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OD AUTORKI 

Satyrycy odznaczają się tym, że śmieją się 
jedynie z własnych dowcipów - a wyśmie
wają wszystkich wokoło. Tym oto systemem 
żyją dobrze i tłusto długie lata, tak długo, 
póki im się nie zachce spróbować szczęścia 
na deskach scenicznych i wówczas pokazują 
siebie nagle jak gdyby w kostumie kąpielo
wym. Scena przypomina publiczną plażę 
i wszystkie drobne lub większe usterki na
szej budowy widać wówczas wyraźnie jak 
na dłoni. Ileż razy zdarza nam się widzieć 
leżącą na piasku znaną piękność, która 
w stroju kąpielowym ukaże raptem: wiotkie 
udka, piersi a la „Dzwony Kornewilskie" I 
spiczaste łokcie i plejadę piegów na plecach. 
Jak to - zapytamy · ze zdumieniem - czyż 
to możliwe, aby to była ta sama osoba, którą 
podziwialiśmy w stroju narciarskim lub spa
cerowym? -

* * * * * * * * * * * 
Ci, którzy nie mają w głowie oleju, piszą wazeliną. 
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To samo dzieje się z niektórymi pisarzami. 
Dawniej sztuki teatralne .pi,sywali autorzy 

dramatyczni - dzisiaj piszą wszyscy. Kto 
tylko uzyskał w innych formach literackich 
jakiekolwiek powodzenie, już składa do dy
rekcji któregoś z teatrów stołe,cznych swój 
utwór sceniczny, będąc głęboko przekona
nym, że jest on pod każdym względem do
skonały. Dyrekcja ze zdumieniem czyta pod 
utworem znane litera'ckie nazwisko i nie mo
że się dość nadziwić, że tak dowcipny skądi
nąd autor mógł napisać coś tak bardzo nie 
na poziomie jego talentu. Odrzucić - abso
lutnie nie wypada - daje mu więc najle
pszego reżysera, świetnych aktorów i sztucz
ka idzie - leżąc (co tylko potrafią sztuki 
teatralne) przez kilka tygodni i w końcu 
umiera z podzwonnym echem kilku złośli
wych recenzji pisanych przez tych, którym 
zjadliwy satyryk kiedyś porządnie zalazł za 
skórę. 

A teraz pytanie: dlaczego pisarze tak pra
gną wystawiać sztuki mając już dobrą usta
loną markę w innych formach literackich? 
Czy chodzi o tak zwany „lekki chleb"? Nie 
tylko. Chodzi o co innego - o wielki nieza
przeczalny urok teatru, którego nie da żadna 
inna forma literacka. Teatr to tak, jak dla 
rysownika duża olejna kompozycja, o której 
marzy i śni . Kusi i tym kuszeniem prześladu
je artystę szczególnie, jeśli raz już zakoszto
wał uroku tych zaklętych - przeklętych de-

* * * * * * * * * * * 
Nie należy nigdy do czytania własnego rękopisu 

nakładać różowych okularów. 
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s~k, jeśli J?O~nał nieznany na ogół widzom 
n~er~alny swiat zakulisowy. Znamy wypad-· 
ki, kiedy słynne aktorki, wyszedłszy za mąż 
z~ t~k zw~ne-.ongiś „świetne partie", po ja
kims czasie me wytrzymywały i powracały 
na scenę nie mogąc żyć bez denerwującej 
atm_osfery prób, bez zapachu starych rekwi
zytow: fałszywych Ludwików, marmuro
wych_ kolumn z papier mache, portretów an
tena tow w złoconych ramach, malowanych 
przez pacykarzy i sztucznych bukietów róż. 
Teatr ciągnie nie tylkp aktorów, ale w rów
nej mierze i pisarzy. Widzieć swoje postacie 
ucieleśnione, mówiące naszymi słowami 
(nieraz zupełnie błahymi) cóż za rozkosz 
i frajda, której zatruć nie zdołają najostrzej 
~ze docinki recenzentów! 

Literaci nie liczą się jednak z faktem, że 
scena to nie łamy i szpalty, że nie można 
~ygłaszać ustami aktorów długich literac
kich monologów, że dowcipy słowne nie 
Ę'>Odparte dowcipem sytuacyjnym, przepada
ją _be.~ ~cha , że postacie sceniczne nie mogą 
i:iowic J~dnakowym językiem i stylem, tak, 
ze. czyta1~c owe sztuki wciąż zagląda się do 
spisu. osob, . aby wiedzieć kto jest kim? 
A tworc_a pozost~wia lwią część pracy akto
rom, ~torzy dopiero swoją grą i charakte
ryzaCJą muszą zróżniczkować, powiedzmy 
Alfreda od Romea a Marię od Heleny. 
Wszy~tko t? wiadomo doskonale, ale gdy 
człowiekowi zachce się nagle napisać sztu-

