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BIEŻĄCY REPERTUAR 

P~STW. TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI 
ul. Obrońców Stalingradu Nr 21 

• LEK ANDER OSTROWSKI 

., L .. 1 S" 
Komedia \\' 5 aktach 

FRYDERYK SCHILLER 

.. INTHl GA i MlŁO '( ·· 
Tragedia w 5-ciu aktach 

l<~RA CISZEK ZABŁOCKl 

Komedia w 3-ch aktach 

CHRYSTIAN ANDERSEN 

~KR<)LOW A ŚNlEC,U·· 
Bajka w 6 obrazach 

~ ---------~ 

W przygotowaniu: 

WlLLIAM SZEKSPIR 

,.PO 'KROMlENIE ZŁOŚNICY'' 
Komedia w 5-ciu aktach z prologiem 

PAŃSTWOWY T E ATR POWSZECHNY 
w Łodzi, ul. Obrońców Stalingradu 21 - tel 150-36 

DvrekJor i Kie1ownik: Artystyczny J CHOJNACKA 

ALEKSANDER OSTROWSKI 

»L A S« 
Komedia w 5 aktach 

Przekład JERZEGO JĘDRZEJEWICZA 

p R o G R A M 
KWIECIEŃ 1g54 R. 



KOMEDI PEŁNA GNmWU 

Sztukę, którą teatr na:z pncdstawb swojej widowni napisał Aleksan
der Mikołajewicz Oslrow·ski mając już za sobą dwadzi ścia cztery lat.a 
dzialalno,;ci pisarskiej przyno zącej mu u współczesnych imię świetnego 
rlrnmaturga a jednocześnie budzącej w pewnych sferach poważne nie
pokoje. Dla oficjaln~ch, ur1.ędowych czynników carskiej admlnist..t·acJi 
smic>Ch wzbudzany komL'Cliami O ;trowskiego bl'7.miał z.byt nleprawomyiil
nie: dość prl) pomri el. że już pierwsza komedia pisarza ("Kruk kruko
wi oka nie wykole') aż dwarwścic lat czekała na sceniczną rc.ali.zacj~. 
która na~tąpila dopiel'O w 1861 r ku po przeróbkach jakich autor do
konał na żądanie cenzury. Nie łatwiej dostawały się na scenę i inne ko
mćdie Ostrow.·kiego: ,.Intratna posada", na przykład, lat siedem, a „Wy
chow nica" cztery lata czekały na wysta-.;vienie i d~czekały się ~o 

V 1863 l'Oku. 

Przypomniane tu daty nas~wać mogą przypusU:zenie, że gdzieś oko
la 18131 roku w cenzurze carskiej powiały lepsze dla twórczości Os.traw
. kiego wiatry, że instytucja ta zmienila swój d pisarz.a stosunek. N<> 
plerwszy rzut oka można by nawet przypuszczać, że - być może -
•. l\\Órczości pisarw, w jego jdl.'OWcj postawie pojav.-ilo ::.!<: coś co 

.,, 1: .n nlem powita ty l.".l) nn I ki oficja! ne. Nie tak jed.Ttak . prawa się przed
s1Hw ·iła: aby v. łasci vie jq 1.rozurnieć l alezy przypomnieć sobie t.o, co 
cdał . IC. w Rosji carskiej w okresie o jakim mówimy. Pamiętamy, że 
włt1. nic po zątck sześćdzi~iątych lat ubiegłego stulecia były świadkiem 
poważn •eh - „libernlnych" jak mow'ono - zmian w państwie carskim. 
że w tym wlai>nic cz.1sie wydany został, mic;dzy ·nnymi, ukaz o zniesie
r u p dduńsLwa chłop{1w Wiumy t..ik.żc, :i:c wszystkie te re!ormy byly 
wynikiem długotrwałej walki rewolucyjnych demokratów rosyjskich 
'· ca rskim samowładztwem, które pod naciskiem narastającej w naro
dzi fali buntu musiało przystać na ów „liberalny" kurs. Swą działal
ności<\ pisarską o ·Lrowski uczestniczył w walce ze skostniałym ustrojem 
polec-.lno -politycznym, a więc możliwość swobodniejszej wypowiedzi 

arlyslycznej o jakiej wyżej wspominaliśmy, widzieć należy jako zwy
ci ~two pi.saTla i sił po.;tępowych nad cenzurą, a nlc odwt'Otnie. Czynniki 
•>fic.ialnc z.mu zone zostały do przybrania maski liberalizmu; nie na 
ulu· .- powiedzmy to sobie na margine_1e. 

