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N A CZE LNY DYll E KTOR Wł.ADYSł.AW KHASNOWIECKI 

WANDA WROBLEWSKA 

Przggodg Albertusa 
PROLOG 

RYBAŁT: (poprawia;ąc dekorację). 

P oezekajcież, cierpliwości, jeszcze nam tu trzeba wszystko przyspo
sobić do .grania, a nasza kompania aktorów-rybałtów wnet odegra ko· 
medyę. 

W tej naszej przykościelnej m~eryi, Jakote mieszek pusty, a sercu 
smutno, przyszło nam Jąć się teatru. Radujem tym graniem, a pisaniną 
ser.ce upust wolnej myśli dając, na niedolę naszą przez śmiech się do 
Was żalim, a i do mieszka conieco grosza wpadnie. 

Boć, wierę, mało teraz pracy dla nas, kslęźych pomocników, jako to: 
bakałarzy, kantorów, klechów, rybałtów, m!Lgistrów. Czemu? Owo nie
mało pa.rafii wojna o reformację zniszczyła, niemało szkól potworzyli 
Jezuici, .żaków na.in zabierając. 

Aleć nie o naukę się starają! Pełne ukształcenie za.prawdę jest u nich 
Jeno dla członków zakonu. Szlachtę, aby tyle uczą, ile trzeba, aby Im 
łatwo kierować nią przyszło, . niźszym zaś stanom zgoła odmawiają 
oświaty. I oni mają teatr w swoich szkołach, ale tam po łacinie Jeno 
gadają. Nic byś tam nie zrozumiał. My tośmy nieco łaciny przy kościele 
i szkole liznęli ..• (popTawia dekorac; e) 

A najmiłościwiej panujący nam · król Zygmunt III Waza to na swóJ 
dwór zagranicznych komediantów sprowadza co cudzoziemską gadaJ!ł 
mową. Pamiętacie Jako to brał ślub z Anną Austriaczką w roku Pań
i;kim 1592? Komedianci wonczas ponoć aie z Wioch przyJechalL 

A przecie gdybyś nawet, człeku, te któlewskie czy szkolne teatra 
zobaczył l Ich cudzokrajskie mowy zrozumiał to I tak niczegobyś się 
o sobie nie nauczył. Tam tylko o królach, rycerzach i rozmaitych bogach 
starodawnych rzymskich przedstawiają. Nasze komedye są o ludziach 
naszego: średniego I niźszego stanu. Przypadki w naszym kraju się dzie
lą i dlatego nasze granie Jest ludowi bliskie. Aleć dla większej oneJ 
mięsopustnej zabawy I my wam Bacchusa, boika wina I uciech wszela
kich poka.żemy. 

Uciech .•. (wzdycha) Nieletkie mamy teraz czasy: wolność i równość 
obywatelska są aby dla panów I szlachty. Szlachecka złota wolność 
kosztem naszej mieszczańskiej i chłopskiej wolności. 
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Nasz król więcej o swoich prawach do szwedzkiej korony myśli jako 
o kraju. Na trzech krańcach Rzeczypospolitej musim wojny toczyć: 
Z Moskwą, Szwecją i Turkami. A to zaprawdę niemało trzeba wojska 
wYstawić. Na wojska zaciężne niemasz w skarbie pieniędzy. Wedle usta
'WY ,,z 20 Ianów ma być wystawiony jeden żołnierz". A boć chce który 
:tarządca dóbr królewskich · tego prawa słuchać i sobie sam.emu niewy
godę czynić? Woli patrzyć jeno, aby drudzy to robili, za nic sobie mając 
czy siła będzie pociechy w wojsku z onego chłopskiego czy księżego pa
chołka. 

Azaź nam nie pokpić z takowego żołnierza? Azaż nie pokpić z pleba
nów swojej jeno sakwy patrzących? Z panów wielkich, co im dworacy 
jeno pochlebują coraz nowe wymyślając zabawy? Z pijaństwa. Z kupców 
nieuczciwYch. Z szalbierstwa dziadów i bab, z ich czarów. Z onego 
wszystkiego na co się co dnia natykamy. O tym wszystkim trtlktują nasze 
komedyje, które nie tylko odgrywamf ale I - jako że drukarń mamy 
wiele - w książkach drukuje.my. I . 

Już prawie dwieście lat ja.k Gutenberg druk wYn&lazł. Mamy wy
mysły rozmaite. Nawet tak okrutny wojenny wymyślunek Jako proch. 
A takową bronią jak harkabuz wiele zwojować można. . 

Więc, jako że drukarń mamy ni~malo - oficyny księgankie drukują 
nasze komedyje. Tożeć jest nasza broń jeszcze od harkabuzów silniejsza. 
Tak. zaprawdę boć tylko słowem, drwiną walczyć możem. 

Niezawszeć w barzo zręczne strofy uda się nam to włożyć. Słów 
nieraz grubszych użyjem ... 

A i nasz teatr może laski w wasŻych oczach nie najdzie (wskazując 
na swoją pracę przy dekoracji). Wszystko w nim sami musim sprawo
wać sami go po rynkach czy po gospodach ustawiamy. Niejeden różne 
postacie kolejno odegrywa. Wszystko potrzebne do grania sami przyno
sim. Nie mamy jak królewskie opery maszyn wspaniałych ani nam dane 
uczyć się cudzoziemskie oglądając teatra. 

KOMEDIA 
RYBAlTOWSK 
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Drukowana zpoprn~ Roku Pansk1ci;o 
I 6 I <~ 

M«>że przyjdą widyć czasy kiedy 
lud i ludowy teatr jakowąś będzie 
otoczon opieką i pomocą. Może i o 
naszych wspomną wtedy trudach ... 

Teraz aby jeno ze smutków się 
wyżalić a was uweselić ... 

I 

(zza kurtyny . w yglqdaj q. glowy 
aktorów) 

Wybaczcie szlachetne, zacne oso
by, żem tą moją gawędą wiele czasu 
zmitrężył alem zato wszystko jako 
,trzeba do grania przysposobił i wnet 
rozpoczniem widowisko. 

(do aktorów) Owom gotów. 

K·OMENTARZ HISTORYCZNY 
do "on1edll R96altowwslde/ 

]) r uga połowa w. XVI i w iek XVII, to w sztuce okres bar oku. jest barok. kon • 
\ynuacJą renesansu; czerpie z j ego zasobów, doprowadzając pewne cechy d.> 
skrajności I przepychu . Korzysta ze spuśc!zny okresu poprzedniego a J ednocześnie. 
poszukuje gwałtownie nowych form o Jak najw ększej dynamice jad: największej 
„ue wyrazu . żądza efekt.ów, pociąg do Jmponującej ozdobnooścl 1 nlezwykłoścL 
wzrastają w okresie baroku do stopnla m &ksynla lne«o tak w sztuce Jak L w l lte
t aturze. 

Zycie dworskie oparte · na ety kiecie ściśle .przestrzeganej propa·gowa.to i kne
wiło kult formy z ewnętrznej , !wlt w ykwintnego ·!>Ozoru. 

Wzorem życia dworskiego sta je się w w . X VI Hiszpania ; ona głosi kult 
em!azy, przesady m ajesta tyczne;! osten1ac j i. Działalność w reszcie J ezuUtów j ako 
!'<>dz.al agitacji kontrreformators1dej wiąza ła s ię z p rzydawaniem blasku zewnętrz.. 
n egJ rellgU, p rzepychu ceremoniom katolick!m , s tosowaniem efek townych olśnle
wającyob śrOdków. c o byto równocześnie śwladomynl p rzeciwstawieniem się p ro• 
.tes'lanclcieJ niechęci do piękna. Jednoznacznym niemal pojęclem staje się pojęcie 
koścl9 la jez.u lokiego i kościoła barokowego. 

Opierając się o tradycje r enesansowe staje się barok Jednocześnie reakcją 
pr7eclwko renesa nsowej NJdoścl tyc·.a nawrotem do średn ' ow · ecznej rellgljnO'ŚCL 
Lud zie 'tego o kresu, to ludzie szarpani sprzecznościami wewnętrznymi •pełni niepo
koju I rozdwojenia . Zaznacza się z: jedn ej strony tądza t yc ia używanla, z drugiej 
- pociąg do a ' cezy . Dz i ę ki tCJ'l\JU barok staje się epoką n1epokoJu I wyj a&k.rawlenia 
Jton'traslów. Obok rozmltowanla w ideallucjl uduchowieniu uwydatnia barok 
zmysłowość. a rzeczywiste tycie odda je cz.ęsto z b r utalnym reall zmem. 

T«ka postawa spnwlta . że w dotychczasową kulturę wn1ósł barok obook do
nloS'łych zdobyczy twórczych i rysy często niesmaczne, 

"''Tarchltekturz:e panuje linia glę'ik.a Jako podstawa zacysów fasady ł ogól~ 
neco kształtu bud:)Wli. Znaczenie m a kobsalność wymia rów I m alownicze rozłoże
nie masy. Szereg a rtystów tworzy dz.leł3 prześcigające się w artytmle I n !ezwy• 
kloścl.. Wystarczy wym'-0nlć Berniniego (ołtarz wielki w kości e le św. P iotra) 
i Boromln lego (wllla F nlconler l w F rascati) we Włoszech. Mansarta (kościół Inwa
lid ów w Parytu) I P eu aulta wę F rancji. Mala rstwo operuje zespołam i postac i peł
nych r uehu. ułożonych n !eregular nle efektown•e oświetlonych. Rzeźba 'Próbuje 
uchwycić ruch stężały n iemal w jednynl momenc ie. W tym sty lu tworzą Wioch 
Bernin i (ekstaza św . Teresy - rz.etba) Flamand czyk Rubens - u o•ob' enta obfl· 
toścl. tywlołoweg'.l tem'Peramentu (B itwa Amazonek). Holender Rembrandt -
mistrz światłocieni.a (Syn m arnotrawny , Zuzann.a I starcy). H lsllj)anle Valasquez 
Murillo. 

W m uzyce r02Jl)oczyna s i ę epoka drama tycznej m onod!I; podstawą jest nowy 
środek techn!czny basso continuo. 

Hasło wprzęgnlęc ! a m uzyki w slu'tbę dramatu reaUzują w r . 1600 j aeopo Perl 
i Giulio Csccln l - d•jący p ' erwsz.ą operę (do tekstu Rln ueclniego „E ur ld 'ce") -
Je~ l to najd oskonal•zy wyraz bar oku w muzyce, utrwalaj ący długo hegemonię 
Wloch w muzyce europejskiej. 

Płerwsza p róba nazwa na fenere ,.d-amma In muslca " .poc iąga Ul 90bą szereg 
dr'et następnyoh (nazwa . opera" pojawlta się d:rplero w r . 1681 11•e F rancji). 
P ow•taJa dwa ogniska twórczośc i operowej: Florenc~ - opera m a tu cha rak ter 
~kskluzywny: fo rma d worska w słu;M>le magna1ów. - i Wt>nec:ja gdzie dzlat« 
Cladlo M~ntoc d l ; otwiera tplerwsz.ą pubrczną scenę operową w r-. f637. 

Obok opery r ozwija slę oratorium Jako połączeni e plerw '.astków dramatyez· 
nvC"h I ll rvrzno-kontem.placyjnyC'h, kantata , a z .muzyk! inst rumenta lnej - sonata , 
suita, koncert. 

W-spanlale roz\flja się '!>Oezja i literatura. Zwłaszcza H lsZ1Pan la daje n1eza· 
pomnlane .dz ieła Cerwantesa. L ope de Vegi. Calderona . Francu,ka literatura kla
~c1n.a szczyc:l się takimi n.azwlskaml jak Corneille M:>Uere Racine L1tfon ta!ne, 
Boileau .W Anglii na terenie drama tu działa je•zcze Shake peare (zm . 1818) na tere
łlle poezji - M1l1on . Wtoską poezję reprezentuje mar 'nlzm Właściwy styl !)aro
k owe1 poezji, Twórcą jest Glanbattist& MaT'no - w !Oskl U r~ I epik . Wywarł 
ogromny wpływ na Francję, Hiszpanię. N iemcy. Poezję Marina cechuje olśniewa-
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j ąca ozdobność formy przesadna, niekiedy oeutuszna, ale zgrabna 1 wyky,•!ntna. 
Celem jej Jest . wprawić w osłupien ie . b ud zJć zdum!en!e"'. Rozkwit sztultl d· a · 
ma tycznej wpływa na rozwój sztuk i teatra lne j powstaje T eatr Szekgpl ra w Anglll, 
M:>Uera. Cornellle'a I Raclne•a - we F rancji, w Hlszpao.i.I Calderona, L ope de 
Vegi, we Włoszech - kom ed.U d ell arte, opery l bale tu . 

O kres ba roku w P ol.Fee, to z jednej strony Szczytowe os1ą"gnięele epoki po
p· zedn iej . rene~ansowej z drug' ej - zm!erzcJt I obnifenle "'artoścl . w :eku zło· 
leg :>", J es t w'ęe barok mom en:em przełomowym w kulturze naszego narodu. S!an-O
wl nlej a.ko ipom ost 'l)Om ędzy śwlellllośclą cza~ów Jagle llońsltlch a koszmarem cza
sów f.&Slcioh. 

