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G. B. Shaw I „ Pigmalion'' 

Zdarzają się - choć bardzo rzadko - pisarze, o których nie można 
powiedzieć, że należą do określonej epoki literackiej. Oni sami sta
nowią epokią, wypełniają ją bez reszty własną twórczością. W tym 
rozumieniu Shaw błyszczy na filrmamencie dziejów słowa pisanego 
jak samotna gwiazda, nie wchodząca w skład żadnej konstelacji. Jego 
odrębność i indywidualność nie mieści się w żadnym prądzie czy kie
runku literackim. 

Blisko sto lat żył George Bernard Shaw, popularnie nazwany inicja
łami „G. B. S.". Urodził się w roku 1856 w Dublinie, w rodzinie kupiec
kiej. W dwudziestym roku życia przeniósł się do Londynu, ale choć do 
śmierci tj. do roku 1951 mieszkał w Anglii i chociaż niewątpliwie twór
czość jego należy do literatury angielskiej, nie przestał nigdy czuć się 

Irlandczykiem. 

W r. 1892 londyński Independent Theatre wystawił pierwszą sztuk;ę 

Shawa „Szczygli zaułek" d od tego czasu przez sześćdz.iesiąt lat trw'a 
jego niezłomna walka o własny obraz świata. 
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Przez sześćdziesiąt lat ten szczupły, okolony 
rudą, a potem mlecznobiałą brodą Irlandczyk 
niepokoił sytych filistrów ostrym widzeniem 
spraw i ludzi, szydził z obłudy i konwenansów, 
bez litości zdzierał tiule i zasłony mieszczań

skiej pseudo-moralności, a stale przy tym tępił 

głupstwo i głupa.tę - największych chyba wro
gów postępu i humanizmu. 

Najcięższe oskarżenie pod adresem otaczają
cego go świata formułuje Shaw we wspomnia
nym ,,Szczyglim zaułku", w którym młody le
karz Trench przeżywa ciężki konflikt moralny, 

HANNA MAŁKOWSKA gdy dowiaduje się , że ojciec jego ukochanej ro-
bi majątek kosztem .biedoty londyńskiej - oraz 
w „Profesji pani Warren", histori.i matki, która 
wychowuje córkę w atmosferze cnotliwości, czer
piąc jednocześnie dochody z prowadzenia do
mów publicznych. Ta prawda o mieszczańskiej 

moralności, wyrąbana przez Shawa wprost, bez 
eufemizmów i upiększeń, wywołała oczywiście 

wiele ataków na pisarza i na jeg9 sztuki. 

Niesłuszne jednak obyłoby jakieś przyszywa
nie Shawa na siłę do socjalizmu. Socjalizm jest 
ideą, w której ostre widzenie krzywd społecz

nych łączy się nierozerwalnie z konstruktyw
nym programem przemian. Shaw nigdy nie po-

ADAM DANIEWICZ sunął się do takiego konstruktywizmu, choć nie
wątpliwie sympatyzował z socjalizmem. 

Siła pisarza tkwiła w jego satyrze i sarka
stycznym gniewie, z jakim ukiazywał zło. Do 
końca życia pozostał jednak liberałem, bronią
cym niezależności duchowej i nie wstępującym 
w służbę żadnej konkretnej ideologii. Jeżeli 

stać nas na spojrzenie wolne od wymogów po
lityki, to jest od zadań codziennej praktyki, 
wówczas dojdziemy do wniosku, że właśnie 

w owej niezależności i w kapryśnych zygzakach 
leży wielkość ~uścizny literackiej G. B. S. 

