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„Sztuka ta, które; pomysł poddała autorowi żona, treści dos
tarczył czas, u: którym żyjemy, o bodźcem do jei napisania stał 
się obraz u.•dou.•y, klęczqcej na jednym z pobojowisk ostatniej 
woiny - nie wymaga c!tyba ;,;:•stępu, któryby ią bliżej objaśnił. 

Przy jej realizacji scenicznej, autor prosi, aby umarli, którzy 
if' sztuce skupiaią się u.•okół mufki, nie byli przedstawieni jako 
11:1idma, ale jako ży<.<•i. przyjemni, r..;. ·zbudzający zaufanie ludzie, 
poruszający się zupełnie naturalnie po su.·oim dawnym mieszka
niu, w kręgu rodzinnym.Są tacy, jakiemi byli za życia, żyją bo
wiem nadal w wyobraźni s<.oojei matki, umarłymi są tylko o tyle, 
że już ich ona nie może dotknąt' rękq i że zachowuj1J się o u.·iele 
ciszej, niż my żywi". 
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Juliusz F11czik 

Czapek zywy i marhvy 

Ź(;den ehgba z czeskich pisarzy tak bojaźliwie nie w y mijal 
politycznych starć jak wla.foie Karol Czapek. Mówi! o wielkich 
~Tracvach ale raczej wolal pozostawić polowę niedopowiedzianą, 
a często i niedomyślaną, niż powiedzieć coś pol.itycznie bar
dziej 7con!aetnego, zbyt codziennego, „pospolitego" - jak mu 
się wydawało. 

Pociągaly go najaktualniejsze t ematy , rwal się do nich 1 opra
cowywal je, ale - kiedy .iuż się oczeldwalo: teraz, teraz padnie 
to wlaściwe slowo, kiedy wszystko już wiodlo ku temu, by slo
wo to bylo wypowiedziane ~ Czapek, by nie być zmuszonym 
do jego wypowiedzenia, uciekał się do ogólnikowości . Ll(kal się 
ylosu świata w literaturze. Bal się go w życiu. Bylby rad, by 
świat ten uchodzil za dostatecznie zno.foy dla wszystkich. Tak 
znośny, by nic w nim, ni'! trz eba bylo radykalnie .Z1nienia ~. Nie 
mógl jednak nie odczuwać, że tak nie jest, ponieważ byl poetą, 
w jego dziele często odzywala się boleść, którą nm to uczucie 
sprawi::ilo, a często także przejawia.la się .fałszywa dążność dn 
ukrycia jej, chociażby tylko calkiem powierzchownie, jak nie
gojący si•~ wrzód skrywa się angielskim plastrem„ 

W czasach gdy pierwsze wielkie boje wolności z rosnącą 
światoioą reakcją doslownie wstrzqsaly .~wiatem, Czapek opo
wiadal o pelargoniach, które tak pięknie rozkwitly w jego 
ogródku; opowiadał glośno, by przygluszyć to, co brzmiało za 
ogrodowym, plotem, i to, co rozbrzmiewalo ·w jego własnym 
·wnętrzu. Nie, to nie brak odw agi skłania[ go do tak iego postę

powania. Przecież potrzebowal na to - a niestety i spotrzebo
wał - zbyt wiele sil. Sklanialo go do tego poczucie odpowie
dzielności za ten porządek świata, za który w rzeczywistości 

żadnej odpowiedzialności nie ponosil, a który byl i jemu jako 
poecie nie tylko calkiem obcy, ale wręcz wrogi. 
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Odczuwal to przez cały okres swego tworzenia, ale poznal to 
dotkliwie, na wlasnej skórze, w ostatnich tygodniach swego 
życia. Wlaśnie on spotkal się z takim bez miarem nikczemnej 
n:ienawi.ści jak m :J. lo kto drugi. Napadano nań za to, czego nie po
wiedzial, daleko surowiej niż gdyby to byl glosil przez cale swe 
życie . Napadano nań za to, że w najlepsz ych jego dzielach 
i w najlepszych miejscach jego dziel, mimo cale usiłowanie 

v.krycia tego, ·można przecież wyczuć, co poeta cz nl: nie , nie 
bylo porządku w tym, świecie i musi si ę go zmienić. Napadano 
nań za jego niezachwianą, chocia ż nie bojową, wiarę - wiarę 

w czlowiel-ca i jego dobrego geniusza. 

