. Nieudane życia bywają więc oczywiście skwapliwir 
ksploatowane przez sztukę . Temat został dawno oswojon.;, 
obrósł w całe konwencje, we własne terminy, można nimi 
sypać dowali ; wielu delikwentów właśnie z powodu swel!o 
nędznego statusu i swo jej wzorowej przeciętności dostar-
zyło materiału bardz.o nieprzeciętnym autorom do niego

dziwej zabawy. Wyśmiewanie cudzej małości. wad. nędzy 

fizycznej i d chowej . niepo\1·odzeń i ograni zeń należy do 
najstarszych zabaw ludzkości. Znalazła ona szczególni<' 
zdroiny wy raz w te:' rz0. ,rdzie mamy do czyniepia ze zbio
rowym , kolektywnym n:o1igrawaniem się autora. reżyser:'l 

i publiczności. nie muwiąc już o aktorach, z takich wlaci
nie żałosnych istot i bankrut6w iyciowych, z Dulskich , 
z Pimków, z gł upców czekających n:'I Godota, z Niegri 
i z Niej , z maly h bohaterów małe.i stab ilizacji. Smiejem / 
~ię wszyscy, al nikt z nas nie śmieje się z siebie. jakb;, 
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życzył sobie Gogol. Smiejemy się z tych komicznych o
staci na scenie. Smicjemy się z zycji wyższości . Nie jest 
to, jak powiedziałem , zbyt godziwa zabawa, ale ma zna
czenie ko j ące w erapii indywidualnej . zaś w społecznej -
pozwala lep iej dostrzec, co nas boli, czasami - kto nas 
boli. Widz odczuwa przyjemną ulgę, że nie jest z n im oso
biście tak źle jak /.. tym idiotą na scenie; patrząc na cu
dze ułomności czujemy się sami niejako rozgrzeszeni z na
sze j własnej małości. zahamowa ń, minim lizmu dążeń i am
bicji, zdrady ideałów mlodziez'lczych. Na tle nędzy pcka
zanego świata . w kont kście z oha terami komedi i zawsze 
wypadamy lepsi, zdrowsi, mądrzejsi. 

Klasycznym schematem był · w lej materii „dzieje upad
ku", degrengolady, staczanie się na „samo dno", nieraz 
bardzo dynamiczne. Wraz z doprowadzeniem boha tera na 
„samo dno" kończył pracę autor, koń zyła się powieść 

i dramat. Ak to rzy schodzili ze sceny, gasły światła. Ludzie 
Qpuszczali sal~ teatru. W ten spos b znakom ite nawet utwo
ry były niczym wi~cej jak epitafiam i nieudanych żyw tów , 
vide np. SMIERC KOMIWO.JAŻER . 
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Obecnie konwencja ugruntowała się tak mocno, że po
kazywanie t go „staczania się w dół" przestało być ko
nieczne. P zeby vanie na dnie uważane ·est za rzecz natu
ralną, za łada się je niejako z góry i wszyscy wiedzą, o co 
chodzi. Sztuka dramatyczna ksploatuje sam stan trwania 
w upadku od początku bez żadnych nadziei na przyszłość 
i pr b wydźwignięcia się z dna. Często zresztą jest to dno 
nieuświadomione przez delikwentów i u ażanc za pozycję 
naturalną. Bardziej inteligentni przyjmują postawę ba
dawczą i fekto\vnie opukują dno . .T śl i stw ierdzą, że pod 
nim znajduje się jeszcze dno drugie. to ich pociesza i to 
im „-~·starcza. 

Ten temat rozterek człowieka w pe Iowie drogi oraz te -
mat osuwania się w dół podt>jmuj ró\vnicż moja sztuka 
wyst wiana ob cnie w Tt>atrze Współczesnym we Wrocła
wiu. Lecz nic efektowne opukiwanie dna, ani miotanie si" 
v po 1"Z sl u je l t. m. co interesuje mnie> najbardziej . Moja 

propozycja idzie w kierunku pcwn go przestawienia akcen
tów. t akiego mianowicie, aby upadek był punktem wyjścia, 
a nic punktem docelowym dramatu. Wiadomo, że część de
likwentów zabłąkanych, a nawet znajdujących się już nn 
dnk n i kapituluje nigdv. Tc właśnie> przypadki biorę naj
chętniej na warsztat. Pierwszą próbą w tym kierunku by
ła powieść SALON WYTRZEŻWIEŃ („Czytelnik", War
s;;.awa 1964, 1972) ol.Jecnie wystawiana sztuka jest konty
nuacją tej drogi. 