,,Pigmalion", czyli - jak określa sam autor 
w podtytule - przygoda romantyczna w 5 ak

ZDZISŁAW KLUCZNIK łQch, napisany był przez autora w r. 1912. Cie-

kawym szczegółem jest fakt, że warszawska pra
premiera tej sztuki w Teatrze Polskim odbyła 

się 14 marca 1914 roku, a więc wcześniej , niż 

prapremiera londyńska, która miała miejsce do
piero w kwietniu tegoż roku. Warto również 
wspomnieć, że kilka prapremier sztuk Shawa 
odbyło się za zgodą autora w Polsce. Shaw po
zostawał w żywym kontakcie z dyrektorem 
Teatru Polskiego Arnoldem Szyfmanem i Flo
rioanem Sobieniowskim - tłumaczem jego sztuk 

Nie chcę w zeszycie programowym dokony
wać analizy „Pigmaliona", gdyż widz poczytałby EUGENIUSZ STAWOWSKI 

mi to za natręctwo. Ograniczę się tu do stwier-
dzenia, że Higgins, który jak starogrecki rzeź

biarz Pigmalion rozkochuje się we własnym 

dziele, popełnia zasadniczy błąd . Uważa Elizę 

Doolittle za istotę niższego rzędu, z którą ma 
prawo obchodzić się niemal jak z martwym 
przedmiotem. Ten błąd Higginsa przesądza od
rzucenie przez Elizę jego propozycji małżeńskiej . 

Shaw nie sięga więc w zakończeniu do „goto
wego asortymentu happy endów". 

Społecznej satyry jest y.; „Pigmalionie" 
o wiele mniej niż w innych sztuka ch Shawa. 
Jednak w scenie wprowadzenia Elizy do miesz
c:iańskiego salonu pani Higgins G. B. S. poka- HALINA BILLING 

zuje drapieżny pazur, a dosadna odpowiedź 

Elizy, wywołująca zachwyt Klary, była nielada 
szokiem dla filisterskiej publiczności londyń

skiej w 1914 roku. 

Shaw stanowi od dziesięcioleci stałą pozycję 
w repertuarach polskiego teatru. „Żołnierz i bo
hater", „Major Barbara", „lC-andyda", „Cezar 
i Kleopatra", „święta Joanna" - oto niektóre 
tylko tytuły sztuk, cieszących się powodzeniem 
wśród polskiej publiczności. ,,Pigmalion" wyda
je się szczególnie ulubionym w Polsce utwo
rem, posiadającym u nas z górą czterdziestolet
nią tradycję. Dlatego z przyjemnością odnoto
wujemy nową łódzką inscenizację tej sztuki. 

WŁADYSŁAW ORŁOWSKI SIDONIA BŁASIN'SKA 
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Przedmowa autora 

do ,,Pigmaliona" 
(fragmenty) 

Anglicy nie mają żadnego szacunku dla swe
go języka i nie uczą dzieci mówić nim właści

wie. Nie potrafią pisać ortograficznie, ponieważ 
posługują się przestarzałym alfabetem obcego 
pochodzenia, w którym tylko spółgłoski - i to 
nie wszystkie - mają ustaloną wymowę. W re
zultacie . nikt nie wie, jak należy przeczytać 

drukowany tekst, i dlatego Anglik nie może 

wprost ust otworzyć, aby nie wzbudzić pogardy 
w innym Angliku. 

Wymowa większości języków europejskich 
jest już dzisiaj dostępna cudzoziemcowi na pod
stawie samych tekstów drukowanych, ale za
równo angielski, jak i francuski pozostają ję

zykami niedostępnymi nawet dla Anglika i Fran
cuza. Potrzebujemy na gwałt jakiegoś entuzja
sty-fonetyka, który mógłby odegrać rolę refot
matora w tej dziedzinie. I dlatego właśnie ta
kiego człowieka zrobiłem bohaterem popularnej 
sztuki... 

... Muszę się pochwalić, że „Pigmalion" cie
szył się ogromnym powodzeniem na scenach 
i ekranach Europy, Ameryki Północnej i Anglii. 
Sztuka ta jest tak całkowicie i rozmyślnie dy
daktyczna, a temat jej uważany jest za tak 
suchy, że z rozkoszą rzucam ją na głowy mędr
ków, którzy skrzeczą jak papugi, że dzieło sztu
ki pod żadnym pozorem nie powinno być dy
daktyczne. Sprawdza się tu słuszność mojego 
twierdzenia, że wielka sztuka nigdy niczym in
nym być nie może. 