* * * * * * * * *· * * 
Gdy autor nie ma nic do powiedzenia, to pragnie 

aby to n i c wygłaszane było .przez usta aktorów. 



kę, to głupieje i o tych wszystkich receptach 
zap.omina. 
Wystawiłam w życiu kilka komedii, z któ

rych pierwsza pod tytułem Malowana żona 
cieszyła się nawet dużym powodzeniem, po
dobnie i moja powojenna komedyjka Ich 
troje, która pół roku była w objazdach z Bo
gdą, Brodziszem i Morską; mimo to drżę 
z emocji przed premierą Hotelu Belle Vue, 
spodziewając się z góry recenzji mniej wię
cej w tym rodzaju: 

„Nowa koi;nedia popularnej satyryczki 
M.S. zawiodła nasze oczekiwania. Gdzie te 
'iskry i race dowcipu, którymi tak hojnie po
trafiła szafować w swoich humoreskach i po
wieściach? Postacie banalnie naszkicowane 
nie przekonują widza o ich autentyczności. 
Sytuacje mocno naciągnięte, a podtekst, któ
ry staramy 1się wyczuć, jest tak niewyraźny 
i niejasny, że zupełnie nie wiemy, czy autor
ce chodziło o satyrę na stosunki rodzime -
czy też amerykańskie? Spektakl oparty na 
najsłabszych wzorach pisarzy zagranicznych 
ratuje doskonała gra aktorów i znakomita 
reżyseria A. Kwiatkbwskiego. Dekoracje 
dobre i oryginalne". 

Magdalena Samozwaniec 

* * * * * * * * * * * 
Największą sztuką dla pisarza jest n ie napisać 

sztuki. 

Sztuki niektórych pisarzy przypominają piwnicę -
każdy spodziewa się, że lam zastanie butelki dobre
go wina, a tymczasem jest tylko woda. 
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MAGDALENA SAMOZWANIEC 

HOTEL BELLE VUE 

Komedia w 3 aktach 

KIEROWNICTWO LITERACKIE TEATRU 
WOJCIECH NATANSON 

KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE TEATRU 
IRENA GRYWINSKA 

Prapremiera 30. V 1958 r. 



EDYTA 

ERYK 

GLORIA 

MARGOT 

MAC O'KEY 

· PORTIER . 

DYREKTOR 

KELNER 

DEKORACJE I KOSTIUMY: 
MARIAN STAŃCZAK 

OS OB • : 

LUDMIŁA ŁĄCZYŃSKA 

TOMASZ ZALIWSKI 

JADWIGA MARSO 

V HANNA BIELSKA 
A LINA ZELISKA ' 

TADEUSZ BOGUCKI : 

JAN NOWICKI 

ARTUR KWIATKOWSKI 

WOJCIECH RADZIEJOWSKI 

REŻYSERIA: 
ARTUR KWIATKOWSKI 



Asystent reżysera: 
Wojciech Radziejowski 

Prziedstawienie pmwadzi: Suflerka: 
Teresa Dobrowolska Janina Michajłow 

·K.ierCl'\Wlilk. techllliczmy: 
Mieczysław Michałowski 

Ki.erow1nicy pracoWIIl.i 
k·rawiedk!iej damsilc.iiej: 

Helena Orlicka 

k.rawiec.k.iej męskiej: 
Jan Mrówczyński 

malarskiej: 
Eugeniusz Palarczyk 

, stolarskiej: 
Mikołaj Wierzbicki 

modelatorskiej: 
Czesław Zagajewski 

perUJk:a.r.sikiej: 
Leopold Michalski 

Prace tapicersko
dek.orncyjine: 

Kazimierz Dzwonkowski 

R.ekwiizytoir: 
Henryk Manugiewicz 

Kierownik ośw.iie<tleniia: 
Romuald Kamocki 

Brygadier sceny: 
Władysław Rybiński 

, 

Sztukę Krystyny Grzybowskiej „Promieniści" o Ada" 
mie Mickiewiczu i Maryli moglibyśmy nazwać Put
-kamerainą. 

* 

O niektórych pięknych kobietach można by powie
dzieć, że „diabla mają za skórą - · a modlą się przed 
figurą" (ale własną). 

* 

Wszystkie błędy zostaną nam przez kolegów daro
wane - z wyjątkiem sztuki, która osiągnęła duże po

wodzenie. 