.Jc„t rzec:-,(ą zi·ozumiałą, że reformy, na czele których należy postawić 
ukaz ;r.noszący poddaństwo w7.budziły u wielu uczciwych ludzi w Rosji 
winr~ w możliwość realizowania postępu społecznego, otuchę co do per-
pektyv: stojących przed narodem. Ostrowski będąc, jak się rzekło , je-. 

dn}'!Tl z czo!o\1\;ych przed.;Lowicicli postępowych sil społeczeństwa talda 
z nadzieJq wita' ów „powiew liberalizmu" i z uwagą śledził owoce tego 
w.zystkiego co zdawało się zwia~tować i·ok 1861, rok, w którym Oil'Om-

1 u m .;a i·o;;yJ.sk.iego chłop~lwa zo:aała przeni ·1ona k 1ąg inwt:in ar-U'.>· 
\"}eh majątków szlacheckich pod opiekę prawa, dostępując - jak s ~ 
dawało - wielkiego społecznego awansu . .La-" powstał \ · d1.'c i ·c la 

po tych nabrzmiałych wiarą i nadzieją W}da -z iach. 
Sama już hronologia zachęC.'.1 do tego b;i. pati-zeć na „Las" Jak nu 

próbC: kon!ron.t.acji owych nadziei sprzed dziesi(;;ciu lal z neczvwistości 
jak na artystyczna odpowierlź na pytani<.>: co d:i.ly nnrodo\ ;, ludziom 
lib ·alne reformy carskie? Wolno tak u lo:mnkować siq do komedii lym 
bnrdziej, że wbrew sw ·m upodobaniom w obrazow. niu . rod wisk..1 ku
p:cckicgo czy urzqdniczeg , w „L ie" O ·trowski umicjscnw;;, keję na 
wsi rosyj~kiej, którą najbardziej pueobrazić miały refomw 1. 1861 r ·u. 
Cóż dostrzegł, co pokazał nam <.utor \I' tym świecie będącym ośrodkie 
z.ainterevowań rosyjskich sił postępowych :;we!!o czasu? 
Pańszczyzny nie ma, Z()!;!ało po niej ,,·~pomnienie cic:źki · i przytłaCZ<>

Jące . . , ... Trudno sobie wyobrazić }ak nam :ie; życic ukladnlo .... Ted n tylkn 
miułyśmy sposób: przypodchlebić sic d1.iedziczcc, l~ić >i do niej, peł
zać u nóg jak płaz najpodlejszy„. Jak ta pańszczyzna ludzi wyko$11.la
wi " - móv.i klucznica lit , charaktccvzu.i:ic unki J:ikie k::ztal• 
towały jej życie i ją samą. Jakiż jest sąd Ulity o teraźniejszości? - py
tamy i odpowiedź dostajemy V\; tej . :unej scenie, w lej _amej kwestii. 
Oto ona: „Powiem tylko tyle, że d7ieje ·ię tu ludziom wielk·1 knywda 
Wsz~ic podłość" . Tymi ~lov.ry kwituje r syj;:ka chłopku -wój nwan · 
do pozycji chronionego przt /. prawo oby\1atela. 

W całej komedii nie znajdziemy łów am sytuacji, które:' w „posób 
wyraź.ny przeczyłyby sądowi v.rypowiedzianemu przez Ulitę. Bilans az·e
s;ęci .olecia, które upłynęło od momentu wpro\'.·adzenia „prtelomowych'· 
ieform znajduje w „Lesie'· następujące uogólnienie: nic się w życiu lu
dzi ni~ z.mienilo na lep z>?, i;nczęście ludzkie zależy nndal od kapry_ 1 

mo7.nych, nikczemność i obłuda, oszustwo i nantaż są nadal n jp wnicj
szyrni drogami realizacji ludzkich 1amierzeń, :1.cz rości i pro t h1 nadal 
nic zdają się na nic. „Tu ruidzą takic.> prawa jak w lesie" - zawob 
Nieszcza.stliwccw rozejrzaw zy ·ię po świecie otaczaj< cym Gut"TTIYó'IC<J. 
Plon tych „wielkich" przemian jakie przynió ·t tal· ocr." ·i\\"1 ny „duch 
liberalizmu" - to plon wielkiego ozczarowania. I me t:llco 1 oz.czaro
wani<'~ Zi!hartowany w walce o Po tęp 1 . prawicdliwość O•tro\\ ki n• 
poprW-WJC na shvicrdt..eniu, że :W\\· Jedz.i" nC' zo lały nadzie.ic; widz.i o 1 

