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Ni e wid ~ieliśmy się od października 1924-go roku! Kawał czasu! -
Jak Ci v.; iadomo, był to rok ważny dla mnie; ważny z różnych wzglę
dów - lecz najważniejszym roku tego zdarzeniem było poznanie 
się moje z Tobą, Drogi. Mamercie! 
Był moiściewy, jeden taki czwartek, w którym stały się w państwie 
Twoim rzeczy okropne! - rewolucja.! Zawiniły tu - jeś1i się już 
1.:;in dopatrzeć trzeba - łyżki! Było ich za dużo! Tyl e ile llldzi! a to 
za dużo! Strawy natomiast - zwyczajnie - bylo mniej! Z dys
harmonii tej musi wyniknąć jakaś kalafutryna! No i wyniknęła! 
Dzień ten - dziwaczny od świtu - przyniósł z sobą wielkie i kil
kakrotne zmiany: korona szla z rąk do rąk! Ty oczywiście zostałeś 
pierwszy zdetronizowan y, właściwością bowiem królów jest i to, że 
detronizacja ich pierwszych dotyka! 
Widzę zniecierpliwienie na Twej twarzy! Pytasz w głębi królewskich 
jelit: „po .co on to wszystko pisze do mnie?". Zaraz Ci na to odpowia
dam! Piszę do Ciebie, ponieważ mamy się jutro, we czwartek (znów 
t en czwartek!) spotkać, a po drugie, pisząc do Ciebie (chcę być 

szczery) pragnę się zaasekurować na przyszłość! Niezłomnie bowiem 
w to wierzę, że wrócisz na tron, bowiem przyszłość należy zawsze, 
j eśli nie do królów to do Mamertów; z podwójnej przeto racji tron 
odzyszczesz, nie tak - to tak! 
Przedziwnie telepatycznie jestem dzisiaj usposobiony, czytam w 
Twych myślach jak w ogłoszeniach kinowych! Tak! Zapytujesz 
właśnie, czy miałem i czy chciałem przeprowadzić jakąś ideę w te j 
historii, w której w imię lyżek burzycielskie instynkty rodzą się 
w ludziach, w której zarazem ucieka marzycielka - poezja, miłość 
i błazeńska prawda dziejów - na księżyc? 
Otóż odpowiadam: miałem ideę! Któż jej bowiem nie ma! Lecz jes-



tem tylko poetą (wybacz!), autorem (za przeproszeniem!) dramatycz
nym! - jak więc już z tego widzisz, jestem po prostu niczym! 
Wszystkim bowiem jest tylko teatr!! Slusznie też przysługttje teatro
wi prawo przestawiać autorskie „tak" na teatralne „nie" - i vice 
versa! 
Poniekąd jest to zadanie teatru! Więc rozszerzam odpowiedź i mó
wię: miałem ideę, lecz nie wiem czy ją jeszcze mam! 
Jeśli bowiem istnieje jakaś rzecz względna, to jest nią niezaprze
czalnie prawda a ut or a - w stosunku do teatr u! Słowo ci 
daję, że nie żartuję!! Nie ośmieliłbym się wobec twego Majestatu 
Królu Mamercie, Teatrze Kochany! Sceno umiłowana! 
Wszystko inne jest zabawą, groteską, ironią, satyrą, nieszkodliwym 
straganowym żartem, karnawałem, do którego nie wiadomo, jakim 
prawem przyplątała się ludzka głupota, która z jakichś tajemniczych 
powodów jest nieśmiertelna! 
Kończę! Wybacz mi, Drogi Mamercie, że dotknąłem się tych subtel
nych spraw grubo i niezgrabnie - tak, jakby to uczynił atleta cięż
kiej wagi, gdyby mu przyszła ochota chwycić motyla za skrzydła. 
Zapewniając cię o mej przyjaźni, zezwól, że ukończę ten list stwier
dzeniem, iż jesteś najmędrszym z królów, nigdy bowiem nie pozwo
liłeś sobie na zbytek myślenia„ a równocześnie nie lękałeś się nad
miaru nierozsądku! 

