
Teatr Nowy w Poznan_iu 
ul. Dąbrowskiego 5 

_„Panna MaliczewskaJJ 

Znana 

Sztuka w 3 aktach 

Gabrieli Zapolskiej 

z wyborowej kuchn~ oraz szlachet
nych trunków przed wojnq 
i obecnie, ciesząca się uznaniem 
szerokich warstw społeczeństwa 

Restauracja 
" 
Empire" 

Poznań, 
ulica 3 Maja 5 - Telefon 3935 
przy placu Wolności. 



Program 
3 Xl ~g45" 

„Pailna MaliczeWska" 

Reżyseria: Ryszard Wasilewski 

sztuka w 3 aktach Gabrieli Zapolskiej 

Daum . 
Filo 
Edek . 
Bogucki 
Panna Maliczewska . 
Da umowa 
Hiszowska . 
Żelazna . . 
Michasiowa 
Sekwestator 
Studenci . . 

Obsada: 

Ryszard Wasilewski 
Marian Mirski 
Eugeniusz Kotarski 
Ryszard Kierczyński 
Benigna Spjecka 
Eugenia Podborówna 
Helena Jaszczołtowa 
Stefania Stoińska 
Jolanta Skubniewska 
Tadeusz Chmielewski 
Studium Dramatyczne 

Dekoracje projektu: Z. Szpingiera 

Wytworną kosmetykę mydła tylko u ·czepczyńskiego 

Drogeria Uniwersum Poznań, ul. Armii Czerwonej 5. Tel. 23-33 
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Najtańsze źródło zakµpu 
artykułów pierwszej potrzeby 
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Biura Centrali: 

Chełmońskiego I Tel. 63-28 

Magazyny: 

ul. Piaskowa 213 - Tel. 23-55 
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Zapolska 
. 

wczora1 dziś. 
Zycie idzie naprzód siedmiomilowymi krokami. Czasy współczesne 

Gabrieli Zapolskiej tak mało są od nas odległe latami - a tak bardzo da
lekie zapatrywaniami, stosunkami, typami ludzkimi. Sztuka ,1Panna Mali
czewska" napisana została koło roku 1910 - a dziś patrzymy na nią jak 
na wycinek życia z jakiejś dalekiej przeszłości. 

Słynny jest talent obserwacyjny Zapolskiej. Nie są to obserwacje ko
goś stojącego na uboczu. Zapolska mocno tkwiła w życiu, .przebijała. się 

przez nie pod prąd, Z'bliska ocierała o kołtuństwo Dulskiej, o bezwzględność 
i obleśność Dauma, o lisie uwodzicielstwo Boguckiego. Stąd gorzki po
smak krytyki nie czysto obiektywnej, ale krytyki kogoś, kto osobiście 

został dotknięty. Plotka chce, a1by „Panna Maliczewska" była uosobieniem 
. młodzieńczych przeżyć samej Zapolskiej. To zresztą nie jest ważne - to 
może tylko tłumaczyć bezpośredniość i szczerość odczuć Stefki i pewnie, 
ostro zarysowane sylwętki osób ją otaczających ... 

Dawno minęły czasy, kiedy Zapolska była „rewolucyjną", kiedy była 
na indeksie życia towarzyskiego, jako ośmielająca się głośno mówić „ to, 
o cźym się nie mówi" i „to, o czym się nawet myśleć nie chce", naprzekór 
zakłamanej moralności owych przysłowiowych od jej czasów „Dulskich". 

Dziś Zapolska nikogo nie „gorszy". Punkt ciężkości przesunął się ze 
śmiałego wypowiatlania walki zakłamanym konwenansom, stosunkom i sto

- suneczkom w tej czy innej warstwie społeczeństwa - na stanowisko histo
ryka pewnych wycinków obyczajowości: „spójrzcie, tak było kiedyś''. 

Straciła Zapolska na swej żywej aktuaJności, gorzkiej i przykrej, ale 
prawdziwej - ale nie straciła bynajmniej na żywości i szczerości stwarza
nych (a raczej odtwarzanych) przez siebie postaci, na dramatyczności ich 
przeżyć, na realizmie środowiska . Powieści Zapolskiej tracą dużo z dy
namiki tematu przez daleki już dzisiejszemu sposobowi pisania. przesadny 

·patos i zbytnią rozwlekłość - ale sztuki dramatyczne pozostały nawskroś 
„teatralnymi" - pisane z doskonałym wyczuciem sceny i nerwem drama
tycznym. 

