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Teatr Warn1ii i Mazur w Poznaniu
a gu~cinne \\ y tępy w grodzie Przem} ława d} rekcja Teatru olszt} 1i ko·
trzr utwory ze znakomitej kia ) ki ros) j.kiej .. Kamiennego
Go' ia · Pu zkina, „Demona Lermontowa, i .,O'wiadcz)ny' Czecho\1a W}:->tnwi ne
\\ ramaC'h f th\alu ztuk radziecki h w War_zawie oraz .,Odw •t)' Kruczkow·kiego.
ielu \1-półcz nych pisarzy po tępowych, już od Gorkiego począwsZ). zwra·
1'1łło uwagę na to, że wiecznie h órcza my fil ludzka tworzy nowe rc\'i nluc) jne po·
j ie ojcz)Zny. Zwrócił rÓ'l't nież na to uwagę Kon tantr imonow w w~ m od.:2 ie o Pu_zkinie w Teatrze
ielkim
1 losk\1 ie
y, dniu rozpocz~>ein roku pu·
szkino11.kiego. Nie\1ątpłiwie więc takie wielkie duchy ludzko' i jak Micki Y.icz,
Pu_zkin. Lermontow Goethe ~ iktor Hugo, ~ło ·acki. później Gorki, u nas Żcromki - nal żą do tej amej ojcz}zny, której kształt materialny r ·-owała genialna
rn. ·1 1 lurk;a Engel a i Lenina. Karol Marks pierwszy wypowiedział łowa 7.e
. filozof u\\ ie różnie oLja;niali 'wiat", l z cała rzecz polega na t} m. aby ~ew iat
iata
t n zmienić" .• lark nie tylko tak powiedział, lecz zapoczątkował zmianę
11a lep„ze. ~prz)mi rzeiicruni socjalizmu w tej przebudowie "wiata tali się wiele
pis rze. a tę putrz Lę marzenia \' odnowieniu oblicza ludzkości Z\\TÓcił U\\agę
łodzi111icrz Lenin. „Potrzeba marzenia! napisałem t słowa" wyznaje Lenin .
. B z foutazji ni• zbudujem} socjalizmu' dodaje. Iy;li te są dzisiaj w roku jubi1 u~zo\1}1U lW.9-1950 w roku rocznic, ·zczególnie aktualne. Rok ten na z opromienia światło bijące od. dzieł wielkich twórców Mickiewicza. Puszkina i :Słowac
kiego. Historia przekazała nam dzieje przyjaźni t}ch dwóch piern zych Mickiewicza
i Puszkina.
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Sylwetka Puszkina
armu 1 • lazur czci Pu zkina w tupięćdziesięciolecie Jego śmierci,
''·. tawiając „Kamiennego go~ ia" po raz pien zy w Pol ce.
,Aleksander Siergiejewicz Pu;;zk.in umarł, nie ma go już więcej w'ród nas ....
. Przestrzelono słońce" - l) mi słowami, pi an ·mi do przyjaciela, rówie~ny Puszkino\li Kolcow dono ił o zgonie najwięk:>zego pisarza Ro ji, któr · urodził ię w Mokwie lat temu sto pięćdzi iąt. Talent wywalcza sobie uznanie w półc.zesnych geniu z przeral'lla cza . Dzi · imię Puszkina jaśnieje naprawdę łonecinpn bla kiem.
W Jego roku jubileu ZOW)ID składa 1 lu hołd Jego wielka ojcz}zna i cały ś iat.
Mech miarą kultu tego wspaniałego duch ludzkości będzie fakt, że w rocznicę
urodzin poet} ukazały ię 252 wydania Jego dzieł w 76 jęz}knch w nakładzie
11 milionów egzemplarz}.
raz z bratnim narodem radzieckim i Polska czci tego
\ ielkiego piey;cę wolności, prz)jaciela Mickiewicz . Rok 19 9, rok wielkich jubileu_zów jest u nas również rokiem Pu zkina. Ten płomienny czciciel niepodległej my'li
Teatr
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łuJzkiej W) pol\ ie<lzinł

