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Teatr Zapolskiej cieszy się niezwykłym uznaniem współczesnego widza. Podczas gdy na literackim Olimpie istnieje niejaka moda krzywierl'ia się na ów cokolwiek naturalistyczny sos i na ów kołtuński klimacik, w jakich nurza się cała twórczość Zapolskiej - to masowy
widz samą swoją obecnością v.r. teatrze manifestuje przy katżdej okazji
wierrl<lść pisarce.
Jest to najzupełniej Mozumiałe. Teatr Zapolskiej to przede wszystkim
może dobry teatr aktorski, teatr chaa-akteryzujący się całą plejadą świet
nych, ze znawstwem sceny napisanych ról. które pozwalają wygrać się
aktorom i - jak zdaTzyło się to swego czasu z rolą pani Dulskiej
w wykonaniu Jadwigi Chojinackiej - mogą zapaść głęboko w pamięć.
Teatr Zapolskiej to teatr niezwykle komunikatywny, zrozumiały,
jasny i oszczędny w słowie, teatr drapieżnej <Jbserwacji i - przynajmniej jeżeli chodzi o najlepsze sztuki - gll'1iewnego oburzenia. Teatr
bezlitosny i demaskatorski, nie mający niemal sobie równego w naszej
literaturze z k ońc a XIX i początku XX wtleku.
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wiele sztuk Zapolskiej uwiędło
i uschło, zeszło ze sceny i nawet poszło w zapomnienie. Kto pamięta na przykład jej debiu
tancką, w 1883 roku wystawioną sztukę „Pierwszy bal", albo jej ostatnią - słabiutką zresztą
- sztukę „Pariasy"?! Ale już „żabusia", już
„Skiz", już „Ich czworo" to pozycje grywane
to grywane często, pozycje które zostały.
To prawda -

zły był

to czas dla teatrów i aktorów.
dobrze te bolesne słowa z TESTA- '
MENTU Jan-acza:

Tak,

Pamiętamy

„My idziemy z dna - i dalej - ...Co do
kobiet, to dość .powiedz:ieć, że nazwa „aktorka"
była nieomal synonimem
innego soczystego
słówka, którego łatwo się domyśleć".
„My idziemy z dna ... " -

HALINA BILLING

A cóż doI?iero „Moralność pani Dulskiej"
wystawiona po raz pierwszy w 1906 roku, czy mniej od niej znana ale w niczym jej nie ustę
,pująca „Panna Maliczewsk.a" (1910)?!
Ta ostatnia sztuka, rw której z niezwykłą
środowiska i typów (znajomością
zrozumiałą zresztą, oho była przecież Zapolska
aktorką i to nawet dobrą a debiutując w roku
1882-im w amatorskim teatrze miała lat zaledwie dwadzieścia dwa) opowiada autorka
o kawałku życia teatralnej statystki Stefy Maliczewskiej, ma w sobie jednak jakiś ZJadziwiający, rzadki u Zapolskiej ton. Jest to tak trochę,
jakgdyby - będąc najzupeł.n..iej dla swojej bohaterki sprawiedliwa i nawet surowa - chciała
Zapolska rzucić na Stefę promień jakiegoś ciepłego światła, upewnić się i zastrzec w odautorskich przypisach, że musi być o.na ślicznie
znajomością

KRYSTYNA

KRÓLIKIEWICZ

miła, ujmująca

i

budząca

sentyment.

Nie dziwmy się tej - nieukrywanej zresz- tkliwości. Przecież sama Zapolska, zaznawszy w swoim teatralnym życiu głodu, nędzy
tą

upokorzenia

„Trzeba niepospolitej znajomości swej wall."nie upaść pod ciosami
aby nie zwątpić
szyderstwa i nędzy".

tości,
HALINA PAWŁOWICZ
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pisała:

pO'wi<ada Jal"aez,

a Zapolska pokazuje, jak wyglądało spychanJe
na dno. N.tkogo nie oszczędza - Daiilm i Bogucki padną pierwszą ofial"ą jej oskarżenia,
zdemaskowana będzie okrutna, bezserdeczna
i f.ałszywa filamropia pa-ni Daum, odejdzie niemal bez słowa „romantycz:ny" kochanek i przypzły ,p apa Fi!oc Daum, w działalllliu zobaczymy
do czego prowadzi nędza w wypad:kll.l stręczy
cielktl żelazkowej.
Nie ma sprawiedliwych. Jeden Edek
epizodyczna zresztą postać - :rostanie ze swoimJ
książkami i swoim komiśniakiem. I jeszcze panna Maliczewska. Biedne, zagubione, nieszczę
śliwe dziecko, które nie ma jednak 111k z tekturowego „pozytywnego bohatera", aini też z ...
„uszlachetnionej nierządnicy" Filomeny Man-tuxano.
dla .nas przy-najmniej, którzy tak
świeżo widzieliśmy na tej samej scenie „Filomenę Marturaino" skojarzenie to nasuwa się
1z: .nieodpartą siłą. Panna Maliczewska to Filomena Man-tura.no, Filomena, która lllie znalazła
swojego Domenika, FHomena o te dwadzieścia
pairę lat młodsza i oczywiście w polskich
wychowana warunkach. I jest zupełnie imla ani, jak mówiłem, „uszlachetniona nierządnica",