Kontr reforma cja wyciska sw oje piętno na kulturze P olski w XVU . Wiąże się 
z n lq ożywiona dzlata in ość jezui tów. Budownic two p olskie rozwija się pod sllnym1 
wpływami Jezu 'cklml. Wytwarza się specjalny styl kościelny, Wyrazem tego stylu 
są kośc i oły k rak owskie ( św . P iotra) wlleń~kle (św . Kata rzyny św. P iotra Anto
arn lu). Dz!al.a ln ość jezuitów zaznacza si ę i w m uzyce . Duże z.naczeme w ro2woj1.1 
polskiej kllllt~ry muzycznej mają jez.ulck1e ośrodk i : Płock, Lowlcz czę~tochowa. 
Warszawa· Kraków (Bursa m uzyczna w kościele św. Barbary). Z ośrodków tych 
wy.-zk> kilku kompozytorów: Szymon Berent Marcin K reczmer i in . Największą 
l.nd'Yw'.dua1nośc 'ą . muzyczną" tej epoki Jest zakonnik benedyktyński Sylwester 
Szai::zyńsk l k om p,ozy tor motetów . Jtoncertów koścle~nych Itp. 

nuże zna czen!e m 'aty równlef kon t:a'cty z zagran 'Cll zwla~zcza z d worem 
włoskim w epoce. Wa2.6w . D•.„ór polsk i gości l 'c znych komp()zytorów i śp !ew.aków 
wlo~klch (Pacell!, Merenzio); żywo Interesujący sle muzyką Wł.adysLaw IV spro
wadza do P olski włosk ie 'l)rzed, tawlenla aperowe Tdlvert lmenta baletowe. K apela• 
kró lew '1GI c le zyta się sławą jednej z !Ulj lepnych w Europ 'e. 
•. .~lska kµltura muzyczna w w . . XVU prom1enlowala d aleko na Wschód, d ocle· 
ra jąc przez Smoleńsk d ) K ijowa I MoSkwy. • 

Zyc 'e tl terackle natomiast o'łląga waczn •e n!żozy p oziom n iż w okresie po. 
pnedn 'm. Temafyka na ogól W?Jbogaca się, ale obniża się zawar!l()ść Ideowa I .a.i·~ 
fystycz.na. . · · 
· Ca la dyn..'.lm lka życia h istorycznego I cata, różnorodność obyczaju w n:ka d o 

111.eia tu.ry jako materia ł surowy n leprzetworzany a r tystycznie . Epoka ma cha rak
te~ kron lka rskf ; zaćleśn'a się myśl odtol ta "' prozle. wzbogaca się słown'ctw~. 
wzbogae ajij się środki sty t!styczne wersyfka.cyj ne . lecz dochodzą d<J sztucznej 
prze~dy I tryw!alnoścl. Satyrę I pam · ętn~karstwo ożywia realizm w odtwarzaniu 
drobnych rysów życ~a. Czasem ty lko n a 1potęgę wyrazu zdobywa się ucz.ucie rell
gljJ'1!l l patrtotyczne, ą na subteln~ć - u czui:ta m1tosne. Szczy tem poezji pozo
sta je l!rY!ka . 

U lta la sję_ wtedy typ dawneg"> szlaohc'ca ,polskiego ; szlachecki charakter ma 
twórczość P otock:ego. Koohanow~klego I Paska. 
' Plętńo z1em lań!'-kJe obok tonu he roiczneg o, obok rdzennie swojSkJego r u
basznego sarmatyzm.u a nl~le<ly ślad "l' loskłego baroku (Morsztyn A. - polski 
mar !n ls ta) - to specy ficzne cec-hy llteratu.ry ba rokowej w P olsce. 

Up· awlall li teratu rę magn aci. zlem l&nle. dostojn icy kośc ielni. nlek'edy i:.rzed
staw 'c\ele m• eszczaństwa zwłaszcza w .pot. w. XVU ; m !aqta odgrywa.ty ..,..edy 
je~zcze ważną rolę społeczną i ku lturalną . Wieś w p.!śmlenn!ctwle ud.zlatu 
n ie brata. 

Najbardziej ak tywna literacko była zJemla m alopolska , m niejsze zaintere<>-0-
wan 'e wyltazywala w :elko-polska a najsłabsze ~ ziemie potudn 'owo-wschod.nte 
z "'Yj ą lk! em Lwowa . Twórczooć literacka n ie ty le była wewnętrzną potrzebą 
11utora !le raczej potrzebą socJ s lną. Potrzeba ozdoby wystawności. manJfestowa
n'a spleond :>ru w tyci u cOdzlennym zac'ąty la 1 na li tera.turze. L iteratura staje się 
)ednym ze środków uśw!etn ' enta życia. Um 'ejętn~ pisa n ia wleTszy jest co raz 
~ardzleJ potrzebą: pomaga ona w t yc!u towarzy sk!m w ka rierze. Taka sytuacja 
powoduje obn iżenie poziomu t zanik amb 'cj l autorsk;cb. Literaturę sarmacką 
cechuje anon 'mowość. Kursowa ta w odpt ~ach rza.d?tej w d·ru kach . Formalne za
gadn ienia mało wzbudzały zaint eresowan ia; n ie S>p rzyja t temu k on•kre tny 'P"ak· 
tyczny ce1 p!śmlennlc twa . Duże 7naczen'e. m!a·ł koncept prze1aw!ajacy się zarowno 
w t reśc i ja k I w f-0nnle ; wyrazem jego - •p rzestawla-n ' e liter . ak r ostych . rymy 
zafa~zowane . Rozwija się li tera tura o.kollcznośclowa paneg!ryczna, nag robkowa, 
P<'lemtczna. Okol!cznośclowy cl\arak ter m e nawet poezja religi jna . 

Obok li teratu ry o'lcol!c z:no&clowej p)wstaje li te ratura służąca za·baw le. Jest 
bsrdzo ob•zerna, w dużej m ierze n iespisana , tcrątąca z ust do ust w róctnych 
środowiskach . 

Sp isane u twory facecjon!stów. o"e , sllvae rerum" (ogrody) :zdradzają twór
czoś{, najr07maltezej treści. W ram1ch tej twórczości m ieszczą się u twory sowlz· 
d r:zal,kle , włóczęgowskie rybattow5k le. 

Mało zrozumlen'a wykaza ta literatura polska w . XVII dla twórczości dTama
tyczneJ , A teatr n lewą tpl 'w ' e był rpot rzebny. Tworzył trzy IY'PY rozwija jące llę 
n l ezależn ! e , wyrosłe z Inn •eh potrzeb 1 d , Innej publ ' czf\-OŚcl kierowane. Istn iał 
wlęe teatr szkolny tea'l r dw:>r•kl 1 teatr lud owy. w ramach teatru J.ud owego m ie
ści się także komedia rybałtowska. (wu) 
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ANDRZtJ WYDRZYRSKI 

W alka z teatrem 
o teatr 

POnlższy artykuł auliOra „Kom e
dli", k tóre j premiera Odbyta s!ę 
na Dużej S ceńle Państwowego Te
atru Sląskiego w Katowlcach, reda.k
eja uważa za materiał do dysku.sjl. 

J eszcze na Pawiaku i później (po „zwiedzeniu" k ilku obozów koncen
tracyjnych) w Dachau, myślałem o na p:san iu sztuki, k tóra ujęłaby 
w syntezę lata dojrzewania mego pokolenia, tzn. okres poprze<f.lający 
wojnę - i lata okupacji. Miała to być próba pokazania poprzez j akąś 
wymyśloną rodz:nę pewnego Środowiska na tle j ego epoki. Próba reali
stycznego ujęcia ludzi i problemów i próba historycznej syntezy. Celność 
sformułowań umożUwiłoby użycie języka poetyckiego, o bardzo 'YYraźnym 
wewnętrznym rytmie. 

Wyszukiw an ie dla nowych treści nowych form, właściwych wyłącz
n ie danym tematom, - pasjonowało mnie w moich zamierzeniach pi
sarskich najbardziej . Nasz dramat, leżący formaln ie od stuleci odlo
g;em - nadawał się do tego celu. Powieść przeżywa swój rozkład -
należało rozsadzić dramat. 

Do początkowej koncepcji zobrazowania kilku lat w jednym akcie 
bez opuszczania kurtyny - dołączyła się jeszcze jedna sprawa, związana 
z osob:stymi przeżyc:ami i skojarzeniami w czasie przewlekłych tortur 
w urzędzie Gestapo: przedstawić te lata tak, jak mógł je sobie wyobrazić 
i przypomnieć w chwili śmierci skazaniec, zamknąć je w ostatniej, 
poprzedzającej śmierć sekundzie, zamknąć je w sposób uchwytny dla 
widza w oczach ginącego człowieka. 

W ten sposób zrodziła s:ę już w pomyśle kapitalna trudność: napisać 
dramat, który by był nie tylko syntezą pewnego okresu - ale równo
cześnie kroniką Pokolenia i tego środowiska, z którym rozstałem się 
jeszcze przed wojną, jako kilkunastoletni chłopak, oszołomiony „Mani
festem komunistycznym" i „Etyką" Kautskiego. 

Zamierzony dramat powinien był się rozgrywać w ciągu jednej 
sekundy, w oczach g!nącego człowieka, zbuntowanego reprezentanta 
klasy uprzywilejowanej. Miał być dramatem HAMLETA POLSKIEJ 
INTELIGENCJI, człowieka, który zna cierpki smak świata i jakość życia 
w wa.runkach oficjalnego i uświęconego wyzysku - ale który jest zbyt 
slaby, zbyt chwiejny, ażeby mógł z równie słabym moralnie światem 
walczyć. Temu HAMLETOWI, opuszczającemu wobec zb~i.iaj ą'cej si~ 
zagłady bezwładn ie r amiona, postanowiłem w zamierzonym dramacie 
wytoczyć PROCES - i dać mu pełne prawo do obrony zajętej przezeń 
i przegranej z wyroku historii pozycji. 
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W realizacji pomysłu n ie chciałem za żadną cenę sięgać do · środków 
pozareali~tyczn?'ch , chociaż te nasuwały się natarczywie. Po okresie 
przygnęb1aj ąceJ re~ygi:iacji , nastąp:ło olśnienie : zrozumiałem, że najwła
ściwszą drogą, moze i edyną, będzie zastosowanie w tej sztuce techniki 
filmowej. 

• • „ 
. F ilm rozpoczął św:etny rozwój od chwili, w której operator po raz 

pierwszy poruszył obiektywem, gdy aktorzy nie podchodzili już do obiek
tywu, ale gdy operator wraz z aparatem chodził" za nimi us tawiał 
obiektyw pod różnym kątem nachylenia, p~ybliżał go - i ~dejmował 
tylko fragmenty p~staci i przedmiotów. K :nematografia, krocząc tą drogą , 
rozpoczęła _pra_cę me t~lko dla pożytku sztuki filmowej, ale równocześnie 
w~t:"vała 1 w_ielce I?ozyteczną pracę dla tea1ru. Znajdujemy się w tym 
m1eJScu, w ktorym film mO'ie odrodzić sztukę teatralną, wstrzyknąć w jej 
stare żyły parę litrów świeżej, gorącej krwi. . . . • 

Trudność leży częściowo poza sceną : filmem w większości wypadków 
zajmują się fachowcy, natom iast literaturą dramatyczną , zwłaszcza 
w dyrekcjach teatrów, ludzie mający nie w iele z nią wspólnego. Pewne 
zdobycze techn ik i f:lmowej są własnością wszystkich reżyserów fi lmo
wych, •natomiast zdobycze techniki teatralnej stają się prawem kaduka 
własnością poszczególnych dramatopisarzy i reżyserów tea t ralnych. Mam 
na myśli taką np. sytuację: zbliżenie t warz:y' do obiektywu może sto ować
każdy reżyser f ilmowy. Jeżeli natomiast autor lub reżyser oświetli twarz 
aktora ref lektorem pu nktowym, w tedy jacyś mędrcy wołają z n iewia
domej p rzyczyny: „ach! to już było w sztuce pana X !" - chociaż sztuka 
pana „X" ani w problemach, ani w charakterze postaci nie ma n ic 
wspó~nego z danym utworem. Gdyby u czeni i wynalazcy bawili się w po
dobme pseudokry tyczną metodę badania , napewno nie mielibyśmy dzi
sia j zielonego pojęcia o samolotach i patrqlibyśmy z rozrzewnien:em na 
projEk t helikoptera, narysowany przez genialnego Leonarda de Vinci. 

• • • · O czym powyżej pisałem, o tym myślałem jeszcze przed powstaniem 
„KOMEDII". Nie chcąc broni ć swej postawy i ko.ncepcji sztuki przez 
usta jej bohaterów , nie chcąc jej w ogóle bronić - ograniczę się w dal
szej · części do uwag ogólniejszych : Gra twarzy, gra minimalnego gestu , 
gra pauzy i prawdziwość wypowiedzianych slów! Czyż nie to stanowi 
istotę teatru wzorowego?! Skoki na scenie, c:skanie aktorami od kulisy 
do kulisy, trz~skanie drzwiami, o~rowanie operowymi tlumami - to 
wszystko powmno się prl:cnieść do specjalnych amfiteatr a lnych pomie
szczeń ~ albo do cyrku. 

Oglądaliśmy aż do znudzenia kukły w najrozmaitszych sztukach i rol 
lach, gładk ie , wymuskane, poprawne, dobrze ułożone - a le nieprzeko
nywające przez to, że grały uczucia. Aktorowi nie w olno grać uczuć. 
aktor' musi sam odczuwać. O tym mówi się u nas od czasu do czasu, 
o tym deklamuje się i powołuje · na geniusza sceny Stanisławskiego . 
Ale pokażcie mi tych, któr zy znają go n prawdę! Wyliczyć ich można 
na palcach jednej ręki. P rzyczy ny? Chociażby brak przekładów, prze
rażające ubóstwo dziel teoretycznych na temat teatru, teorii dram:.tu, 
techniki gry ak torskiej, inscenizacji, scenografii. W naszej pr asie per io
dycznej wymaga się od zespołów świetlicowych o wiele więcej, niż od 
teatrów zawodowych! 