Wszystkiego najlepszego Waszej Królewskiej Mości 
życzy 

Emil Zegadłowicz 

Prapremiera „Łyżek i księżyca" odbyła się w Teatrze Nowym 
w Poznaniu, w czwartek 19 stycznia 1928 r. Sztukę wystawił ze
spół aktorów z wileńskiej „Reduty", zaangażowany na sezon 
1927 / 28 przez dyrekcję Teatru Nowego. 

Groteskę inscenizował i reżyserował Edmund Wierciński, de
koracje i kostiumy projektował Feliks Krassowski. Tańce ułożyli 
Maria Wiercińska i Jacek Woszczerowicz, ilustrację muzyczną 

skomponował Marcin Formanowicz. 
Przytoczony w programie list Emila Zegadłowicza do Króla 

Mamerta, wydrukowany w przeddzień premiery wyraża zastrze
żenia autora wobec nie odpowiadającej mu koncepcji reżysera, co 
wydaje się być potwierdzone przez recenzentów. 

A oto co pisano o poznańskiej prapremierze: 

Sęk (Bolesław Koreywo): 

... Wystawienie „Łyżek i księżyca" na scenie Teatru Nowego by
ło tern niebezpieczniejsze, że niedawno wystawił ten teatr „prawie 
to s.::imo" p.t. „Sen" Kruszewskiej. Tu i tam ja~aś senna zmora, kosz
m:rr, tu i ta'm satyra ina śmiesznostki życiowe, tu ,j tam ini:esamowite 
kfzyki, pianie, szczekanie, skoki, grymasy, k ichani:a, SLiarż.owanie itd. 
Różnica tylko w tern, że kto chce tę sztukę należycie zrozumieć, po
winien głowę wstaW<ić w domu, bo tu mu jest zgoła niepotrzebna, 
„staną się tu rzeczy, którym tzw. zdrowy rozum przeczy" ( ... ). Łyż
ka, jako symbol używania i jedzenia bez pracy przeraża wszystkich 
do tego stopnia, przez trzy akty, że poezja życia uosobiona prz.ez 
królewnę zak1ochaną w półpoecie, półłaziku wieje pod koniec na księ
życ, zabie!I'ając ze so'bą, ni:e wiadomo po co, błazna ( ... ). 

C-0 do wykonaini:a, podziwiać należało wysiłek reżyserii. Przez 
trzy akty -zespół nie schodzi ze sceny. Wszystko się kręci jak w ka
lej<lookopie, a ponieważ jest barwne, ponieważ dyskretna muzyczka 
jest doskonale dostosowana, sprawia to miłe wrażenie i można nawet 
wyhaczyć te okropne futurystyczme dekoracje. 

Jednakże co do dekoracji, to byłby najwyższy czas, aby Teątr 
Nowy zaczął z innej <beczki. Futuryzm 1najpierw śmieszy, potem de
nerwuje, a wreszcie irytuje i budzi mdłości. 

·. „Nowy Kurier'' 1928 nr 18 
(fragm.) 



Witold Noskowski: 

Tak jak w liryce nie opiewa Zegadłowicz wyszukanych ,,stanów 
duszy" i ,nie rozcina psychoanalizą włosa na czworo, tak samo jest 
prostym i w swoim humorze. Gdzieś tam za siódmą górą, za siódmą 
rzeką rządzi król - ildiota, po nim król - błazen, po nim król -
bandyta, a dobrzy poddani słuchają każdego po kolei, oo ludźmi rzą
dzi się Dimbem władzy (jak ów idiota) albo pięścią (jak bllindyta). 
Narobił tego wszystkiego poeta, sprzykrzył sobie tę odwieczną 
i wieczną obrzydliwość; ucieka na księżyc w kra~nę marzeń, bo je
dyną prawdziwą rzeczywistością jest marzenie, bajka, poezja, nato
miast „prawdziwe życie" to przykry sen. 