ALICJA RACISZOWNA

HILDA
SKRZY Dl.OWSKA

Tak -

HALINA TABORSKA
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ani

mądra,

jak

Oilla -

Wśród

ani nawet przebiegła - ale w tej
samej Zillajduje się sytuacji. Zaczyna podobnie
jest

utrzymanką.

Zapolska zawiesz;a nad finałem sztuki =ak
zapytania. Może - jak chce Boy-Żeleński osiąginie

panna Ma1iczewska swój

ś

1ub111 ą żoną,
prolebariatu. Ten

ZOFTA WILCZYŃSKA

ideału

może
ideał

Filomeny -

ideał:

be:zmadziejne
mądrej

skończy?

Jak

zostanie

stoczy się do lumpenStefy podobny byłby de

nieszczęściem,

ale chce nazwiska
dla zdobycia życiowej pozycji.
Stefa chce awansu do !U.asy
a przynajmniej nJe chce
światem. Chce, aby ktoś ją

zamążpójścia

życie

młodziutldej

tej

posiadającej,
się

smutne

i niezbyt

dziewczyny. Odczuje na sobie material-

ny nacisk złego świata, załamie się w 811ltrakcie
pierwszym a drugim aktem, pójdzie na

dno i nawet jej
z

radość

śmiech zastrzegą

i

ku,piecką bezwzględnością

sobie

rzeczowością

ko-

lejni pO&iadacze.
nią

Ale czy tylko o
Stefie Maliczewskiej
pokazuje Zapolska
Czy nie pokazuje

chodzi tu? Czy

kiegoś

gromego

oddając

surową sprawiedliwość

świata,
całej

·k tóry

społecznie

nie

ZDZTSŁAW

KLUC Z NIK

ją taką zrobił?

obłudnej

Daumów i Boguckich, czy nie

znajdować

płynąć

między

ta ustatnia chce co prawda

nazwisk·a dla <Swoich dzieci, dla Stefy dziecko
byłoby, naooz.ie przyl!1ajm:niej największym

będzie

takich ludzi

mentalności

przygważdża

ja-

zjawiska?

poza

mógł pokochać

ucz-

ciwie - i w tym jest, prawdziwa, prawdziwsza
niż Filomena.

•

A itymcza<Sem kręcą się wokół tego ładnego,
młodego
WŁADYSŁAW

BIELNY

stworzenia obrzydliwe satyry Daum

i Bogucld, usiłuje handlować jej ciałem
kowa, pebna pogardy d1a siostry czeka na
z jej chudego

<Stołu

niej FJlo, nachodzi

ją

Michasia, mizd·rzy
sekwestrator.

nawracać

będzie ją gromić,

I

upadłą,

się

do

Jedyną, po-

paini Dawn ale jej nie pomoże,

ale nie z.ro:wmie.

wireszcie wypowie

te

wstrętne,

obleśne

„Zresztą

8

słowo

które

robią kairierę

Karierę taką

zrobiła

urobi<me od nazwiskia

w sposób nie-

„dulszczyzna"

Dułskiej.

Podobnej kariery nJe zrobiło słowo „daumizm" - a szkoda. Bo „da.urn.izm" jak i dulżywy ,

wegetuje 1 pleni

się

w n.o-

wych warun.lmch, nie jest bY111a.jmn:iej historyC2filym irekwizytem ani W$POmilnkiem. Daumowie z ich pozycją społeczną odeszli, zmieniły

'Ustawa naszego towarzystw.a opiewkraC2lamy czynnie dopiero wtedy, gdy

wa,

że

już

dany osobnik wybitn·i e

dro~i",

zwykły.

szczyZilla jest

słowa:

ADAM DANIEWICZ

Są sł<>wa,

kąsek

noć opiekuńe:zą dłoń wyciągnie
będz.ie

ANTONI LEWEK

Żelaz

zeszedł

z prawej

się

formy i

dek

świata

nie,

gdy.by

środki działania, zmienił się porzą

a „daumizm"

powstał. Byłoby pięk

„Banna Maliczewska"

tylko rozrachunkiem z

przeszłością.

mogła

być

Ta sztuka

EUGENIUSZ
STAWOWSKI
(WSPOŁREZYSER

SZT u i'-IJ
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HALINA PAWŁOWICZ
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1•
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MIROSŁAW

Filo

SZONERT

WŁADYSŁAW

E<lek

BIELNY

Daumowa
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HALINA TABORSKA

Hiszowska

.