W ostaln ich dniach swego życia nwsial przeci eż dobyć szpa
d:LJ do naprawdę codziennej politw::z neJ szermierki, aby się bro
nić. Uczynił to po raz pierwsz y i z brak11 prz y zwyczajen ia 
r:Iochliwie , ale wiedzial j nż , że musi t o uczynić. Teraz właściwie 
dopiero po raz pierwsz y jasno pojq l, o ja kie w ielkie sprawy 
idzie w tym codziennym boju, którego b:.i l się zawsze i od któ
go stronil. Nie szermowal dlugo. Zasko ·z yla go śmierć, którn 
nie miala ciężkiej prze prawy, by pokona ć czlowieka w pol01 . .vie 
już zaszczuteąo przez gończe psy n ieprzyjaciól. 

Umarl. A urodził się paradoks. Martw y Karol Cz apek steli. się 
bojownikiem. Ten, który sam siebie przedstawił w postaci spo
kojnego ogrodnika, stal się bojowym. symbolem dla tych, do 

których się nie zaliczal. 

A może nie byl to właściwie paradoks? Ci, którzy walczą za 
wolność, są dziedzicami calej twórczości, któm warta jest tego, 

by iyla. 

19. I. 1939 r. 
(tłum. W. L.) 

• 
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Karol Czapek 

• 
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Któżby Europę jeszcze ganil .. 
że pokojmoi dla His?panii 
z s1lkursP.m spieszy lada jakim,?! 

Toć calej .fluty Anglii siła 
do kraju tego nie puściła 
statku, który wiózl - ziemniaki. 

Karto.flem można zdzialać wiela! 
Ziemniakiem można z procy strzelać! 
Kartofle - toż to amunicja! 

I za;miast by je tylko zjadła, 
może by nimi dalej wiodła 
bój swój ludowa ich milicja! 

Więc niecha.i glodem mrą Baskowie! 
Tym się najlepiej i nie w slowie 
zachowa neutralność twardą. 

Przecież tu chodzi o kartofle, 
Tymczasem się na pomoc pośle -
bombowce panu Franco. 

Wiersz na1dany przez Czeskie R3.dio 

24.IV.1937 r . 
Tłumaczył: W. L. 

Marian Koludziei 

„„. tak dlugo i yc' będą nasze myśli. 
jak długo nie będzie rozstrzygnięte In. 
o cośmy cc•a/czy/i". 

Pruje/.:/ dd.:orncj 

„Dajcie spokój - życie to życie; 
czlov.•itk m oi.e przynajmniej coś robić". 

i 



lfrle11a So/..·o/u111s/.:a 

'/.yp,1111111/ Ilol>ul 

11a jed11ej 1. pni/> 

·'.lfl llil('_ll)llyc/1 

„ \Vyil11111aczci e mi, dlaczego u::/a[;nil' ja, dlaczego 

z"''-'FC ud puczq!ku śu: ia / a tylko ja, matka, ja ko
biC' lu, mam zc1 r;.·szc tak drugu płaci ć za c:.•aszc r..:.• icl · 

kie Sf!rll ii..'!J ?f" 

„ \\'lidzicie, la t ::.·u pou.•iedz id : wnrzet" zrr ;;: iefl1q 

sprai.Jf'. „ ule kiedy cz/o . .::iek 11111ieru - c:.!SZ!Jst l::n ..:.·y
g!qrla ;;.•tedy inaczej •.. Cd11by /11dzi l' f' ll l rajili subi<' 

c:.•yobmzi i ·, juk sir .:.•1!c:.·cza, cz /11.:.•nk cz11 j l' , tu by 

..• chyba ... 11111 iei 1wfJs i l i sir nad ly111, j u/1 picknu· 
je ~ /„. za coś um ii:ruc". 