Gdyby Zegadłowicz był reformatorem tego typu, co to w na
wracaniu zbłąkanych ·nie pogardzi tęgim kijem, albo i s tosikiem ja
kim, to zrobiłoby się z tej bajeczki coś zgryźliwego, co najmniej 
piekąca satyra. Nie ma jednak w sobie Zegadłowicz żadnych kąśli
wości i figluje tam, gdzie i1nny by biczował. Co najwyżej uśmi2~h
nie się z pewną mdancholią, że ludzie tacy są brzydcy i uciekinie od 
nich w Beskid, albo na księżyc ( ... ). 

Zegadłowicz od dawna podgląda ·teatr i chce się z jego mecha
nizmem oswoić. „Łyżki i księżyc" rnajsprawi:~dliwiej będzie trakto
wać jako takie ćwiczenie, jako eksperyment teatralny, przedsięwzię
ty przez poetę, który postainowił sobie niejako na teatrze wygrać. 

„Kurier Poznai1ski" 1928 nr 31 

R.: 

Zapowiedziana premjera tej ,,groteski straganowej" odbyła się 
w T·eatrze Nowym w Poznaniu 19-go hm. Jest to j€'den z wcześniej
szych utworów Zegadłowicza napisainy w r. 1924, pod pewnym 
względem odskakujący od zasadniczej linii twórczości tego poety. 
Jest to żart sceniczny, „przekora'', jak sam autor prz.ez usta błazna 
utwór ten nazywa. Zasadniczo trzy akcje płyną wewnętrznym nur
tem pr:zez tę szitukę: rsatyra, rozgwar jarmaa:czny i 1luid ;poezji skła
dają się z sobą dość niefrasobliwie, wchodzą sobie w drogę, mijają 
się, wężlą i zazębiają. Z połączeń tych pierwiastków wył:ainia się wi
dowisko teatralne żywe, gwarne, :rmchLiwe i ponoszące. 

Rzecz d:z;ieje się podczas dnia targowego w małej mieścinie bes
kid:zJkiej, która jest :zJarazem „państwem" miłościwego króla Mamer
ta i małżonki jego królowej Doroty. Przed jarmarkiem zjawia się 
Wędrowiec, którego wprowadza Poezja: „po co"? pyta Wędrowiec , 
który kocha wywczasy bukoliczne i ciszę leśną a zżyma się na tar
gowisko: „abyś wprrowadził 1ni:by-ład" - odpow:iada Poezja! - Ta 
ek.spozyćja mówi nam o tern, że żar t i wy o br a ź. n i a dojdą do 
głosu. Istotnie! Pod wpływem kapryśnych pomysłów Wędrowca po
partyoh głupotą ludzką wytwarza się sytuacja pełna rewolucyjnych 
zamieszek, rozgwaru, nieprawdopodobieństw, itd. - gdy to wszystko 
dosięga szczytów zamętu - ostaje tylko jedno wyjście: ucieczka ma 
księżyc!!! 

Sam'.l nazwa „groteska jarmarczna" - wykreśla właściwie dro
gę 1inscenizacyjną - reżyseria „Łyżek i księżyca" winna iść po linii 
prymitywu (zabawek ludowych, produkcji jarmarcznej itd.) z pew
,nem, choćby nikłem Z!łznaczeniem lolm1riości. Inscenizacja w Teatrze 
Nowym dążyła do wydobycia form „nowoczesnej groteski" za pomo
cą „plastyki i rytmiki ugrupowań, w delmracjach, kostiumach i mu
zyce". Stwarzało to z jeidinej stroi.ny .wrażenie plakatowości teatral
.nej tak !nadużywanej w sztuce współczesnej rosyjskie j - z drugiej 
strony wysuwało na plan pierwszy sytuacje, które u Autora są na 
planie drugim lub dalszym. 

Stwierdzić jednak należy i to z naciskiem, że wysiłek reżyser
ski p. E. W.ieroińsbego 'był bardzo duży, sprężysty i konsekwentny: 
pod jego ręką cały zespół .nastrajał się rna ton maksymalnej energii 
.i rozpędu. 