Dyrektor, postać sceniczna? 

Kariery i upadki ludzkie mają zawsze poza aspektem in
dywidualnym, psychologicznym ~wój aspekt &połcczny . Mu
szą rozgrywać się w konkretn~· ch układach międzyludzkich . 

Stąd śledząc losy bohatera pc>nt'lrujemy zarazem te ukła

dy. Obszar penetracji zalrży od wyboru punktu widoko
wego. Korzystne jest. jeśli znajduje się dość wysoko. Ja 
obrałem jako mój rnnkt widokowy i zarazem stanowisko 
dowodzenia batali, którą rozgrywam . pozycję dyrektora fa
bryki „dość daleko od Warszawy". 

M nadżerowie n P zrohili u nas dot;1d kariery scenicznej . 
Szkoda. Jest to nader reprezentat ·wna profesja naszych 
czasów. Powinni w teatrze odp;rywać tę rolę, jaką u Szek
spira odgrywali książęta. W dobie cywilizacji technicznej, 
rywalizacji ekonomicznej i wyścigu produkcyjnego należa-
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lob baczniej przyglą d ::: ć i ę ty m \\·spólczesnym „ks iążę

tom produkcj i". Człow icl dzis iC' jszy ~pc;dza ponad pół d ni'I 
w za kładz ie p racy . Ta m sprawdza sic; na job ick tywn ·e j . Tam 
wchodzi w podstaw we i najważniejsze s tosun k i spo łeczn 

.Jakość tych s tosunkc"i w w znaczn ym s topn iu determinu je 
nasze życie publ"cz ne w ogól or~z kszta ł ;_1je losy indywi
dualn e ludzi. Menadż rowie jako organizatorzy tych stosun
ków i k ierowni cy proC<'s[iw produkcyjn~·d1 są więc osobami 
dr ;-- matu n iezw ykle przydatnymi przy !) Jedzeniu mechaniz
mów społecznych. Z racji swego usy tuow::i nia w panoram ie 
współczesna · c ·. będąc jednocz ś nie Z\vierzchnikiem i pod
władn m, organ izator m i wykon awcą . a ut orem inicjatyw, 
a za razem obi ktem dyrektyw oraz m e; ·zcnniki m wsk a 
źników i normatywów dy rek tor z na tury rzeczy łatwo po
p ::'. da w . y tua cje I· on fliklo \\ c . jego pozy c: j-) menadże ra pro
wi ncjonalnego jes t na tyle wysoka b y mógł zakosz towa~ 

urohl\V władzy i ,vystarcza j ą co od po\vicdzialna by prze
żywa ć dramat wy boru. a j e d nocześni na tyle niska b y 
mógł na każaym kroku od czuwać n iedo y t kompetencJl , 
cgra ni czenie , k ró tkość rąk ... Przez to wsz •s tko zawsze nos i 
w sobie potencjalnie d uży ładun k drama tyczny i mu5i 
pociągnąć autorów podejmu jącyc h temat wsp '• łczes ny. Po 
p rostu z te j pozy ej i lr piej widać ... 

W mojej sztuce chcidem s t wo rzyć dodatkowo ' unk i, 
w k tory h także dyrek lcr m ó[ lby J ~ pi e .i widzieć sam sie
bie . Dlatego umi ścitem go w szczegt'iln .i sytuacji osob is ei 
wpewniające j m u kon ieczny dys ta ns i perspektywy oraz 
pobudzenie wyobraźn i. zb y l częst ospa ł ej u menadżerów . 

l.Vl iij d rekto r jest ozdrow i r1 cc111 po rrzcb ytym zaw Je. l\L1 
dużo czasu do myś l nia. 