J!a11ry< y Ja110111.,ki 

( 1>1. iadeJ..) 

1i;1 pnibie 

, .\'11 t ym 1; 11/eąa ::._·ur /11 .\:1" : uc1u , ~L' p loci sif' za 

11ic ... n a ~~ ' '- I -::ycie11 i' ' . 

.. Gdyhy 111c 11ddu..;.:u /o sif' i yciu ~ a "jczyzn!C . gdu
by 11ie p/ar·i{u sic n i111 zu hnnfJr , „ 11 f'rll ~'d f?, za ~·0/ -

110.\i". nic• mi11 /" b11 o//IJ l ej nJ<r o111111 ·j . bl'ZCi' llll!' j u.·ar
/ofri" , 
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Zdzislaw Hierowski 

KAROL CZAPEK -

dramaturg u nas nieznany 

Lekarz, który w dniu 25 grudnia 1938 r. odchodził w mroźną 
bezgwiezdną noc od loźa martwego już Karola Czapka, wspo

mniał po dziesięciu latach z żalem, że gdyby znano- wówczas 

penicylinę, wielki pisarz zostałby na pewno uratowany. Nie 

uświadomił sobie jednak, że byłby to chyba ratunek daremny: 
tylko ucieczka z kraju mogla uratować autora „Matki" przed 

losem, który hitlerowcy. po zajęciu w marcu 1939 r. Czechosło

wacji zgotowali jego bratu .Józefowi. Losem tym byl obóz kon

centracyjny i śmierć już niemal u progu wyzwolenia. 

A zresztą - i z tego lekarz też częściowo zdawał sobie spra

wę - nawet penicylina mogla okazać się zawodna. Karol Cza

pek umierał nie tylko na pogrypowe obustronne zapalenie pluc. 

Umierał wstrząśnięty do gle.bi kata~~rofą SWOJE:] ojczyzny 

rozda11tej przez faszyzm, umiernl zaszczuty przez pieniącyc.>-i 

się w nienav,riści rodzimych faszystowskich pismaków, szkalo
wany przez rozpanoszonych w atmosferze narodowej kata

strofy i hulajqcych już b2zkarnie przyszłych pachołków Hachy. 

Zgon jego zbiegał się z poczqtkiem nowej nie\N"oli narodu i ock~j ś-

ciem w bezpowrotną przeszłość tych czasów. na które przypadł 

jc:go wiek męski i najpiękniejszy rozkwit sił twórczych, tych 

czasów i prawd, którym służył i które wyniosły go na świecz

nik oficjanego pisarza Pierwszej Republiki. 

Już pobieżny rzut oka na twórczość Karola Czapka wystarczy, 
by się przekonać, że mamy do czynienia ze zjawiskiem ogrom

nym, uderzającym swą wszechstronnością i bogactwem. Śmierc 

zaskoczyła go w czterdziestym ósmym roku życia (urodził się 
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1\a próbie 

li. So/.:oloms/..:a 
W. /,a!'hnill (reż.) 
8. 11 'rii/Jlems/..:i 
S. Miclwls/..:i 
}. .\/ima 
]. ll'oźniak· 

w r. 1890 w Małych Svatoniovicach jako syn lekarza), jego dzia

lalność pisarska - licząc od wydanej w r. 1917 pierwsze.i książ
ki - zamyka się w granicach zaledwie lat dwudziestu, ale mi

mo to dorobek jego zadziwić musi jako rezultat pracy twórczej 

jednego tylko człowieka. Wystarczy powiedzieć, że był znako

mitym dziennikarzem, świetnym nowelistą i powieściopisarzem, 

wspaniałym dramaturgiem, autorem ukochanych przez mło
dych czy·~elników książek dla dzieci, błyskotliwym felietonistą 

i eseistą, doskonałym tłumaczem, a w każdym z tych rodzajów 

pracy pisarskiej nierzadko okazał się mistrzem, największym 

artystą słowa w literaturze czeskiej XX wieku. 