także komeczm'ŚĆ dalszej nieubłaganej walki o zmianę po1~dku klad:'.l< 
w ust.a Pieti następujące lowa: „W U?n po;;ób móglby żyć l pies i kot 
- ale człowiek chyba m:i prawo do czego' lep zego". Prawda. w · owach 
tych jest więcej marzenrn niż świadomości mclod I celów walk!, z pew
nością jest w nich jednak gotowość do tej walki. 

Nam, patrzącym na ukazany w „Lesie" obraz z perspektyw)- o icm
dzie.sięciu przeszło lat brzemiennych w doświadczenia i dysponUJ cym 



LEKSANDER O 'TROW Kl 
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Komedia 

Przekład 
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ciu aktach 

JĘDRZEJOWICZA 

OBY · 

RAISA PAWŁOWNA GURYMSKA, wd)wa, bogata właścicielka ziemska 

AKSIUSZA DANIŁOWNA, powinowata Gurymskiej 

OLITA, klucznica Gurymskiej . 

KARP, lokaj 

ALEKSY SIERGIEJEWICZ BUŁANOW 

EUGENIUSZ APOŁŁONOWICZ MfŁONOW, sąsiad Gurymskiej 

UAR KIRYŁYCZ BODAJEW, sąsiad Gurymskiej 

IWAN PIETROWICZ WOSMIBRATOW, kupiec 

PIOTR, jego syn . . . . . . 

GENANDIJ NIESZCZATLIWCEW, wędrowny aktor 

ARKADI.J SZCZASTLIWCEW. wędrowny aktor 

EZYSERIA: Jadwiga Chojnacka 

ASYSTENT· Antoni Lewek 

Jadwiga Chojnacka 

Celina Klimczak 

Hilda Skrzydłowska 

Kazimierz Biernacki 

Leon Niemczyk 

Eugeniusz Stawowski 

Antoni Lev.•ek 

Marian Wojtczak 

{
Jarzy Act'1iak 
Kazimierz Dębicki 

Kazimierz Wichniarz 

Zygmunt Zintel 

SCENOGRAFIA : M~rian Bogusz 

KOSTIUMY . Aniela Filarowa 

KIEROWNICTWO LITERACKIE: Lech Budreck1 



w1edzą v prawach 1·0EWOJU poleczenstwa, tatwo puychodz.l zroz:urruec 
warunki w jakich żyją bohaterowie komedii. Wiemy, że to, co współcześni 
Ostrowskiemu nazywali ,,powiewem liberalizmu" było w swej i:tocie 
niczym innym jak mocnym, zwycięskim wiatrem kapitalizmu, który po 
obaleniu zasadniczej dla siebie przeszkody - paddań-:twa chłopów -
rozpoczął coraz mocniej i bezwzględniej !ormować życie car kiego pan
stwa i jego obywateli. Rozumiemy, że ograniczone do minimum refo1my 
roku 1861 nie pl"Zyniosły - bo przynieść nie mogły - n!c więcej jak 
tylko zmianę form zależności między ludźmi, zmianę form wyzysku, któ
rego po<fatawą stał się pieniądz a nie majątek ziemski. Rzecz jasna, ż'" 

w tej sytuacji życie Judzi nie posiadających ani pieniądz~. ani włości. 

nie mogło ulec istotnej zmianie, bo przecież trudno~ taką uważać coraz 
bezwzględniejszy, oie przebierający w środkach pościg za picniądzem-

