
MIEJSKI TEA R ROZ AITOŚCI 

Dyrekcja: Dobiesław Da 1ęcki 

PROGRAM 

Cena 25 zł. 

, ......•• ._ ................................................... ._~······················1 

i SEZON 1948/49 j 
............................................................ . ... ..........•..••. 



ZNAK 

Pl o 

DOSKONAŁOSCI 

IW 
BROWARÓW: 
OKOCIM 
Ż V IE C 
TV C H V 

LB LĄG 
GDANSK 
„Pl TOWS IEGO' 

N N V C H 

ORZEŹWIA I SYCI 

Nieco o reperluorze 

Z gadnienia tentraln gn repertuaru od dłuższego cza!u nic' przestają byi" 
u nas przediniorem :t.ywcj dy ku!ji. I nic dziwnego, RozlicznC'ś ć wymagań, 

jakie tawiam ' teatro .vi wo ec bezsprucznie 011romnej jego 1oli sp Ieczno-wy
chowawcze1, powofoje, że wfa,ciwe rozwiQZanie problemu nie naldy do naj
łatwiej zych z~:fan w diiedzinie naszrj pracy kulturąlr ei. Szczególne trudności 

oastr ·czai.i si• zwl.1szcza przy prnklycuiej realizacji tawianych sobie postula
tów . Jednoczesne pełnienie warunku wysokiej wartoaci artys•y•znej wybranych 
do wystawienia na scenie utworów i ich właściwej treści ideowej, wbrew pozo
rom jc,z.::ze tu nie wyararcza - jest zaledwie mniej łut> wi ·rei szczę liwym 
rozwi•1zanicm tcore1ycznym. W prakryce tearr, układaj.ie plan rcpcrruarowy, 
mu~i ię liczyć rakie z konkretnymi warunkami, w jakich przypada mu praco 
wa - przede w zystkim więc z charakterem i ljczebno'ci14 wojego ze polu 
artystycznego, tcchnicz„ymi możliwo,ciami oddanej mu do dyspozycji sceny, 
oo i wre zcic - co jak d tychczas, oie5tety, nie jest rzeczri na1obojc:tniej1zą -
względami finansowymi. 

Dla takiej placóV1k1 artyatycznej jak Teatr „Rozmaitości", który w sezo
nie mo:t.e przygocowa« do wy ra\\ ienia nie wi ccj niż 7 utworów, opracowanie 
planu r~pertuaro" ego spcłniaj ,1cego wszy tkie słu zne P"$tulaty stawiane dzisiaj 
teatrom w Polsce równało się niemal rozwi'lzaniu łamigłówki. 

Mr.he na uwad1e w zystltit: prudstawione wzgh•dy i okoliczno-ci, H -
rownictwo nas:?ego reJtru zJecydowalo si• siegn.1 do cych dziel dawnych i now-
zy h PCll~kiej i obcej dramaturgii, które w t~ki czy inny apo ób były i są wy

razem „ci-le artysrycznetto oraz - w zecokim tego słowa zna<.t.eoiu - ideo
wego post ,: pu. l taki repertuar chcemy 'prezentov11a ·. nowemu widzowi. Do ta
kiego repertuaru w naszym przekonaniu należ.1 i ,.Szelmostwa Scapina" Mo· 
Jiera i „Zemsta" Fredry. i „ mierć Tariclkrn.i" Suchokobylina, i „Sulkowsk1" 
Żeromskiego - pod warunkiem, oczy1vi,c.ie, wla~ciwej ich teatralnej inter
pretac•i. 

Pami 1ajqc o nowym widzu - o widzu r b11tniczym, dla kt rego zrozu
mia'e i bliskie b1:dzie ~·szy tk<', co w tcrdnieis7.o-ci i pnesrło ci z•znoczyło 
si· 1ako szczerze post• powe i prawdziv.ic pił knc, zwracamy i• równocześnie 

m1 11 do tych, którzy rrm na m so'il>q publiczno,i.; przy. zło ci - do mlu
dzie:!y Sr.id w na zym planie ,.bok wymienione1 jut „Zem~ty" i „Szelmostw 
Scapina" przepk·kny ut\\ór radzieckiego poety v.iettowa „Bajka". 

Populr.roy na polskich scenach Shaw w:upelni nasze zamysły na najblit
szą pr2.yszlośc;. 

STANISŁAW. R. DOHROWOLSKI 



Szeln10 tV\ra Scapi11a 
Komedia w trzech a Id ach MOLIERA w prze k I ad zie Boy-Że Ir: ń s ~ie go 

IJ OBY: 