• " • 
Istotą teatru, wbrew temu, co dzieje się na naszych scenach, jest 

słowo! Sergiusz Obrazcow mówił : „słowo w najwyższym stopniu pobudza 
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wyobraźnię . . . Wystarczy aluzja· sytuacji, aluzja gestu, aluzja mimiki, 
słuchacz-widz dopowie sobie sam resztę w sposób pełniejszy i piękniejszy, 
niż mógłby to uczynić jakikolwiek teatr." 

Z artykułu , z którego przytoczyłem słowa Obrazcowa („Odrodzenie'·, 
nr 214) podaję jeszcze jedno zdanie: „Nowoczesna, demokratyczna sztuka 
aktorska. to umiejętność zdyscyplinowanego zasadami ekonomiki po
wściągliwego i oszczędnego wyrażania głębokich treści . Prowadzi do nie.i 
i.mudna, pracowita droga". 

• • • 
Sądzę, że można pisać takie sztuki, które aktorów zmuszą. do po

wściągliwości. 
• • • 

Swiatła:. częstokroć scena jest tak oświetlona, jak garderoba teatral
na . .. Wiemy, że zmiana oświetlenia może zastąpić nawet zmiańę deko
rac11. ($wietne rezulta ty osiągnęli w tej dziedzinie scenograf J an Sladek 
i reżyser Karol P alous, wystawiając w praskim Teatrze Realistycznym 
,,Myszy i ludzie" Johna Stem becka.) Gra świateł, k ierowana przez elek
trotechnika , biorącego udział w danym przedstawieniu na prawach 
artysty ..- jest jednym z zasadniczych elementów sztuki teatralnej . 

• • • 
Teatr rewolucyjny, teatr 1romantyczny w sensie realizmu socjalistycz

nego, o którym F i.rmin Gem'.er pisał , że pow inien stać się „kościołem 
społecznym, gdzie przez kult wszystkich połączonych ze sobą sztuk lud 
powinien zyskać świadomość własnych losów" - to teatr porywający 
swą treścią większość narodu, teatr wyzwolonej i zwycięskiej klasy -
to teatr zrywający z szablonem, z łatwizną, z wymachiwaniem rękami, 
'l krzykiem na pełnym głosie. To teatr SŁOWA i wygranej do końca 
PAUZY, teatr żyjących SWIATEŁ. 

• • • 
J eszcze o formie: piszę prawie wyłącznie o niej . W starych formach 

powieści i dramatu nie sposób się pomieścić. (Jakże żałośnie wyglądałby 
sonet opiewający czyn kongresowy polskich gór ników!) Szukając no
wych form, trzeba równocześnie odczuwać lęk przed ich nadużyciem. 
Każdy chwyt musi wypływać z treści, musi być nią uzasadniony. P rzerost 
formy zgubił tea.t r Mayernholda, przerost monumen talizmu i widowisko
wości zgubił (na równi z faszyzacją Niemiec) teat r Reinhardta. 

• • • 
Pisać tak i tak reżyserować sztuki, jak Orson Welles realizował 

scenariusz filmu „Obywatel Kane": żeby były - jak pisze M. Margał -
nieprzerwanym r uchem, mimo, że każdy obraz w sobie jest statyczny. 

• • 
„ 

Teatr musi się stać Związkiem Powszechn ym Sztuki , jej syntezą: ma 
do dyspozycji żywych, myślących ludzi w czterowymiarowej akcji, ma 
pod ręką poezję, literaturę i muzykę, rzeźbę, malarstwo i architekturę, 
ma rad iotechnikę, czarodziejską technikę maszynową, precyzyjnie dzia
iaj4cc reflekto ry punktowe, barwne światła, wreszcie zdobycze kinema
tografii. Dlatego ponosi odpowiedzialność częściową nie tylko za swoj ą 
przyszłość, ale również za przyszłość innych rodzai sztuki. 

• • • 
Pisząc o sztuce - zapomniałem o własnej sztuce, o „KOMEDII", 

którą na wszelki wypadek określiłem w podtytule jako RELACJĘ DRA~ 
MATYCZNĄ. 
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J?la~ego „relacja"? Ażeby dokonać próby urzeczywistnienia pewnych 
wyrmen:onych w ~m .artykule postulatów wobec teatru nowoczesnego
- m~~tałem w mektorych w ypadkach un:kać akcji zewnętrznej na 
kor~ysc RELACJI. Starałem się napisać sztukę tak, jak wyobrażam 
sobie teatr; dlatego tekst sztuki zawiera również opracowanie reżyser
skie, pełny projekt INSCENIZACJI. 
. Czy !,udało . się" - tego nie wiem, nie do m nie należą sądy . Wiem 
Jednak, ze tak: ego TEATRU warto szukać naw et kosztem nieudanego 
? ebiutu. Wiem ta~że . że gdybym nap'.sał tą sztukę w myśl ustalonych 
1 u~~tych szablonow '. ten czy inny teatr wystawiłby ją z większym lub 
m rue1szym powoozemem. Dyrekcja byłaby syta i autor cały. Ale auto
rowi. m? iej za!ei alo na wystawieniu, niż na napisaniu czegoś, co wypowie 
przezyc1a, światopogląd postaci .i artystyczne koncepcje w sposób tak 
doskonały, na jaki tylko może się zdobyć niżej podpisany. 

. Żeby sztu)rn „wyszł~" należycie, do jej sześcioosobowej obsady 
~kazdy z . aktorow gr '.'- „głowną" rolę) potrzebn i są aktorzy o tak '.e j dykcji, 
Jaką ~a1ą an:ierykanscy s~eakerzy i aktorzy Kotlarczyka, o dykcji wy
r·aźneJ, czysteJ, sugestywnei . obr azowej. (Czytałem o radzieckich aktorach 
którzy w sa li zapełnionej tysiącami słuchaczy, siedząc w fote:u na scenie' 
opo":':adają znane p_ow.ieści i trzymają publiczność przez dwie go-dziny 
w meustannym nap1ęc 1u.) 

• • • 
Być może, że ostatnie słowo w technice budowy dramatu w technice 

reżY_~erii , scenografii i stylu gry aktorskiej zostało już powiedziane. Więc 
PC?~~ do diabla w:alęsać. _się gdzieś na peryferia.eh, kiedy prędzej czy 
pozmej trzeba będzie wlezc w to, co już było i czego nikt nie ma zamiaru 
odwołyWać ani przekreślać? Być może - ale uwierzyłbym tyiko w tym 
wypadku, gdybym w życiu społecznym i politycznym n ie był rewolu
cjonistą. Sztuka należy również do moich poglądów politycznych. Jej 
forma i jej treść. 

• • • 
Ból, radość, miłość , nienawiść, czy jakakolwiek bądź pasja może 

udzielić się w idzowi przez opowiad anie, przez krótkie , dramatyczne 
RELACJE. Ist~ieje wzruszająca sztuka opowiadania, dzięki której można 
na':"'et . w. spos?~ doskonały przekazać uczucia. Można bez pokazywania 
celi w:ęz1enneJ i umundurowanych oprawców - wzruszyć widza prze
konać go o bólu, ? więziennej tęsknocie, o rozpaczy - posługując się 
formą sprawozdania. 

• • • 
Ale - uwaga! - czyż nie powinien istnieć taki teatr, powiedzmy 

eksperymentalny, w którym można byłoby wypróbowywać pewne sztuki 
~prawdzać ich e~ocj~nalność artystyczną i ideologiczną, przekonać się ; 
Jaki wpływ wyw1eraJą na widza? Argumentów za istnieniem takiego 
teatru jest mnóstwo - brak ich natomiast, gdy myślimy o mającym 
powstać Teatrze Narodowym. . 

W chwili obecnej są nam bardziej potrzebne teatry „wiejskie" 
i- „robotnicze" (objazdowe) niż „Narodowe" obok istniej ący.eh już k il
k~nastu teatrów w stolicy. _Na ten tem'.łt inaczej wypowiem się wtedy, 
kiedy sztuka teatralna będzie u nas chociażby częściowo tak upowszech
niona, jak ma to miejsce w Związku Radzieckim. 

Wracając do naglącej potrzeby stworzenia teatru eksperyment alnego: 
jest bardziej potrzebny dla rozwoju naszego drama.topisarstwa (nowego, 
postępowego w formie i treści, rewolucyjnego) - niż planowana jeszcze 
jedna placówka reprezentacyjna: Teatr Narodowy. 
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W teatrze o którym myślę : młodzi reżyserzy, . młoozi aktorzy, nowi 
autorzy . Walka z haniebną giełdą aktorską, z protekcjonal:zmem, z nie
właściwym obsadzan!em ról. Stworzenie rady artystycznej do której 
wejdą również przedstaw:ciele związków zawodowych (oto jeden z Rom
promitujących b raków naszych teatrów). organ:zowanie dyskusj i. Uczen!e 
cktorów gry zespołowej, ośmieszan:e „gwiazdorstwa"; zazn '.łjamianie ich 
nie tylko z historią sztuki - ale również z marksizmem-leninizmem. 
Wreszcie i nareszcie uczenie ich DYKCJI! 

• • • 
J edna z wyżej postawionych osób, mająca pewien wpływ n.a sprawy 

kultury i sztuki w P olsce, oświadczyła mi po przeczytaniu „KOMEDII" 
- że „owszem - ale ma zastrzeżenia: mianowicie sztuka jest trochę 
ponura". . . . 

Horror v acui ! N!e m am bynajm niej zamiaru porównywać siebie 
z w '.elk '.m i dramatopisarzami, ale cóż w t akim razie zrob'.ć z Hamletem, 
z Otellem, z J egorem Bułyczewem? Co zrob ' ć z tuz!nem doskonałych 
sztuk klasycznych, w których przed zapadnięciem kurtyny dziesiątki 
trupów zaścielają scenę? Zresztą . . . czy wszystk '.e teatry pow!nny grać 
ty lko „słomkowe kapelu s'.k i" i owdowiałe J adzie? W repertuarze należy 
znaleźć m !ejsce n ;i.wet (la deb '.uty zaczynające się „ponuro" ... 

J eszcze jedno: byłem bardz'.e j zaskoczony niż przera żony t ą opini ą . 
Ponurość „KOMEDII" polega na tym, że w tekście ki:kakrotnie pod
kreślone są okruc:eństwa n iem ieckich faszystów. (Jeżeli napiszę sztukę 
o Kolumbie - to rzecz jasna, że nie wspomnę w niej o faszystach ani 
o ... zakonie krzyżowym!) 

Dzisiaj, k iedy byli hitlerowcy odżegnywuj ą s'.ę od popełn ionych 
zbrodn i. k '.edy ich amerykańscy opiekunow!e wybielają na wyścigi fa
szyzm k'.edy podważa się otwarcie słuszność w yroków w ydany ch pr zez 
M'.ędzynarodowy Trybunał w Norymberdze, k iedy ·F rancuz, Maurycy 
Bardeche, w ydaje w 1948 roku książkę, w k tóre j twierdzi, że gwałty 
hitlerowsk!e n'.e są udowodnione i że Polakom i Żydom, ja cy byli w obo
zie n :e należy wierzyć, kiedy my sami zapominam y o przeżytych cier
pien iach - obowiązkiem człowieka piszącego jest przypomnieć o tym 
co było, utrwalić ten czas w sztuce i w pamięci narodu. 

• • • 
Tym bardziej zależało mi na poruszeniu tych tematów , ponieważ. 

w sztuce starałem się o przełamanie pew nych kompleksów literatury 
poobozowej, po prostu w k::ku zdan:ach, um ieszczonych w odpowiednim 
kontekście i w „sprzy j ającej" sytuacji - chciałem uczynić wyłom w tzw . 
„spraw ie' Borowskiego". Nie znaczy to jednak, ażebym - w myśl życze
n ia owej niewymienionej osoby - znał receptę na pogodne traktowa.nie 
tematów okupacyjnych ..• 

• • • 
Tekst sztuki poprzedziłem takimi zdaniami: 
„Postaci dramatu nie spotkałem nigdy, wszystkie osoby są zmyślone, 

mam je tylko z tekstu sztuki. Sądzę jednak, że gdzieś istnieją i że są 
zupełnie prawdopodobne. Szukanie w którejś postaci autora nie dopro
wadzi do niczego. 

Sztukę napisałem na przełomie 1947 i 1948 roku, pamiętając o tym, co 
powiedział Cimrad: celem sztuki jest wymierzenie najwyższej sprawie
dliwości światu widzialnemu. 

Znalezienie tytułu nastręczało tak duże trudności, że musiałem po
przestać na ironicznej nazwie „KOMEDIA". 

Andrzej WydrzyńskL 
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ALEKSANDER WIDERA 

Problem przemiany w „Komedii" 
N ac~elnym problemem sztuki Andrzej a Wydrzyńs kiego jest problem 
przemiany, problem przelomu społecznego czy rewolucji socjalnej. Prze
/om dokonu je się dzisiaj. Pojęcie przelomu ma atoli obl i cze Janusowe, 
czy l i r aczej dwa ob licza: j edno w przeszłość, a dr u gie w przyszłość pa 
trz~ce; obli cze starca i ob licze młodzieńca; oblicze sędziego i obliczę 
tworcy now ych warto.ki. 

Sąd nad przeszlością i dyskusja nad zagadnieni ami nowego czasu, 
nowego porządku spolecznego - oto co stanowi istotną treść i wątek 
,Komedii". 

