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Galicja przed pierwszą wojną światową była jedną z najbardziej zaniedbanych prowincji polskich, znajdujących się pod zaborem Austro-Węgier. Słaby przemysł należał w ogromnym procencie do towarzystw zagranicznych lub spółek burżuazyjno-ob
szarniczych eksploatujących ubogi kraj, ziemia - do właścicieli
latyfundiów, lub rozdrobniona w stopniu większym niż w innych dzielnicach - do małorolnych chłopów. Rezultatem tego
stanu rzeczy był nieliczny i źle zorganizowany proletariat miejski i przysłowiowa „nędza galicyjska" na wsi.
Rząd austriacki ograniczał swoją działalność do podsycania waśni narodowościowych między Ukraińcami i Polakami, do rozła
dowywania ruchów narodowo-wyzwoleńczych rękami obszarników i burżuazji, której przyznano formalną autonomię. Ta autonomiczna sielanka była słabym i wątłym parawanem przysłaniają
cym twardą i nieustępliwą walkę klasową proletariatu wiejskiego i miejskiego z rodzimą burżuazją. „Gdybyś tu była ·i widziała pisał z oburzeniem Stefan Żeromski w roku 1892
w liście do narzeczonej - tę nagą głupotę, tę bezczelną podłość,
t0 nadużycie słowa, tę pompę idiotów - śmiałabyś się do rozpuku jak ja. Galicja - Kraków to niewyczerpane. źródło humoru,
lo po prostu sam humor, potrzebujący opisu. Dokoła nędza, głód,
ciemnota, a ci w swoich kontuszach i kitach". 2500 rodzin obszarniczych rządziło Galicją. Pod płaszczykiem Boguojczyźnianych
.frazesów grupa ta skupiła w swoim ręku niemal połowę ziemi
(ok. 40%), gdy w latach 1880-1914 w związku z pojawiającą się
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Gabriela Zapolska
(1869-1921)

co pewien czas klęską głodu, wyemigrowało z kraju na stale
przeszło milion osób.
W środowiskach wielkomiejskich rośnie w tym czasie na tle zacofania przemysłowego drobnomieszczaństwo. Nadaje ono ton
życiu swoją moralnością, zachłannością na pieniądze, zakłama
niem, obłudą, parodią zasad moralnych i 'społecznych. To środo
wisko stało się celem demaskatorskiej działalności pisarskiej Gabrieli Zapolskiej - środowisko Dulskich, Daumów i Żelaznej.
Tropiła ona obłudę z pasją żywiołową, bez wytchnienia, wolbrzymiając rolę przeciwnika, zadając ciosy, które nie mają odpowiednika co do siły i celności w literaturze polskiej, a nawet europejskiej tego okresu. Daleka od naukowej analizy społecznej, błą
dząc nieraz we wnioskach ogólnych na manowcach naturalizmu,
bez szerszych horyzontów politycznych - ta znakomita obserwatcrka życia umiała dzięki pasji walki wytropić najistotniejsze
słabości tej klasy i bić w nie bez wytchnienia piórem wyostrzonym przez nienawiść.
' \
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Gabriela Zapolska
