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ZACHCIANK1 

1 

Chciałbym być raz Syrokoml<l 
<choć trudno o rym do „komla''). 
bo wtedy bym się dowiedział, 
~o właściwie napisał ten Syrokomla 

2 

.;bciałbym być raz Kraszewskim 
r. zaraz powiem, dlaczego: 
bo byłbym wtedy jedynym, 
co zna wszystkie powieści Kraszewskiego 

Chciałbym być raz Spartakusem 
I zaraz powiem, C7.emu: 
bo mó~łbym przygadać brzydko 
Stanisławowi Ryszardowi Dobrowolskiemu 

4. 

~hciałbvm być raz Sokratesem. 
tym samvm, co to go struto; 
bo mól?łbvm wt dy z Mor . t lnem 
wypić bruderszfta. Oczywiście cykuta 

Chciałbym bvć raz PC?!!'a:r.em 
i ha~ać oo slórlmvm niebłe. 
bo mńgłbym wtedy pozrzucać 
ltolegów ~sklego, -lcza I -era z sfebl 



•• 
Chclałbym bvć rar: przvj actelem 
Artura M. Swinarskiego, 
by ktoś nareszcie powiedział 
o Arturze M. Swinarskim coś dobrego 

7. 

Chciałbym być raz rogami 
i raz się przyprawić cichaczem 
mętowi tej ślicznej pan!, 
w której Swinarski kochać się raczy, 

8. 

I chciałbym być wciąz redaktorem -
to moja zachcianka najszczersza -
i płacić Swinarskiemu 
przynajmniej po tysiąc złotych od wiersza. 

A. M. Swinarski 

• 

R'l'llH MARYA 8WJNAHSKI 

REFLEKSJE I łH'.KOL ,Kt:JE 

Na1z, kał Goethe. że dyrektor tea ru nie może m1ec wł -
ncj woli, bo je t zależ.ny od le"'o, co chce napisać autor, 
co chce zagrać aktor i co ci1ce zob:iczyć widz. Alę to_ I!\ 
pot•· d i:!o rozpacz • Bo jeteli widz chce o lądać do • 
'SZ uki autor isać dobre sztuki i aktor grac w dL1 wv 
ztuk eh, wszystko je t w porząrłku 

Jezeli pn padł ci w udziale dar talentu, a me doznał ' 
także la. ki h11morn, wvlecz ·u: z talentu jak z rhoroby 

I 
W „Rzecz po polilei" Platona t l."ierdzi okrai q: , Katdy 

tragik i każdy co pisze wiersze w jamhach albo hel< -
metrach, je t niczym Inn m t •!ko posnolit m naślad \ •c 
A naś ad„ • nic, to t ka <;Obie znbawa, nie zajęcie pow żn • 
JeżP.J" .~okrate rzeczy viście w ·gla 7.al taki 7d nia zn"t I 
s:lus::rnie skazanv na śmier; 

Poeci przychodzą na świa1 by c.do v.e owi 
Ale ry mu nie Iwin zbył dobrz rnd7.:) się 

Nic ufaJ ludziom którzy zbyl o tentacy'nie paradLIJ'I \Y 

czapce fryglj kiej. j' leży bowiem pamięt ć. że wynaleziono 
t ,ą, b · .M'da owi za rywala ośle us:zy J do dnh rlzI.neJS7.l•t.:" 

niP"nz m11.;;i sp<'lnirif t f11nkcjG. 

* 
Powiedział Jtonfucju.z : ,.Cal owi 1c szc~····11w1 IJ1;d:r.lemy 

dopiero vó vczas, gdv posiądziemy trzy skarby: dobr poe-
1ję. rlob muzyl e i dobre obyc njc." Od cza ów Konfu
cjusza minP.IY wieki. Zdołaliśmy w ym okr~ e zd b ć jut 

wie trzede 1rimy dobrą po zj • i dobra m11zvki: 



• 

Artur Marya Swinarski 

TlJS. M. Berezowskiej 

* Satyra demaskuje karci. Humor demaskuje I rozgrzesza. 