Wreszcie, na pociechę tym, którzy martwią 
się gminnym akcentem, stanowiącym przeszko
dę do objęcia wyższego stanowiska, chciałbym 

BARBARA POŁOMSKA 

HALINA TABORSKA 

dodać, że przemiana, jaka dzięki prof. Higgin- WANDA OSTROWSKA 
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JERZY GLiiqSKI 

KAZIMIERZ 
BRODZIK0WSKI 

.SŁAWOMIR MATCZ A K 

. 
s owi dokonała się w kwiaciarce ulicznej , nie 
jest ani niemożliwa, ani niezwykła. 

Córka nowo.czesnego dozorcy paryskiego, któ
ra zaspakaja swą ·ambicję grając rolę królowej 
hiszpańskiej V.: sztuce „Ęwt" Blas" w Teatrze 
Francuskim, jest tylko jedną z wielotysięcznej 

rzeszy mężczyzn i kobiet, którzy p~byli się ta
kich czy innych cech ,gwarowych i opanowali 
nowy język . Nasze panny sklepowe i pokojowe 
ze śródmieścia Londynu są dwujęzyczne. Ale 
opanowanie tego drugiego języka musi być wy
nikiem metody naukowej, w przeciwnym bo
wiem wypadku ost'atnie stadium nauki adepta 
może się okazać gorsze od pierwszego. Znacznie 
przyjemniej jest słuchać człowieka mówiącego 

bezpretensjonalną gwarą .slumsów niż kogoś, 

kto pojęcia nie mając o fonetyce wysila się, aby 
na~ladować plutokrację. Niech ambitne kwia
ciarki, które przeczy.tają tę sztukę, nie wyobra
żają sobie, że będą mogły podawać się za wy
tworne damy naśladując ich mowę, ale nie ma
jąc odpowiedniego wyszkolenia. Muszą się na 
nowo uczyć swego alfabetu, i to pod kierwi
kiem fonetyka specjalisty. Małpowanie może je 
tylko ośmieszyć„ . 

KAZIMIERZ KUBICKC 
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PIGMALION 
Przygoda romantyczna w 5 aktach 

• 

Pani Higgins 

Higgins . 

Pickering 

Pani Pearce 

Pokojowa 

Pani Eynsfordhill 

Córka 

Fred 

Doolittle 

Eliza 

Jegomość 

Sarkastyk 

Reżyseria: JADWIGA CHOJNACKA 

Inspicjent: WACŁAW NOWAKOWSKI 

Przełożył Florian Sobieniowski 

OSOBY : / 

1 HANNA MAŁKOWSKA 
ADAM DANIEWICZ 

fJ ZDZISLA W KLUCZNIK ' 

f EUGENIUSZ STAWOWSKI 

HALINA BILLING 

{ 
SIDONIA BŁASIŃSKA 

BARBARA POŁOMSKA 
HALINA TABORSKA 

WANDA OSTROWSKA 

JERZY GLIŃSKI 

KAZIMIERZ BRODZIKOWSKI 

{ 
BARBARA POŁOMSKA 

SIDONIA BŁASIŃSKA 

J 

SŁAWOMIR MATCZAK 

KAZIMIERZ KUBICKI 

Dekoracje: VLADIMIR RIJA VEC 
scenograf ·Narodowego Teatru Słoweńskiego 

w Lublanie 

Kostiwny: ZDZISŁAW TOPOLSKI 

Sufler : HENRYK KUROWSKI 
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Kierownik Techniczny 

MARIAN BIJ'il'KOWSKI 

Dekoracje 

JOZEF KROTOWSKI 

FRANCISZEK POPŁO:iq-SKI 

CZESŁAW ZASEMPA 

JOZEF PIKORA 

Kostiumy 

MARIAN JOZWICKI 

Charakteryzacja 

HELENA ROGil~SKA 

BOGUMIŁ SZYJAKOWSKI 

Brygadierzy Scen;r 

STEFAN OLCZAK 

FRANCISZEK ZURAWSKI 

Kierownik Oświetlenia 

MAKSYMILIAN KEMPA 

z-ca Kler. Oświetlenia 

IRENEUSZ GOLEC 

Kler. Organizacji Widowni 

MIECZYSŁAW KWINKOWSKI 

Kierownik Gospodarczy 

WIKTOR SERAFIN 

Kierownik Sekretariatu 

KAZIMIERA PEGZA 

Główny KslęgowY 

MICHAŁ BIAŁKOWICZ 

GŁOSY PRASY JUGOSŁA WIAŃSKIEJ AUSTRIACKIEJ „ 

o występach Państwowego Teatru 
Powszechnego za granicą 

W dniach od 4-18. IV. 57 r. występował zespól Państwowego Teatru 
Powszechnego w Jugosławii - na scenie Narodowego Teatru Słoweń
skiego w Lublanie oraz w Zagrzebiu. 