A R G A N T, ojciec Oktawa i Zerbioety 

G E RO N T, ojciec Leandra i Hiacynty 

O K T A W, syn arannta, zalotnik Hjucynty 

LE A ND ER, ,yn Geronca, .:al< tnik Zcrbinecy 

ZER BI NET A, mn;emana cyganka, która o azu1e rk. Ar anta 

H JACY NT A, córka Geronta, zagmion i odD3le Dl 

S C A P I N, 1łu1ą..:y Leandra, hulrnj 

SYLWESTER, alutący kc wa 

N E R Y N A, pia~tunk:i Hjacynta 

K A R L O, awanturnik 

TRAGARZ I, 

TRAGARZ Ił, • 

Janusz Pal1:szkiew1cz 

T adeuu Surowa 

Jerzy Pietraszkiewicz 

Jerzy Rakowiecki 

Halina Kalinowska 

Anna Rakowiecka 

Tadeusz Fijewski 

Mikołaj Wołyńczyk 

- Helena Sulima-Jaszczołt 

- Józef Nalberezak 

„ „ 

Rzecz uzieje Slf;! w Neapolu 

Dekoracje : O TO AXER Re±ys;iria: JOZBF WYSZO.\ilR Kl 

Ewolucje taneczne: JADWIGA HR'! NlEWICr<A 



Żywy Molier'e 
Tajemnica cudownej dlugowicczoo~ci Molićre'a polega na tym, :te każda 

epoka odkrywa go dla siebie n11 nowo. Odnosi się to zwłaszcza do epok wiel
kich przewrotów w stosunkRch społecznych i w sposobach myślenia. Wówczas 
teatr dostrzega nagle z cał;1 oczywi lo~ciq to, czego już zre zt11 domyiilaJ i~ 

oddawn , Że mianowicie ten Molierc, którego aktorzy celebrowali od czasu do 
czasu „dla honoru domu" w~r6d draperii i k{lfumn jut wtzyatkicb ani zit.bi 
ani grzeje, Zaczyna sii;. wtedy szulrać nowego Molierc'a, wrac:iiąc do czytania 
jego komedii, gdyż posiada si..- pewno ć, że kryJiJ sii; w nich zadziwiające nie-
1podzianki. 

Oc:zywi,cie, tego nowego Molier'a nic odnajduje i•· odra7.u. Epoki wi~
kich przewrotów są zarnem epokam: wiel~ich niepokojów. Sztuka przeżywa je 
dlu;ej niż inne dziedziny i.yc1a . Nie dh1tego żeby minia odczuw niech ć 
do zachodzących zm:an albo tez żeby misia UpC>dob11nie do nieładu, jaVi C7.\~to 

towArzyszy rym przenosinom SI•' ludzkości z jednej er k1 w inm1. Wpro~t prze
ciwnie - zazwyczaj sztuka :za1m\,iada te zmiany na cłługo przed tym, zanim 
nast~pifl. Gdy nndcid11 towarzy~zy im wytrwałe t chi<tnie. A le przy całej wraż
liwości na wszystko, co w działaniach ludzi jest •minie, m;1drc i szlachetne, 
nic może odmienić ~wojej wlasncn natury. Za w naturze sztuki, leży 10, te 
swój „1tył", czyli wlisny ,posób widzenia I ujm wania r7cczvwiatości, zdoby
wa z wielkim trudem, Zaczyna mówić jrzykirm swojego czasu dopiero wtedy, 
kiedy ten czas wytworzy za~ób łów, służ.1cycb w1ekszo-ci ludzi do wyjaśnienia 
spraw świaca. 

Dzi!icjszy teatr polski dopiero ~zuka ·wojcgo Molicr'a. Tak. jak szuka 
swojego Shakcspcere'a, ~wojcgo SI wackicgo, czy s„oicb nowych pisar1" dr.ime
rycznych. Zdaje sobie sprawe ze wspaniałych zadań, j3kic mu stawie rzcczy
wistoś(', otwieraj ca ne oścież s:i c tcacr.1 Inc ludziom: którzy od nicda„ na uzy
skali prawo wstępu do kulcury. Rozurr.ic więc, 1c no~y Molicrc mu i do tych 
ludzi przemów1l ęzyksem tak ~\1 iehm, j&kbv t~raz pisał ~woje komeclie. 

Posrnki1vaoie tej świcto~ci - NO „ck pcrymcnt", kc61y toi przed dzi

aicj zym teauem. !'lic I~ ka im·,• siv ICRO Rio wa . Nic znw~:zc oz r 1c2a ono 
ubieganie si1: o ni zwvl<lo~ć formv. w jakie obfitował teatr mi1·dzy d\\ieme 
wojnami i jakie w postaci zalosny.lh niedobitków bi.1kaią sic ieszcze p nanycb 
scenach. Aktorzy w stożkow cvch knpeluszach, z wielkimi przyklejonymi nC'sami, 
poruszaj11cy sir; rytmicznie po „kompozycji przcstrzcnnc1" - ra~, to już na
pcwno przcszloś, .. Eksperyment d1i~icjszl'J<O teatru winien polegał wla-nic llJl 

zrzuceniu tych kapclu•zy i odtrąceniu nosów, aby uknała się nem znowu 
prawdziwa twarz ludzka. Tuki ck pcrymcnt jest potrzebny. Musi go dokonać 

każdy teatr, króry chce dd. iaj dobrze spclni1 ~wój obnwi. zek. 
W czll ie prób .,Srclmostl\' Scapina" zespól tej sztuki starsi sic zbli

żyć do tej m;idrcj i przenikliwej wiedzy o człowieku, jak11 wielki pisarz udzie· 
lał swoim najbacdzie1 beztroskim komediom. Teatr s.1dzil bowiem, że je,t to 
pocz01tek drogi, która prowadzi do odnolczicoia tywcgo Molierc'a, kia ylta 
w prowdiiwym rozumieniu tego Iowa, t. j. pisa_rza, który 1i1 · dot>1d nic z tarzał. 

h. k. 

Druk, „Pracn" W-wa Hoża 11. ll-46997 
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Produkctl PCIMlw. Fal:syki 
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