Widowisko było zaciekawiające, :iinteresujące i pełne pierwszo
rzędnych pobudek do cieklawych dysput teatralnych. 

„Tęcza" 1928 z. 5 

Jerzy Koller: 

„Łyżki'' to symbol otaczającego nas świata, gdzie wszystkie 
problemy osobiste, społeczne, i polityc:zme sprowadzają się w osta
tecznych wynikach do tego instrumentu. Lnmemi słowy każdy chce 
jeść dobrze, o ile moż•ności lepiej od innych. J·eżeli przypuszcza, że 
w misce jego bliżllliego znajdzie sma~~niejszy !kąsek, powiada mu: 
oddaj!„. 
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A jeżeli ten zawoła : tnie, a czy111i tak zazwyczaj, wówczas odbie
ra mu jadło siłą łyżki, widelca, 1noża, karabinu maszy.nowego lub 
„grubej Berty". Potem zasiada sam do miski i je tak długo, aż go 
zac:zmie boleć „w dołku, akurat dwa pake pod pępkiem". Wtedy 
przychodzi jakiś inny głodny z łyżką, armatą lub giloty;ną i odbiera 
mi kę i tak .idzie w kółko, tak było, jest ·i będzie do skończenia 
świata: dopóki będą tacy, co się przejadają i tacy, co cierpią na nie
d osyt. 

Ale jest drugi świat, imny obok t ego rzeczywistego, gdzie rzą
dzi miska 1i łyżka, świat poezji, którego symbolem jest księżyc. Je
żeli w noc srebrno-błęki tną pełni, kiedy ,na szafirowym aksamicie 
nieba zawiśnie „księżyca tarcza blada", oczyma pe1nymi łez i tęskno
ty wpatrzycie się w twarz luny, wówczas zobaczycie na srebrnej 
powierzchni trzy cienie : poezji, miłości i humoru. W „Łyżkach 
i księżycu" te ·trzy cie-nie personif ikują: poeta, lcrólewna Ewa i bła
zen kró}ewski. Oni w łodzi marzenia, prowadzeni przez muzę odja
dą na księżyc, by uciec z tego wstrętnego świa ta, gdzie alfą i ome
gą jest kocioł 1i łyżk1a. 

Z.a tło tej symboliki posłużyła Zegadłowiczowi groteskowa re
wolucja w państwie króla Mamerta, co odebrawszy mu koronę ozdo
b ił a inią .skro1nie bła:;ma, by ostatecznie włożyć ją na skronie Herszta 
Złoczyńców. Po królu zramolizowanym głupcu, król-błazen, a wresz
cie król-opryszek. Ten z pewnością nie da sobie tak łatwo wydrzeć 
berła, ale będzie nim kierował trzodą ludzką, tępą ,i podłą, co za łyż
kę pełną poZJwoli ze sobą robić k1ażdemu władcy, co mu się tylko 
rzewnie podoba. 

W streszczeniu, gdzie z koniec2mości znikły wszystkie szczegóły 
i baśniowo-senna forma groteski, rzecz wypada bardzo ostro : suro
wo'. 1niemal tragicznie. Na scenie znikła ta gorycz i stępiły się wszy
stkie kolce satyry, pozostał żart teatra1ny, o którym poeta mógłby 
powiedzieć za Słowackim : 

Jako fajerwerk z gwiazd kilku tysięcy 
·chciałem, żeby się spa'lił i nic więcej„. 

Ni1e mamy egzemplaTZy sztuki, toteż niezmiernie nam trudno 
powiedzieć, jak jej światł<a i cienie załamały się w pryzma·tach in
scenizacji scenic:zinej. 

Mamy wrażenie, że w tym przypadku, koncepcja reżyserska 
p. Wiercińskiego rnie bez reszty pokrywała się z koncepcją poetycką 
Zegadłowicza . Właśnie ta strona poetycka wypadła .nieco kuso, 
zgnieciona i stłumiona groteską, wysuwającą się nieco za jaskrawo 
na pla:n pierwszy. 