Publiczność tamtejsza bardzo gorąco przyjmowała łódzkich artystów. 
JLażde przedstawienie zmieniało się w serdeczną manifestację na rzecz 
11rzyjaźni polsko-jugosłowiańskiej. 

Bardzo rzeczowo i życzliwie oceniła grę naszych artystów prasa 
lublańska i zagrzebska. 

Poniżej przytaczamy kilka charakterystycznych fragmentów tamtej
szych recenzji. 

Zaraz następnego dnia po premierze „Moralności pani Dulskiej" 
liku.al się w gazecie „Ljudska Pravica" artykuł zaczynający się od 
3namiennych zdań: 

„Wczoraj wieczorem powitano serdecznie polskich artystów w Lub
lańskim Teatrze Dramatycznym. 

Wczorajszego wieczoru w Lublańskim Teatrze Dramatycznym, nie 
zapomni [publiczność, która przybyła tu podziwiać polskich aktorów 
z Łodzi i prawdopodobnie nie zapomną go również nasi goście. Wciąż 

na nowo iPOdnosiła się kurtyna po skończonym przedstawieniu sztuk.i 
Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej", a wzruszona publiczność 
nie przestawała oklaskiwać. Scena była zasypana kwiatami ... 

Sukces pierwszego występu Polaków na scenie Lublańskiego Teatru 
Dramatycznego był olbrzymi..." 

Bardzo obszerny artykuł poświęcił gościnnym występom artystów 
polskich „Slovenski Porocevalec" (10. IV.), stwierdzając między innymi: 

„Wizyta Państwowego Teatru z Łodzi w Słoweńskim Teatrze Naro
dowym jest właściwie pierwszym naszym zetknięciem się z polską 

aztuką teatralną, jeśli p.ominiemy, przypadkowe zresztą, występy Kra
kowskiego Teatru Miejskiego w Lublanie podczas pierwszej wojny świa
towej. Wizyta ta doszła do skutku dzięki „PaździernikowL." 
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„.Polscy goście przyjechali do nas z trzema sztukami. Z „Moralnością 
pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej, „Antygoną" Anouilha i „Celestyną" 

de Rojasa. 
Sam · wybór sztuk które w ich kraju należą do stałego repertuaru, 

wskazuje nie tylko n~ to, że ten młody teatr po „Polskim Październiku'.' 
stanowczo wypowiedział się przeciw narzuconej „diecie", ale ~ó.wnie~ 

0 odważnej wierze młodego teatru w swoje artystyczne mozllwośc1 
i inteligencję widza. Przecież anouilhowa „Antygona" nie za!icza .się 
do „prowincjonalnych popołudniówek", a „Celes.tyna" de RoJasa Jest 
jedną z rzadziej granych i trudnych do wystawienia sztuk z repertuaru 
hiszpańsk.iej klasyki dramatycznej ... 

Wystawienie „Moralności pani Dulskiej" dowiodło, że polscy goście 
panują nad realistyczną grą, a kreacja, jaką stworzyła pani <?ho~nacka 
w konwencjonalnej, psychologicznej roli Dulskiej. wykazała, ze Jest to 
aktorka wielkiej klasy o charakterystyczna-komicznym zacięciu. Uwagę 
naszej publiczności zwróciła Celina Klimczak jako Hanka ze swą kre_acją 
psychologiczno-realistyczną oraz subtelna gra Alicji Raciszówny Jako 
Meli. 

Dramat Anouilha jest wybitnie męskim dramatem, bodajże najbar-
dziej męskim ze wszystkich, napisanych po wojnie. 