Fascynacja sukcesem 

Zawał jest chorobą dyrektorską . .J go walor dla dyrekt•J 
r a. oczywiście mam na myśli zawał w yleczony, jes t różny 

w zależnoś ci od teg,1, czy dotyka dy rektor u sch yłku ka 
riery. dyrektora szy ln ją cego si ę do zasłużonego odpocz n
k u, czy t e ż dot yka ay rcktora na fali ewentualnie w locie 
gdz ieś dopiero w poh~wie drogi. Zawał póżny jest efek t0-
wnym zwiei1czen iem karier~·. jest na der dogodnym a na
wet honoro wym sposobem odejścia. naj bardziej n i uży t j 

biurokratyczn ej ży le i twa r doszowi nada je przejmujący rys 
IL1 dzki i chwalebny n im b męczeń~twa . Zawał przedwczesn y 
jest dla dy rek tor;, w loci absu rda ln ą kata strofą życiową 
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i prawdziwym dramalem . D j tylko j edną korzyść. Dy 
rektorom inteligentnym i wrażliwym m oraln i rzuca n i2-
oczckiwaną szansę -- mogą zostać in telektual istami, choć
l:>y tylko przez ok r,~s rekonwalescencji, ale i o s ic; liczy. 
Mogą w okres ie długotrwałego unieruchomien ia na ł o żu 
boleści poddać k ry ycznej anah zie swoje zyn i swoje 
otoczenie, dokonać niezbędnych obrachun k w m ora lnycl 

i społecznych. ludzi1' i. podsumowań .. 

N ic jest lo praca hit wa i praktycznie n ie można je j prze 
pro\,radzić na zimno. wyłącznic w sfc>rze czys to int lcktual
ncj . Musi angażowa·~ dyrektora emocjonaln ie . ponieważ ra7. 
po raz dotyka ni tylko istotnych, a le i na jbardziej in ty m
nych spraw je"O ~yc i a. W rezultaci towarzyszy jej ca la 
plcjada lc;ków, a wsz) stkic czynności analityczne przepro-
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EDMUND IZIURSKI 

w p zasku 

o s o b y : 

P I TR, dyr ktor f bryki 

EW A, j go żona 

KRYSTYNA, j go sekr tarka 

BAZYLI, lekarz 

POSTYŁŁO, radca prawny i listonosz 

JUSTYN I i II . 

WŁADZIO 

PIELĘGNIARKA 

WIKTOR GROT WICZ 

BARBARA PI AROWSKA 

LIDIA SZYDŁOWSKA 

JERZY LIŃSKI 

WINICJUSZ WIĘCKOWSKI 

ZBIGNIEW LESIEŃ 

ZDZ SŁAW LATOSZEWSKI 

JADWIGA KUK L KA 



wadzanc są w nic.;przyjającej atmosferze stresów. ~yt 
intensywne m:ślt>nic zresztą w ogók jcsl niezdrO\\ ( i mo:.e 
ptowadzić do obsesji. 

To się właśnie pri'.~. lrafia dyrcklorO\\ 1 P'otrowi z maki 
sztuki. Chciałem iec·: , ' · ł \' zdobył sic: na wysiłl''t inle
g1alnej refleksji ob' jn ujące .i zarówno jC'l~O cz~·ny społcczn. 
czy zawodowe jak 1 sfer<: przeżyć czysto osobistych. Mu
siałem więc przegnać go przez piekło wlasntj wyobrain i. 
To miało swoje implikacj sceniczne. W r zullacie większa 
część tego. co się dzieje n ~cenie .icst obiektywizacją tego. 
ce się dzieje w psychice Piotra - grą jego wyobraźni. 
Piotr inscenizuje nam niejako w tej sztuce \\Oją wł sn:\ 
sztukę . Zabieg ten pozwolił mi obnażyć le myśli, lęki 
i I ompl l<sy Piotra z l·tóryrr.1 przed nik m się niC' zdradzał. 

• 

Ponieważ zaś dzieje się to w wymi<irze majaku chorego 
złowi ka, pozwala ?. kolei zgodnie z pra" ami majaku n.• 

wyj<1skrawicnia i deformacJc uwypuklające problem, n:::t 
swobodne przerzucanie sic: od aż nadto naturalistycznego 
dramatu do absurdalnej groteski. 