Ograni czm y się najpierw do pierwszej częśc i zdania. A więc - sąd 
na~ przeszlo ści~, tj. glównie nad okresem poprzedzającym wojnę, bo 
wo1r:a - taka 3aka ona by la - to tylko ponur e zamknięcie tego okr esu, 
a więc sąd nad tą przeszlością stanowi punkt wyjścia dla spr aw i zda
rzeń, które dok onaly i dokonują się w świecie, a o których - r az 
a priori, to znów a posteriori - traktuje „Komedi a". Marginesow o 
chcialbym dodać, że rozpatrywanie spraw raz ap r i or y czne, to znów 
a. Po s ~er. i or i. stalo się przede wszystkim możliwe dzięki specjalnej, nie 
hczące1 się z zadnymi przepisami o jedności czasu i miejsca, filmowej 
konstruk cji dramatu „ Komedia". 

Dobitną, a bezlitosną ocenę okresu do r. 1939 wlożyl autor „Komedii" 
w usta swej tragicznej postaci, Edwarda Zborucki ego: 

„Kiedy otwieralem okna, czulem, że powietrze jest już przesycone 
t~upim odorem i swądem spalenizny. Coraz więcej prostytutek wlóczylo 
się _o zmroku, bladzi ludzie pili w szynkach wódkę, pęczniejące ciążq 
kobiety czekały na nich pochylone nad mydlinami. 

Już nie domykaly się klapki instrumentów, fałszowala wielka orkie
stra świata, nawet dzieci slyszaly • .. 

W przerwach krzyczał przez megafony chrapliwie i ordynarni.e 
wódz wspólczesnych Hunów: Lebensraum! 

Ja slyszalem: Todesraum! 
Wtedy wlaściciele limuzyn zamykali w swoich wozach głośniki ra

diowe, kelnerzy o tej porze nacierali parkiety taneczne kalafonią". 
Warto podążyć za tokiem rozumowania i rozważyć wykład id1w

Logiczny autora „Komedii'.'. 
„Trupi odór" rozkladu, unoszący się w powietrzu, a poczęty w n n. ;

mniejszej komórce mieszczańskiej spoleczności, mianowicie w rodzin i e 
mieszczańskiej, tak czy owak zwiastowal śmierć istniejącemu porzad
kowi. Opóźniał ją. ty lko m. in. brak zdecydowania u ludzi pokroju Ed
warda, opóźniali ją przede wszystkim ci przedstawiciele klasy mieszczml.
skiej, którym taki stan rzeczy odpowiadał i którym stwarzał podstawu 
egzysten cji. Najlepsza charakterystyka mieszczańskiego domu pochodzi 
w sztuce od najzagorzalszego, aczkolwiek świadomego wszelkiego zla 
obrońcy mieszczańskiej rzeczywistości - Piotra. Zły charakter Piotra, 
który jest bratem a zarazem antytezą Edwarda, zasadza się wlaśnie na 
tej jego świadomości, wyplywa z jego krańcowego, osobistego i k laso
w ego egoizmu. On to określa swój dom rodzinny jako hotel, w którym 
śą wszystkie wygody ale nie ma rodzinnego ciepla. On też najlepiej 
określa charakter Edwarda, który jest jego ideowym antagonistą, ale 
.,nie chce swego życia ofiarować historii w postaci nawozu". 

Skoro już zahaczyliśmy o charaktery nie możemy pominąć milcze
niem usposobienia „typowej mieszczki" Janiny Zboruckiej, matki trojga 
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azieci: n i e wspom nianej tu jeszcze A nny , Piotra i Edwarda. Nie możemy 
pominąć m ilczeni em, lecz przeciwn ie, przy niej j ako przy typowe; 
mieszczce musim y zatrzymać się n i eco dluźej. „Kochala kanarki w klat
kach, popier ala m isjonarzy, nienawidzila komuni stów . Wróżkom ufalo 
bardzie1 niż historii" - t ymi lapidar ny mi staw ami określa ją przez usta 
Edwarda sam autor. Równie lapidarn i e określają j ej postawę życiowq 
;ej wlasne slowa: „Zycie · trzeba sobie ulożyć w ygodnie. Siedzieć, gdzii> 
Bóg posadził". Charakt er ystyczne są rozb ieżności w j ej usposobieniu . 
Czyta „Co tydzień powieść", ale na je; nocnym stoliku leży Prou st. 
Picassa n ie cierp i, al e obraz j ego w i esza n a ścianie. Moralność m a iście 
~ypu pani D ulsk i ej; na t emat mitości córk i swej Anny, mówi: „ Jak nie 
zajdzie w ciążę, to wszystko w porządku" . K api talna j es t w swej m alost
kowości, gdy piszącej lis t do narzeczon ego A nnie za !eca ostrożność, r ozu
mi1jąc w t en sposób: „Gdyby Anna w yszla p1 zyp1dkiem za mąż za k ogo 
innego, to jak a by to by la kom promitacja, gdyby ktoś wtedy t aki l ist 
pokazal je j mężowi ." 

Na przyk ladzie takich mieszczańskich typów p~ychologicznych j!J.k 
Janina czy P iotr ukazuje autor późnie; , jak niezdolne są one w chwilach 
dziejowych czy w godzinach próby do godziwego postępowania, a co do
piero do bohaterstw a. W w ypadku P iot ra k oszmarem zbrodni kończy się 
próba charak teru. 

Przebudowa społeczna kojarzy się ściśle z przebudową czlowieka. 
Przezwyciężenie w sobie mieszczanina warunkuje udzial jednostk i w prze
budowie spolecznej. Autor „Komedii" podkreśla konieczność w spó.lnoty 
dzialan i a. Bunty jednostek poza grupą kończy się na rozważaniach 
„ filozofi cznych". Niepowodzenia usilowań jednostek są często wyn ikiem 
:1ego, że dzialaly one poza grupą, w oderwaniu od mas. 

A l e k s a n d e r W i d e r a. 
' 

BoLestaw itostan i Maria VeLanek w „Szczyglim zaułku" Shawa na 
scenie Państw. Teatru Sląskiego. Reż. Jerzy Merunowicz. 
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M. A. SWIETŁOW 

dJie6ń o dn•ud~ie~tu·c6miu 
Prolog do poematu 

Ta pieśń w serca głęboko niech wrośnie! 
Każdą strofkę na piersi swej kładź. 

W niej gwardzistom dwudziestu i ośmiu 
Nowe życie w poezji chcę dać. 

Płyń, mój wierszu, w zwycięskich walk ślady, 
Aby dzieje, gdy zamknę je w rym, 
Nie wspominań dymkiem tchnęły bladym, 
Lecz armatni, by powiał z nich dym. 

Wyjdą gwardii sztandary płomienne 
I rakiety rozbłysną wśród dróg, 
Bym, wzywając gwardzistów imiennie, 
W nieśmiertelność prowadzić ich m ógL 

Już na schodach wycierając nogi, 
Przyjdzie któryś z nich cicho i gdzieś 
Na mej pieśni zatrzyma się progu, 
Choć Ich męstwo ma sławić ta pieśń. 

Przyjdzie błotem okryty i kurzem, 
Jeszcze walkę i trud na nim znać: 
„Dajcie odejść! W zbłoconym mundurze 
Jakże mi tu do wiersza się pchać?" 

Nie puścimy cię! Zostań tu śmiało! 
Ten rosyjskiej nieśmiałości gest 
Porzuć, druhu, rodzina. twa cała, 

Dom i miejsce twe w pieśni tej Jest ... 

Dzielny, męski, dokoła jak włodarz 
Spójrz, mój druhu, i wierszem tym rządź! 
Każdej pieśni potrzebny gospodarz. 
Gospodarzem tej pieśni ty bądź. 

Bo we wierszu tym każda stronica 
Tak b()gata jest w męstwo i trud, 
Jako Rosja w złocistą pszenicę 

A w legendy i pieśni nasz lud. 

Wejdź, żołnierzu, w ten wiersz, to twe prawo! 
Nieśmiertelnyś! A pieśń ta Jest twą! 
W niej to rzeki naszej ludzkiej sławy 
W nieśmiertelność jak w ocean mkną! 

M. A. SWIETŁOW 

• • o ~amieei 
Z pieśni „Brandenbursk:e wrota". 

Hula zamieć. Snieg, wiatr, nawałnica .•. 
Własnej chaty nie d1>jrzysz we ćmie .•. 
,,Hej, żołnierzu", - tak wyje śnieżyca -
,,Przytul, druhu, spać bardzo się chce!" 

„Mnie bez końca po polach .się toczyć, 

· Po b.ezdrożach się plątać i wiać ..• 
Daj na piersi mi swojej odpocząć 
I na sercu żołnierskim się gruć!" 

Wnet Ją żołnierz pl"Z}wola jak druha: 
„SkGroś śpiąca, chodi, ukladź się tu. 
Lecz się nie wierć przez sen, zawierucho, 
Nie przeszkadzaj i nie płosz mych snów!" 

Więc do niego pnytula się zamieć ..• 
Ponl\d rzekę nów wyszedł i lśni. 

Z dala chaty błyskają oknami. 
Drzemie, zamieć i żołnierz już śpi. 

Kiedy ranne zbudziło ich słońce, 

Szepce zamieć: „Żołnierzu mój, wierz, 
Od dziś przyjażń najtrwalsza n.as łąc-zy. 

I w grób pójdę Z'\ tobą, gdy chcesz!" 

„Będziem sobie śpiewali, mój druhu, 
Jak to szli€my przez wojnę i mróz, 
Gdy rosyjską naszą zawieruchę 
Do Berlina bram żo.łnierz nasz niósL" 

Przekładów z rosyjskiego dokonał 

Zdzisław Pyzik. 
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SWIETŁOW 

M
khal Ark a dlewlcz Swietłow uro
dził się w roku 1903 w Dme
)>ropetrowsku. W r. 1919 w 
Dniepropetrowsku (ówczesny 

J eka tery nos ta w) zajmował k ierowni
cze sta.n Isk.o w orga.nlzacjl m !O
<lzieży komsomolsld e j. S tudiowa ł m. 
In . literatu r ę w I Państwowym Uni-
w ersytecie Mo skiewskim. . 

Pie r wszy zbl6 r wierszy pt. „ r1 e
,;.-ru" wydal 1923 w Ch a rkowie. Dalsze 
tom y wierszy ukaza ły sle w latac h 
1928. 1932, 1937. Napisał kilk a pl eś ni, 
k tó re doczekały się ogromnej p opu
la rrr cl w związku Radzieckim. W 
jf"zyk u p olskim zna.n y jest szczeiró ln!e 
Je„o "-le r sz p t , ,.G renada" świe tnie 
przełożony p rzez Ju liana Tuwlm !l. 

w latach 1938-1940 szły w niosk1 cw 
~1<lm tea.tr z~ dla dzieci s7tuk 1 swi c
t '<>•va . ~Ra .lka" i .ro upływie dw u . 
dziestu lat" . W r .1946 t eat r Mo~•owi eta 
wystawił jego „ B randenb urskie wro
ta". 

w okresie wO•Jny oj czyźnian~ .l był 
~ ... ··•et'ow Jco resnonr1e ntem woj ennvm 
pism woj <kO<wy ch. z Jcor pusem czołiri
' t ; " p rze szerl i •• lak boj owy od B O
b ruJ•l<a rlo Berli na . w czasie wojny 
n;i,µ lrnł wie le n ow vch utworów oraz 
poemat „DwudzlestlliOśmlu" (bn:.) 

WŁADYSŁAW J. DOBROWOLSKI 

Najnomszg dramat radziecki 
N igdy w rozwoju dramatu światowego poza jednym może Arystofa
nesem n ie była ta twórczość bardziej związana z aktualizmem życia poli
tycznego, społecznego i powstającymi na tym tle zjawiskami jak właśn ie 
w Związku Radzieckim, gdzie troska o aktualności w sztuce nie ustaje 
ani na chwilę . 

z początku , w latach wojny domowej, w okresie Nepu, była to tylke> 
troska indywidualna poszczególnych, właściwie nastawionych dramato · 
pisarzy. Dzięk i jednak aktywności wybitnych teoretyków i pr aktyków 
sztuki, a przede wszystkim genialnego Maksyma Gorkiego, troska ta stała 
się przedmiotem możliwie jak najczęstszych konferencji i zebrań p isarzy 
dramatycznych. J ak wiemy, teoretyczne podstawy pod rozwój teorii r ea
lizmu socjalistycznego rzuc:ł autor „Jegora Bułyczewa" w roku 1932 
i pierwsi przyjęli ją przed wszystkimi innymi literaturami dram aturd-y 
radzieccy na majowym zjeżdzie 1934 r. Liczne sztuki związane z pierw 
szymi piatiletkami świadczą ·wystarczająco o czujności na zagadnienia 
współczesne autorów radzieckich. Gdy rnczęły się mnożyć oznaki zapo
wiadaj ące „wojnę ojczyźnianą", walkę z najazdem hitlerowców, wtedy 
j uż pomyśleli ludzie teatru w Z. s. R. R. o p rzyJ!otowaniu repertuaru od
powiedniego do momentów przyszłych wymagań. T&k jak Związek Ra-
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dziecki przygotowywał się moralnie przez pogłębienie ideologiczne do 
obrony przed inwazją propagandy faszystow3kie j. tak nastawiał przemysł 
i życie gospodarcze na przetrzymanie w szelakich tego rodzaju wstrząsów, 
jakie pociągnąć za sobą miała taka bezwzględna wojna . Zbierał więc 
:tapasy żywności i sprzętu wojennego, a z drugiej strony gromadził mate
riały , które miały podtrzymać na duchu tamtejszego obywatela, książki 
i utwory dramatyczne związane z tematyką walki o swoje ideały. Dlatego 
też już w roku 1941 pojawiają się na radziecHiC!l scenach pierwsze 
utwory związane z tematyką wojny i to utwory na poziomie. Widać, że 
ich n ie przygotowywano naprędce, ale przemyślano i przetrawiono 
uprzednio. Owa dramatyka wojenna n iejednokrotnie oparta o tematykę 
historyczną rozwijała się jeszcze siłą rozpędu przez cały rok 1945, wy
dając w iele wybitnych dzieł. W p ewnym jednak momencie krytyka r a
dziecka zwróciła uwagę na to mimow?lne zatracenie łączności z r zeczy
wistości ą, która pobiegła dalej ku problemom odbudowy kraju i dalszego 
rozwoju gospodarki socjalistycznej . Tak więc dnia 26 sierpnia 1946 roku 
na ogólnym zebraniu C. K. Ogólnozwiązkowego Komitetu Partii Bolsze
wików z inicjatywy wielkiego działacza Związku, Żdanowa postanowiono 
zachęcić dramatopisarzy do zainteresowania się większego nowym nur
tem życia i ujęcia go w sceniczne formy czy to t ragedii, czy dramatu, 
czy też farsy, czy wreszcie pomniejszych form dramatycznych. Apel ten 
ąie pozostał bez echa. Z r epertuaru teatrów w sezonie 1947 /48 usunięto 
szereg sztuk nieak tualnych albo chybionych z tych lub owych względów 
i wprowadzono wiele utworów, tętniących życiem i o wysokich walorach 
artystycznych. 