Nie rozgrywają się w nim subiektywne, osobiste sprawy, lecz zagad
nienia duchowe nowego społeczeństwa, nowej Europy. Polski teatr 
z Łodzi wystawił „Antygonę" w bardzo ciekawej pod w~lędem psycho
logicznym i wnikliwej koncepcji reżyserskiej ... 

Celina Klimczak zagrała Antygonę z wewnętrzną namiętnością, jak 
na pół dziecinne dziewczę cierpiące zarazem, że jej droga prowadzi 
niechybnie do śmierci, za posłannictwo nałożone jej przez los. Gdy oglą
dałem „Antygonę" nasunęła mi się nieco mistyczna myśl o roli narodu 
polskięgo, któremu los nakłada wciąż nadludzkie doświadczenia, a które 
on znosi jednak z gorącą wiarą w siebie ... 

Dopiero po obejrzeniu „Celestyny" uwidoczniła się realistyczna umie
jętność polskich gości w całej rozciągłości. To, co Polacy pokazali 
w „Celestynie", nie jest subtelna-realistycznym popisem, lecz realizmem 
z wielką koncepcją twórczą w najlepszym tego słowa znaczeniu. 

Scena Kalikstowej strasznej historii miłosnej w drugim obrazie, 
scena w mieszkaniu Celestyny, gdy omija je pochód świętej Inkwizycji, 
scena ostatniego morderstwa, to wszystko nie jest zaczerpnięte z życia 
codziennego, ale uzale*nione od nastroju artystycznego, utalentowanego 
reżysera i utalentowanych aktorów. 

W „Celestynie" rozwinęła Chojnacka cały swój nadzwyczaj.ny, wiel
ki potencjał aktorski. Jej Celestyna jest aktorską kreacją miary świa
towej. 
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Aczkolw.iek wszyscy aktorzy, występujący w sztuce, przyczynili się 

do wielkiego powodzenia tego wieczoru, uwagę naszej publiczności 

zwróciło dwóch aktorów: swoją subtelną grą już w „Moralności pani 
Dulskiej" wybijająca się Alicja Raciszówna w roli Melibeji oraz Leon 
Niemczyk jako Kalikst. 

Nie mniej obszernie omawia znaczenie przyjazdu gości polskich do 
Słowenii „Ljudska Pravica" (16. IV.) nie szczędząc również pochlebnych 
słów pod adresem naszych artystów: 

... „Moralność pani Dulskiej" zachowała niewątpliwą wartość literacką , 

cały czar realistycznej gry, zabarwionej delikatnymi realistycznymi 
akcentami ... 

W sztuce tej aktorzy polscy okazali się wielkimi mistrzami, najwięk
szą z pośród nich była kierownik artystyczny JadwJga Chojnacka1 gra
jąca główną rolę - panią ·Dulską. Realizm tych mistrzów nie jest 
suchy. Przesiąknięty jest jakoby wyraźną subtelnością, zabarwiony 
szlachetnym teatralizmem, pełen licznych domyślników, nie bojący się 

prawie 1banalnego naturalizmu i świadomie prowadzony po właściwej 
drodze sztuki do serdecznego i naturalnego humoru, którym przepo
jona jest ich gra ... 

... W Rojasowej „Celestynie" teatr łódzki sięgnął do brylantowej 
klasyki hiszpańskiej i w sztuce tej pokazał drugą stronę swego bogatego 
potencjonału artystycznego i inwencji twórczej. 

Rojasowa tragikomedia płaszcza i miecza, miłości i śmierci, była po
łączeniem romantyczności ze zgrozą, liryki z bohaterstwem i szekspi
rowską groteskowością. Całe przedstawienie było pełne bogatej fantazji 
i bujnej teatralności. 

Pośród postaci wyraźnie dominowała Celestyna Jadwigi Chojnackiej, 
otwierająca register nowych i szerokich możliwości aktorskich, kultury 
i ogromnej sugestywności. Jej wspaniała kreacja opierała się na parze 
zakochanych: Melibeji i Kalikście. 