Pierwsze kroki w literaturze stawiał Karol Czapek wspólnie 

z bratem Józefem. Rezultatem tej współpracy były m. in. 
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pierwsze dwa tomy nowel, a następnie dwa dramaty - „Z ży
cia owadów" i „Adam Stworzyciel". Współpraca ·ta urywa się 

w r . 1927, ale już od r. 1917 ukazują się samodzielne książki 
obydwu braci. Od tego też roku do mniej więcej roku 192'1 

trwa pierwszy okres twórczcści Karola Czapka, okres żarliwych 
poszukiwań , pełen wewnętrznej dynamiki i obfitujący w dzieła . 

Pisarz daje sie tu poznać jako nowelista, dram'.łturg i autor 

dwóch powieści 'fantastycznych - „Fabryka. absolutu" i „Kra
J:atit" - w których podjął palące problemy społeczne i dokonał 

.śmiałej próby uchylenia rąbka t::i.jemnicy, zakrywającej przy
szłe drogi ludzkości, drogi, na których olbrzymie wynalazki, 
wydane w ręce wszechwladnego kapi ~alu, prowadzić będq do 
nieuchronych i tragicznych katastrof. Jako dramaturg - obok 

napisanej wspólnie z bratem „Sprawy Makropulos" - dał 

w tym okresie uroczą komedię liryczną ,,Rozbójnik" oraz zbli
żony w koncepcji do wspomnianych powieści dramat „R.U.R." 
(,,Rossum's Universal Robots"). Obydwie te sztuki zdobyły mu 
od razu wielką popularność i uznanie . Dramat „R.U.R." został 
przetłumaczony na wiele języków i grany był na licznych sce
nach zagranicznych. „R.U.R." jest utworem bardzo charaktery
stycznym dla twórczości Czapka. Autor rozwija w nim konflikt 

ludzkości z potężną rzeszą robotów, których ludzie stworzyli 
i udoskonalili na swój - nota b~ne kapitalistyczny - użytek, 

jako tanią siłę roboczą a z czasem jako nieustraszonych i okrut
nych żołnierzy. Konflikt kończy się zagł&dą ludzkości. Przysz
łość świata ocali para robo ~ów, w których obudziło się na1-

p1ękniejsze uczucie ludzkie - miłość. I dzieje ludzkości rozpo

czynają się od początku - od nowego Adama i nowej Ewy. 

Po opublikowaniu powieści „Kraka.tit" następują lata, w któ
rych rozpęd twórczy Czapka znacznie słabnie , w których rzad ·· 
ko dochodzi do głosu śmiały i oryginalny twórca, a częściej 

zabiera głos pewny swego znakomitego rzemiosła literat i pu
blicysta. Jest to okres uwsteczniania się poglądów Czapka. 
Akcenty ostrej, głęboko humanistycznej krytyki ustroju poja
wiają się jeszcze w jego wypowiedziach , ale mimo to pisarz 
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S/;111is/mu Micllilfs/.:i 
i l.e<"lz PiC'I ras z 
IV ('Zilsie J!r<ii>.IJ 

czuje się coraz silniej z tym krytykowanym ustrojem związany 
i S:;aje się jego reprezentacyjnym obrońcą. Przypływ nowej 
inwencji twórczej przynosi dopiero początek lat trzydziestych. 
W latach 1933-1934 ukazuje się największe dzieło powieścio
we Karola Czapka - trylogia złożona z powieści „Horclitbal". 
„M eteo1·" i ,,Zwyczajne życie". Nie przynosi ona jednak jesz
cze zmiany jego postawy pisarskiej. Czapek, odwrócony zupel
nie od zagadnień życia społecznego, którymi zajmował się w po·
przednim okresie niemal wyłącznie jako publicysta, zagłębia siG 
tu całkowicie w tajniki psychiki pojedynczego, oderwanego od 
c;połeczeństwa człowieka i nie po raz pierwszy podejmuje za
danie wszechstronnego oświetlenia jej złożoności i wielkości. 
lVIimo słabości wynikających ze światopoglądu pisarza, z jego 
filozoficznego rela1 ~ywizmu, trylogia ta należy do największych 
osiągnięć prozy czeskiej XX wieku. Można odrzucić wiele z tych 
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prawd, które autor chce tu wyrazić, lecz niesposób nie przyznać, 

że jest to dzieło dojrzałego artyzmu, fascynujące znajomością 
psychiki ludzkiej, zjednujące żarliwym umiłowaniem ludzi 

prostych i pokrzywdzonych , dzieło wielkiego humanisty. 