Trzy obsesje dominują tu niewątpliwie i przenikają :?i<l 
ustawicznie. Podejr:tliwość i zazdrość, której przedmiotem 
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jest żona Piotra, Ewa, w kontekście z inżyn i rem Justy
nem i lekarzem Bazylim, przeplat się z „obsesją zastępcy", 

lękiem przed utra tą stanowiska i pozycj i społecznej . Ko
lej ne wizyt. sekn:ta rk i, zmia na jej p stawy a nawet wy
glądu zewn trznego uzmys ławiają P iotrowi sto pniową utra
ti;; prestiżu na korzyść no wego dyrek tora - zastępcy. Za 
stęp ca odbiera mu po kolei prerogatywy, zasługi i emble
maty władzy, obdziera go n iejako z alej dyrektorskiej oso
bowości . na kon iec domaga si ę nawet jego głowy, W ten 
sposób Pio tr sta j · się ś wiadkiem własnego umierania . 
obs rwatorem mecha nizmu śmierci cywilnej i fizyczne.i . 
Trzecia obsesj a, to kompleks Justy n:.i . I1hynier .Justyn był 
rr.łodszy i zdolni jszy. Młodszy i zdolniejszy pracowniJc, t.:i 

z&wsze problem dla dyrektora. Dyrektor potrzebuje mło

dyc h telentów, nie może się bez nich obejść zwłaszcza gdy 
przechodzi na nowy, ef ktywny model produkcji i zarządza
nia, ale j dnocześnie ta cy młodzi Justynowie stanowią dla 
niego ciągłe zagrożenie . .. Dyrektor Piotr usunął kiedyś 

z pracy Jus tyna. Odtąd Justyn stał się dla dyrektora drę -

zącym problemem moralnym. Czy te same zasady moralne 
obowiązują w stosunkach prywatnyćh i w stosunkach urzę 

dowych , publicznych, na przykład między pracownikiem , 
a jego zwi rzchniki m? Czy dyrek tor ma prawo zwolni.: 
uczciwego, ale kłopotliwego podwładnego , który psuje mu 
stosunki z władzami zwierzchnimi i może zagrozić istnie
niu przedsiębiorstwa przez zbyt ryzykowne posunięcia? 

W jakim stopniu wymogi doraźn po lityki kadrowej i racje 
ekonomiczne przedsiębiorstwa dopuszczają odejście od zasad 
sprawiedliwości? Gdzie są granice elastyczności w tych spra
wach? Jak oddzielić motywy osobiste, którymi kieruje się 

dyrektor, od motywów społecznych obiektywnych, jeśli są 

nieuchronnie z sobą splątane? Problemy spic:trzają się. Dy
rektor próbuje konfrontacji i bezpośredniej dyskusji z Ju
stynem. Lecz któż wie, jak dziś na prawdę wygląda Justyn? 
Czy wart jest rehabilitacji? Wyobraźnia podsuwa dyrektoro
wi dwie h ipotezy i buduje model Justyna w dwu wersjach. 
Obie w gruncie rzeczy, acz z różnych względów, nie do 
przyjęcia„ . 

W kręgu obsesji 

Sukces, udana kariera rzadko bywa przedmiotem docic
kaii. artystycznych na naszych scenach. Kariera bywa zaw
sze podejrzana moraln ie. Nieskazitelni bywają tylko ci, co 
nic nie robią. Bohaterami scenicznymi są raczej ofiary roz-
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grywek osobnlków dążących do sukcesu. A jednak sukces 
fascynuje publiczność, a w społeczeństwach zdrowych i pręż

nych jest czymś naturalnym i częst_ m. J st normalnym dą
żeniem w każdym środowisku nie tylko twórczym, ak 
w każdym środowisku pracowniczym, Kariera li teratury 
!aktu a zwłaszcza pamiętników. dz:enn ików, biografi i sła
wnych ludzi, mężów stanu, wojskowych, aktorów i artys
tów ... począwszy od czasów Plutarcha godna jest zastano
wienia. To przecież właśnie są historie sukcesów.„ Co wy
nika z tych lektur ? Sukc s n ie jest wartością bezwzględną . 
Dążenie do sukcesu może być zarazem konstruktywne i wy
paczające charakter człowieka. W sztuc , którą p rezentuje
my ma ono istotne znaczen ie. Większość występujących tam 
postaci zarażona jest ideą sukcesu. Bszyli dąży do sukcesu 
lekarskiego. Justyn w postaci bezkompromisowej pragnie 
sukcesu w najtrudn icJszej postaci - b z kosztów ubocz
nych . Justyn w postaci konformistycznej gotów jest zapła

cić każdą cenę i poni<'ść wszelkie moralne koszty. Dyrektor 
Piotr chciałby wyważyć cenę. Wie już, że is tniej moralna 
granica opłacalności sukcesu, gotów jest płacić, le bez za
stawiania w lombardzie is to tnych walorów swej osobo
wości. 
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Czy wyzwolenie z potrzasku? 

