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11 ZAPORA" 

Sztuka Dybowskiego pod tytułem „Zapora" należy do tych 
utworów sceniczny h, które wypełniają w bardzo dużej mierze 
zadania dramatopisarskie i artystyczne i ideologiczne. 
Dybowski je t pisarzem współczesnym i dobrze wyczuwa tętno 
bi eżących wydarzeń , umie patrzeć na otaczaj ącą go współ

czesność, umie dopatrywać się w niej zarówno dodatnich stron, 
wielkich rzeczy, jakie dają historyczne imię naszej epoce prze
mian, jak też ujemnych postaci i wypadków, które zwalcza 
w swoich utworach, zawsze z wielką wiarą i zrozumi ałym 

optymizmem ukazuj ąc zwycięstwo dobra, prawdy i postępu. 

W <ród wielu sztuk Dybowskiego właśnie „Zapora" wytrzy
mała szczęśliwie nie j edną już premierę w niej ednym już 

teatrze. Może to właśnie jest najlepsza ze sztuk autora, z któ
rych zaznaj a miamy publi zność Bielska i Cieszyna. 

Opowiada nam ona o ludziach i wydarzeniach z przełomu 
•okupacj i i wyzwolenia, z wielkiego okresu powstawania do no
wego życia. Recz dzieje się na wsi podsądeckiej, ale ta przy
padkowa wieś j st u Dybowskiego j ak gdyby przekrojem pr~ez 
całe społeczeństwo. Dwa światy zwalczają si ę w utworze Dy
bowskiego - świat postępu, młody i szlachetny świat przy
szłości, który zadecyduje o jutrze Polski - i świat zacofania, 
zła, krzywdy, świat utylitaryzmu, który nie może si ę oprzeć 

zwycięsko idącymu nowemu pokoleniu, budującemu socjalizm 
na fundamencie prawd·.dwego patriotyzmu. 

Pomiędzy przedstawicielami obu tych kontr astowo róż

nych ś•viatów ukazuje nam autor niezdecydowanie, brak od
ważnego zdeklarowania s ię - a wszystkie te zagadnienia cha
rakterów i światopoglądów rzuca na tło wielkiego przełomu; 
końca okupacji hitlerowskiej i budowy nowego, wolnego życia 
w Pol ce Ludowej. 
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ZAPO.RA 
Komedia. w 3-ch a.kia.eh 

Weronika Trzęsowska - gospodyni 

Stefka - jej córka 

Marek Bryła inżynier 

Marcin Biały brat Weroniki 

Piet r 7.yna - służąca Trzęsowskiej 

Mar janna l . dk" T k· . . 
J agnieszka J - są 1a 1 r7.ęsows IeJ 

OSOBY 

' ł 

Wanda Jerzmanowska 

Irena Paradowska 

Bogdan Zieli flski 

Tadeusz Andruchowicz 

Maria Bakka 

Maria Zarembianka 
Loda Pilarska 

Stani sław Janiak - nauczyciel Witold Skrzypiflski 
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J ont k Kuternoga - muzykant Dariusz Wojciechowski 
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Cóż oznacza tytuł tej interesującej sztuki, którą Państwo
wy Teatr Polski w Bielsku-Cieszynie pokaże swej publiczności 

w r ealistycznej a pełnej inwencj i reżysera dyr. Włady sława 

Stomy. - Co oznacza ten tytuł „Zapora"? Jest on tytułem dwu
znacznym, bo zarazem określa istotną zaporę, która dla dobra 
całej okolicy powstaje wedle planów po tępowego bojownika 
o ład społeczny, dobro i sprawiedliwość - jak też wyraża 

symbolicznie, że właśnie ci wszyscy, którzy o to dobro, spra
wiedliwość i ład społeczny, o tę przyszłość walczą - każdy 

na swoim odcinku pracy i każdy w swoim zakresie - stanowią 

zaporę przeciwko wszelkiej r eakcj i, wstecznictwu i bierności, 
niezdecydowaniu i wszelkim hamulcom postępu. 

Niewątpliwie sztuka Dybowskiego cieszyć się będzie. w na
szym teatrze równym powodzeniem, jak na innych scenach 
polskich, na których dotąd była wystawiana. 

\'-l. z. 
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