Zdając sobie z te.go wszy lkiego sprawę podziwiamy ogromną prze
nikliwość Ostrowskiego, który nie dy_ponując naszą wicdz.1, potra.m 
jednak dojrzeć w życiu i ukazać w „Lesie", na losach WYCh bohateró v 
owoce kapitalizm.u w parę lat po jego tryumfalnym wkroczeniu do Rosji. 
Ci:y stosunki między bywałą w świec!e Gurmy ką a analfabetą Wosmi
bratowem nie są arty„tyczn)rm uo.gólnicnicm przewai:ti l<apitalisty nad 
właścicielem ziemskim? Czy rozpaczliwe szamotania się Aksjuszy i Pio
tra nie odbijają losów ludzi zbawionych oparcia o pieniądz? Niewąt

pl:wie tak, widzimy w „Le;-ie" świ..it młodego je zcze kapitalizmu 
rosyjskiego zdemaskowany z właściwą Ostrowskiemu bezwzględnością. 
~idzimy przejmujący, pra o,rdziwy braz życia, w którym strony mrocz

ne, ponure, przcważajn, '"" kt<lrym ~t."Z <:·;c-ie u~ys:kać można jedynie 
w drodze szczęśliwego zbiegu okolicmości. Takie to prawdy ukazuje nam 
wystawiana dziś komedia. 

Komedia? No tak, niewątpliwie. Nie raz i nie dwa wybuchniemy śmie

chem śledząc przebieg sztuki choć jednocześnie trudno nam będzl<' nic 
poddać się uczuciom oburzenia i gniewu. Po konczonym przrostawienlu 
napewno z ulgą uświadomimy sobie, że w naszym życiu inne niż w „Le 
!>le", rządzą praw.i. Przy IR.i okazji zrozumiemy też ina pe\vno na czym 

polegał ów niebezpieczny śmiech jaki - zdaniem cenzury - budziły 

sztuki Ostrowskiego u jego współczernycb ludzi , dla których świat 

„La.su' był ich właznym światem. 
Dzie lęć lat po zakończeniu pracy nad „La em•· 1..aczęły w Rosji dzia

łać pierw ze kólka marksi ·tows:kie; po n::istPpnych dzie ięciu latach Lenin 
rozpocznie prowadzić rewc-lucyjny ruch robotniczy do wallq z tym sa
mym ustrojem, który Ostrowski ukazał w wcj komedii. Wzbogacony 
świado ścią gniew Pieti stanie się niezwyciężonym orężem w walce 
o lepsze iutro ludzkiego życia, w walce, której Ostrowski oddał całv 
swój talent i pasję. Nam, ludziom rozwijającym wielkie o«iągnięcia wy
walczone w tym boju, Ostrowski jest szczególnie bliski - a jego sztuki 
nadal zostają naszymi towarz.yszami walki o szczęśliwe życie wszystkich 
ludi:!. EDWARD SZUSTElł 

WY KONANIE PLANOW 
PAŃSTWOWEGO TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI 

ZA ROK 1953 

Od ch\\-ili upaństwowienia tea.tru tj. od roku 1949 do roku 1952 Teatr 
Pow ·zechny w Lodzi znajdował się IX"awie stale w zakresie wykony
wania planów na ostatn im miejscu nie tylko rw. terenie Łodzi, ale wśród 
wszystkich teatrów w Polsce. 

Dopiero rok 1953 przyniósł zasadniczą zmianę w poz.ycjL naszego teatru. 
pierwszym rzędzie przyczynił się do tego wzrost poziomu ldoologicz

nego i artystycznego zespołu. 
W teatrze naszym, idąc za wzorem teatrów radzieckich, Wł p ierwszy 

plan wysunął się kolektyw, a wyniki pracy kolektywnej nie dały długo 
na siebie czekać. Ze>1pół teatru przystąpił do og61nopo iego wspólza
"7odnictwa między teatrami, podejmując szereg cennycll zobowiązań, 

sposród któr)llch należy wyró7nić dwa, mając z.asadnic-Ly wpływ n.a pr7.le

kroczenie planów teatru za rok 1953. 
Plerw„ze z nich to przygotowanie i wystawienie ponadplanowo bajki 

dla dzieci „Królowa Sniegu" - Andersena, zrealiwwanej pn.cz z.es.pól 
artystyczny ~ techniczny teatru prawie całkowicie poza zasadniczymi 
zajęciami. Wystawienie bajki dla dzieci przez teatr dramaty~y było 
pierwszym tego rodzaju po wojnie zakrojonym na szeroką skalę przed
stęwzięciem na terenie Lodli i pozwoliło zapełnić lukę w oddziaływaniu 
teatru- dramatycznego na najmłodszego widza jakimi są dzieci. Ponad 
100 prz.edstawień bajki „Królowa Śniegu" do dnia 30. IV. br. jest naj
lepszym dowodem potrzeby Jej wystawienia i slu.sznośei inicjatywy na
sz.ego zespolu. W rolru 1953 odbyło się 58 spektakli bajki ,,Krolowa śnie
gu", w tym 29 panad plan. 