, t. lko ten kto my 'li rewolucyjnie, może kochać
Ru ję" - a kochać Hu j dkt Pu zkina, wielki go patriot}, znaczyło to samo, co
kochać ·,~iat. I dzi' te łow.i tt lamentu duchowego Pu zkina, głoszące, że tylko ten
kto lll}~li re' olucyjnic może kochać lu<lzko", stanowią dla nas hasło dnia, stanowią
gorące 11ezwanie du <lucho11ej i ekonomic:.mej przebudowy świata w duchu postępu.
w duchu socjalizmu. Słu„znie \\ięc glo~ił przy'\\ódca pi arzy proletariackich Maksym
Gurki że „olbrzym Puszkin to na~za najv.ięk:>za chluba i najbardziej pełny W)raz
duchowych sił Ho~ji '.
ie ma cit) ba pLarza ro ·yj kiego, który hr nie czerpał
z Puszkina natchnienia i zachęty do zukania wła;;nej drogi w literaturze, zachęty
do wniłowania bezce11nego pi\'.kna i uroku języka rosyj kiego, zachęty do umiło
v.ania prawy ludu i wulno:ki, zachęty do umiłowania życia. „Puszkin j t nam
dlatego drogi, że b) ł wielkim opl) mistą i kochał życie'' ...__ mówi znakomity dramatopi ar..: Kou,tanty Simonow. Rcali-t ·czne umiłowanie życia promieniuje ze wsz tkid1 dzieł Pu zkina. To pramlzi11} ~yciodajn) geniusz. PU8zk.in pi ał, że nieszczęście
to d Lra zkoła, h) ć moż , lecz zczę~cie to najlep:zy uniwersytet". Głosi on, że
knid) czło'\\ ick posiada naturalm-, pełne prawo do szczęścia i że powinien być
·zczę'liw). Patrząc na Io.} "w ego uarodu dalekosiężn}m wzrokiem, wielki geniu_z
poel)cki Ro,,.ji zdawał obie ,pra1 ę, że d prav;ujący du ze lu<lzkie reżym carski
nie moic dać szczę~ ia narodowi ro )jskiemu. W l)rn poj dynku cara i jego atrapuw z ludem ro ) j kim l'u zkin ·taje cał~ du~ą po troni ludu. On pierw.-z)
I\ .•kazkach. " bylinncłt, w kl chdach, I\ pie~niach ludu ro -yj kiego dostrzegł wielkie,
n111urodnc piękno i rozgła,zał je na całą Roję. Stając po stronie ciemiężonych
i u ·iskanych, po &tronie pu::-t~po i wolnej lll) 'li - Pu zkin ze wego życia zwycię0ć
nie mógł. Kulę awanturnika i ohieży;wiata Danthc:.a prz} gotował dla wielkiego
poety w wcj tajnej kanc lnrii car , 1ikołaj. W jego Rosji wolny bojowy duch żyć
nie mógł. Prawdą ponurą i 'mierciono'ną .tał) się słowa owej w.chodniej bajki
zeherczady: „Ręka była Alego. ale . ZL} Jet ułtnnn Me.hm da".
~ · ,.Kami nn}m go:ciu mamy w zptkie ch3rakter. tyczne cech} wielldego
geniu zu pi. nH-kiego najznakomitf.zego poety Ho ji a v. i~"C odczujemy w nim piękno
"łowa poet}ckiego, gł bokic lll};Ji, mal rską pia l)kę ruchu, dynamikę akcji, zwar·
lo;ć dialogu, v.ielkie tętnące w kaid) m .łowie umiłowanie uroku życia, ale przede
w.z).lkim udczujcm) lu, ż Puszkin l11orz. ł nie dla pustoty, nie dla zaba\\y. nie
dla pokla::-ku, lecz z we\\nętrznej mornln ·j putrzeh} lwarzania piękna i prawdy.
Piękno jaśnieje Lin kicm iście słoncczn} m 1\ każd) m utworze Puszkina. prawdę
połl.'czną do trzcgamr gcl)' \1 idzim). ż :i.at.len z jego bohaterów nie unika kary,
•cly depcze pra \\a moralne ludzkości. Lo. Dun Juana w •. Kamienn} m gościu", kara
j 1ka go pol)ka za zbrodnie. \ kazują na wielką moralną dojrzało:ić Puszkina.
Din na . narodu pobkitgo'· - powiedział Leon Kruczkowski na moskiewskiej
kndcmii - Pu.zkin ukazuje . ię jako postać szczególnie droga i bibka. ie tylko
dlatego, ie jego genin z przełamywał granice epok, ale i dlatego, że był jednym
z tych, co przełamują granic między narodami".
W .plocie rąk dv.óch wielkich przyjaciół Puszkina i Mickiewicza podał obie
bratnie r c• naród ro ) j.ki i polski na lep ·zą wspólną przyszłość, na walkę o nowy
l p Z} ·wiat dla w ZJstkich.
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Lermontow
Drugą pięknie brzmiąc
również