Bogucki

ANTONI LEWEK
. { EUGENIUSZ STAWOWSKI

.Żelazna
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HALINA BILLING

.

t LEON

Komornik

ZAŁUGA

•
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*
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Dekoracje i kostiumy: .JERZY SZESKI
Współpraca literacka: MIECZYSŁAW JAGOSZEWSKI

.
.
{ JADWIGA CHOJNACKA
R ezysena:
EUGENIUSZ STAWOWSKI
Asystent

reżysera: MIROSŁAW

Inspicjent: LEON

5ZONERT

ZAŁUGA

ma walor aktualności , ta sztuka, mówiąc prawdę <> minionym, będzie .tropi ć resztki minionego
w dzisiejszym, będzie sztuką walczącą w wą
skiim ale bynajmniej nie osłabionym tego słowa
:.i.n aczeniu.
Kler9wnlk Techniczny
MARIAN Bii.q-KOWSKI

Dlatego

„P a nna

MaUczewska"

jest

sztuk ą

t ywą.
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JllICHAL BIALKOWICZ

MARIAN WOJTCZAK

LEON

ZAŁU G A

SZONERT

GŁOSY

PRASY

W ostatnich miesiącach (w związku z remontem gmachu przy ulicy
Obrońców Stalingradu) zespół Teatru Powszechnego bawił na gościn
nych wyst~ach w wi-elu miastach Polski.
A oto sztuki wchodzące w skład jego repertuaru; „Celestyna", „Filomena Marturano", .„Kwadratura Koła" i „Nauczyciel tańców".
Występy teatru Powszechnego z Łodzi cieszyły się wszędzie ogromnym powodzeniem. Artystów łódzkich bardzo serdecznie przyjmowała
publiczność Warszawy, Wrocławia, Poznania, Gdyni, Katowic, Sosnowca, Chorzowa itd. Bardzo ciepło oceniała wartość artystyczną tych
przedstawień również i prasa miejscowa.
A oto co w czasopiśmie Teatr w numerze 13 pisze m. in. 0 „Celestynie" Jerzy Macierakowski":
„ ... Wznowiona dzisiaj „Celestyna" dostarczy!a znającym jej premierową wersję bardzo specjalnych przeżyć. Wbrew innym przykładom
ma nie tylko formę zewnętrzną schillerowskiej inscenizacji, ale i wiele
z tej wewnętrznej atmosfery schillerowskiego przedstawienia. Przyczynia się do tego oczywiście oprawa scenograficzna Władysława Daszewskiego, muzyka Tomasza Kiesewettera, staranne zachowanie sytuacji
seenicznych, a przede wszystkim bezpośrednio do schillerowskiego
przedstawienia i jego nastroju nawiązuje Jadwiga Chojnacka, która,
podobnie jak w roku 1947, święci wielki triumf w roli Celestyny.
Prredstawienia schillerowskie w Polsce Ludowej opierały się przeważnie na zespołach aktorskich, brak w nich było wielkich prowadzącycti ról, z których jedna dominowałaby absolutnie nad innymi.
Tymczasem Celestyna to wielka inscenizacja i wielka rola, której
odtwórczyni dźwiga największy trud i odpowiedzialność niemal za całe
przedstawienie. Rola Celestyny to prawie połowa sztuki, Jadwiga Choj-