Drugim ważnym zobowiązaniem zespołu było zrealizowanie 7 ponad
planowych przedstawie1\ w terenie sztuki współczesnej „Ludz!e z nasz.ej 
ulicy" w następujących miejscowościach: Chodaków, Piotrków, Toma
sz.ow, Łowicz, Pabianice i Zgierz. 
Dzięki wynikom osiągniętym w zakresie wykonawstwa planów 

w r . 1953 teatr nasz z.nalazł się na pierwszym miejscu wśród wszystkich 
teatrów dramatycznych w Polsce i otrzymał nagrodę oraz proporz.ec 
przechodni Zarz.ądu Głównego Zw. Zaw. Pracowników Kultury. 

WYKON ANIE PLANU REPERTUAROWEGO 

w roku 1953 odbyło ~ę w naszym teatrze premie["; 1) „Ludzie z na
szej ulicy" - Peter Karva , 2) „Dożywocie'' - Al. Fredro, 3) „Czarn!eclq 
; jego żołn lc1·zc" - Kazimierz orcelli, 4) „Awantury w Chioggi" -
Carlo Goldoni. 5> .,Fircyk w zalota h" - Franciszek. Zabloclti, 6) „Kr6· 



lowa Snlegu" - Andersen Chrystian. Na sztuk przygotowanych w ro
ku 1953 rue liCUic bajki dla d7.ieci Królowa $niegu" 2 sztuki są pozy

cjami współczesnym! - w tym jedna poMta - :i. z trzech sztuk klasycz
nych - dwie polskie. Poza tyr.1 grane były w r. 1953 dwie sztuk' stano
wiące żelazny repertuar naszego teatru, a mianowicie: „Intryga i miłość" 
-Fcydecyka Schlllera i .,Moralność pnru Dulskie j" - Gabrieli ZaP-Jhk '<?i. 

WYKONANI PLANU USŁUGOWEGO 

Plan przedstawień teatru zrealizowano w 110,4% dając ogółem 381 
przedstawień w tym 36 ponad plan. Plan widz.ów wykonany został 

w 134,1%. Przedstawienia naszego teatru oglądalo 221,336 widzów, co 
w przybliżeniu na jedno przed'tawienie stanowi 82,4% średniej frek
wencji, 
Należy podkreślić fakt, że w stosunku do roku 1952 glcbalna ilość 

widzów na przedstawJeniach naszego teatru powiększyła się w roku 1953 
o 47,2%. 
Ambicją naszego teatru je:;t osiągnąć w roku 1954 Jeszcze większą fre

kwencję na naszych przedstawieniach poprzez at.ale r06nący pczlcm 
ideologiczny i arty.styczny grany<:h sztuk. 

s p 

BIEŻĄ \: REPERTUAR 

TEATRU „MŁO D EGO WIDZA" w ŁODZI 
ul. • l oniuszkl Nr ła ( ·ala M . D. K) 

WILLIAM SZEKSPIR 

.. EN ()(~ \ I „E f 1 IJ EJ" 
Komedii.i \\ 5-ciu aktach 

(w wykonaniu ab olwentów P W.S.A. 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

..MIE. zc~zKl MODNE:. 
Kome.:łia w 3-ch aktach 

(w wykonaniu absolwentów P.W.S.A.) 

Biuro Organizacji Widowni - Łódź, Obr. Stalin
gradu 21 telefon 150-36 przyjmuJc zamów:enia na 
bilety ulgowe do obydwu teatrów (na miesiąc wcześ
niej \ godzinach od s, 13 i od 18-20. 

Kasa Teatru Pow~zechnego czynna przez cały ty
dzi ń od godz. 10-13 i od 16 do rozpoczęcia przed
stawienia (z wyjątkiem poniedziałków). 

Kasa Teatru Młodego Widza czynna w dniach 
przedstawień od godz. 1 O 1.'? ; od 1 fi do rozpoczęcia 
przedstawien:a. 
Przedsprzedaż biletów normalnych w „ORBISIE" 

Łódź, ul Piotrkowska 65. telefon 121-03. 
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Cena zł 1.50 
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