w jednej ze swych ról
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Gabriela Korwin Piotrowska, znana w literaturze i teatrze
pod pseudonimem Gabrieli Zapolskiej, urodziła się w Kiwercach
na Wołyniu w rodzinie wielkoziemiańskiej. Mając lat 20 Gabrieh zrywa ze swoim środowiskiem i poświęca się zawodowo aktorstwu, występując do roku 1900 ze zmiennym szczęściem na niemal wszystkich scenach polskich (w latach 1890-95 występuje
m. in. w Theatre Libre w Paryżu u Antoine'a). W roku 1885
Zapolska wydaje swoją pierwszą książkę, zbiór nowel pt.
„Akwarele", który wywołuje ostry atak środowiska i krytyki
literackiej, towarzyszący odtąd całej jej twórczości Wśród gorączkowej pracy aktorskiej Zapolska pisze szereg oskarżyciel
skich powieści, demaskujących w sposób drastyczny burżuazyj
ny system wychowawczy („Przedpiekle"), moralność i obyczajowość mieszczańską („Małaszka", „Kaśka Kariatyda", „Sezonowa Miłość"), wydaje zbiór krytyk teatralnych („I sfinks przemówi"), nowel i felietonów („Menażeria ludzka", „Listy paryskie") - prace o nierównej wartości, obciążone wpływami mód
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Uerackich epoki. Dla sceny Zapolska zaczyna pisać dosyć wcześnie: w roku 1883 teatr lwowski wystawia jej pierwszą słabą
sztukę pt. „Jej pierwszy bal", później Zapolska przerabia na
scenę swoje powieści („Małaszka", „Kaśka Kariatyda"), lub nowele („Żabusia"). Do osiągnięć, które postawiły Zapolską w rzę
dzie najwybitniejszych pisarzy realizmu krytycznego, należą
znakomite obyczajowe komedie demaskatorskie:
„Żabusia"
(1896), „Moralność pani Dulskiej" (1906), „Ich czworo" (1907),
,.Skiz" (1908) i „Panna Maliczewska" (1910). Zapolska interesowała się także problematyką ruchu robotniczego i narodowowyzwoleńczego w sztukach „Tamten", „W Dąbrowie Górniczej",
„Na Sybir" i poświęca dwie sztuki problemom proletariatu ży
:lowskiego' w Polsce („Jojne Firulkes", „Malka Szwarcenkopf") traktując je w sposób pozbawiony szerszych perspektyw politycznych. Wszechstronna działalność Zapolskiej obejmowała nie
tylko ,sztukę aktorską, powieściopisarstwo, dramaturgię i krytykę teatralną. W roku 1902 Zapolska zajmuje się pedagogiką
teatralną (prowadzi prywatną szkolę dramatyczną); jest pierwszym pisarzem który zainteresował się sztuką filmową - w roku 1912 pisze i realizuje scenariusz filmowy np. „Niebezpieczny kochanek", prowadzi razem z meżem (Janowskim) własny
teatr; wywiera poważny i pozytywny wpływ na repertuar teatrów lwowskich i krakowskich, wprowadzając na sceny wielką
klasykę i arcydzieła modernizmu. W ostatnich latach bur:>:liwego życia Zapolska traci wzrok; umiera w zupełnym opuszczeniu i nędzy we Lwowie 17 grudnia 1921 roku.
3