19 grudnia ub. r oku na dwunastym zebraniu Zarządu Związku Pisa
r zy R;:idzieckich omawiano temat „Radziecka dramatu rgia w odniesieniu 
do postanowie.ń C. K. W. K. P. (b) o repertuarze dramatycznych teatrów". 

Dyskusja na ten temat zaczęła się od odczytu Anatola Sofronow a 
na powyższy temat . „Nowe sztuki przyprowadziły na scenę nowych boha
terów. Zobaczyliśmy partyjnych działaczy , kołchoźników, robotników, 
k ierowników zakładów przemysłowych i gospodarstw rolnych. Nowi 
bohaterowie w swoich szeregach przynieśli nowe myśli, nowe odnoszenie 
się ludzi do rzeczywistości naszego społeczeństwa, charakterystyczne 
w okresie przej ściowym od socjalizmu do komunizmu." 

„W ten sposób historyczne postanowienia C. K. W. K. P . (b) o r eper
tuarze tea trów przyniosły bezcenną korzyść dla rozwoju dramaturgii ra
dzieckiej i uzyskania przez nią ideowo artystycznego poziomu." 

„Tym niemniej", mówił ambitnie Sofronow, „nie byłoby słusznym 
uważać położenie współczesnej dramaturgii radzieckiej za zadowalaj ące" . 
Wylicza później Sofronow pewne niedociągnięcia czy to ideologiczne czy 
też artystyczne najnowszych autorów, budząc tak czujność swych kole
gów wobec czekających ich zagadnień. Kończy swe wywody konkluzją, 
że -„powinna powstać większa ilość sztuk, pośród których będą utwory 
dobre, średnie i znakomite". 

„Plen um Radzieckiego Związku Pisarzy dlatego rozważa zagadnienia 
dramaturg:i scenicznej, uważając że położenie jej w obecnej chw ili jest 
wyjątkowo poważne . My powinniśmy - mówi - usunąć oddalenie radziec
k iej dramaturg:i od życia . Postanow:en:e C. K. Partii o treści repertuaru 
teatrów dramatycznych jeszcze w wielu punkt.ach n:e jest zrealizowane." 

Potem wystąpił P. Lebiediew, przedstawiciel Komitetu dla spraw 
sztuki przy Radzie Ministrów Z. S. R. R. i podkreśli ' również niezwykłe 
~naczenie uchwał sierpniowych 1946 r. Wspominam dlatego o tym w ni
niejszym artykule, by ułatwić czytelnikom zrozumienie, jak podobne 
dyskusje wpływają na całokształt piśmiennictwa radzieckiego i jak nie 

15 



„JAK WA.M SIĘ PODOBA" . Szekspira w reżyserii Władysława Krasnowieckiego 

Krystyna Miecik6wna (Celia) t Irena Krasnowiecka (Rozalinda) Adam Kwiatkowski (Wi!iam) Maria Paw!u§ki ewicz (Audrey) 

f 

Wladyslaw Krasnow tecki (Jakub} i Marian Jastrzębski (Probierczyk) 'Zbigniew Kryńsk i (Oliwer), Jerzy Krasicki (Jakub) i Jan Żardecki (Or lando) 
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pozwalają temu piśmiennictwu zastygać w schematycznych formach. lecz 
zmuszają je do n ieustannych przemian w miarę przeżywania odnośnych 
faz rozwojowych przez społeczeństwo i państwo. 

Lebiedew więc mówił: „Główna myśl owych postanowień partii 
to myśl o partyjności cal j naszej sztuki, a szczególnie sztuk i teatralrrej . 
Sztuka jest ważnym czynnikiem państwowym i dlatego zainteresowała 
się nami partia. Dramaturgia i działacze teatr alni wypełniają wyjąt
kowo ważną polityczną i wychowawczą funkcję , w jak'.e jkolw iek jej dzie
dzin:e pracuj ą . P ostanowienia C. K . Part ii skupiły naszą uwagę na 
ideowo-ar tystycznym wychowaniu ludu. Okazuje się to jednym z naj
ważniejszych w ar unków prowadzenia społeczeństwa r adzieckiego ku ko
·mun izmowi." 

„W ten sposób postanowienia C. K. P artii o r epertuar ze dramatycz
nym teatru wymagają od działaczy sztuki i dramaturgów spełnienia 
trudnego i poczesnego zadania o niezwykłym spo łecznym znaczeniu ." 

„Trzeba stwierdzić , że zgodnie z post anowieniem władzy z 4 m arca 
(ub . roku) o przemianie naszych teatrów na teatry samowystarczalne 
walka o ideowo-artystyczny poziom ich nabiera jeszcze na stanc;iwczości. 
J akość repertuaru, jego ideowa i ar tystyczna wartość posiada teraz wy
J ątkową wagę." 

Dalej poruszał kwestię p racy zbiorowej współd7iałania dr amaturga 
z wszystkim i tymi, którzy przyczyniają się do r ealizacj i spek taklu . Wska
zał , że już szereg sztuk radzieckich spełniło rowyżej wspomniane post a
nowienia i dało nam pełnowartościowe sztuki. Do tych utworów zalicza 
między innymi następuj ące utwory: A. Sofronowa ,.Moskiewski charalt
ter", P. P awlenki „Szczęście", E. Grina „Wia tr z południa" , A. Sztein a 
„P rawo honoru" („Zakon Czesti"). \V listopadzie na pierwsze m iejsce 
wysunęły się właśnie wspomniane utwory, tudzież „Gubernator prowin
cji", „Makar Dubrawa", „Wielka siła", „Młodośt: ojców", „Rozłam" i inne. 

A. Pierwencew zwrócił się z apelem do wielu w ybitnych pisarzy ra
dzieckich star szego pokolenia, by tworzyli nowe utwory o wydźwięku 
możliwie bliskim współczesności. Wzywał tu W. Wiszniewskiego, Wsie
\1i0łoda Iwanowa, W. Katjewa, W. Ławrieniewa, L. Leonowa, W. Szkwar
kina, A. Fajkę i Michała Swietłowa, autora znakomitej „Bajki", w iel
kiego romantyka socjalizmu i humanisty, który umie łączyć talent liryka 
z nerwem dramatycznym, autora „Nocnych spotkań", „Chleba" i „Gre
nady" . 

Swietłow, którego sztukę wystawia teraz kilka scen czołowych pol
skich, to mistrz formy poetyckiej i języka . Pracuje on nad tymi zagadnie
niami nieustannie tak, jak pracował jego ulubiony mistrz Heine. 

Na wspomnianym zebraniu podkreślił I. Czinczerow znaczenie sztuk 
związanych z najwybitniejszymi nostaciami Związku Radzieckiego, a więc 
General issimusa J. W. Stalina ( , .Południowy węzeł" A Pierwencewa, wy
stawiany obecnie w Małym Teatnz1, ~ztuk i o S. :M. Kirowie jak „For
teca na Wołdze" I. Kremlewa. która ujrzała niedawno światło w teatrze 
ku jbyszewskim (ostatnio wyróżniono zarówno sztukę jak i zespół tego 
teatru). Tą samą tematykę podjęło teraz kilkunastu młodych i utalento
wanych autorów. 

W dramaturgii teatralnej starają się autorzy radzieccy nie tylko ująć 
najwybitniejsze indywidualności świata politycznego Związku, ale rów
nież przedstawić czołowych ludzi tamtejszych z dziedziny nauki i t ech
nik i, tak między innymi kilku dramaturgów podjęło próbę napisania 
sztuki o wielkim reformatorze w dziedzinie nauk przyrodniczych, Ły-
sience. 

Władysław J. Dobrowolski. 
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T eałr Ziemi Opolskiei 

„SRODY LITER A CKIE" 

Przy p lanowan iu swej dzia!a lności D yrekcja T eatru Z iemi Opolskiej po
Jtanowi!a nie ograniczać się do pra c ściśl e t eatralnych. . T eatr na Ziemiach. . . z~
chodnich. a szczególnie na Opolszczyźnie, m a zadania da leko szeTsze, mz 1e 
okreslajq względy widowiskowe. Stąd wynika zainteTesowa.nie się T eat r u Z. O. 
lu dowq kulturą opolską, zbieranie mat~rialó~ e~nogra~tcznych. po wsiach 
opolskich, utworzenie sekcji szkoleni owe3, ma3ące3 szkolić nt~ ty l ko akt.OTa, 
ate i spolecznika-śivietlicowca, stąd też i organizowani e W t czoTów para
teatralnych p od nazwą „ STód Literackich" . 

Stanowią one już dzisiaj pewien dor obek Teat ru. Organi zow an e TegulaT
nie, od września 1948, w każdą drngą środę miesiąca, ~rzyjęly si ę w .op~lu, 
i zaczęly już interesować inne oś rodki. W e wrześniu więc dano .audyCJ~ .ttte
Tacką. poświęconą Warszawie. Z „Warszawą" ob jec~a! . Te~tr kilka mte1s~o
wości : K atowice, Zabrze, Otmęt, Niemodlin ... W pazdztern1ku poszed! „ ~ie
czór Autor ów S ląskich", dany w sali Pow. Rady Zw . Z aw. w Opolu. W !tsto
p a<i::ie m uzyczno-literacki „ Wieczór Twórczości Radzieckiej" , w . gru~~iu . 
w i eczór „ Mickiewicz, Spolecznik i Poli tyk" . Oba te wieczory, radzteckt 1 mic
k iewiczowski, powtar zane by ły k ilkakrotnie. W lutym V I. Sroda Literacka, 
n osi!a t ytul „ Wśród au torów opols ki ch", i zapoznała słuchaczy z u tw orami 
z X V II wieku, tudzież pracami L om py , B onczyka, Miarki, Jar onia i i n . 

Srody Literackie T eat ru Ziemi Opolski ej, stanowią t eż w zór i p r.zykla d 
dla świetlic, j ak t r zeba montować w i eczor y z materiałów. r 6zn o!ttych., 3ak ze
s trajać prozę, w ier sz i muzykę w j edną akustyczną calo§c. 

„MAŁA SCENA" 

Mala Scena" Tea t ru Ziemi Opolskiej należy już do przeszlo§ci, odkąd 
odd~ny zosta ł do uzytku w dn . 23 sty cznia 1949 r . nowo-odremontowa~ll 
()mach t eatralny w Opolu, przy ul . Traugutta 1. T y m nie m niej jednak na!ezy 
się jej w spomnienie i m iejsc e w dzi ej ach T. Z . O. 

Powstała ona z konieczności jako scena zastępcza, gdy rem~nt głównego 
umachu zaczął si ę przeciągać . Urządzono ją w sal i gimn astyczne3 _Szk ol.y n t 5 
w Opolu , pr zy u l. Miko łowskiej 21. W p rzys tosowa":eJ odpowiednio sah ~sta
w ion.o przenośną kons trukcję sceniczną. Konstrukc3a ta da się latwo P_rzew~eźć, 
i vstawić w każdej sali, mającej odpowied7!.ią wie lkość , dla Teatru więc Ziemi 
Opolskiej, jako teatru objazdow ego, stanowi on a cenny nabytek. 

Na tej to przenośnej „Ma łej Scenie" gra ! T eat r ;Zi emi Opo lskie~ w listo
padzie i grudniu 1948 r . i w sty czniu 194_9 ~· Gran o ~~te jednoaktów ki. „ Nawró
cony" B oleslawa Prusa, i „Pan Drops 1 3ego t rupa Jana B rzechwy. 

z „Malą Sceną" zrósl się szczególnie „Pan Drops i jego t: upa" . . Baj ka 
tci _ przen i esiona na scenę przez Irenę Byrską, w. ramac~ P_rymitywu 1 pew
n ej poufności „Małej Sceny" , szczególnie mile robt la w razeme. 

Ma!ą Scenę" pragnie Dyrekcja T. z. O. zachować i na przyszł?ść, jako 
11ce,,;ę pomocniczą, szczególnie d!a Sekcji Szkoleniowej T. Z. O. W kazdyn:i .za~ 
razie doda tnim j est i to, że u bogiemu w sale Opolu, .p rzy.by~a sala . ~ozltwa 
i pr zYdatna do różnych imprez, które poza teat r alnymi, 1uz się w me3 odbu
wa1ą . 
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FREDRO NA OTWA RCIE 

Od 23 stycznia 1949 r. T eat r Ziemi Opolskie j rozpocząl no„malną pracę, 

g rając n a nowej scenie, w gruntownie odremontowanym i zupełnie przerobio
r.ym gmachu t eatr alnym w Opolu przy u t. Traugutta 1. 