Jak już zai:zmaczyliśmy wyżej, s~tu'kę reżyserował pan Wierciń
ski, a .indywidualność reżysera wycisnęła swe ,piętno wyra:źmie na ca
łości. Nie chcemy się rozwodzić nad punktami stycznymi, jakie da-

łyby się bez trudu odszukać we wszystkich premierach przygotowa
nych przez p. Wiercińskiego. Mamy wrażenie, że bujność reżyser
skiego temperamentu artysty inie znajduje równowaimika w jego 
fa ntazji twórczej, dzięki czemu :nie wykazuje dość iróżnoirodności 
i be>gactwa. 

„Dz iennik P oznuósk i'' 1928 nr 18 

Stefan Papće: 

Nie godzę się na wasze ujęcie groteski. Inaczej ją zupełnie wi
dzę i odczuwam. Mam nawet trochę żalu, żeście nie zechcieli mych 
.:;kromnych uwag uwzględnić i poszli własną, mniej szczęśliwą drogą. 

. „Łyżki i księżyc" łączyłem z „Balladą o ·WoVvTze'', ozdobion sta
rymi plansz:imi i w tych prostych drzeworytach dostrzegłem wzory 
postaci z groteski. Umiałem w niej ujrzeć i na scenie bo taką mi się 
wydała w czytaniu, ludową, rybałtowską komedią, jarmarczną aneg
dotą o „wielkomiejskim życiu prow1ncjcmalnej mieśoiny, prymity
wem o swojskiej nucie i kolorycie besktdzkim." Wasze „Łyżki i księ
życ' ' były międzynarodowe, wielkomiejskie, krzykliwe, jazzbando
we - a to pirzecież zwykły prosty śpiew przy katarynie „powsino
g i", śpiew o jakimś nowym bardosie, studencie wędrownym, co dz.i
wa wyczyn.ia, o amorach kucharki, 10 zbójnikach (nie o apaszach), 
o Wadow:icach, tej ukochanej mieśc1nie, stolicy „Republiki Góral
skiej " , opiewanej w dramata·ch i w „Żywocie Mikołaja Srebrem
pisanego". 

W waszym ujęciu grotesl{!a jarmarczna Zegadłow.icza była 
pstrym rozkrzyczanym nonsensem, w którym trudno było się do
.szukać jakiejś idei, planu, humoru i prawdy artystycznej. 

Marionetki biegały, tańczyły, śpiewały, piały, jak kto chciał 
i potra:fił. 

„Teatr Współczesny", P ozna ó 1931 r. 

(fragm.) 



Emil Zegadłowicz urodził się 20 lipca 1888 r. w Bielsku n.a 
Sląsku Cieszyńsk.im. Studia wyższe w mkresie polonistyki, germa
nistyki i historii sztuki odbywał w latach 1906-1911 na Wydz.iale 
Filozoficznym Uniwersytetu Jag,ie1lońskiego. -

Jako poeta debiutował w 1908 r. wierszami ogłoszonymi w to
mie „Tenteinty". Od 1911 rnku kontynuował studia estetyczne w 
Wiedniu i Dre:źlnie. Po powrocie przebywał w Gorzeniu Górnym 
i przez p9.rę l,at był nauczycielem w grimnazjum pod Wadowicam.i. 

W 1917 roku nawiązał kontakt z grupą ekspresj.onistów poznań
skich wydających pismo „Zdrój". Od czerwca 1919 do końca 1921 
roku był kolejno referentem i kierownikiem Wydziału Literatury 
Ministerstwa Kultury i Sztuki. . 

W 1920 wsnedł do zespołu „Gospody poetów". 
W 1921 nale:żiał do założycieli pisma „Ponowa" i brał udział w 

redagowaniu pierwszych trzech numerów. Po powrocie do Gorze1nia 
założył wspólnie z Edwardem Kozikowskim i J,anem Nepomucenem 
Millerem „Zbór poetów Beskidzki·ch, Czartak", którego organ pt. 
„Czartak" redagował 1następnie w 1. 1922, 1925, '1928. W 1927 pne

,niósł się do Poznania gdzie do 1932 r. ·był kierownikiem literackim 
Teatru Polskiego, doradcą w Księg,arni Sw. Wojciecha, dyrektorem 
programowym rozgłośni (mdiowej. ·W tym czasie zaprzyjaźnił się 
z Janem Kughnem, dyrektorem Druka.nni Rolniczej w Poznaniu 
i nakładcą bib'liofilsk,ich wydań utworów poety. 