Najpłodniejszy w osiągnięcia i najbogatszy jest końcowy okres 
twórczości Czapka, zamknięty w granicach lat 1935-1938, 

przynoszący powieści i dramaty, które stanowią ukoronowanie 

jego p rzerwanego przedwcześnie przez śmierć dzieła. Skladaią 

się na ten okres powieści ,.Inwazja jaszczurów" (ostra, zjadli
\Va saJtyra antyhitlerowska), „Pierwsza brygada" (doskonała 

powieść górnicza), „Życie i dzielo kompozytora Foltrma" (nie 

dokończona, jeszcze jeden wc:riant pomysłu , który stworzył 

wspomnianą powyzeJ trylogię powieściową) oraz dr amaty 

„Biala zaraza'' (1937) i „Matka'· (1938). 

Momentem przelomcwym w twórczości Czapka jest powieś·: 
„Inwazja jaszczurów" (1935). Po l'az pierwszy stworzył on dzie

ło ingerujące poprzez form , wielkiej alegorii w konflikty 
współczesności, powieść, która jest po prostu wielkim pamfletem 

politycznym. Stanął w niej na pozycjach walki, jaką 'coczyly 

postępowe siły ludzkości przeciw gęstniejącym mrokom faszyz
mu. I z tych pozycji nie cofnął się już do ko:li.ca. W dramacie 
„Biala zaraza" - moim zdaniem najświetniejszym jego dziele 
dramatycznym - poqejmuje ten sam temat i rzuca to samo 

ostrzeżenie w nowej, jeszcze doskonalszej formie, choć nadal 

jeszcze z charakterystyczną dla jego postawy bezradności;_\ 

w rozwiązaniu konfliktu. Wreszcie ostatnie jego dzieło -
„Matka" - je!'l~ już przede wszystkim wezwaniem do walki -

do walki na śmierć i życie , bo tylko walka może uratować ludz

kość, a śmierć w niej ocalić godność człowieka. Louis Aragon 
'powiedział trafnie, że w „Matce" Karol Czapek, który zawsze 

był zasadniczym przeciwnikiem wojny, stal się heroldem wol
ności. 

Dramaty Karola Czapka są tą cząstką jego twórczości, która 

przede wszystkim uczyniła go pisarzem na miarę światową. 

Nowele jego i powieści wolniej docierały do obcego czytelnika, 
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podczas gdy twórczość dramatyczna otwarła mu szybko drogę 

nie tylko na czołowe sceny Europy, ale także i na sceny Amery-· 
ki Południowej, Ja pon ii , Australii. Początkiem stal się tu 

.,R.U.R.", który w ciągu kilkunastu lat doczekał się przekładów 

~1.a siedemnaście języków . Żaden z czeskich pisarzy nie zdobył 
światowego rozgłosu tak szybko. Dor. 1938 dzieła Czapka znane 
były obcym czytelnikom i widzom w przekładach na blisko trzy-

dzieści języków. 

Poza komedią „Rozbójnik" dramaty „R.U.R.", „Biala zaraza" 
i „Matka" stanowią w jego dorobku dramatycznym pozycje 

najcenniejsze zarówno przez wagę por uszonych w nich proble

mów, jak i dzięki walorom artystycznym i scenicznym: One 

przede wszystkim decydują , że możemy dziś mówić o Karolu 

Czapku j:1ko o klasyku drama'~urgii światowe]. 

T0też z tym większą radością witamy fakt pojawienia się 

jego utworów w repertuarze scen polskich. I naprawdę szkoda 

że dzieje się to dopiero tak późno. 