Rozpoczęto od k om edio-opery Aleksandra Fredry „Now y Don Kiszot", 
z muzyką Stanislaw a Moniuszki . Szczególnie do podkreślenia n adaje się to, że 
przy m ont owaniu „ Don Kiszo ta" zorganizowaną zostala t eż or~iestra, pod kie
r ownictwem prof . Hlady lowicza, k tórej utrzym anie sta l e zależy w dużej mie
r ze od poparcia czynnik ów samorządowych., powiatowych i miejskich Opol
szczy zny . Otwar cie teatru odbyło się bardzo uroczyście w rocznicę wyzwole
niu m iasta p rzez Armię Czerwoną. Na otwarciu obecni by li przedstaw iciel t 
Minist erstwa K u l tu r y i Sztuki z dy r. d ep. Wandą Padwą na czele, p rzedstawi
ciele Arm i i Czerwonej, wojewody górnośląski ego, sfer l iterackich i artystycz
nych oraz sprawozdawC1J p rasow i z Kat owic, Krakowa, Łodzi, Warszawy 
t W r oclaw la. 

W styczniu więc i lutym br. Teatr Ziemi Opolskie j dawal na przemian 
„Nowego Don K iszota" , oraz w ieczó r j ednoak t ówek : „ Nawrócony" Prusa 
i „ Pan Drops i j ego t rupa" Brzechwy, - tudzież w każdą drugą środę miesią
ca „Srody L iterackie" . 

W ROZJAZDACH . .. 

Sprnwa ohjazdów teTenu Opolszczyzny przez TeatT Ziemi Opolskiej jest 
przedmiotem glównej troski Dyrekcji. Bo pojechać gdziebądź, byle pojechać, 
I zaTejestTować w stat y styce „nowy wyczyn" , to ostatecznie nie sztuka .. . Ale 
co ten wyjazd dal terenowi, i czy w ogóle coś dal, to zupełnie inna sprawa. 

. W myśl zasady , wypowiedzianej na jednej z konferencji prasowych w Opo
lu przez Dyr. Tadeusza Byrskiego, że na kaź.dej wsi opolskiej należy tak grać 
jak w Warszawie czy w Krakowie, - tea t r nie chce wyjeżdżać w teren be.z 
odpowiednich przygotowań. A należą do ni ch - w pierw szy m rzędzie odpo
w i ednie sale. Muszą one być j asne, czyste, w zimie opalone. Potrzebne są więc 
pewne prace i k oszty - kt6're ponieść muszą odpowiednie czynniki miejscowe. 
Podkreślić tu należy, ż e te czynniki miejscowe nie bronią się nawet zbytnio 
przed wypelnieni em stawian y ch im wymagań. Ju.ż zwracają się niektóre za
rządy miast do Dy-rekcji Teatru o poradę, jak Temontować sale, czy Domy 
Kultury. 

Teatr Ziemi Opolskiej dal też ju.ż niejednokrotnie dowody, że spraw finan· 
sow ych nie stawia na p i erw szym planie. Do na j m ilszych też przeżyć artystów 
n ależą takie np . przedstawien ia, jak „ Wieczór M icki ewi czowski " we wsi Ro
,<;tkow ice, pod P rudnik iem , dany b ezpłatnie w odpowiedzi na samorzutnie 
przez mieszkańców przyslaną Teatrowi pomoc. Słowa polskiego ze sceny w y 
slucha lo tam ok. 1.000 lu dzi , którzy prawie wszyscy po raz pierwszy w ogóle 
w i dzieli - p olski t eatr. 

(hor.) 
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Z notatni~a teatralnego 

Nagroda Państwowa dla Leona Schillera 

Najważn iejszym wydarzeniem kulturalnym bieżącego roku było p rzy
znanie państwowych nagró'.i artystycznych. Nagrodę teatralną. otrzymał ~eon 
Schiller, reżyser i pedagog teatralny, dyrektor T~atru W?Jska Polsk1e~o 
w Łodzi. Wychow any w Krakowie, żyjący pod u r ok:em Stan:slaw a Wysplan 
skiego a poprzez n iego p od ur okiem wielkości Adama Mick:ewlcza! od sa mego 
i: oczątku swej pracy teat ra lnej wykazuje dążności reformatorsk:e. J ednym 
z najważniejszych jego n au czyc:ell był wielki r eformator s~eny Edwa_r~ G?r
don Cr a ig,· w któr ego piśmie „The Mask" pisał Schiller m. m . o Wyspianski~. 

Droga jego b iegn ie od Teatru P olsk:ego w War~zaw!e , _w którym spełniał 
różne funkcje, począwszy od k:erownika literackiego, a sk~nczywszy na a~om
pan iatorze, poprzez „Redutę" Osterwy, ~a~szaw_ski_ t eatr im. Bogusławs~1ego, 
kierow any razem z n im przez AndrzeJa l Zb1gn:ewa Pronas~kó_w, y.r11ama 
Horzycę i Aleksandra Zelwer owicza, - aż po żołnierski teatr 1emeck1, kt~ry 
po klęsce Niemiec dawał przedstawienia w środowiskach polskich Niem .ee 
północnych, Belgii i H olandii. · . . 

Sch ill er j est wyznawcą t eat ru i stylu m onumentalnego. J~go :v1elk1~ i~
scenlzacje przeszły do h istorii sceny polskiej, zwlaszcz~ lnscemz~cJa „K~1ęc1a 
P otiomkina" Tadeusza Micińskiego, „Dziadów ", „Kor d:ana", !'N1eboskieJ ko
med ii" , szekspirowskiego „K oriolana" i „Burzy" . S_c_hmer ~powiadał si~ wvra:t
nie po st ronie l ewicy pplitycznej , - dokąd przyw1odl ~o Jego radykallzT? spo
ł eczny, w sensie społecznoarty stycznym zaś głęboka n :echęć do natur alistycz
nego dr amatu m!eszczańskiego i uwielbienie rom an t yków . . . 

w sztuce Tretiakowa „Krzyczcie Chiny" ukazał now e mozh:wości wykorzy
stania stylu monumentalnego dla inscenizacji sztuk o głębo_k1m postępowym 
nurcie. Wierzył, że „now oczesny teat r m onumentalny, uwolmo.n y z pudla sc~
n icznego, wypr ow adzony n a arenę, pos :adający ruch~mą scenę ~ r_uchomy amfi
teatr, które będą mogły dostosowywać kształty swoJe do treści 1 formy w1do
w'.sk - na pewno taki teatr godnie pomieści w swoim wnętrzu i nowy dra
mat i nowych widzów" . 

A oto kilka wynurzeń Leona Schillera na temat teatru walczącego : 

J est n.eczą nlczm lern!e o'. ekswą , że naletne wśród sztuk Innych m iejsce przy
WTaca teatrowi ustrój utwierdzający się na tund.amencle nauki Marksa i L enina 
hołdujący raczej za dz1e u tyll t.a .yzm u społecznego sttuki nie pięknoduchowskie
m u n le arty51.0wsklem u estetyzm ow L, te d z ś przywiązuje s.ę tę samą wagę do 
repertua ru 1 do jego wykonania; te bOda j p:i raz p ierwszy obarcza się retysera 
wielką oopow ledz ..alnośc1ą wO'bec .państwa J wobec sipoleczeństwa . 

Cl któn.y zgodni z najpiękniejszymi a zapomnianymi tradycjami (Bvguslaw-
5kL. rom an tycy , Wysp'.ań.s kil ) sprawę sceny narodowej sceny ludowej tak powain.l.e 
traktuj ą wyznacz.a Ją jej mie jsce poczesne wiród ztuk innych. 

c zyn!' t.o służbę naszą trudną, lecz z.aszczytną . . 
N agrody przyznane p:> r.az p!erwszy w Polsce Ludzk>m teatru na rówr.1 z in

nym i artystam i mają znaczen•'.e don·-osle i symboliczne. 
Od tej chwi li tea tr zrównany został ze sztukami twórczym! 1. tą sam~ha~czjo

no go oó;i>JW eclz.l.alnośctą „pJleczną. te same wYl.lm!ęt.o •przed rum zada dz e o
we Tak szczy tn'e ipoj ę ta m isja teatru i.godna jest z naJplęknlejszym l t rad ycjami 
p olSkim l 1 1 ewoiucy jn)'ml zadaniami sz tuki d zls eJszeJ·, sztuki ludowej., wa czącej. 
soojallstycznej . • 

pn.yjmując z rąk Rzą<lu 1 społeczeństwa ple:wsze w dziejach naszych nagrody, 
pf%Yz.nane lu.dz.loro teatru, św.iad..:lm jestem mnleJsze;J wart.ości prac moich w p o-
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c;;arsona Kanina „Wczoraj. urodzony" w Państwowym Teatrze Sląskim. Re
zyserow~ł Edwar~ 2:yteck1. Na sceni e od lew ej Zbi slaw Pelc, Rudolf Gołę
b20wsk1, Kaz1mierz Lewick i, Janusz Z i ej ewski i Władysław Brochwicz. 

• 
~*:I;ft~a~ielami architektury i li terackim1 . Rozumlem , że J eśli 0 moją osobę 
n 0 0 z.ony ";>stal wy~llek w klerun twor zenia te&tru żywego, poUtycz
r:li!Ur;_,~~~ .~L'J.hęwte'gllo. tketótrra o ,Ulki teatr wołala , w warunkach, które na pełną ....., „ ~ a u n.e pozwala ły 

Co sl ę zaś tyczy Cl'pery nao»o"".el \llJ!:>Jc' cha Bogu.slawsldego za której w sta
wien ie w LC>d zl. w Częst ochowie . k11kakrotn le w Warszawie przed wyborami Yad 
czas święta ludowego i pcd cz.as Kongresu Zjedn:cz.en a (oraz w 17 m iastach ' ~z.e: 
chost.owacji) - S'lollca .pots.klej klasy rob a:n lcze j ra czyła mnie nagrodzić są dzę t 
zosta ł tu zlatany hold pierwszemu w P olsce bojownikowi o sprawę pastę-Pu i o wo!~ 
r.ość ludu jego wlecznle żywemu utworowi, k tóry dziś Je~zcz.e maże być wzorem 
widowiska rzetelnie ludowego - ll'le mn ~e 1 ll'llOjej Ins cenizacji. 

Przyjmując obydwie nagrody z a c·lągam wobec lc.h dawców wielki dług który zo
bowiązuję się S'Płac i ć z nadwytką . nie szczędząc slł m oich w p racy pedagog'czneJ 
publlcystyczneJ i teatrl!lnej . idąc krok w k l10-k z m a3am ! Judowymi p od przewo-'. 
dem PolsklaJ Zjednocz,onej Pa rtii Robatniczej w k ierunku międzynarodowe..., 
soejallzmu. ' o-

Z. S. R. R. 
Synteza pracy t ea t ·a lnej i filmowej to jedno z najciekawszych zagadniefl , 

które zajm~j e nie t ylko pracowników teatru i filmu, ale i szerokie rzesze 
publ!cznośc1. Moskwa dostarczyła nam przykładów, wskazujących na możli
wość a nawet konieczność istnienia takiej syntezy. Sprawia ona, że z jednej 
r. trony do dalszego u doskonalenia dochodzi gra aktora w f ilm ie oraz z dru
gie j - t ea tr ukazuj e nam nowe możliwości sceniczne. W tym kieru nku 
dz iała, . po~i adają c wciąż jeszcz.e ch?rakter eksperymentalny, Państwowy t eatr 
ł>ktorów f1l'?owych w _Moskw~e, pierwszy tego rodzaju w Związku R adziec
~i~, do ~torego ~krotce doJdą podobnt" teatry w Leningradzie, K ijowie 
: mnych Jeszcze miastach. 
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T ieatr Kinoak t!ora czyli TKA początkami sw ymi sięga okresu w ojny do
mowej . T r adycja współpracy t eatralnej i film owe j jest ,;, Związku Radziec
k:m dość od· egla i wiąże s ię j eszcze z epoką filmu n iemego. S. M . Eisenstein 
w jednym ze swych w ykladów w m osk iew sk im Instytucie K in em atografii 
r zeki dosłowni e, że „bez teatr u n ie można pracować w filmie". To co liczn i 
estetycy filmu zar zuc8j ą filmow i sow ieckiem u, mianow :cie przewagę p ier
wiastków te~tralnych w ekspresj i ak torskiej filmu , wyn ik a z jednej st rony 
z kie-· · pracy takich wielki ch pracowników filmu jak E isens tein , Kozin
ce v, Tr auberi:: lub J utkiew icz, z drugiej zaś ze spoistości obu dyscyplin. 
D opiero TKA m a popracować nad odteatralnien iem ekranu ! równocześnie 
nad pr zen iesieniem montażu filmowego do teatru , p rzeeskponowanego czasem 
w sta tyce. G dyby tylko ten fakt m ia1 potwierdzać koniecznosć 'stnien ia da
r.ego teatru, j użby to wystarczy ło, by pracy TK A przyglądać się z zaintereso
w an iem i gorącą aprobatą . 