Ostatnie zdj ęcia
Gabrieli Zapolskiej
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Sławę pisarską Zapolskiej ugruntowały jej znakomite komedie: „Moralność Pani Dulskiej", „Ich czworo", „"żabusia", i „Panna Maliczewska". Każda z nich była współcześnie „skandalem"
towarzyskim i literackim, „sensacją", która lotem błyskawicy
obiegała miasto, wypełniając widownię tłumem popleczników
autorki i jej zaciętych wrogów. Imiona bohaterów komedii, powiedzonka, charaktery i sytuacje stały się zwrotem potocznym,
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;urzysłewio.wym i .do dzisiaj słowem „dulszczyzna'" określamy
takie społeczne zjawiska jak obłudę moralną, kołtunerię, lęk
przed skandalem, ciasnotę umysłową i jawny cynizm drobnej
i wielkiej burżuazji. Znaczenie dzieła Zapolskiej nie osłabia fald,
że wyolbrzymiała rolę społeczną Dulskich i że jej spojrzenie
pisarskie, mimo niezwykłej celności obserwacji i znakomitej
satyry, kompromituje tylko wewnętrzna-klasową moralność
burżuazji, jest dosyć powierzchowne i obejmuje nawet w najlepszych utworach, dosyć wąski widnokrąg społeczny.
Dzieła Zapolskiej mimo wielu braków i wad jej pisarstwa do
dzisiaj pełnią ważną postępową rolę społeczną walcząc z pozostałościami „dulszczyzny" zakorzenionej mimo wielkich przemian społecznych i obyczajowych w świadomości wielu środo
wisk. I trzeba przyznać że Zapolska robi to znakomicie, z rzadkim mistrzostwem artystycznym „Wstyd powiedzieć" P.i>ał Boy-Żeleński ale ze wszystkich naszych współczesnych
komediopisarzy ta baba ma może najbardziej męski chwyt największą zdolność spojrzenia, najdalej posuniętą ekonomię scenicznego wyrazu i gestu. Od początku do końca, każde słowo
jest potrzebne, każde niesie nie licząc tych a jest ich bez liku, które iskrzą się samorodnym, nieodpartym dowcipem" (Flirt
z Molpomeną I). To są przyczyny dla których komedie Zapolskiej · nie pleśnieją dziś w lamusie historii literatury i nie są
wyłącznie dokumentem historycznym, ale w zupełnie nowych
w&runkach społecznych, pod osłoną zwietrzałych reliktów epoki, pełnią nadal w całej swej świeżości i pasji, misję demaskatorską na scenach europejskich.
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(Wszystkie zdjęcia G. Zapolskiej
ze zbiorów Ossolineum)
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Swietną i długą drogę przebyła na scenach polskich „Panna
Maliczewska" od lwowskiej premiery w roku 1910: Tę znakomitą sztukę, którą Boy uważał za stojącą wyżej od „Moralności Pani Duskiej", oparła Zapolska na prawdziwych losach
tysięcy dziewcząt, które w jej epoce garnęły się do teatru. O warunkach ich życia nieraz wspomina Zapolska w swoich felie-
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tonach: „Często padał na plecy snieg na scenie a nie wiadomo
było co wieczorem kupić: czy bułkę czy naftę, aby się roli
nauczyć... Trzeba niepospolitej znajomości swej własnej godności aby nie zwątpić i nie upaść pod ciosami szyderstwa i nę
dzy". To były wspomnienia wielkiej pisarki z czasów gdy sama
występowała w objazdowych teatrzykach w Galicji. Krytyka
mieszczańska i niektóre inscenizacje usiłowały niera~ osłabić
siłę zaciekłego oskarżenia rzuconego burżuazji przez Zapolską
w „Pannie Maliczewskiej". Pokazywano czasem Stefkę jako ofi_arę egoizmu mężczyzn „w odwiecznym sporze płci". Czasem była
to historia dziewczyny z półświatka, profesjonalnie uwodzącej„„„
i rujnującej statecznych ojców rodzin. Nawet sam Boy Żeleński
uważał Maliczewską za „gryzetkę teatralną" którą czeka ulica
lub „„ przekształcenie się po udanym małżeństwie w nową panią
Dulską. Żartował, za jednym z współczesnych mu krytyków, że
w sztuce tej Zapolska walczy „o poprawę warunków płacy
i pracy dla utrzymanek". Dojrzał jednak za drobną napozór
historyjką o upadku dziewczyny tęskniącej za szczęściem i dobrobytem niebezpieczeństwo oskarżeriia rzuconego klasom
uprzywilejowanym przez milionowe rzesze proletariatu (Flirt
z Melpomeną II).
Sprawa Stefki Maliczewskiej odczytana współcześnie i oczyszczona z fałszywych tendencji mieszczańskich - to dramat dziewczyny z ludu, która dążąc do szczęścia, do światła, do ludzkich
warunków egzystencji, wreszcie do pracy zgodnej z zamiłowa
niem - w starciu z egoizmem, obłudą i „. filantropią burżuazji
i:tacza się na dno społeczne . Przeciwnikiem Maliczewskiej w walce o godność ludzką jest „daumizm", wyższa forma „dulszczyzny". Zapolska z niezawodną precyzją sprawdza na losach Maliczewskiej prawdziwą wartość wszelkich słów o godności ludzkiej, jakimi szermują Daumowie i Boguccy. I demaskuje bezlitośnie każde kłamstwo. W świecie gdzie na górze rządzi egoizm
i obłuda uprzywilejowanych a na dole biologiczne i bezlitosne
„prawa dżungli", nie ma miejsca na elementarne prawa czło
wieka!
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Premiera 19 lipca 1955 roku w Teatrze Polskim