Na marg n -ie r'c •r,zJi P<l• ic"'ci SALO WYTRZEŻ\ 'JEN 
zwrócono uwagę, że akcj a lej powi ści stanowi cykl zam
k niQty. Na końcu pov. icści doktor Janysi odnajduje się dJ
kładn ie w tym samym mi<'iscu, skąd wystartował na po
czątku. Więc pocóż te wszystkie \\'~·siłki, próby wydźwi

gnięcia się i namotane perypetie? Kn·ł się w l) m zarzu~ 

w stosunku do autora, że wbr w zalożC'niom i ogólnej aurz" 
powicśri nie obronił t-;G w końcu od p( symizmu . Sądzą jed
nak, że zarzut ten ri;e był trafny. Podobnie z okazji prc
zcntow:.ncj obC'cnic s~tl11<. mo'„1a tw d~·. u'ow ć co si0 
w końcu zmieniło w życiu glown gn bohatera . dyrc'·tora 
Piotr"' i tzy nic Przę ni(' nn ·w 'rj s;on j pospał lo~ci i p;·zc
c1ętności. przed którą uciekał . 

LC'h rz proporujr 
prawdG wyzdrowieć 
otoczenie i prac<:>. 

7.do'O\\ l< • 1..ow·: .. J .'li pan cl ce na 
1 uniknąć recydywy mnsi pan zmil'nić 

'zjlepic .i rii eh pai:i wyjPdzic''. Ta ie 
\\skazanie lekarskie jc·st pra!<'lyczniC' bet znaczenia Z re
guły nic może być zrrnli7.• \\ant·. Zmiana układu to l uksus 
zwykle' dlri nas t:iłkowicic niedost0 pn, ·. Sz uka cgzvstcnCJ1 
polega na tym. aby znalcżc': modus v1VLndi i życ w danych 
nam układach . Czy ·1 musi się równ"lć oporlunizmowi. ka
pitukcji i rczy:,;nacji? 

Dyrekt0r Piolr wroci pozornie do lego sam go układu. 

z tą samą oną. z tvm s< nwm z<i. c;p('ą, z lymi p t lncrami 
\\ mi jscu pracy . Bo na tym właśnie polc>~ało zagadnienie 
tego dramatu. Pod1ętcj na nowo przez Piotra grze . rne 
r1iało towarzyszyć ponowne rozdan ie kart. ani zmiana par
lncrów. Trzeba grać ze starymi partnerami. Wszyscy są n 1 

dawnych miejscach . To jest właśnie sztuka, której Piotr 
musi dokonać. Mus i po prostu grać inaczej i wygrać. I m a 
szanse. Wbrew bowiem pozorom, jak już zaznaczyłem, n ic 
jest to jednak powrot do punktu wyjścia. i awet. iesli sir> 
założy. co jest wątpliwe, że żaden z elementów układu ni" 
ulC'gł zmianie, to przecież zmien i ł siG sam Piotr. 

N ic rozstrzygnął \\prawdzie "7Sąsikich wątpliwości, al' 
uporał s ię ze swymi :-:moram i, k tóre paraliż wały jego akty
wność. Czy jesl io zwyciQstwo bezwzględn ? N ic . W tr> i 
grze, którą toczy Piotr, nie ma zwycięstw b zwzględnyci~ . 

Nie zmieni zapewne pewnych kłopotliwych cech cnaraklcru 
żony , a n i mental ności sekret.arki K rystyny , id1.:alnic er 'dyw 
nej i idealnie oportunistycznej. Prawdziwy Justyn, który po
wróci, n ie bQdzie współpracownik i m wymarzonym id1.: -
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alnym Justynem. Będzie mieścił się gdzieś między dwiema 
skrajnymi wersjami hipotezy Piotra, które, jak wiemy, obie 
właściwie są n ie do przyjęcia. Będzie zbyt zajęty wlas"l-1 
rekonwalescencją i robieniem własnej kariery. 