Zdzisław Hierowski. 
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TEATRALNA 
KOLO SPATiFu przy naszym Teatrze w dniu ot marca wybrało nowy 

Zarząd w składzie: reż. Zygmunt Hilbner (przewodniczący), Bohdan Wró
blewski (sekretarz), Tadeusz Schmidt (skarbnik), Bogdan Smigielski 
i Jerzy Woźniak W wyborach uczestniczyli: opiekun naszego Teatru; 
Dyr. Erwin Axer i kierownik Biura Zarz. Głów. SPATiFu, Siekierko. 

AKTORZY WĘGIERSCY: Ewa Bella i Jonas Szasz gościli na Wybrze
żu w dniach 11 i 12 marca. Miłych gości podejmowali przedstawiciele 
SP ATiFu i Artosu. 

„RUDY KOT" tak nazywa się kabaret literacki w Klubie Praco-
wników Kultury w Gdańsku. Pierwszy program (25 marca) zmontował 
i wyreżyserował Stanisław Milski przy wydatnej pomocy aktorów 
„\Vybrzeża" - Wandy Lothe-Stanisławskiej, Ireny Starkównej, Stani
sława Michalskiego i Zbigniewa Korepty; ten ostatni występuje również 
Jnko kompozytor melodii clo tekstów wdzięcznych piosenek swych kole
żanek, dwóch Krystyn - Jackowskiej i Wodnickiej. 

O REPERTUARZE Teatru „Wybrzeże" mówił (23 kwietnia) Walerian 
L-achnitt na spotkaniu literatów z aktorami w siedzibie ZLP w Sopocie. 

WLASNE WARSZTATY uruchomil (1 maja) Teatr w swojej „bazie" 
przy ul. Waryńskiego 36 w Gdańsku-Wrzeszczu. 

„KARABINY MATKI CARRAR" Bertolda Brechta w reżyserii Ta
deusza Zuchniewskiego i oprawie scenograficznej Mariana Kołodzieja, 
przygotowało „Wybrzeże" na Centralną Akademię I-Majową. Obsadę 

aktorską stanowili: Sabina Mielczarek (Matka), Zygmunt Hobot (Jose), 
Tadeusz Schmidt (Ksiądz), .Zbigniew Zemło (Petro), Alicja Migulanka 
(Manuela), Helena Płachecka (Pani Perez), Stanis.aw Michalski (Ranny), 
Gwido Trzywdar-Rakowski i Gustaw Sielicki (Rybacy), Danuta Zabo
rnwska i Krystyna Jackowska (Kobiety). 

W PRELEKCJACH I DYSKUSJACH szkolenia ideologicznego zespołu 
artystycznego Teatru omawiane były: Konferencja Genewska, XX Zjazd 
KPZR, XIX Sesja Rady Kultury, poznawcza ·rola sztuki, postępowe tra
dycje Oświecenia, klasowy charakter moralności, zagadnienie „nowo
czesności" w .teatrze. Wykładowcami byli: prof. W.S.E. W. Nowak, reży
serzy Z. Hilbner i J. Maśliński, kier. Liter. W. Lachnitt i prof. W,S.P, · 
E. Rabowicz. 

KAZIMIERZ RUDZKI na zaproszenie Koła SPATiFu w dniu 14 maja 
w Klubie Artystów Wybrzeża w Sopocie dzielil się wrażeniami z teatrów 
znchodniego i wschodniego Berlina. 
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WSPÓŁPRACA Z AMATORSKIM RUCHEM TEATRALNYM trwa. 
C;c.lonkowie kolektywu instruktorskiego przy WRZZ uczestniczyli 
11 kwietnia w próbie „Wielkiego czlowieka do malych interesów" Fredry, 
2:> maja zaś kierownicy literaccy Teatru prowadzili z nimi trzecie z kolei 
c<wiczenia reżyserskie . 

DWIE ROCZNICE. 23 maja minę:a 50-ta rocznica śmierci jednego 
z największych dramaturgów XIX w., HENRYKA IBSEN A. Główne 

uroczystości Ibsenowskie odbędą si~ w Oslo (Norwegia), gdzie otwarta 
zostanie wystawa, na której reprezentowane będą i polskie inscenizacje 
sztuk Ibsena, m. in. sopocka premiera „Domu lalki" („Nora") z 1934 r. 