Sabina Wiśniewska (Daumowa) i Halina Wolif
(Hiszowska)

,

Niegdyś „Pannę Maliczewską '-' uwaiano za skandal towarzyski
i obyczajowy, gorszono się nazywając ją sztuką „niemoralną".
Dzisiaj patrzymy na nią na pewno inaczej. Patrzymy, jako na
jedną z licznych, z bardzo licznych spraw ustroju, który mamy
•
już za sobą. Nie potrzebujemy ani potępiać ani wybielać Stefki
Maliczewskiej ; ocenę moralną dała nam sama Zapolska, któr'.l
jest dość wielkim pisarzem na to, aby sprawę zagubionego
wśród burżuazji i lumpenproletariatu człowieka, uczynić przejmującą zarówno tam, gdzie zasługuje ona na współczucie jak
i tam gdzie budzić będzie odrazę. I jeszcze jedno: nie dziwimy
s1ę dzisiaj pesymizmowi Zapolskiej i cynizmowi Boy'a. W ustroju w którym tworzyli, sprawa panien Maliczewskich zazwyczaj
kończyła się katastrofą . Ale zawzięty ~ nieustępliwy protest
vnelkiej pisarki przeciwko moralności własnej klasy, dzięki
mistrzostwu artystycznemu i pasji walki ze złem powinien zabrzmieć ze sceny po latach czterdziestu również szczerze i donośnie jak w roku 1910. Nie tylko dlatego, aby przypomnieć,
:~e walka z „dulszczyzną" i „daumizmem" nie jest jeszcze skoń
czona, ale dlatego także, aby zwrócić uwagę ludziom małej wiary jak inaczej dziś, po wielkich przemianach, układa się los tysięcy takich dziewcząt jak Stefka, dziewcząt mających prawo
do życia, pracy, godności i szczęścia.

I
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Maria Wnorowska (Że
lazna) i Cyryl Przybył
(Edek)
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W Polsce Ludowej komedie Zapolskiej cieszą się ogromnym
powodzeniem; dla teatru są one znakomitem warsztatem doskonalenia mistrzowstwa aktorskiego, dla widowni sądem nad niezwalczonymi jeszcze reliktami obyczajowości starego ustroju
i żywą, pasjonującą komedią, dla dramaturgów współczesnych,
pouczającą lekcją jak należy pisać dla teatru. Dla wszystkich
wreszcie razem są spotkaniem z dziełem wielkiego pisarstwa
realistycżnego, które nie tylko się nie starzeje, ale nabiera
i każdym dziesiątkiem lat, jak dobre wino, mocy i wartości.
I rzecz ciekawa sztuki Zapolskiej będące najwyższym osiągnię
ciem dramatu mieszczańskiego w Polsce właśnie w okresie po
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Antonina Dunajewska

(Żelazna)

i Józef Pieracki (Damn)

.Anna Chmielewska (Michasiowa)
i Alina Kulikówna (Maliczewska)

16

.

drugiej woJme światowej wprowadziły dramaturgię polską na
tak długo niedostępne dla niej sceny europejskie. Kreacja
Heleny Weigel w roli Dulskiej w Berliner Ensemble, naj\vyższa
nagroda teatralna we Włoszech San Genesio przy··
znana Faoli Burboni za tę samą rolę w Piccolo Teatro w Sari,
wielkie powodzenie jaką cieszyła się „Moralność" na scenach czeskich, węgierskich, fińskich, włoskich i niemieckich to dowód chyba dość jaskrawy na mistrzowstwo i aktualność
dzieła Zapolskiej. Tym dziwniejszym jest fakt, że nasza współ
czesna historia literatury ani Sekcja Teatru przy Instytucie Sztu. ki nie wydały do dziś monografii pisarki zadawalając się z natury rzeczy powierzchownymi wstępami do wydawnictw P.I.W.
Ta paląca luka, która obejmuje ciągle jeszcze Norwida, Wyspiań
skiego, Conrada a z pisarzy realizmu krytycznego przede wszystkim Zapolską powinna i napewno będzie w· najbliższym czasie
wypełniona. Póki co rolę komentatora dzieł Zapolskiej przyjął
teatr polski utrzymując Zapolską w swym żelaznym repertuarze na prawach klasyka literatury - i coraz nowym pokoleniem
widzów teatralnych przedstawiając pisarza poprzez jego żywe
dzieła w pełnym blasku sztuki aktorskiej. Częścią tej żywej tradycji powinna być także wrocławska inscenizacja „Panny Maliczewskiej".
JÓZEF GRUDA .

K RONIKA
W lipcu br. Teatr Polski go§cił
Sekret.ana Polskiej Zjednoczonej
1'11.rtii Robotniczej Bolesława
Ilieruta. na przedslaw1eniu „Rok
1944" - Józefa Kuśmierka.