W 1928-29 redagował czasopismo „Tęcza", a w 1~29-30 „Swiat 
Kulis". W 1932 zamieszkał w Gorzeniu Gór·nym. 

W 1933- 34 pełnił funkcję kierownika literackiego w Teatne 
Polskim w Katowicach, był nauczycie1em w Sląsk.im Konserwato
rium Muzycznym oiraz współpracował z tamtejszą rozgłośnią radio
wą . W maju 1933 z okazji 25-lecia pracy twórczej otrzymał hono
rowe obywatelstwo Miasta Wadowic, które mu jednak w 1936 r ., 
po ukazaniu się książki „Zmory" odebraono. W 1933-35 współpra
cował ze Związkiem Młodzieży Ludowej, a 1934 r. !redagował jego 
organ pt. „W.ieś", wydawany w Krakow,ie. 

W 1936 1niaw.iązał bliski kontakt z redakcją jednolitofrontowego 
„Dzie nnika 1Popularneg-o". W tymże Toku brał udział w Zjeździe 
Pracowników Kultury we Lwowie, a w latach następnych uczestni
czył w wielu akcjach antyfaszystowskich. 'Pierwsze miesiące okupa
cji spędz,ił w Gorzeniu Górrnym skąd jednak z powodu choroby mu
siał wyjechać na leczenie. Zmarł w szpitalu w Sosn01wcu 24 lutego 
1941 roku. 

TWÓRCZOŚĆ EMILA ZEGADŁOWICZA 

Poezje i poematy: 

Drogą życ.ia (1908) 
Nad rzeką (1910) 
PO\~rrót (1911) 
Imagines (1918) 
Odejście Ralfa Moora (1919) 
Ballady (1920) 
Dziewanny (Ballady wtóre - 1921) 
U dnii, którego nie znam stoję bram (1921) 
Kolędzio~ki bezkidtkie (1923) 
Powsinogi beskidzkie (1923) 
Zi€lone Święta (1924) 
Ballada o Wowrze (1924) 
Przyjdż Królewstwo Twoje (1924) 
Wielka Now.iJna (1924) 
Kantyczka rosista (1924) 
Gody pasterskie (1925) 
Godzinki (1925) 
Krąg (1926) 
Dom Jałowcowy (1926) 
Godzina przed jutrznią (1926) 
Dziewanny (1927) 
Siedem pieś.ni zgirz.ebnych o Janie Kasprow.iczu (1927) 
W obliczu gór i kulis (1928) 
Dęby pod pełinią (1929) 
Chleb i wino (1930) 
·Palllas Atene (1930) 
Czarny dzień (1935) 



Dramaty: 

Noc św,iętego Jana Ewaingelisty - mister;ium balladowe (1923) 
Nawiedzeni - misterium balladowe (1923) 
Lampka oliwna - tragedia (1924) ,prem. w Krakowi€ 31V1924 r. 
Łyżki i księży,c, groteska straganowa (1924) 
Głaz granicz·ny, dramat (1924), prem. w Teatrze Nowym w Pozna-

niu - 11IX1925 
Alcesta, dramat (1925), prem. w Krakowie 7 III 1925 
Betsaba, dramat (1926), prem. w Lublinie 16 III 1927 
Gdy się Chrystus rodzi, widowisko jasełkowe, prem. w Teatrze Pol

skim w Poznaniu 23 XII 1927 
Prolog do baletu „Tatry" F. Nowowiejskiego, prem. w Poznaniu 

w Teatrze Wielkim 27 II 1929 
Prolog „Aktor wiecz.ny", prem. w T. Polskim w ,Po:zmainiu 1 X 1929 
Wigilia, dramat, 
Pokój dziecinny, dramat (z 1935 r.) 
Powsinogi beskidzkie, obrazki sceniczne w in.scen. autora 
Kantata młodzieży śląskiej (1938) 
Gra w zielone, komedia (1933 r.) 
Domek z kart, dramat, prem. w Teatrze Współczesnym w Vfarsza