Twórccość Ibsena - jego drama ty historyczne ( .. Pretende11ci do koro
ny"), poświęcone zagadnieniu osobowości człowieka („Brand" i „Peer 
Gynt"), społeczne („Związek mlodzieży"_. „Pod.pory spoleczeństwa") 

i obyczajowe („Nora", „Upiory", „Dzika kaczka", „lledda Gable·r" ) - to 
wykuwanie sztolni drążących ludzką świadomość, rewolucjonizowanie 
ludzkiego ducha, dobywanie z jego gleby kruszców prawdy o życiu 

człowieku. 

„Zyć - znaczy w sercu i umyśle prowadzić walkę z ciemnymi potę
gami; tworzyć - znaczy odbywać sąd sprawie:lliwy nad samym sobą." 

26 lipca przypada 100-na rocznica urodzin „arcyl!eret11ka współczesno
ści", GEORGE' A BERNARDA 3HA W A. Rocznicę tę Państw. Inst. Wyda w. 
uczcił wydaniem dwu tomów „SZTUK PRZY.JEMNYCH I NIEPRZY
.rEMNYCH" w przekładach jego „ambasadora" w Polsce, Floriana So
bieniowskiego, który w interesującym i wyczerpującym ·wstępie pisze: 
„Dowcip, ironia, odważna niszcząca satyra, ujęte w paradoks, którego 
treścią jest ścieranie s·ię naukowej wiedzy o świecie z idealami falszywej 
romantyki, oto, lapidarni.e biorąc, istot i i jednocześnie metoda twórczo
ści Shawa." 

Z sztuk G.B.S. na scenie „Wybrzeża" wystawiane by!y: .,Pygmalion" 
i „Szczygli zaulek" (1949), „Ucze1i diabla" (1950), „Profesja pani Warren" 
(l 932i, obecnie w przygotowaniu jest „Zolnierz i bohater". 

„DIALOG" nowy miesięcznik poświęcony sprawom dramaturgii za
mieszcza w n-rze 1. artykuł Róży Ostrowskiej o naszym teatrze p.t. „TE
ATR OSAMOTNIONY". Wątpimy, czy zastosowana w artykule tradycyjna 
już na Wybrzeżu metoda „rozpracowywania" teatru i jego kierownictwa 
przyczyni się do przełamania tego osamotnienia. 

„LADACZNICĘ Z ZASADAMI" Sartre'a graliśmy (13 czerwca) z dwo
ma zakończeniami pierwotnym i „upozytywnionym", napisanyrn 
w 1952 r. dla radzieckiej adaptacji filmowej „LADACZNICY". W żywej 
dyskusji widzowie potwierdzili słuszność wyboru przez teatr pierwszej 
wersji zakończenia. Tekst drugiej wersji dołączamy do programu. 



· Inspicjent: Sufler: 
MICHAŁ HAJ DUK RE ATA GRODNJCK A 

Kierownik techniczny : 
STANISL.4W MATYSIK 

Oświetlenie: 

Kierownik pracowni - główny elektryk: 
ST ANISŁ_4 W POLONIS 

Główni elektrycy scen: 
MARIAN BARTKIEWICZ 
BRONISl_,A W CIBA 
FRANCISZEK WINKELMAN 

Kierownicy pracowni: 
Krawieckiej : 

STANISŁAW GEDYK JANINA RACZEK 

S tolarskiej : 
HLADfS/,AW MJJCJJHZA"J\. 

Tapicerskiej : 
STANISŁAW WŁODKOWSKI 

Malarskiej : 
' EDMUND NOWAKOWSKI 

Perukarskiej: 
JÓZEF KLIMCZYK 

Brygadierzy scen: 

JÓZEF STARSIERSKI I GNACY DABKTEWICZ 
MAKSYMILIAN KITOWSKI 

Cena: 7.!!lO 
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