I dlatego nie są „nudne", ani przestarzałe, ani zdezaktualizowane. Dla
tego są' grywane do dziś i dlatego stale chodzi na nie chętnie publiczność 
teatralna. 

T eałr nowych czasów. 
Na każdym kroku życia spotykamy się z wielkimi zmianami, jakie 

przyniosła wojna i młode, powojenne czasy. Wzrosły potrzeby i wyma
gania, przestawiły się dążenia i drogi do celu. Znaną do.brze wszystkim 
jest konieczność wytężonej pracy nad pogłę'bieniem i rozszerzeniem dóbr 
kulluralnych wśród jak najszerszych warstw społeczeństwa, przygaszonych, 
wyjałowionych i ścieśnionych w wąskich, twardych ramkach okupacyjnego 



życia. Znany też jest objaw parcia do wszelkich kulturalnych przejawów 
życia ze strony "Samego społeczeństwa, które podświadomie mooe przejawia 
pęd do wiedzy, do piękna i sztuki. Niemniej jednak dzisiaj jeszcze panują . 
smutn~ mroki, które trzeba rozjaśnić ..• 

Poezja - piękne słowo - lepiej dociera i głębiej przenika do umysło
wości szerokich sfer społeczeństwa, kiedy jest „żywe", kiedy spływa ze 
sceny czy z estrady . . . Stąd ogromna rola teatru w pracy kulturalnej dzi
siejszej d0oby, rola, z której doskonale wszyscy sobie zdają sprawę. 

Przed wojną rolą teatru była przede wszystkim rozrywka. Dziś teatr 
ma kształcić. Ma dopomóc szkole, wystawiając sztuki repertuaru klasycz
nego, które łatwiej i głębiej zapadną w pamięć i serca młodzieży, oglądane 
na scenie,' niż omawiane w klasie . . Ma wyrobić poczucie smaku i estetyki 
wśród szerokich sfer, które to poczucie - trzeba to szczerze wyznać -
straciły, lub osłabiły wybitnie w sobie. Ma zaspokoić kulturalny głód 

wśród tych, którzy odsunięci są od wielkich ośrodków i centr kulturalnych. 
(A więc teatr o'bjazdowy .. . ) Stąd specjalnie staranny dobór repertuaru 
i dbałość o poziom artystyczny widowisk. 

Odzywają się w prasie i na konferencjach sfer kulturalnych wołania 
o demokratyzację teatru. Na czym ma ona polegać? Na tematyce szty.k? 
Błędem jest mniemać, że ro'botnik czy chłop pragnie i rozumie najlepiej 
literaturę piękną - dramatyczną czy epicką - poruszające zagadnienia 
dotyczące bezpośrednio jego życia i zajęć. Krzywdą byłoby obniżanie po
ziomu jego zainteresowań i pojęć . . W Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi 
grano przed kilku miesiącami „Wesele" Wyspiańskiego. Przyjechała na nie 
liczna grupa młodzieży wiejskiej, zorganizowana w „Wiciach" z jednej ze 
wsi podłódzkich. Trzeba było widzieć zasłuchane, zapatrzone, wzruszone 
i zachwycone twarze tych wiejskich widzów! Trzeba było słyszeć prze
mówienie prezesa owej grupy, kiedy po przedstawieniu wszyscy ruszyli 
hurmem do garderób artystów z podziękowaniami i kwiatami!. . . Tak, 
właśnie trzeba do chłopa i robotnika, ograniczonego dotąd w korzystaniu 
:r; dóbr kulturaJ.nych pójść z wielkim repertuarem, dać mu możność po
znania go i - pokochania . . . 

Nie znaczy to bynajmniej, żeby ten właśnie wielki repertuar wyrugował 
zupełnie sztuki aktualne, tematyką swą tkwiące w nowej czy niedawno mi-• 
nionej rzeczywistości i ideologii - czy też dawniejsze, lekkie, pogodne -
byle stojące na odpowiednim poziomie artystycznym i literackim... Można 

przemycić zadanie kształcenia smaku artystycznego i estetycznego w formie 
lekkiej i uśmiechniętej ... 

Takie właśnie mamy przed sob'ą zadania, z których zdajemy sobie 
sprawę doskonale i którym staramy się sprostać .. . 
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