W kwiebniu w Teatrze Kame:·a lodbyło
się
przedstawion:e
„Chwastów" dla członków Zydow~kiego
Towarzystwa Kulturain.J-

11ym

Społecznego.

glc !; ił

*
Olędzkiego

ZO marca br. cdbyb Się w Tc 1t1 ze PoJsk.im po.l.Slka prspremicr.-t
:-,z.tuki N . Bazylewsk1ego (w/ g pu'-\ ;eści Teodora DreL.sc1a) „T:·;;.r;edfa amerykańska' J} tul -0-ry.~1_Tulu Pirawo Likurga) - w reży ~ e
rii i przeikladzie Ja.kuba Rotbaumn.
w scetll.o~a.fii Alelksai;dra Jędr ze
jewskiego. Obsada: Artur Kin.selia
- Stanisław Jasiukiewicz; Retterer -Jerzy Zółkwa: Clyd Griffiths
Bennard Micha i..; ku; Samuel
Gnf.fi.ths - Slmli.slaw I.gar; Gilbert - Bogusław Damielewski; Myira - Ha•l ina Dziedus:yoka; Stell:t
Trenble - Ewa Szumańska; 8')r.dra Filnahley - Mal:gorzata Lorant.owicz; Berti!n.a Krension - B arbr1ra Pijarowska; Ro ben:ta Alden Jadwiga Gihczyńs.ka, Zofia Komorowska; Er}"k IPretter Cyryl
P.rzybyl; Kelll1.er - Janu...<:z ~'I;
S tiuart Ftimchlev
Alc:ksaln,lc.'r
Olędzki; Orwil Mas.ou1 - Józef Pi-:? . ;·acki; F1red King - Zb1~ew Wó.;dk; Or06by - Jerzy Żó1kwa; Fr::tnk
Ge:rriet - Jerzy Fornal; Policjant
sta1rs:zy - Ryszard Micllafaik; Policjant młodszy - Józef .S.iikora;

Premiera „Chwastów"

3 maroa hr. odbyła Sif; w :Teab:·z~
Kamera1nym
premiera
„Chwastów" - Jam'USm Warmińs:ktl€!go w
Andrzeja

Dobrowolskie-

go, w scenografii Marcima Wen~l'ł.
Obsada: Anina Sadowslm - Halina Romanowska; Andrzej Bartczak - Tadeusz SkorulSkli; .Miia.l-ial
Bartczak - Witold Kuczyński; Wiśniew.ski. Władysław DeWDyno;
RysZClZil.lk Ludwik Wytystlń<>k;;
Jaworski - Mieczysław Łooa; Szymański Wladyslaw IPawlowicz;
z a,wada Ma.rian BoguElawski;
Królak - H e n.ryk Hua11ko.

*

Maria Wnorowska (Żelazna)
i Józef Pieracki tnaum)

wy-

rykańskiej"

hr. odby! się w TcaLrze Polskim jubiieu;,z 50-lecia procy scenicmej Aleksain<lra Olęd2Jltie
go. Jubilat wystąpił w ;roli 1Mamn_iewa w s-z;tuce Ostraw>skiego
„I
lrnń się potklilie".
W marcu

reżyserii

wstępne

Fol:slm prapremiera „Trageclii aim:-

Jubileusz Aleksandra

Alina Kulikówna (Maliczewska)
i Mieczysław Dembowski (Sekwf
strator)

Słowo

Józef Gruda.

W marcu br. odbyła ~ię w Woj.
Szkole PartyjJlej we Wroclawiu
ctxekusja nad wrocla.wstk:ą dmsce:11za'cja .,Chwastów" - .J8!11JUSza Warmińskiego,
w której z ramienia
teatru brali udzial: reżyser AlndrL~f
[Jobro~olskii,
scenograf
Mar.::in
Wenzel, aktorzy - Władysław :::>cwoyno i Mieczysław Łoza. Interesu.1ą cą dyskusję, w której porus-wno
„zereg aktualnych zagadnień politycznych i obyczajowych 1W\9PÓłaz.=
s.nej wsi .polsJ<.i.ej pod.sumow.aJ: ]{.icrownik literacki teatru.