* 
La Rochefoucauld twierdzi : „Każdy dobrze mówi o swoiill 

sercu, a nikt nie śmie mówić dobrze o swoim rozumie." -
Dzisiai jest przec:wnie: każdy chętnie wychwala swół 
rozum, a wstydzi się mówić dobrze o swym sercu. 

* 
Niczym aktor nie ujmie w idzów tak jak tremą. Gdy tylk• 

widzowie poczują, że aktor się ich boi, już są zadow oleni 
z siebie - i z niego. 

* 
Dowcip nie może obyć s ię bez słowa. Humor bywa n iemy . 

* 
Dow cip nie może obyć się bez świadka . Humor je t 

1amowystar czalny. 

* 
W „Utopii" Tomasza Morusa złoto uzyskane z eksport11 

służyło do fabrykacji nocników. W utopijnej „Rzeczypospo
litej poetów" Ludwika Hieronima Morstina do wyrob11 
sierpów, bron, grabi... Morstin ma rację, nie należy wypinał 
1ię na wroga , trzeba go zaprząc do roboty. 

* 
W nagrodę za napisanie „Antygony" Sofokles został m ia

n owany dowódcą armii. Adam Ważyk był wpierw maj<>
rem, a potem wczął pisać dramaty. 

* 
Współczesna liter lura angielska może poszczycić s!ę dw1.1-

ma geniuszami: Bernardem Shaw i Józefem Conradem 
Jeden Irlandczyk, drugi Polak ... Wiadomo: Anglic lubi 
by ciężką r hotę odstawiały za nich inne na rody. 



P1 ·arzu, miel r :pekt przed kl rem. Bo to co zbuuowal 
przez trzy rn c ince, lbo prz z trzy Jata. on potrafi zburzy~ 
w ciągu t ech godzin. 

Ibsen, z· nim z:icz l pi ć, Il ł Pl'7 ·z µ~r lal aptekarz 
Z pierw ze o znwodu oz tal, 1 u prPr ZJa w o::lwa 0111 
i klic·n e11 lud1J cho.ych 

* 
K11li1 bur· zlośli v. n ot\ ó1 zykow.· 

C.: to autor dramęityczny daJe re:l.y crnwi przednie zylo 
„Mn z zrób z tego chleb". I czv7. wina aulom, że ni r.ll. 
re7.ysP.r woli z t o p zić 7 •tniówk ? 

Na Pomorzu .i przy. łowi '. „N 1w • iemplO\Hll1<1 'lWC 
wilk pozrc'' . To ku pr.:c:;frodze 1:vm, Jdó /. łudzą i , ż. 
wróci cłn nich wy1m7.yczonri ·si;izkii i; 0111 i w nh•j ex
libris. 

Im dr pr mn J ko z uji> 

Aktony dziel, si.c: 1 takich, o mow1ą, ze cqlu i<1. w -
cinaią i zbicmi1:1 rccc 1zje o sob'e - i takich, co mówi • ż 
nic cz:vtują, nie wvclnaj i ni zb cmją reccm:·i o o le 
.Tedni i drudzy cz ,, . w cimij· i ;rhierają r r mj o l>i • 

Kto •po·vcz.1 k i,zk1. ni w r1, ł\· 11111 j1 1 Mano 

Patrz c nn Pałac I'ulturv. V-Ld eh m. ni, te 7.n na 
.vi17: nlc i t w s nie rnztopi' he ni 

Artur flnrl11lck1 
(Reżuser) 

.'adwiga Przeradzka 
(scenograf• 



Ewa Szumańska 

Łucja Burzyńska 

D n.n uta K orycka 

ARTUR MARYA SWINARSKI 

ARARAT 
Komedia w trzech aktach 

Reżyseria : 

ARTUR MŁODNICKI 

Przedstawienie prowadzi: 
Kazimierz Herba 

Scenografia: 
.JADWIGA PRZERADZKA 

Kontrola tekstu: 
Wanda J siuldewicz 

Premiera w Teatrze Kameralnym w d niu 30 grudnia 1956 r . 