A jednak z nim, z zastępcą, z sekretarką, z setką innych 
ludzi których sobie nie wybierze, wypadnie mu odzicnni 
przestawać i pracować, bo takie właśnie jest życ i c. 

Końcowy bunt Piotra przeciw oportunistycznej sitwie, 
która montuje się po jego pozornej ~micrc i , .i •st więc wy
zwoleniem względnym. Jest WYjściem z potrzasku w sensie 
ocalenia własnej osobowości przed dezintegracją. w sen ie 
zapanowania intelektualnego nad położeniem . W trakcie 
procesów introspekcji Piotr poznał lepiej siebie, poznał o 
jest możliwe, co konieczne, a co konieczne nie jest W gr~c. 
w któr uwik lan · jest Piotr . to się najbardz:ej liczy. 

Edmund Niziur ki 
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EDMUND NIZIURSKI urodzi! się w Kielcach w 1925 r. 
U kończył studia prawnicze na UniwcrsyLccic Jagiellońskim 
w Krakowie . Po krótkim okresie pracy redakcyjnej w ty 
godniku spolcczno-lit erackim „ Wieś" poświęci! się calkowi
cźc pracy literackiej. Je.~l autorem wie lu powieści (m . in. 
„Przystań Eskulapa", „Wyraj", „Salon Wytrzeźwień"). Szcze 
gólny rozqtos przyni.osla mu twórczość dla mloclzieży (m.in. 
powieści „Księga urwisów"', „Niewiarygodne Przygocly Mar 
ka Piegusa", „Sposób na Alcybiadesa", „Siódme wtajemni 
czenie"). Utwory Ni?ittrskiego byly Uumaczone na 14 obcych 
języków i osiągnęły łqcznt1 nakład ponad 3.000.000 egzem
plarzy . Nizi11r.ski jest także a1itorem słuchowisk radiowych, 
widowisk telewizyjnych, scenariuszy filmowych i sztuk te
atralnych. Z jego twórczości dramatycznej odnotować nalez11 
m. ill . sztukę radiowr1 „Podróżni" za którq ot rzymal T na -
grodę na Konkursie Polskiego Radia w 1958 r . (Dialog 
4119.58), sztuki telewizyjne „Ucieczka z Betiejemu" (odzna 
czona II nagrodq 'Ila Konkursie TVP u· 196.J r .) oraz „Urząd 
zatrudnienia" (Dialoa, 8/1972) a także ztuk..; tealralnq „Wa
kacje z intruzami" (Teatr Klasyczny, Warszawa 1966/67) . 
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Inspicjent 

MICHAŁ MROCZKO 

Sufler 

D NU TA KAJD A 

Kierownik techniczny 

Kierownicy pracowni: 

Krawieckiej 

Malarskiej 

Stolarskiej 

Perukarskiej 

Prace modela rsk ie 

Prace t picerskie 

Prace szewskie 

Akustyk 

światło 

Brygadier sceny 

- J N ADRIAN URBAN 

- MARIA CHUDECKA 

- JÓZEF PODOLSKI 

- WŁADYSŁAW DACH 

- JÓZEF STEPEK 

- GERTRUD OLSZLEGIER 

- HUBERT ADAMIEC 

- BOGUSŁAW URBANIAK 

- FRANCI ZEK MYŚLIŃSKI 

- MACIEJ PROSEK 

- JERZY KONIECZNY 

- STANISŁAW GRZELAK 

Redaktor pro'1"amu 

ANDRZEJ FALKIEWICZ 

Opracowanie graficzne 

BARBARA G UTEKUNST 



z m zp 
Cena 3.- zł 

Poczlltek przedstawień wieczornycll rodz. 1~ .15 
Dyrekcja i Administracja Teatru - Wrocław. 
ul. Rzetnlcza 12. Zamówienia na bilety zbiorowe 
przyjmuje Dział Organizacji od 8.00 do 15.00 
Telefon 432-62. Bilety indywidualne w kasie 
teatru od godz. 10.00 do 13.00 i od 18.00 do 19.0a 
(dla studentów I młodzieży nkolnel za okna· 
niem legitymacji bilety ulgowe). 

Drull: . Sw1dnlc:>J o· : o-J:: J n P·'>·-