Warsztat reżyserski Ludwika
Benoit
7 maja br. odbyto się 'imauguracyjne przedstawienie w irodrn romantyzmu tragedii Juliusza Sło
wacik.iego „Maria Stu:N"t" w Te:;itrze Poskim, w reżyserii Ludwika
Benoit, w scenografii Jadwigi Prz_rad~iej, z muzyiką Ryszaroa Bukowslciego. Obsada: MaJ.·ja Stuart

18

19

•

- Reinaita Fiad!kow&ka, Magdaletr~a
Nowakowska, Maria Zbyszewska;
Henryk Darinley - Igor Przegrodzki; Mo.rto.n - Mieczyslaw Dembowski, Jerzy Żó~kwa; Riz:zlio. Andrrzej PoLkowski; Botwel - I..rudwdik Benoit; Duglas
Jerzy
Adamczak; Llm.dsay - Juliusz Ber,ger; Paź - A:nna Kulików1na, Zdziślaiwa Mloclmicka,
Lrena Szymlk•ie'ń·Joz; Nick Igmacy Maohowski;
Astrolog - Artur Mlodnic!lci.
Rok 1944 -

„Józefa

Kuśmierka.

we

Wrocławiu

Dnia 18 czerwca br. w Teatirze
odbyła się premiera gbśno dyskut.owa1T1ej w kolaah lite1·aakich i teabralnycll s:zJtuki Józ~
fa Kuśmierka - „Rok 1944" w następującej obsadzie: Ola ...:... Danuta Korycka; BoJJ.d.m. Stan ~
,_law JasiuIDiewicz; Zo.>ia - Barb1ra Jakubowska; Wal<lek - Jerzy
F0t1mal; Doktor - Józef Rieracfki;
Starosta - Wladyslaw Dewoyn0:
Woźmy
MiohaJak Aleksalnrk<r
Olęd2lkrl;
WoiJna - Irena Net.t-,o;
Major Gtrom - StaPJslaiw I.gar;
S'lcrzetuski
.Zbigniew Wój~ik;
Kaipita.n - Jerzy Żót.kwa; Cebulak
- Bogu.staw Dainielewslci; Poruczinik AK - Ber.nard M!chalslci; Piorun - Władysław Pa-,vlow1c:z; Pło
mień Ryszard Michalak; Tygrys
Ja.nusz Łom; ChmUDa - Tadeusz Skorulaki; Dąib - Roman S'!mra; Jeleń H erw·yk HU1I1l<0;
MściCiiel Cyryl IPl'zybył; Kolejarz - Ludwik Wytysiński; Chłop
ka - . Maria Staszewska; Dyżurny
Milicjant Witold Kuczyński.
Sztukę reżyserował we własnej
scenografii Jerzy Ukleja.

Studio dra.ma.tyczne

W M.iln.i.stersllw:ie Kultury i

Sz~u-

1<..i .rozważaille są możlhvoooi· utworzenia przy PTD we Wiroclaw;u
r.ttAdia aktorskti.ego juz w 111adch'·tlzącym 1"oku akadenn.ic.iilln.
„Dziady" w Warszawie
.Aiktor PTD - Sta!listaw Jasiu·kiewlcz wystąpi gościinme iw Te<itrze iPol.skun w Warswwde w roli
Gusta·wa - KQIJ1.rada ·w ,,D:7Jiadacil"
Adama Mic.kiiewicza, przygotorwanych przez reżysera Alekslll!1fJn.
Bardiiniego.

•Połsklim

Ruch ochotniczy
Na ogó.bnopo.lskim Festi.walu Z<!Oohotmiczych w Pazman;u
J miejsce zdobył wroda·w ski zespól
ak.ademidki za i=eniza.cJę „Srabc0ej &z.ka tullti" GaswO!I"lihy'':lgo
w ["eżyserii ak.ioiriki J'TD - !Rennty Fd.ałkO'W'51krlej.

społów
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G5 przedstawienie potknie"

„I

koń się

Komedia O.strowsik1ego „I koń
potk.nie" od roku nie schod7..i z
reipertuaru PTD, ciesz.ie się duży!11.
powodzeniem. Dotych<.zas odbylo
s:ę przesrz.ło 65 spektJaikilii, lktóre w1d2lialo 55.679 widzów.
f'ię

Repertuar w I

półroczu

br.