nacka zdecydowała też i decyduje właściwie o całości widowiska, o nastroju większości jego scen ... "
Na temat tej samej sztuki rozpisuje się szeroko Janina Morawska vr
Gazecie Poznańskiej w recenzji z dnia 14. 8. 1956 r.
,,. ..Realistyczny styl gry Chojnackiej świadomie kontrastuje z ujęciem
kilku innych ról, które uległy pewnej stylizacji, jakby nawiązując do
tradycji teatru średniowiecznego. Celowo usztywniona i powściągliwa
jest ekspresja Melibei i jej służebnej , czyli kobiet, których instynkty
i uczucia od dzieciństwa były krępowane wielokrotnymi więzami. Tym
większa zasługa Alicji Raciszówny, że zdołała, utrzymując się w tym
powściągliwym stylu ujawnić cały żar i gwałtowność uczuć . W ujęciu
Wilczyńskiej służebna Lukrecja wprowadziła dyskretnie odprężające
momenty komiczne przez naiwnie gwałtowną szczerość wypowiedzi,
kontrastujących z jej pobożną i skromną postawą. Marian Gamski,
jako kocha nek, kazał nam uwierzyć w siłę swej namiętności i bardzo
słusznie nie przedramatyzował roli, nadając swej młodzieńczej zapalczywości akcenty prawie komediowe, póki zbliżenie z ukochaną nie poddało mu poetyckiego tonu. Bardzo interesująco zinstrumentowane i zróż
niczkow ane zostały role sług Kaliksta (Antczak i Kaczmarek), 'którzy
potrafili pogodzić elementy tradycyjnego w tych rolach komizmu,
z realizmem innych partii roli, wkraczających w dramat.
Wszystkie drugoplanowe role „Celestyny" ... są na pewno dalekie od
utartej konwencji teatralnej, są świeże i szczere, co jest dla nas uroczą nowością. Po kilku latach niedosytu teatralnego zespół łódzki przywiózł nam to, do czego od dawna tęskniliśmy: Prawdziwy Teatr ... "
Występy artystów łódzkich w Poznaniu znalazły swoją właściwą ocenę również ~ w innych tamtejszych dziennikach. W recenzji Bogdana
Danowicza, umieszczonej w „Głosie Wielkopolskim" 1. 10. 56 r., czytamy też :
„ ... Myślę, że dawno już nie oglądaliśmy w Poznaniu tak wyrównanego poziomu czterech pod rząd spektaklów, jakie sprezentował nam gościnnie Łódzki Teatr Powszechny. Sądzę, że niemała w tym zasługa
jego dojrzałej i fachowej reżyserii, ambitnych i ciekawych koncepcji
inscenizacyjnych i scenograficznych, wnikliwych adiustacji literackich,
lecz nade wszystko fakt ten jest rezultatem istnienia w teatrze łódz
kim tego najistotniejszego czynnika, który przesądza ostatecznie o wynikach jego pracy i kształtuje jego indywidualny styl - ducha zgodnej, wspólnej, twórczej inspiracji artystycznej, ogarniającej wszystkich
członków zespołu.

Nad zespołem tym - nie uznającym więc efekciarskiego gwiazdorstwa i minoderii, ciąży jednak duża indywidualność twórcza jego dy
rektora, reżysera i pedagoga Jadwigi Chojnackiej, wychowanicy
„Reduty" Juliusza Osterwy. Nie dziw więc, że wszystkie spektakle, na-
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wet te. nie

reżyserowane bezpośrednio

przez

Chojnacką,

tchną jakimś

zasad~1cz~ ładem

artystycznym i myślą przewodnią. Każdy z nich
uprzednio gruntownie sugestię jakiejś
~rawdy zyc1oweJ, czyniąc to w sposób czytelny, lecz nigdy nachalnv
i krzykliwy ... "
•
poddaJe