W program ie pracy TKA da się wyróżnić trzy zasadnicze myśli : po pierw
~za fo r my teatralnej przeróbk i scenariusza filmowego d la potrzeb teatru 
(„Mloda gwardia"), po d rugie nasycenie ś rodowiska film owego odpowiedni ą 
a tmosferą gry t eatra lnej, po trzecie praca pedagogiczna i szkolna z zespołem 
t eatru. Najpłodniejsza okazała s! ę , jak dotąd, pra ca Ger aslmow owa, k tór y 
przedst awił w idzom scenariusz Fa diejew a „Młodej gwardii" w teatralnej for
m ie. P rzedstawienia „Młodej gwardii" w m alej sali TKA to duży krok n a
p rzód w kierunku osiągnięcia sy ntezy teatru i filmu. Widzowie siedzieli 
w teat r ze a czuli s ię jak w kinie, obrazy n astępowaly w filmowej kolejności 
I prawie w f ilmow ym inscenizacyjnym bogactw ie. 

Już w t ej chwili p r aca TKA przyczyniła się do realizacji wielu wsp ania
łych przedstawień , których inspiracja przyszła od strony filmu , i w ielu wspa
niałych filmów, które inspirował teat r. W tym ostatnim w yp dk u wspom
nieć trzeba f ilm „Kwestia rosy jska", k tóry przygotowała insceniza cj a znanej 
i u n as sztuki „Korzenie s!ęgają głęboko" , dokon ana przez Michała Room a . 

Cala ta sprawa dowodzi równocześnie , jak żywo i bujn:e rozwija się życie 
teatralne w Związku Radzieck im, jak nieustannie poszukuj e nowych dróg, 
stwarzając nie t ylko dla siebie, ale i dla całego świata nowe możliwości t ea
tr alne, przyczyn iając się do nowej chwały teatru jako sztuki. (js) 

Czechosłowacja 

Vlastislav Hofman: scena w sztuce 
„Adam Stwórca" Czapka, którego 
10-lecie śmierci obchodzlla Czecho-

słowacja w grudniu 1948. 

Ks1ąz"a o nowym teatrze czeskim . 
Nakładem organ izacji „Umieni lidu " 
(Sztuka ludu) w ydana zostala w prze
pięknej szacie graficznej księga po
święcona now emu teatrow i czesk iemu. 
Książka ta ukazała s:ę w związku 
z przeprow adzon ym jesienią ub. roku 
ogólnokraj owym konkursem teatral
nym w P radze (tzw. Divadelni żatva 
1948). We wspomnianym konkursie te
atrów czeskich i słowackich brały u
dział 34 zespoły, 634 aktorów, 37 reży
ser ów. Om aw ian a ks!ęga przynosi bo
gaty materia ł spraw ozd aw czy, infor
m ac:i:'. jny i krytyczny dotyczący same
go konkursu, ale zasadnicza jej t reść 
jest znacznie szersza , gdyż obejmuj e 
ona całą problematykę współczesnego 

te atru czeskiego, k tóry od roku prze
chodzi okres głębokich zmian. Zmiany 
te mają znaczenie ogólnoartystyczne, 
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a przede wszystkim prowadzą do szerokiego spopularyzowania teatru wśród 
mas. 

Czołowe czeskie pismo t eatralne „Divadeli zapisnik" przynosi w swo~m 
ostatnim num er ze obszerne omów!enie łódzkiego przedstaw!en:a „Igraszek 
z diabłem" Jana Drdy, wystaw ionych w inscenizacj i Leona Schillera. Autor 
omów!en:a, dr Jan K opecky, dramaturg Teatru Narodowego w P radze, ocenia 
przedstawien!e wysoce pozytywni e. Artykuł ilustrowany jest dużą ilością do
brych, doskonale objaśnlonch z'c:ljęć . 

T eatr E . F. Burlana D. 49 wystawił ostatnio praprem: erę czesk!ego autora 
K. Beniszka pt. „Milion Danielów" . Krytyka ocen i ł a sztukę surowo. Inną pre
mierą t eatrów prask ich jest sztuka młodego auto r a czesk!ego Zdeńka Blahy 
pt. „Pokój", którą wystawia Teatr Miejski na Vinohradach. (zh) 

Francja 

Gdy odbędziemy wędrówkę po teatrach Paryża, zadziwi nas przede 
wszystk!m fakt generalnego szturmu na t eatr, jaki przypuszczają kolaboracjo
niści i oportuniści okresu okupacji, pewn ie czujący się w dzisiejszych warun
kach politycznych, n arzuconych ludowi francuskiemu przez r eakcyjne rządy . 
Jean Giono i Sacha Gu:try przede wszystk!m. „Proces Oskara W!lde'a" tego 
ostatniego n . p. to niepr zyjemna apologia homoseksualizmu w i m!ę miłości. 

Na uwagę wśród· tylu różnych nazw!sk i faktów w sensie artystycznym za
sługuje jedynie Henri de Montherlant. Jego „Pan z Sant:ago" to pochwała 
poddaństwa, a zatem próba usprawiedliwienia samego siebie, skoro autor tej 
sztuki w roku 1940 służył jak mógł, t o znaczy całym sercem, Hitlerowi. P!sząc 
Htukę tę w roku 1945, pokładał w niej podobno w ielkie nadz!ej e polityczne. 
Wystawiona w roku 1948 ukazuje jednak już nic w!ęcej ponad dz!ej e szes
nastowiecznych reakcjonistów, wychodzących powoli ze swej skorupy. Dzi
siejszy komentarz do tej sztuki może być tylko taki, że rzecz ta, t ak p!eczoło
wicie ukazywana i wznaw iana we Francj i, bardzo chyba musi iść na rękę 
i: olityce paryskich Trumanów i Marshallow. Na tej samej lin ii politycznej 
leży też paryska inscenizacja „Kap:talu" włoskiego kolaboracjonisty Curzio 
Malaparte. Sztuka ta osnuta na tle życia Karola Marksa stanowi złośliwą de
formację jego poglądów. 

Teatr francuski , który do nas po wojnie przyszedł przede wszystkim 
w formie t . zw. teatru poetyck!ego w osobach twórców takich jak Giraudoux 
czy Annou'.lh, przechodzi wyrażny kryzys, którego nie przesiani wspaniała 
rutyna n ie wychodząca jednak poza zakres techniki, formy. Kryzys to natu ry 
ideowej, co potw ierdza raz jeszcze zasadę, że sztuka zawsze płyn'.e w nurcie 
wydarzeń politycznych narodu, bo z narodu i dla narodu powstaje. Gdy zaś 
po odbyciu wędrówki po teatrach paryskich postaw'.my znak równania mię

dzy narodem a masami robotniczymi, walczącymi krwawo o prawo do życia,, 

zrozumiemy doskonale tragedię teatru francuskiego. (pg) 

Niemcy 

W repertuarze scen berlińskich w idzimy ostatnio następujące pozycje: 
Nowa sztuka Berta Brechta „Mateczka Courage", sztuka węgierskiego autora 
Juliusza Haya, grana pod niemieckim tytułem „Haben", „Czajka" Czechowa. 
Ze statystyki warto wynotować, że Lessinga „Natan Mędrzec" osiągnął dotąd 
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190 przedstawień, Zuckmayera „Kapitan z K oepenlck" 120, Moliera „Świę
toszek" 100, S chillera „Intryga i m:..łość" 85, Szekspira „Romeo I JuUa" 60, 
Sternhe!ma „Skrzynka" I Ostrowskiego „Wilki I owce" po 50, Szekspira 
„Miarka za miarkę" i J ansona „Volpone" po 40. 

Dużą rolę w reiiertuarze teatrów niemieckich odgrywają sztuki autorów 
rosyjskich. RozW')J !dei teatru ludowe&o w radzieckiej strefie okupacyjnej 
~ociągnął za sobą konieczność nadążenia r epertuarowego, w czym autorzy 
r adzieccy mają swój na jwiększy udział. Zarówno klasycy, a więc Gogol 
I Czechow, jak współczesna dramaturgia radziecka opanowują znowu sceny 
niemieckie, na których od roku 1933 panowały w rogie jej tendencje. 

Gorkiego „Na dnie" należało po wojn!e do najwspanialszych przedsta
wień berlińskich. Prasa teatralna niemiecka słusznie wskazuje na n ieWYzY
skane jeszcze możEwości r epertuarowe, jeśli o Gorkiego chodzi a wlęc 
w p!erwszym rzędzie na j ego „J egora Bułyczowa". Długa jest lista współ

czesnych dramaturgów r adzieck !ch, 
którzy przew!nęli s !ę przez sceny nie
m!eckie, od Korniejczuka po Katajewi> 
i Leńskiego, od Swietłowa (oczywiście 
„Bajka", grana w Berlinie pod ty
tułem „Z ł o t a d o 1 i n a") po Mar
szaka (oczywiście „Dwanaście mies:ę 

cy") . Do powodzenia sztuk radZ:eck:ch 
autorów przyl!zyniły s:ę także wspa
niałe inscenizacje jak s:monowa 
„Kwestii rosyjsk!ej" i „Pulkown:ka 
Kużm!na" a zwłaszcza P iehowa „Wy-
.spy pokoj u", gdy po r az p ierwszy chy
ba od czasu wojny galer ia be rlińska 
wyraźnie podkreślała swoją aprobatę 
dla interpretacji i ideologii sztuki. Ra
dzieck ie sztuki rewolucyjne znalazły 
tu n:emnlejsze echo, szczególnie zaś 
Iwanowa „Pociąg pancerny 14-69" i Wi
szn:ewsk!ego „Optymistyczna trage
dia". 

(wisz) 

„ Optymistyczna tragedia" Wsiewo
loda W lszntewskieQo ądniosia w i el-

kie triumfy w Berlinie. Przekladu 

na język niemiecki dok onal znany 

antyfaszystowski pisarz niemiecki, 
autor wieh.c. sztuk teatralnych, gra-
nych także przed wojną na scenach 

po lski ch, Friedrich Wolf. 

Holandia 
P rzyznano tu nagrody za najlepsze holenderskie sztuki teatralne. Nagrody 

przydzielane przez zrzeszenie teatralne De Koepel, nie były przyznawane 
od roku 1943. Nagrodzono „De Ring en de Kelim" Margareet Roselaar 
i „Rokoko" Jana van Lumeya. 

Przydzielenie nagród i wyróżnienie dalszych trzech sztuk było wielkim 
wydarzeniem kulturalnym Holandii. Przypadło ono na okres wzmożonej akcji 
„Związku przyjaciół holenderskiej sztuki dramatycznej", dążącej do zapeł
nienia scen holender sk ich sztukami autorów holenderskich. I tu s:ę bowiem 
daje odczuć niemile inwazja sztuk małowartościowych amerykańskich, no
szących za to znamię scenicznych beststellerów. „Związek przyjaciół" wezwał 
autorów holenderskich do zgłoszenia wszystkich posiadanych w rękopisi e 
sztuk, nad których przydatnością sceniczną I ew. możliwościami przeróbek 
zastanawiać się będzie specjalna komisja autorów. (ki) 
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Włochy 

Włochy nie znają ins tytucj i naszych teatrów państwowych. życie tea-
1ralne znajduje się tam w rękach spółek najczęściej prywatnych, które 
schlebiają gustom publiczności, znaj-
dując się przeważnie pod wpływami 

silnych finansowo agentów teatralnych 
Ameryki. Tu też leży źródło nieusta
jącego kryzysu teatru włoskiego . P rze
łom w tym stanie uczyniły przedsta
wienia małego stałego teatrzyku w Me
diolanie. Za jego przykładem poszło 

kilka teatrów w Bolonii, Florencji i 
Rzymie, skupiających postępowe siły 
aktorskie. 

W r oku 1948 wielkim powodzeniem 

na scenach włoskich cieszyła się sztu

ka napi!'ana w na rzeczu neapolita11-
skim „Le voci di dentro" (Glosy we

wnętrzne). Autor tej sztuki Edward de 

Filippo wystąpił w niej równocześnie 

jako odtwórca jednej z głównych ról. 

„L'Instituto Nazionale del Dramma 

Ant!co" przy"gotował do realizacji k il 
ka dzieł literatury starożytnej d la sta
rorzymskiego teatru w Ostii oraz jed

nej z świątyń greckich w P aestum. 

(B rz) 

Sztuki rosyjskie odnoszą sukcesy 
w całym świecie. O to scena z Cze
chowa „ Wiśniowego sadu" w jed
nym z t eatrów r zymskich z Sarq 
Penati . -w obecnej sytuacji t eatru 
wloskiego sztuka dramatyczn a ro
syjska stanowi próbę rntunku i 

naprnwy. 

Szwecja 
Najważniejszym wydarzeniem teatralnym Szwecji to stulecie urodzin 

wielkiego dramaturga i powieściopisarza Augusta Strindberga. Uroczystości 
odbywały się nie tylko na terenie . teatru czy literatury, ale i w kołach 
malarskich, bo Strindberg był także malarzem, .czego dowiodła wystawa jego 
dzieł malarskich. Prasa socjalistyczna I komunistyczna podkre.Slila z prze
kąsem, że Strindberga sławią dziś ci sami, którzy gnębili go za życia małymi 
honorariami i cenzurą i że wielki pisarz sympatiami swymi był zawsze po 
~tronie pracującego ludu. 

Wystawa fotograficzna „Strindberg a dramat sceniczny" to jeden z naj
ciekawszych momentów uroczystości. Rlksteatern w celu uczczenia rocznicy 
przygotował „Taniec śmierci" Str indberga, z którym objeżdża najmniejsze 
miejscowości Szwecji. 

