
„Dawanie jest przyjemniejsze niż branie” - to stara, znana jeszcze w czasach biblijnych 
mądrość,  w myśl której  biorący jest w bardziej  kłopotliwej sytuacji  niż dający. Dopiero 
obustronne  zastosowanie  tej  zasady  wydaje  się  być  najlepszą  formą  wzajemnych 
kontaktów.

Inna, nie mniej stara prawda powiada, że prawdziwa siła tkwi w jedności.
Te  dwie  maksymy  stały  się  przypuszczalnie  impulsem  dla  zespołów  teatralnych  z 

Legnicy i Żytawy do podjęcia bliższej  współpracy w tych niełatwych dla nich czasach. 
Wspólny  wysiłek  może  mieć  pionierskie  znaczenie  dla  całokształtu  polsko-niemieckiej 
wymiany  kulturalnej.  Zaplanowano  bowiem  nie  tylko  wymianę  przedstawień  czy 
warsztatów  teatralnych  -  co  dziś  nie  jest  już  żadną  nowością  -  lecz  także  wspólne 
opracowanie  prawdziwie  „europejskich”  inscenizacji,  w  których  każdy  z  aktorów 
posługiwałby się na scenie swoim ojczystym językiem. Na etapie wzajemnego poznania 
skoncentrowano się głównie na podarunkach, teatr z Żytawy „przywiózł w prezencie” 
dowcipne widowisko oparte na tekstach  Tucholsky'ego,  które przez śląską publiczność 
zostało  przyjęte  z  entuzjazmem.  Legniccy  koledzy  przygotowali  w  rewanżu  wystawę 
plakatów Eugeniusza Ceta Stankiewicza, jednego z najwybitniejszych artystów Polski i 
Śląska. Artysta ten z powodu kłopotów z cenzurą okresu komunistycznego był w NRD 
mało  znany.  Jest  zatem  dodatkowy  powód,  by  tę  prezentację,  przypominającą  swoim 
charakterem teksty TuchoIsky'ego, powitać jak najgoręcej.

Niech  więc  wymienione  tu  inicjatywy,  które  mogły  dojść  do  skutku  dzięki 
wspaniałomyślności  Fundacji  Współpracy  Polsko-Niemieckiej  staną  się  początkiem 
owocnej, wzbogacającej jej  partnerów współpracy ponad granicami, a także początkiem 
jeszcze bliższych kontaktów i spotkań w duchu europejskim!
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Schon  in  biblischen  Zeiten  war  die  Lebensweisheit  bekannt  „geben  ist  besser  denn 
nehmen“,  ein Vorgang, der den Beschenkten  -  laut Aussage  -  in eine etwas schwierige 
Situation  bringt.  Aus  diesem  Grunde  ist  gegenseitiges  Geben  und  Nehmen  die 
angenehmste Form zweiseitiger Kommunikation.

Eine nicht minder alte Wahrheit stellt fest, daß erhöhte Stärke aus Einigkeit entsteht.
Diese  beiden  Grundvoraussetzungen  werden  es  wohl  gewesen  sein,  welche  die 

Kollektive der Theater von Liegnitz und Zittau bewogen haben, in für beide nicht leichten 
Zeiten  näher  zusammenzutreten,  zu  einer  Zusammenarbeit  zu  finden,  die  für  den 
gesamten  polnisch-deutschen  Kulturaustausch  wegweisende  Bedeutung  haben  kann, 
denn nicht nur der Austausch von Vorstellungen und gemeinsame bühnenkünstlerische 
Workshops - das wären keine novi - sondern sogar die Erarbeitung gemeinsam, gleichsam 
„europäischer“  Inszenirungen  mit  jeweils  in  ihrer  Muttersprache  agierenden 
Schauspielern sind geplant.

In  der  Phase  des  gegenseitigen  Kennenlernens  war  man  vor  allem  auf  das  Geben 
bedacht:  das  Zittauer  Ensemble „schenkte“ dem schlesischen Publikum eine begeistert 
aufgenommene,  spritzige  Tucholsky-Revue,  ihre  Liegnitzer  Kollegen  revanchieren  sich 
nun mit einer Ausstellung eines der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler Polens und 
Schlesiens,  mit  Plakaten  von  Eugeniust  Get  Stankiewicz.  Von  den  Machthabern  des 
überwundenen  Kommunistischen  Regimes  ob  seiner  satyrischen  Zwischenwürfe 
gemaßregelt, war sein Werk in der DDR wenig bekannt - ein Grund mehr, die durchaus an 
Tucholskyschen Geist gemahnende Präsentation wärmstens zu begrüßen.

Mögen also die genannten Initiativen, welche dankenswerter Weise von der Stiftung für 
Deusch-Polnische  Zusammenarbeit  großzügig  gefördert  worden,  nur  der  Anfang einer 
immer fruchtbareren, alle Partner bereichernden, grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, 
der  Beginn einer  noch  engeren  europäischen kulturellen  Verflechtung und Begegnung 
sein!
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