Kto oglądał sentymentalną, płaczącą Melę w „Moralności pani 
Dulskiej", z trudem .sorue wyobrażał tę samą aktorkę w roli Melibeji; 
tak bardzo różna w nich była Alicja Raciszówna. Kalikst Leona Niem
czyka odkrył aktora, który jest jak gdyby urodzony do hiszpańskiego 
teatru. Pod względem technicznym, dla tego dramatycznego dzieła 

dano mniej udane rozwiązanie inscenizacyjne: z. zasady realistycŻne, 
utrudniało przejście z obrazu w obraz. 

... Inscenizacja polskich przedstawień pokazała na ogół, że uwaga 
teatru poświęcona jest aktorowi, podczas gdy inscenizacja ma swoje 
uregulowane, subtelna-realistyczne znaczenie. Wyjątkiem była „Anty
gona", szukająca nowocześnie pojętego kieru~ i stylu.„ 
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W całości „Antygony" dominują wyraźne akcenty humanistyczne, 
akcenty, które nie zatradły swej aktualności od najdawniejszych cza
sów aż po dzień dzisiejszy . 

Aktorsko pięknie wymodelowane i wysoko wartościowe kreacje 
w Anouilhowej „AntygonJe" stworzył Kazimierz Wichniarz jako dykta
tor Kreon i Celina, Klimczak jako Antygona ... 

Tłum. ze słoweńskiego Emerik Vivat 

* * 

Zespół Teatru Powszechnego, wracając z Jugosławii do Łodzi, za
trzymał się w Wiedniu, gdzie w teatrze „am Parkring" wystąpił z frag
mentami „Mazepy" oraz „Moralności pani Dulskiej". 

Przy tej sposobności zorganizowane zostało spotkanie naszych arty
stów z przedstawicielami wiedeńskiego społeczeństwa. i prasy - oraz 
dyskusja na temat polskiego teatru. 

Prasa. wiedeńska ba.rdzo pozytywnie oceniła grę naszych artystów, 
umieszczając szereg pochlebnych artykułów. I tak „Volksstime" z dnia 
19. rv: pisze: 

,,. .. W drodze powrotnej z występów gościnnych w Jugosławii zespół 
Teatru Powszechnego w Łodzi zatrzymał się przez dwa dni w Wiedniu. 
Dyrektor Willy Wondruschka zaprosił zespól, aby w ramach forum 
dyskusyjnego „Teatr - zwierciadło czasu" przedstawił próby swego 
poziomu artystycznego, a wiedeńskim krytykom i zainteresowanym dał 
możność zapoznania się z zagadnieniami polskiego życia kulturalnego. 

Pokaz gry aktorskiej polegał na przedstawieniu, bez dekoracji i bez 
kostiumów (a więc przy jeszcze mocniejszym podkreśleniu stylu gry 
aktorskiej), sceny z historycznego dramatu „Mazepa" polskiego klasyka 
Juliusza Słowackiego oraz drugiego aktu granej już w Wiedniu ko
medii „Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej . 

Pełna płomiennej namiętności .scena z „Mazepy" wstała przez Alicj~ 
Racisz i Jerzego Kaczmarka przedstawiona - pomimo weryzmu ich 
gry - najbardziej stylowo. To połączenie stylowości i temperamentu 
jest najwybitniejszą cechą polskiej sztuki aktorskiej. 

Jeszcze wy.raźniej uplastycznia się to nieznającemu języka widzowi 
w scenie komediowej. Gabriela Zapolska, której powieść „Piekło kobiet" 
była niegdyś bardzo w Austrii poczytna, polemizuje w komedii charak
terystycznej „Moralność pani Dulskiej" z małomieszczańską fałszyiwą 

moralnością. Charaktery, występujące w tej sztuce, która napisana 
została na przełomie naszego wieku, są pełne głębokiego komizmu 
i cieszą się - przynajmniej u nas - zupełnie jeszcze niehistoryczni\ 
żywo.tnośctą. Należałoby podjąć dn.cjatywę, aby tę efektowną S:lltukę 

włączyć znowu do repertuaru wiedeńskich teatrów. 

ł6 

Jadwiga Chojnacka, Alicja Rdcisz, Halina Pawławicz i Mirosław 
Szonert wykazują w scenie, której humor przezwycięża trudności ję
zykowe - poczucie stylu i doskonałe aktorstwo. Dialogi są starannie 
opracowane i oparte na dobrej tradycji". 