* 

Największą sztuką życiową mężczyzny jest umieć 
utrzymać kobietę za jej własne pieniądze. 
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W roku 1924 ten wspaniały aktor i re
żyser * wystawH w warszawskim Teatrze 
Małym sztukę Magdaleny pod tytułem 
Malowana żona. Nie była to ani komedia, 
ani farsa, tylko zbiór zabawnych scenek 
z życia krakowskich malarzy, upstrzonych 
niecenzuralnymi dowcipuszkami. Genial
ny Zelwer czuł, że tego scenicznego figla 
nie powinno się wystawić tak jak normal
ną sztukę, że cała inscenizacja musi iść 
w parze z owym dziwolągiem. Z całą po
wagą oiwiadczył młodziutkiej autorce, że 
jego zdaniem autor musi współpracować 
ze swoją sztuką i że skoro nie chce w niej 
osobiście występować, to winien przynaj
mniej sam · zrobić projekty do dekoracji. 
Magdalena miała skończoną szkołę zdob
nictwa u prof. Buszka w Krakowie i pełna 
młodzieńczej pewności siebie i werwy 
zrobiła projekty do dekoracji, które wy
konane przez takiego mistrza jak Dra
bik - wypadły fantastycznie! Stylizowa
ne Planty z kawałkiem Baszty Floriańskiej 
otrzymały brawa przy otwartej kurtynie, 

· a gdy przez owe Planty przeszedł tak 
charakterystyczny dla Krakowa pensjonat 
młodych panienek z nauczycielką w oku
larach, na przedzie - rado·ść publiczności 
nie miała granic. Autorkę, która wystą
piła w sukni własnoręcznie przez siebie 
batikowanej (na złotej gazie granatowe 
motyle i kwiaty) , wywoływano kilkakrot-

• Aleksander Zelwerowicz (Przyp . Red .) · 
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nie. Sztuczka szła kompletami przez dwa 
tygodnie. Było to przede wszystkim .za
sługą tej miary reżysera co Zelwerowicz, 
a poza tym aktoró~, jakich. ta. ~ztuka 
otrzymała: Grabowski, Maszynsk1 i Pan
cewiczowa! 

Sztuka Madzi w pełni powodzenia mu
siała ustąpić miejsca komedii drugiej 
siostry - Marii Pawlikowskiej, która wy
stawiła również w Teatrze Małym swo3ą 
pierwszą sztukę - Szofer Archibald. Był 
to eksperyment, na który sobie Szyfman 
mógł pozwolić, ale nie przyniósł on T~a: 
trowi Małemu deficytu. Sztukę drug1e3 
siostry również reżyserował Zelwero-

• włcz („.) * 

• Fragment z „Marii i Magdaleny" Magdaleny Samozwa
niec. Wydawnictwo Literackie, Kraków. 

T.eatr Mały w Warszawi.e . Rok 1924. Ma!owana 
żona. Na ławce: M alowana żona - Leokad ia Pan
cewiczow a, M istr.z· Kwalifik ow S1k i - Władysław 
Grabowsk i. 

Fot. St. Brzozowski 

• 



Aforyzmy w programie 
MAGDALENY SAMOZWANIEC 

* 
* * 

Okładkę projektował 

HENRYK TOMASZEWSKI 

Wydawca: 

PAŃSTWOWY TEATR LUDOWY 
Warszawa, ul. Szwedzka 2/4 

Z a Red a k c j ę: 
IRENA STRZEMIŃSKA 

. . 

W REPERTUARZE: 

· Stefan Żeromski 

UCIEKŁA MI PRZEPIÓRECZKA 
Komedia w 3 aktach 

* 
Lope de Vega 

DZIEWCZYNA Z DZBANEM 
Komedia w 3 aktach 

• 
Włodzimierz Perzyński 

LEKKOMYŚLNA SIOSTRA 
Komedia w 4 aktach 

* 
Aleksander Fredro 

WIELKI CZŁOWIEK 
DO MAŁYCH INTERESÓW 

Komedia w 5 aktach 
. * 

Apollo Korzeniowski 

KOMEDIA 
Sztuka w 3 aktach 

* 
Ludwik Hieronim Morstin 

PRZYGODA FLORENCKA 
Komedia w 3 aktach 

• 
Marcel Pagnol 

MARIUSZ 
Sztuka w 4 aktach 



w PRZYGO'rowANlU: 

WIECZÓR JEDNOAKTÓWEK 

Joseph Conrqd (Korzeniowski} 

JUTRO 

Tadeusz RiUner 

ODWIEDZINY O ZMROKU 

Stefan Żeromski 

AKT PIERWSZY 

* * * 
Stefania Linowska i Maria Serkowska 

BAŚŃ O LANGU I SZUEI 
Sztuka w 6 óbrazach 
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Zakłady Graficzne Domu Słowa Polskiego 
Zam. 2951/a A-37 