() s BY: 

NOACH 
Wt.ADYSł-.AW OE:WOYNą 

SZEM .Tl LllJSZ BE:RGER 

MACHMADA 
~;\ I\ SZUMANSKA 

CHAM 
PIOTR KUROWSKI 

PARA 
DANUTA KORYCKA 

JAFJ:.;T 
MIECZYSŁAW ŁOZA 

t,UC.TA BURZYl'łSKA 



Kierownik techniczny: 

Mirosław Dziki 

Kierownik sceny: 

·'Tadeusz Kaczmarek 

Kierownik oświetlenia sceny: 

Eli sz Karpinowicz 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej męskiej : 

krawieckiej damskiej: 

szewskiej: 

perukarskiej : 
stolarskiej : 
malarskiej: 

modelatorskiej : 
t apicerskiej: 

Michał Stolarski 

Wanda Preckało 

Mikołaj Bratasz 
Mieczysław Wojczyr.skt 

Micliał Praisner 

Tadeusz Chądzyński 

TadE:USZ Żakiewicz 

Ryszard Tkaczyk 

Władysław Dewoyno 
Mieczyslaw Łoza 

Ju l iusz Berger 
Piot r Kurowsk i 



* 
Poez1a jest magią. Czarodziej u Lav.:ial ~łowa w .zczególne 

nyk!, by dać im silę zaklęc a. Poeta C'Zyni to samo. 

* 
miel: entuzjazm 11okor Ale z\ 

Homer n 1owiada, że na igrz .kat: 1 sportowych pierw Ził 
nagrodę stanowił cenny dzbanek, a dopiero jedną z dal

ch dziewczyna. Słusznie - bo pn:cde w 7:Ystkim sillu.! 
mięśnie i naczynia gospodarskie! W1E'd o d:7.Iewczynę nie 
trudno. 

Kto wyraza się z µogardą o inteligencji tenora, ten chyba 
nigdy nie rozmawiał z tancerzem. 

* 
Aforyzmy pisuje się nie z potrzeby zwięzłości. lecz z le

nistwa 

.,ARA At" 
zecz dzieje się na prze ł nej arce Noego al o J k n 

zywa go w sztuce autor, ~ ·oacho. 1 ie będ • op w: d ł leg 
d o potopie. W y cy z-iają na pam·«: 1 k dobrz , j k 
krótl i ku hi tri! WJ I ). Z tego amego załozcmia wycho
dził pr \ dopodobnic i autor dramatu, bo zukn też wla.c1wie 
nie padaj_ hi torii polo u. Koncentruj na ż ·c u wv r -
nej przez Boga spra vi lliwej rodziny ~ 0·1cha. Fundamc 1-

tem rozwoju akcji ni tvm na 'zal>awn'ejszym w d ejnch 
flot · pudle j.e t b z P"ze :idy nud::i. Ona prowadzi do cią
g-łych sw:irów i ut re ek m1~lzy braćmi On też pow du . 
że na łupinie w z' lkie trzy kobletv, :i:onv syncjw roach 
są „przy nadziei" (jak mó \'i rezolutn}' Szem - z nudów 
lrz ' co!< Jlr?'. cle ro 1ić). co z kolei· . timie się źródł m 
<loc1:1lkowo .kombinowanych konClikló\ '. Znając t<: s tuk~ 
można mówić, iż korzenie rasizmu ~:i co najmnie' t 
lare Jak :·•siat od potopu . Biali bracio hliźni<>ta ZC'm 

1 Cham, nic m· z<: oo Ży\ve~o .T feta t ·lko dlate"o ii 
iest on czarno kór '. W t ·m żywiole klóc nm porusza się 
nf .d; mle t r • 'lch 7e s vvmi grotcskowo-proroc rmi 
un· leniami 1 c m O\ ·leka b"'zradn!c rawie Ili\ eoo 
Arka płvni niesiona prąrlami i \ • koi'1cu po dninrh po
to u utyka u bram mia ta Ar rat. z klórc~o uciekli no-
dróż.ni. · 

•1· r!ialo u ~ r11amPm: Ro::tm1iem. Lem nda . .l\fH 
tcyn by 71'Ju s a mit ni tr-eba trcalP real eno 

fa "t•1.„ Ila Iw.. co . olile b~dq o nas gadać u pr;;:yszlości? 
Ż<'śm / byli • 1•ci bi>;;: przcch11, i ic§m 1 u· "nie dlatego 
przcż11li p<•lop, nie pr .r'.! ;;:anobiegliiro§ć Noaclla. A m11 s'ę 
pr cciei: znm1P1 na w1 Int, kocham/ hra ie, pr majmnicj ja 
Meni~. Al lerrl'."TldlJ ma in f"rUJalrr ż11cie .ni.i: fnkt 1. 