August Strindberg urodził s ię 22 styczn.la 1849 zm . H maja 1912. Jego utwory 
dramatyczne I powieściowe otwierają nową kartę w historii literaiury l teatru 
SZ\\'C-dzklego. TwórC"Z.ość jego miala <llbrzymJ wpływ na późniejszy rozwój drama
tu naturallstyczneg-o. symbolistycznego 1 ekspresjonistycznego. (Wisz} 
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Wielka Brytania 
Propaganda Szekspira n ie ustaje w Anglii. _Teatr Bedford Theatr~ w Lon

dynie od 31 stycznia, w szlachetnym zamiarze spopulary~o_wama t.eatru 
Szekspira wśród najszerszych mas, rozpoczął cykl przedstaw1en szekspirow
skich przeznaczonych właśnie dla tych szerokich mas. W programie . znalazły 
się n~stępujące sztuki: Kupiec wenecki, Makbet, Wieczór trzech króh, Otello. 
Wiele hałasu o nic, Król Lir, Wesołe kumoszki z Windsor u . 

Nakładem Heinemanna wyszedł z druku_ zbiór sztuk ~eatral~ych autora 
znanego dobrze i u nas J. B. Priestleya. i:'riestley spowiada się ~ słowie 
wstępnym do wspomnianej książki ze swoich poglą~ów na teatr 1 sztukę 
dramatyczną, komentując także, zarówno ze stanowiska artystycznego JBk 
i społecznego sztuki pomieszczone w zbiorze. 

W Szwajc'arli natomiast wyszła drukiem ostatnio sztuka Bernarda Sha~va 
p. t. „Dziewczyna murzyńska w poszukiwaniu Boga". Jest t~ siódmy JUZ 
przekład tej sztuki w wydaniu książkowym. Sztuka ta poprzednio grana była 
w teat rze zuryskim. 

SCENOGRAFIA 
ZENOBIUSZA 
STRZELECKIEGO 

W Katowtcach w Państwowym Ted 
trze Sląskim odbyla się wystawa 
scenografii Zenobiusza Strzeleckie
go, który projektowa! m. in. deko
racje i kostiumy do „Jak wam się 

podoba". 

Gnrcia di Lorca · Krwawe god11 

Molier: Grzegorz. Dyndała 

Szekspir : Hamlet 
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Zeszyt pierwszy .,Wieczorów teatralnych" ukazał słę w związku z p.re
mlerą „ Dobrze" WłOdzimlerza Majak.owskiego · 1 zawierał następujące a.r
tykuły : 

Wilhelm Szew czyk: ReW'Jlucyjny afisz. - And rzej Wyd rzyński : Przyjdź 
pan z.a stro la t to pogadam y . - An toni Isbach: Ma j akow ski p !>zy skal c a ły 
św.at . - Aleksander Widera: -MCHAT j ubllat . - D rog owskazy teatru rosyj
skiego. Zeszy t z.aw!erat 5 11'u5tracll. Do nabyol.a w cenie z.IDtych 50 w Se
k retariacie Państwowego Tea tru Slą lego. 

• 
zeszyt d rugi .,WieCUIT6w teatralnych" ukazał s(ę w związku z premie· 

ram i Kan lna ,.Wczoraj u.rodzony", Shawa . Szczyi:ll zaułek" 1 Szekspira 
„ Ja.k wam się poooba" 1 zawierał następ.ujące artykuły: 

Czesław M'losz: O przekladaeoh. - W!llam S z.ek"J>lr: Sonety o p r zy j atnl 
- Krystyna Berw'.ńska - Gogolewska: Festiwal szekspirowski w Stafford. 
- W ilhelm Szewczyk: W k ręgu dwóch teatrów . - Morozow , Or dyński , 
Lawson l Shaw: Perspekty wa am~rykańska . - Z notatn ika t.eatralnegio. 
Zeszyt zawierał 17 ilustracji. Całlrow'.ole wyczerpany . 
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NAGROBEK BIELAWSKIEMU POLOŻONY ZA ZYCIA 

Tu le-ty Bielawski. szanwjcie tę ciszę, 
Bo jak się obudzl, k omedyq na.pisze. 

K a j e tan W ęg:l.erski (1735-1878) 

NA KRYTYKOW 

N iech jeszcze ddbre niebo :ym F'Olskę obdany , 
By m !ata m niej krytyków. a w ' ęcej pisarzy ; 
Bo z naszym gosp:da rstwem pod.ObleńS'lwo mają: 
J eszcze drzewa nle wzrosty , a j uż wyc : nają . 

A n to nł G 6 re ck l (1787 - 1361) 

WIELKI TEATR 

Swlat teatrem, gra w szyS'l'lro, ak t.orowie wszęd:zle; 
K to rde .g ra., może p at rzeó, a le pla'c'lć będz.le . 

J 6 z e t D y -o n l z y M i n a s o w i cz (17112 - 18łll) 

HAMLET 

- „Być albo m e być ! . . o to j est py tanie, 
· Gdy anl tuta j , ni ta m ezczęśc!a nde ma l" 
Otella n a to : ,Chodźmy na śniadan i e . 
Rozwlążem -późn !e j t o w iei.kie ip1 obiema". 
I Hamlet poszedl - - -

K a. z I m i· e r z G l i ń s k i (1850 - lS20) 

NA JEDNEJ Z NOWYCH S•ZTUK 

W antr&kc'.e jed nej z na~zych sztuk 
spytat mnie Francuz : „co to Jest ?" 
Cóżem mu na t o odrzec mógł? 
Sz~pnąlem skrom n·le , , C 'est u".le piece." 
K l'oś ol>ok zaklą ł słowem :ciem. 
„To p ies?" zawrzasną!. „T o pod psem!" 

Stanisław Jerzy L ec 

Bywałbym w teatrze 
N ie ostatni, 
Ale mnie przeraża 
Problem sza tni. 

Grotny problem sza tni 
M n.·e przeraża . 
B o proszę posłuchać 

I uważa ć: 

Jlrl: panicznym s'trachem 
M nie napawa 
K on!ec p rzed;;tawi.enia.. 
Swla t.lo, b rawa. 

Od tej c<hw~ll bowiem 
Wpadam w matnię 
O to mam p rzed sobą 
Straszną szatnię. 

Tłum s:lę ku niej rzuca 
z wrzaskiem dzikim . 
Depcząc m l po n ogach, 
Rwąc guziki. 

PROBLEM 

S trat jej powler-rono 
S :rasznym , Jędzom" 
• • • , tym właśnie ,.jędzom" 

Tlumy pędzą. 

A te s-tras·zne , jędze" 
Naumyślnie 

Czekają. aż do nich 
s:ę doclsnę. 

A gdy się doe:lsnę . 

Wt.edY du.mn~e 
Mów ! ą: - T en numerek 
To nie u m nie -

Stłamszony, z.gnieciony 
I S'koopll.IIY 
W '<l ad am wm-eszcle palto. 
Ll1ę r.iny. 

Patrzę w lu stro, w ocz.a<m 
Mi &:.ę tr<>i, 
Pa l:O, ov.-szem . ładne, 
Le~z n ie moje. 

Drukarnia nr 9 Spółdzielni Wyda\'lniczo-Ośw ialowei •Czyle lnlk.• Katowice . R 019533 

FH AK1CF. : Wll H'ELM SZEW CZ YK 
P A~S T W OWY TE A T R Ś L Ą5Kl W KA 10 WICACH 
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MATERIAŁY WEŁNIANE 

WITOLD KRYSLAK 
Katowice , ul , Daszy11skiego 3, tel. 31 7-60 

KAPELUSZE 

KOSZULE 

KRAWATY 

CU KRY. CZEKOLADY, CIASTKA 

PO LE C A : F I RMA 

" 
DA N U SI A " 

KATOWICE, RYNEK 11 - TELEFON 312-31 

Materiały wełniane, jedwabne, 

kretony, konfekcję męskq i dom

skq. swetry, blezery oraz wszel· 

kiego rodzaju galanterię poleca: 

FIRM A 

BOROWIECKI JAN 
I 

CISZEK KAZIMIERA 
Katowice. ul. Daszyńskiego róg Korfantego 9, tel. 317-92 

J\aw.Larni4 ... Cultlernta !e-atrClftta 

MAŁA SCENA 
Katowice, ul. W.· Korfantego nr 4 

Telefon nr 332-49 

Rendez-vous Publiczn'ości Katowic 

POLECA: WYŚMIENITĄ KAWĘ, WYBOROWE CIASTKA 

LOKAL CZYNNY DO, GODZINY 11 
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» JU B l ·L« wł. Stanisław Limkowski 
KATOWICE. ULICA 3 MAJA 10 - TELEFON NR 353-02 

Zeqarlt.I - Blżu•eria 

<1raz wszelkie w1.1rob1:1 ze złota i srelira 

1'upno - ~przedaż. 

Warsztat reperacyjn1:1 na mie js c u 

D.RUKARNIA NR 9 
SPÓŁDZ. WYD.· OŚW .•• CZYTELNIK" 

KATOWICE 
ULICA 3 MAJA 12 
TE L. 308-0 1 i 30 9-73 (WEWN. 08) 

Obuwie 

luksusowe, 

Kapce, 

Ranne 

pantofle 

PRZYJMUJE ZAl'l.ÓWIENJA I WYKONUJE 

CZASOPISMA 
KSIĄŻKI I BROSZURY 
W MAL YCH I WIELKICH NAKŁADACH 

w wielkim wyborze poleca 

FIRM A 

ST. SOLAK 
KATOWICE 

ulica 3 Maja 18 - telefon 341-41 

CEITRALIY ZARZĄD PAilSTW. PRZEMYSŁU KOISERWOWEGO 
DTilEll'.CJA llARDLOW& - ODDZ. W BYTOMIU. CHRZAlfOWSJCIEGO I b 

TELEFON NR 'Zl.-n - 26-23 

OllJLZ SEl.&DT HURTOWE 1 

Katowice, PlebiscTtowa 20 
Bytom, Browarniana l 
Chonów, 3 Maja 17 
lomaowiac, Żvmierskiego 16 
Gliwice. Plac MqcznT 17 
Ir.raków• Stradom 17 

PrudDUc, Armii Czerwone! 28 
Opale. Rynek 5 
Zakopane, Krupówki 651 
Biała-Krak., li listopada ~ 
Pszcsyncr, Rynek 19 
Koile, Św. Anny 9 

sprzedają w hurcie: marmolady, dżemy, soki owocowe, owoce, konserwy 
mięsne, szynkowe, pasztety, ealcesony, cynaderki l gęsi w puszkach oraz 
jarzyny suszone. kompoty, musztardę. grzyby, budynie, proszki do piecze
nia, zaprawy do wódek, ogórki kiszone i konserwowe, kapusie kiszonq, 
U W A G A : Wszystkie przetwory owocowe na białym cukrze! -

Przetwory mięsne o d u ż e f zawartości tłuszczu I 

Gdzie idziemy 
dzisiaj wieczorem 
tylko do 

CJJagate/J 
Dancing - Kabaret - Bar 

KATOWICE. ULICA PLEBISCYTOWA NR 3 
Telefon 333-03. 301-08 



CJ!(iracufum 
Kremy i olejki 
Puder w 6 odcieniach 
Szampon 
Kosmetyki specyficzne 
Zasypka dla dzieci 
Proszek i pasta do zębów 
Wody kwiatowe~ 

LfGvea 

G!ida 

Krem sportowy 
Pasta do zębów 
Krem matowy 
Woda lawendowa 
Puder dla dzieci 

Krem i szampon 

iADAt W PAłSTWOWYCB SILEPACB CBEMICZ•YCB 
POWSZECBBYCB DOMACH TOWAROWYCH I SPÓLDZIELllJlCB 

'------ ------ --------! 



PAŃSTWOWE TEATRY SLĄSKO-DĄBROWSKIE 
NACZELNY DYREKTOR WLADYSLA W KRASNOWlECKI 

Przggodg Albertusa 
Polska Komedia Rybałtowska 
Adaptacja Wand a Wróbl e mska 

OSOBY: 

Prolog I. 
Prolog II. 
Alber tus 
Pleban 
Wendetarz, handlarz starzyzną 
Rostrucharz, handlarz koni 
Pamphilus 
Kostyra l dworacy Pamphila 
Matyasz f 
Marancja, klucznica Pamphiia 
Zofka, dworka Pamphila 
Kucharz Pamphila 
Pacholęta na dworze Pamphila 
Bacchus 
Satyr I. 
Satyr II. 
Chłop 
Syn chłopa 
Dziady Chelpa 

Lag us 
Wyrwant 
Sztyła 

„ Pielgrzym 
Baby Guza 

Kromczonka 
Kałwica 

Władysław Brochwicz 
Zbigniew Stokowski 
Stanisław Winczewski 
Kazimierz Lewicki 
Michał Leśniak 
Piotr Połoński 
Bolesław Mierzejewski 
Zbigniew Kryński 
Zbigniew Stokowski 
Helena Rozwadowska 

- Maria Pawluśkiewicz 
Marian Jastrzębski 
Balet Tacjanny Wysockiej 
Władysław Brochwicz 
Marian Jastrzębski 
Adam Kwiatkowski 
Michał Leśniak 
Michalina Dąbrowska 
Kazimierz Lewicki 
Bolesław Mierzejewski 
Adam Kwiatkowski 
Zbigniew Kryński 
:Piotr Połoński 
Zofia l\'lichalska 
Halina Plłatówna 
Eleonora Erwanowa 

Dziady, Baby. Dworki, Dworacy, Satyry 

Reżyseria : Dekoracje i kost iumy: 
WANDA WRÓBLEWSKA ZENOBIUSZ STRZELECKI 

{W·ars21t.at rreżyserski) 

Muzykę skomponował: 
WITOLD KRZEMIEŃSKI 

Kierownictwo muzyczne: Lech Bursa 
Choreografia: Wanda Wróblewska 

L:
ntaż dekoracji: Antoni Underowicz - K ierownictwo kostium. 

damskiej i męskiej: Zofia Diakiewicz i Michał Walczak _J 
Modelator : Stanisław Możejko 