w

pierwszym pótroczu m. !repertuar PTD obejmowal następujące
sz1Juiki: Al Ostrowski - „I koń s.ę
~'() tknie",
MaTivaux „Lgrasllk..:
trafu i miłości", J. Wairmińs!lci „Chwasty", BazylewsK1 (wig Dreisera) „Tragedia amerykańsl;:a",
J. Slowacki - „Maria Stuart", J.
Kuśmierelk „Rok 1944", Elst1"ada
poetyclka „K. I. Gałczyński", G. Zapolska „Panna Maliczewska".
Najbliższe

premiery w PTD

Po lipcowych premieraoh Esbrady rpo€tyclciej (twórczość K. l. Gał
czyńskiego)
i ,,!Panny Maliozew<Skiej" Gabrieli Z2polskiiej w
Teatrze Pols kim rozpJczęly się proby 111.owej sztuk.i Aleksandra M;i'ti~zc.WSikiego o mlodości
Mickiewicza .,Ballady -i roman~e" w reżyse
rii Amdrzeja Dobrowal~kiego i .sc~
'TlOgra!ih Jadwigi P.rzeradzkic.~;
w iroli Mickiewicza wystąpi Wła
dysław
Dewoyino; w roli Ma.:-yli

Wereszczaikóv..my - Alina iK.u.liikówna. Rów.nocześnie rozpoczęto próby „Grzegorza Dyndały" - Mol.iem, w przekladzie Tadeusza Boy'a
Żeleńskiego, w reżyseri.J i scenografo Jerzego Ukleji.
,.Wrogowie" - Gorkiego na scenie
Teatru Polskiego
D}'ll'ektor Jakub Rotbaum m:~p,J
czął iprace !Przygotowawcze do inscenizacji
„Wrogów"
Gorkiego
w Teatrze Polskim. Będzie to
pierwsze wysta.w ien.ie eztuik± Go!".k!ego we Wiroclawiu. Oprawę scenograficzną opracowu,ie
Aleksander Jędnejewski. P .;:zewidywana
premiera - w końcu listopada.
Estrada. poetycka
1 lipca m. odbyła się w Teatrze
Polskim premiera Estrady Poetyck:ej, zo1~ga;nirowainej przez aktorów PTD. Ilnaiu,guracyjil1ym prz':!clstaiwieniem był wieczór poezji Kon&taintego Ildefonsa G-1k:zyńskieg(),
obejmujący 1i·ryik:i, p w:naty, satyrę
i teatrzyk „ Ziel0111ą Gęś''. Recyi.1wali: Halina Dz:iedusz.ycka, Barb?ra Jakubowska, Zofia Komor<YNska, Ludwik Benoit, W!adysJa·.v
Dewoyno, Staini.slaw Jasiukiewicz.,
Andrzej 'Polkowski, '1'.:1deusz Skorulslci, ~biginiew Wójc,k. Układ C3.lości i reżyseria Józef Grurla;
Scenografia - Aleksander Jęd.n ~
jeWE•ki (asystent sceno5.rafa - Ire71.a Sko1'lczeń); opracowa:n.ie muzyczme i akompainiamoot - PiJ :T
ł..oboz. Słowo wstępne iwygtosil re<laktor Tadeuszz Luto,,,aniewslci. Na_,tępne wieczory odbyły się 2 ,i 8 lipca. Esbrada poetycka po ustabilizo'''an<iu finainsowej J ot·galflizacyj:1ci
podstawy S\1..-ojcj dzialalnośd p!."~v
stą,pi do dalszych prac. Przewidywa1ne następne premiery: Wliee2ór
<poezji Adama Mickiew1czia, zor;,:ilniz.owainy wespól z Korratetem M1cldewiczoo;vs.kim oraz wieczór twó,·<:."WŚc i Bertolda Brechta.

'*

Zespół Estrady poetyckiej otrzyma! list od Natalii GalozyńSkiej,
zony poety, w zwdązku z [premie:ą,
poświęconą twórczości autora „Zielonej Gęsi":
,,Drodzy Przyjaciele! D:zlięlruję
Wam m 2iaiproszemie. - Plrzyjeahaia bym matyohmiast, ale choruję 1
akurat muszę leżeć. Jeżeli powtó:>zycie ten wieczór je;;zc:ze jesie:ną.
to przyjadę koniec:zmie. 'P ozdrewiam Was bardzo se:rdeozm.;ie i ży
czę Waszej Elstradzie rOl'llWoju, p,1:
wodzenia i prawdziwej sia:tysfakcjJ
arlystycmej. Natalia Galmyń
ska".