:-v1~zowi. wystiudiowaną

„Gościnne występy Państwowego

Teatru Powszechnego z Łodzi ciepowodzeniem. Publiczność poznańska, zapełniając
szczelme sale obu teatrów, okazuje nienotowane dotąd zainteresowanie
szituką Me~pomeny" stwierdza Express Poznański (18. 8. 1956).
InteresuJące wnioski wyciąga Janina Morawska (Gazeta Poznańska)
w swojej recenzji o „Kwadraturze koła":
„Kwadratura Koła", sztuka o młodzieży i grana przez młodzież . nie
daje nam obrazu wszystkich jej możliwości, ani metod pracy. Ale' widzieliśmy inne, bardzo poważne osiągnięcia łódzkiego zespołu, gdzie
młodzi stanowią chyba większość.
Cztery sztuki różnego kalibru i charakteru. Sztuki, w których znaczna część ról ob.sadzona jest przez młodzież, pozwoliły nam zapoznać
się z różnymi etapami jej artysfycznego rozwoju. Układ programu występów Teatru Powszechnego, który jest do pewnego stopnia krzyżów
ką organizacyjną, przerzuca co dzień aktorów z dramatu do komedii - i na odwrót. Autobus teatralny jest jakby utopijnym „wehikułem czasu": który błyskawicznie przenosi aktorów w epoki odległe od
siebie o kilkaset lat.
Takie przeobrażenia aktorskie dokonują się na naszych oczach.
Wczoraj do łez wzruszał nas Gamski w roli hiszpańskiego Romea, dziś
do łez rozśmiesza nas jako famulus 111auczycie1a tańców. RaciszÓWilla
wczoraj umierała z miłości w „Celestynie", dziś, jako kociak w sztuce
włoskiego autora, ani myśli umierać, wprost przeciwnie. Staszewski,
Bielny, Dębicki wczoraj z uszanowaniem przekraczali w „Filomenie·'
próg domu bogacza, dziś w sztuce radzieckiej grają młodych komsomolców, którzy woleliby się powiesić niż cokolwiek zawdzięczać burżu
jowi.
Taka ciągła zmiana skóry jest bardzo fatygująca, ale niezmiernie
pożyteczna dla młodeg-0 aktora. Nabierają przez to giętkości i wdTażają
się w inwencję przeobrażeń, która jest najbardziej twórczym pierwiastkiem w pracy teatru.
Na łamach tego pisma pisaliśmy wiele i entuzjastycznie o przedstawieniach Teatru Powszechnego. Warto poświęcić parę słów i najpoważ
niejszemu, choć niedostrzegalnemu dla publiczności dziełu tego teatru:
to jest pracy nad ml.odym aktorem".
Recenzje o tej samej sztuce, umieszczonej we wrocławskiej „Gazecie
Robotniczej", (7. 8. 56 r.) zamyka Roman Wołoszyński następującym
stwierdzeniem:

szą się. niesłabnącym
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„ ...Gdyby w Polsce nadawano odznaczenia za

walkę z ponuractwem
Teatru Powszechnego z Łodzi powinien dostać złoty medal za
doskonale wybraną i dobrze przygotowaną sztukę ... "
Niemniej pochlebnie oceniła sztukę „Filomena Marturano" St. Fleszarowa w „Dzienniku Bałtyckim" (11. 9. 56).
„Bo cóż .to jest za sztuka. Wz.ruszająca i zabaW1Ila. Umoralniająca,
lecz nie pozbawiona :f.rywolnego przymrużenia oka. Mądira - a nie dydaktycznie natrętna. Sztuka głęboka i czysta, jak głęboka i czysta jest
moralność tych, którzy poza nią nic więcej nie posiadają. Podnosi się
kurtyna i zamiast w nudnawą ekspozycję jak to zwykle bywa w pierwszych aktach, autor wprowadza nas od razu w punkt kulminacyjny
sztuki.
Teatr nie zagubił niczego z szlachetnych intencji autora. Stało się to
bez wątpienia przede wszystkim dzięki Marii Malickiej, wspólreżysero
wi przedstawienia (drugim reżyserem jest E. Stawowski) i odtwórczyni
roli tytułowej. Maria Malicka wyposażyła postać Filomeny w najprawdziwszą kobiecość, tę właśnie, która jest nie tylko urokiem ale i cierpieniem. Znakomita rola pozwoliła Malickiej błysnąć w pełni rozległymi możliwościami talentu. Publiczność oklaskuje )ą gorąco. M. in.
i za to, że jest wciąż tak nieprzemijająco urocza".

zespół

BIEŻĄCY
Państwowego

REPERTUAR

Teatru Powsze<"hnego w Łodzi

ul.„ Obrońców Stalingradu Nr 21
F. DE. ROJAS

„CELESTYNA"
tragikomedia

w

:i aktach

LOPE DE. 'vEGA

„NAUCZYCIEL TAŃCÓW"
komedia w 3 aktach
E . DE. FILIPPO

„FILOMENA MARTURANO"
komedia w :l ukta<:h

„KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I KRASNOLUDKI"
Bajka w :i aktach

!:llURO ORGANIZACJI WIDOWNI -

Łód ź ,

ul. Obr. Stalingradu 21,

tel. 350-36 przyjmuje ~mówienia na bilety ulgowe do obydwu tea.hrów
(na miesiąc wcześ niej) w god z. od 8 do 16 i od 18 do 20.
KASA TEATRU POWSZECHNEGO czynna przez caly
godz. 10 do 13 i od 16 do

rozpoczęci a

przedstawienia (z

tydzi e ń

wyjątkiem

od

ponie-

działków) .

KASA TEATRU

MŁODEGO

od godz. 10 do 13 i od 16 do

WIDZA czynna w dniach

rozpoc zęcia

przedstawienia -

przedstawień

tel. 299-54.

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW NORMALNYCH w „Orbisie" ul. Piotrkowska 65, 321-03.

Lódź.

Cena

zł
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