Jest to k ve tia całkowicie v półczesna - powie niejeden 
Znamy do' c mechanizm h orzenia lcgendv. któr notr r1 
uhrać atło aureoli nie tylko sł bo ć, fal i glu ot 
lecz tak· ·aidv wyst ek i łotro two. To właśnie j 
eh ba i clnvm z punkaów wv'ścio ·eh ·zt1 ki. ~wtnar ' 1 
Prz •n I mit · w •;w r któ c"TV to l11rizkich fi na et 



potopowi i ocaleniu rodziny Noacha odejmuje siłę zarządzei\ 
boskich. Stara biblijna opowieść poddaje się w sztuce 
autorowi jak dziecko. Swinarski buduje z tego materiału
postacie i ustawia je w takie sytuacje, które służą inten· 
cjom jego myśli. Dramaturg, jak gdyby nawoływał widza , 
do konfrontacji: taka jest czysta legenda, a tak mogło to 
wyglądać naprawdę i po ludzku. Ludzie są tylko ludźmi 
I między świętymi musiały się dziać rzeczy różne, zna· 
j ome nam na codzień, dobre i złe. To obnażenie legendy 
i ukazanie świętych postaci zdjętych ze świecznika, zdemo
kratyzowanych do zwyczajnego ludzkiego w idzenia , jest 
w sztuce zabawą a zarazem nauką . Ideał strącony z k o
turnów staje się mały , słaby, komiczny, n'ekiedy nawet 
groteskowy. Nie trzeba dodawać, że i tę myśl czasy nasza 
popierają mnogimi argumentami. 

Waldemar Kiwilszo 

Dookol:. świata Nr 48(1 52) Rok III 
z dnia 25 l:s topada 19:56 r . 

(frarment) 

GŁOSY PRASY ZAGRANICZNEJ O „ARARACIE '" 

Dnia 30 listopada wystąpiło Wychodoceske Divadle w Par
d ubicach z premierą komedii Artura Maryi Swinarskiego 
„Ararat" w przekładzie Jaroslava Langera i reżyserii Zden
ka Bittla ; dekoracje i kostiumy projektował J. Vopdal, ilu
strację muzyczną skomponował J. Lautner. Grali: J . Kotrba,, 
J . Hurta, V. Novakova, M. Veverka, V. Pta l"ek, E. Tauche
nova i M. Asmanova-Reindlova. 

Prasa czeska przyjęła zarówno sztukę jak i jej wyko
nanie bardzo serdecznie. W ostatnim numerze praskiego ty
godnika „Literami Noviny" umieścił Karol Dvofiik artykuł 
o „Araracie", którego fragmenty przytaczamy. 
„Jakże bezsensowna była cała „praca boża nad potopem 

świata", koro nie potrafiła zatopić istotnego j ądra niskich 
instynktów ludzkich! Tę właśnie prawdę mim o woli od
słania mądry i pomy;,łowy prorok Noach, kiedy jeszcze 
podczas pływania arki na falach potopu podrzuca swym 
synom koncepcję przyszłych rządów nad światem. A dzieje 
się to w chwili, kiedy właściwie nie ma ani czym ani 
k im rządzić . Ale już sama perspektywa władzy rozpętuje
najbardziej bezsensowną walkę, kończącą się prawie brato
bójstwem. Oto jest w skróci~ treść sztuki polskiego drama
turga A. M. Swinarsk'ego „Ararat", która zaledwie w mie-

i ąc po prem'erze w Lublinie i w Warszawie poj awiła się 
n a naszej scenie. Sztuka będzie wystawiona również w 
Austrii, jest też tłumaczona na język rosyjski. Oczywiście 
musiała ona wyjść poza granice ojczyzny autora, ponieważ 
jest to sztuka godna repertuaru światowego. I właśnie 
tam dopiero może ona sp ełnić swe najistot niejsze zadan ia . 
Przestrzega bowiem przed żądzą panowania nad światem 
i jej skutkami, Przy całym swoim założeniu filozoficznym. 
działa ona przede wszystkim środkami czysto dramatycz
nymi. Chęć panowania jednego nad drugim uważa Swinar
ski za cechę ludzką nie do wykorzenienia: wszystkie kon-
ekwenc·e tej tezy doprowadza aż do absurdu, by potem 