'Wie - 1953 r. 
Sztuki zagin ione: „Wasz korespondent donosi" i „Sind Sie Jude?" 

z lat 1939-41 

Powieści: 

Żywot Mikołaja Srebrempisanego, ,cz. I Uśmiech, cz. II Zmory 
(powst. 1925-28) 

l\fotory (1938) 
:Martwe mor11e 
Progi 
Se·n 

Przekłady: 

(1936-38) 

Circe (transkrypcja z Cald€rona), dramat (1932 r.) 
Tematy chińskie (1918) 
Vv'alter Hasenclewe!r „Antygona" (1924) 
J. W. Gcethe „F1aust" cz. I i II (1926) 
J. W. Goethe „Małgorzata" (1927) 
Gozzi „Turandot (1927) 
Longfellow „Hiawatha" 
Tematy rumui1skie (1930) 
M. Eminescu „Ces·arz i proletariusz'', poemat (1931) 
M. Eminensc'U „Wybór poezji i poematów" (1931) 

• 

-, 

... Nigdy nie pisałem niczego z teorii - dla teoretyków - meto
dystów i intelektualistów - chcę być jeno głupcem - wszakże jes
tem poetą, na co zresztą tu i tam są dowody rejentalne ... moim je
dyn'!lm marzeniem (w tej sprawie) zdziecinnieć do absurdu, wtedy 
d?p_iero poczn~ się radować wszystkim i cieszyć ka.?dym najdrob
nze1szym prze Jawem i zdarzeniem! ( ... ). 
BY_ł.e~i i ja wykształconym szkolarzem - jui nim nie jestem -
dzzs Jestem ptaszkiem, który słuchał kazania Sw. Franciszka -
ptaszkiem, który zres:::tą półuchem słuchał, bo już go gnało do lo
t u -----:. na drzewa, nad chmury; Tak, m ój drogi bracie! ja nie piszę 
poezji - Ja ćwierkam poezje! - i nic mnie n ie obchodzi rrrrro:mm. 
Ten list taki rozchełstany jak koszula na piersiach zdrowej dziew
czyny - ach, bo muszę ci się zwierzyć, że napisałem groteskę w 
trzech aktach - nazywa się, nie wiem jeszcze jak, może „Łyżki 
blas;:ane", może „Plamy na księżycu". Chyba t o drugie; Dziś w nocy 
sk.onczyłem - zmęczony jestem i ciągle chce mi się dmuchać na 
wilczomlecze - leżeć na łące - i żeby mnie słońce w plecy grzało. 
8 VIII 1924 r. . 

(Z li , tu Emila Zegadłowicza 
do Ed wa rda Kozikowskiego, w: E. Kozikowski 
„Portret Zegadłowicza bez ramy" \V-wa 1966 r . 



W REPERTUARZE: 

Scena Duża 

Emil Zegadłowicz 
ŁYŻKI I KSIĘŻYC 

Scena zamkowa 

Jan Kochanowski 
ODPRAW A POSŁÓW GRECKICH 

Scena Inicjatyw Aktorskich 

Jacek Janczarski 
UMRZEC ZE ŚMIECHU 

W przygotowaniu: 

Witold Gombrowicz 
IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA 

Władysław Terlecki 
DWIE GŁOWY PTAKA 

Nag;ań z udziałem zespołu instrumentalnego pod d~rekcją k~mpozyto~a 
NDRZEJA GŁOWIŃSKIEGO dokonano w Studiu Polskiego Radia A . . 

w Gdańsku i Szczecinie. 
Wokalnie zespół przygotował CEZARY ANTKOWIAK 

Szczec. Zakł. GTaf. 1048/ll.20/I 2000+25 G-3/596 

Cena rprogramu 15 zł 
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