Pokrywa. się to z tym, co stwierdza. „Wiener Zeitung" w artykule 
z dnia 19 kwietnia: 

„ .. .Dla zobrazawania swojej działalności wybrał łódzki zespół scenę 
z dzieła wielkiego polskiego romantyka Juliusza Słowackiego (1809-
-1849). Scena pożegnania między Amelią i Zbigniewem z trzeciego 
~ktu „Mazepy" dał Alicj.i Racisz sposobność, aby nawet nie znającą 
Języ~a publiczność oczarować wrażliwą intensywnością odtworzenia po
staci. Jerzy Kaczmarek rozwinął całą liryczność prawdziw.ie romantycz
nej postaci kochanka. 

Następnie wystawiono drugi akt ze sztuki Gabrieli Zapolskiej „Mo
ralność pani Dulskiej", która swego czasu była często grana. Sztuka 
ta, odznacza się nie tylko krytyeyzmem, pokutuje w niej odwJeczny 
społeczny sentymentalizm, oddziaływuje ona doskonałością ról. Doty
czy to p.rzede wszystkim roli tytułowej, którą pani Jadwiga Chojnacka, 
będąca Jedi:ocześ~e reżyserką obu fragmentów, zagrała z soczystym, 
po prostu ruebe:zp1ecznym temperamentem. Także i inni artyści dobrze 
odtworzyli swoje role, a zwłaszcza Mirosław Szonert jako młodzieniec 
lubiący używać życia, Alicja Racisz jako chora na płuca córka i Hild; 
Skrzydlowska w roli gadatliwej sąsiadki". 

A oto uwaga „Osterreichische Neue Tageszeitung" (20 kwiecień 1957)~ 
. ·:···Sceny z ''.Mazepy" Słowackiego - (obok Mickiewicza. na.jwybit

meJszego . ~olsk1~go poety) i z najlepszego dzieła Gabrieli Zapolskiej 
„Moralnosc pa.m Dulskiej" wYkazaly, że zespół zdolny jest zarówno. 
do spokojnego pogłębienia., jak i do świetnie stonowanej charakterystyki. 
Tam, na wschodzie, oddziaływuje jeszcze wpływ Stanisławskiego ... " 



BIEŻĄCY REPERTUAR 
Państwowego Teatru Powszechnego w Łodzi 

ul. Obrońców Stalingradu Nr 21 

„ CELESTYN A" - Ferdynando de Rojas. Scena zbiorowa 

ANTYGONA" - Jean Anouilh. Kreon - Kazimierz Wichniarz, Straż -
~enryk Staszeieski , Leon Załuga, Ka?imierz Kubicki, Antygona-Celina 

KLimczak 

„PANI MINISTROWA" - Bronislaw NuJić. Żiwka- Jadwiga Chojnacka, 
Czeda - Zbi gniew Jabłoński, Dara - Alicja Raciszówna 

"KRÓLEWNA SNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW"-;-Bajka. 
Adaptacja sceniczna: Zbigniew Jabłoński, Stanisław Piotrowski 



BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI - Lódź, ul. Obr. Stalingradu 21, 

tel. 350-36 przyjmuje zamówienia na bilety do Teatru Powszechnego 

I Teatru Młodego Widza (na miesiąc wcześniej) w godz. od 8 do 16 

i od 18 do 20. 

KASA TEATRU POWSZECHNEGO czynna przez cały tydzień od 

godz. 10 do 13 i od 16 do rozpoczęcia przedstawienia (z WYjątkiem ponie

działków) - tel. 350-36. 

KASA TEATRU MŁODEGO WIDZA czynna w dniach przedstawień 

od godz. 10 do 13 i od 16 do rozpoczęcia przedstawienia - tel. 299-5-i. 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW w „Orbisie" - Łódź, ul. Piotrkow
llka 65, tel. 321-03. 

• 



Cena zł 2,-

Zakł. Graf. RSW „Prasa", Łódź, Żwirki 17. Zam. 1798. N. 13000. VI. 57. D-9 