w oowstałą sytuację uderzyć żelazną pieścią swoich poglą
dów. Nie poucza wykładem w form ie dialogu, lecz wznosi 
obr z pełen poezji: arka zatrzym uje się u stóp góry Ararat. 



,kąd odpłynt:ła przed po\ pem, :sy11om Noacha, zaślepionym 
namiętnością rządzenia i panowania, z1awi się st szliwy 

• obraz skutków, jakie spowodowała ta sama nam1ętno.ć 
u ich przodków: rumy • wiata. pu tka l dy szal ństw 1, 

kCóra opętała toczqcą ~ię ku kata tro!ic ludzko. ć .. 
„.Mamy do czynienia ze szt 1kq o głębokiej treści m •ślo

wej, a zarazem o blvsko !iw j lel'k ści, z któr autor p1 ~c
prowadzn ~ \'Ój pomysł dr, m•1lvrzny. Forma sz uki j st nic-
7.WY'lcle świeża, dialog finezyjny. Slrul<tura komediowa przc
my~lana celowo a~ po tr,} 1 iczne mem 1to któr m autoz 
nagle \ v rafa nnd zahawną. dowcipn , wr cz humory tycz
ną anali7.ą ludzkości..." 

Z prasy ze kie i O\ •indu' mv i , że r<'1 vnleż Teatr Im 
·S K Neumnnnn w Pracize przygo o vu e „Ar. r t ' 

(b.l 

.L1tcrnrm Novm ' o Anirnc11'.'' 

(„.) Sztuka la JC~L \\ św1ul0Wl'I lwrucio t't i.!1 m 1l.y1':7.11eJ 
zjawiskiem mezw ·ktym. Nie czi.:c:to zdarza nam ię potykać 
z tale zwi1rlym i konkretnym z równo pod względem kon
cepcji, jak i formy - g tunkicm teatralnym. Od kawiar-

• ni.:mych błahostek po intymność pożycia małżeńskie o, oi..I 
· zagadn!~n mody wytwornych d<im po dy kryminację ra
svw\) ... vszyslko 1o snuje się w mistrze\\' k m skrócie wspa
niałego dialo u, w którvm · ni .i dnego słowa za wiele, ani 
7.a mało. W a -ej! trzech aktów narasta dla lenej ludzko. ci 
stra<;zliwe memento: Dosyć, ani kroku dalej\ Po dwóch po
topach potwornvch woj n - n'e dopuście do trzecie o! Po
zostać: was bo iem może tylko siedmioro, a tych cz ka l s 
.rtraszliwv: powrót do rodzinnego mia ta A . r, t. gdzie pa
nuje cisza i martwota! 

· L dova D"mokrnc • ", Pr:'lga Z Xll. 1!1. li r 

„ 

P'ątkowy uroczystv wieczór w Teatrze Wschodnloczesklm 
w Pardubicach stał się nie tvlko wybitnym wydarzeniem 
tentraln:vm w sensie ogólnopaństwowvrn. ale prze:le wszyst
kim serdeczną manifeslacJą przvjaźni czesko-polskiej. Na 
premierze za!{ranicznej „Araratu", sztuki jedne~o z naj
wyb'.tniciszych współczesnych dramaturgów polskich, Ar
tura Jltfaryi Swinarskiego, ohccna była. prócz autora. liczna 
delegacia z ambasadv polskiej, z prof. i11ż. J. Sal!ńskim 
na czele, a także c1lv szereg ofic.ialnvch gości z Pragi 
i z C'lłc~o okrciru. Zaznaczvć należv, że do wytworzenia 
nastroju teg-o wieczoru przvczvntł się wysoki poziom za
równo ~7.tuki. jak i jej \vvkonania. 