Wystawa. teatralna. w Teatrze
Polskim
W d7liesiątą roc.z.nicę wyzwoleni l
Wrocławia na foyer Teabru Pol·s);;:iego otworwma :zootala wystawa,
;Justrująoa osią.ginięc.ia PTD we
W,roclawiu. Bogaty matecial ilko.n0geaiic2lily, obejmujący fotografie i
a[isze od ["Oku 1945 do c.hwili obecnej (m. in. zdjęcia ze ,~pektakli Jakuba Rotbauma, od"ZJnacwnych nagrodaimi państwowymi: „Qz.łow1ek
z karaibinem" - Pogooim.a 'i „Bie~
d ,J Fragala"
Stry1kowskiiegoj,
epracowany z.ostał grnf1C'l.1111ie pr-z.az
Aleksandra J ędrzejew!"i-."iego.
rocznicę X-lecia.
W sali Teatru Kam9ra1.nego odbyla się 1..Lr0czystośc odznaezen1:~
• pracowników
PTD
medalami
X-lecia. Odznaczeni zostali: Antonina Dunajewska, Ludwik Benoit,
Aleksander Jędrzejewski, Józef
Pieracki, Stanisław Jasiukiewicz,
Kazimierz Chorążak, Kazimierz
Herba, Wanda Jasiukiewicz, Małgo
rzata Lorentowicz, Stanisław Tapek, Jadwiga Przeradzka, Marta
Popyk, Tadeusz Skorulski.

W

N agr-0da. m. Wrocławia.
Prezydium Miejslciej Rady !Na::o<lowej we WToclaiW1i u i)[Zy:zmało nag.rodę
tegOOOC'llllą
za caloksztalt
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działalności

w1 iPTD -

glównem·1 scenogra!'oAleksrundrowi Jędrz.e

iewskiemu.
Wizyty uigranicme
Duże zainteresowa111ie ·wzbudził"
spektale: „Tragedia amerykańska~'
Dreisera Bazylewskiego i „1
koń się potknie" OstrOl\Vskieg,1

w :reżyse11i:i Jakuba Rotbauma. M1ę
dzy innymi Teatr Polski gościł kierownika literackiego teatru Berl!ner IDnsemble Bertolda Brechta w
Berlinie - ob. Rillicke, wycieczkę
WOKS-u (Wszeohr<lrlyjskiego Towarzystwa Teatra1nego) oraz wycieczkę teatrologów i reżyserów
czechoolowa<::kich.

Prog11am redał?Jllje: KJerowniik ltilteracki.
G. Zapolskiej ze zbiorów Ossolineum.
inscenizacji wrocławskiej: Witold Chromiński.

Zdjęcia

Zdjęcia

NASTĘPNE

Jadwi~a
Gibczyńskd (Maliczewska) i Andrzei Polkowski (Filo)

PREMIERY:

ALEKSANDER MALISZEWSKI

„BALLADY

ROMANSE"

MOLIER

„ GRZEGORZ

DYNDAŁA"

Alina

Kulikówna

(Maliczewska)

i Jerzy Adamczak (Bogucki)
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Kierownik techniczny - MIROSŁAW DZIKI, kierownik sceny - LEON
STACHOWIAK, kierownik pracowni krawieckiej męskiej MICHAŁ
STOLARSKI, kierownik pracowni krawieckiej .damskiej W ANDA
PRECKAŁŁO, kierownik pracowni szewskiej MIKOŁAJ BRATASZ,
kierownik pracowni perukarskiej - MIECZYSŁAW WOJ CZYŃSKI, kierowrr!k pracoWIIl'i! stolarskiej - MI.CHAŁ PRAISNER, ki'erown.ilk llJll'acoiwni
malarskiej - TADEUSZ CHĄDZYŃSKI, kierownik pracowni modelatorskiej - TADEUSZ ŻAKIEWICZ, główny elektryk - JÓZEF MASSEK,
kierownik pracowni tapicerskiej - RYSZARD TKACZYK

„Prasa" W<r. -

1976, F-6-2070