„.(s1h1ka) st::ira się orlc:lonić Jadro duszy 1 charakteru 
człowieka, Judzką małość. poteo;n wojnę. porusza temat 
dyskrvminacii ra<:owej, prz„mawia w obronie ookoiu 
i miłości ·śrńd lnrlz". Z1mvka on w ororoczvch słowi>ch 
praojca NoP"tJ: „BP!'l1:iecie się ra]nwać na ladzie. Jutro 
c>:V 7.'1 <:tn lat. Kiedvś ... moi:e.„ Swiat ie<:t jeszcze młod\•! • 
Co iednalc narzuca nam nr7e<ie wo;:r.v„tkim ta s7.1:uka, t1J 
pnrń V'1'1'1ie z nac:7a dr<>m;:itur~ia w<:ońlr?.esna. chociaż po
ró\•manle to nie ie<;t dla ""'"' bvnair.m'ei oocieS7aiace. 

Do 'I: •v<;okie""O nn7iom11 ~-.tnki rlnc:tosnwl!ło się tai,-+„ iel 
\VVlrnn„„;„, w reżvc:erii Zd. Rittla. J?o?,vc„,.. wnikliwie 
uw,..,,,,lclił w·„lostronnv SPnc: ~7.fuki. nn-l ·rP~lafac e:o wv
!lll'""'łi:ir:vm „;„ n„ nfan nionvc-7.V „c:nirvt11lłlnvm" śn'""""m 
C?:lr"'"E!n .Taft>h. W ten !;Tln„...,h wvtwm·.,....•ł atmoo;Fprę. ktA..-, 
sł:ir:ił c:i~ "arhO"':l" 11i: cin końca. cieniubc w fPn cpoc:ńb 
zmleTil<1iącv -1„ rod„1i !':"htki. co nanucaln <:Tleriqln" wv
mA""„ta aktOTnm Bim·:ic nod UWA" możl'wn~c' t„„łru 
mrn•latowe"o. muslmy im wyrazić wielkie uznanie. Swtetn~ 



zwła zeza typy stworzyły. żywiołowa Para, M. Asmanova, 
małomieszczańska wytworna i zmysłowa Machmada, E. Ta
uchnerova, oraz gwałtownie zapalna i ofiarna w miłości 
Szechora, V Novakova. J . Hurta narysował sylwetkę kan
c· stego Jafeta z dramatycznym wyrazem, z pewnym za
akceptowaniem niewolniczego charakteru jego rasy. Sta
ruszka Noego, rozsądnego, pozbawionego cech proroka, 
~rał J. Kotrba, kłótliwych jego syn ·w M. Veverkcl 
i V. Flaczek. Pomrłową . podzi eloną na piętra scenę skon
struował celowo J . Voprszal. On także zaprojektował 
właściwe kostiumy. Akompai~iament organowy J. Lautnera 
wnosil pewien patos biblijny. Wielką zasługą w pięknym 
brzmieniu języka czeskiego ma tłumacz, Jaroslav Lange:r. 
potoczystość .Języka i poetyckość formy zdradza w nim 
wrażliwego tłumacza polskiej dramaturgii. 

O sztuce i powodzeniu sztuki świadczą owac1e, jakich 
nie szczędzono po drugim akcie i po zakończeniu sztuki 
:.iutorowi, tłumaczowi i wykonawcom sztuki 

„svobodne Slovo". Praga. 2.XII.1956 r 

Kasa biletowa Teatru Polskiego czynna 
codziennie w godz. 10- 13 i 1~19 

Kasa biletowa Teatru Kameralnego czynna 
codziennie w godz. 10- 13 i 16--19 

Przedsprzedaz biletów w P .B.P. „Orbis" 
Rynek 38 oraz P.T.T.K. ul. Stalingradzka 31 

Bilety ulgowe (zbiorowe) w Biurze Organizacji 
Widowni (Teatr Polski - ul. G. Zapolskiej 3) 

w god~. 8-15 tel 87--89 

telefony 

Teatr Polski 

Teatr Kameralny 

86-53 
86-54 
86-5~ 
72-44 



NAJBLIŻSZA PREMIERA W P. T. D. 

W. SZEKSPIR 

„DWAJ PAN OWIE 
Z WER O NY" 