!truną rosyj kicj rom nt} ·zn j liry j

obok Pu z ·in

fichaił Jurewicz Lermonlow. którego •. D mona' po roz pierw z. na "O('llil'

polskiej wystawiamy i in. c nizujemy.
Podobnie jak i u Puszkina namiętn}. rewolucyj n· t n jr o poezji 7.\Vraca i
przeciw wszelkiej tyranii opi wa piękno wolnego człm\ i ku i sromi uci~k !<połeczm
mili!. Cars.k.a ~ładza zsyła go na Kaukaz. I on tak jak i Pu„zkin ginie w pnj clynku
w dwudziestej o;jódmej wiośnie życia. Znany j t przed \1.z tkirn j ·o autor
,Demona", -w paniałej ody . Na śmierć Pu zkina". wien:zy . Ojcz}Zna··... R:ccrz
· r"
· 1u mn
· ·ch. T1...ennontow
w mewo
1 , „P roro k" l· wie
j t b ·ompr mi-owy w walc
z despotyzmem carskim. Oręż ma znaczny - w~paniały jęz)k i tal nt 11i Jkie 0
poety, którym dorównuje Pu zkinowi.

Słowo o Antonim Czechowie
Antoni Czechow, autor żartu scr.niczn go .O·\\ ind czyn}", urodził ~ię w r. 1860
w Taganrogu. małym portow '111 mieście nad morzem
zo\\ kim. limo ciężkich
warunków materialnych ukończ)ł medyc 'llę. le z pnclobniP jak u nu Bo}-,..el ń ki.
rzuc~ł praktykę, aby leczyć pacjentów piórem. A miał ich 11·iclu. ho horym b ło
podowczas całe społeczeń.two ro. j-ki poza ludem i nieliczmmi hojo'llnik mi
wolności. Leczy więc Czecho-w wych rodaków prz pomo
at ry. atyra to naj.
kulturalniejsza forma buntu przeciw panująr.cmu porzadkowi - w ,~ ·padko Cze·
~howa - przeciw panującemu nieporządko11i. Chłoszcz ldęc ni Czt>rhow, podobnil'
Jak Gogol, łapowników, biurokracj . . y Iem prnt kc jn) lizu n two hi rze z •
w obronę uciskanych i pokrzywdzonych. Umarł \\ roJ...,1 190< pozo t winj c ogromn
l!lpuścizn~ literacką i sławę, która "ięgnęła daleko poza Ro. j . Nu o;crnie wirlzim
najczę' iej z utworów Czechowa ..Wi'niowy "ad". „Trzy sio!'Ln' ••.Wuju. zka Wa·
nię" ,,Niedźwiedzia" i .,O'wiadczyny".
,
• Żart sceniczny Czechowa • Oświadczyn "' j -l at •ra na hezrn ,~Ino~~ i pi .
mactwo obszarników dawnej Ro ji. Miliony ludzi pogrążonych w n dzy i ciemnocir,
pracą wą tuczyło gromadę głupców. pieniaczy dla których najwaźniej!:'za sprawą
na świecie były wady i zalety.„ ich P"Ów do polowaniu.
Reżyseria Milskiego, idąc za intencjami autora, który ten swój prawdziwv
klejnot sceniczny nazwał „żartem". daj świadomie fi •ury grot~kowe. Widz nie m~
tu 7.adnej wątpliwości. że śwint ,.żartu" Czechowa będący ni tety pra\ ·dziwym
obrazem sfer posiadających car kiej RO!iji, wiclzian) 111 w krzywym zwierciadl
atyry, musiał zginąć i stwierdzenie to prav; ia uczucie ulgi.

Słowo o autorze „Odwetów" i o jego sztuce
Leon Kruczkow,ki. którego ztukę .. Odwety" W) tawinmy w now j popraw:ion j
przez autora wer!lji i w nowej oh adzi je-.t znakomitym pi„arz m pnl"kim 0 euro·
pej kim rozgło_ie: 'windomrm bojmrnikiem o lep"z jutro kla-.y pracujocej i ,ztan·
darowym przewódcą ideowym poLkiej lev. ie) kulturalnej w okr i d\\ ud zi •>Lolecia
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pomiędzy dwiema wojnami światowymi. Jako pi arz jest głównie i przede wszystkim
człowiekiem walki. Urodzony w 1900 roku w Krakowie gdzie ukończył gimnazjum
i tudia, całe swe erce, głęboko kochające uciemiężonych i wyzyskiwanych i w zy tkie ~we siły poświęcił ruchowi wyzwoleńczemu mas spod przemocy kapitału

ciemnoty, i wsteczn go zakłamania klas po iadających, i rządzących Pol ką przedwrze'niową.

Jako pisarz debiutuje tomem poezji ,.Młoty nad światem", wydanym w 1928
rok"U. Idą po tern powi ~ci .,Kordian i cham" (1932 rok) „Pawie pióra" i „Sidła".
Pov.ie~ciami tymi, tłumaczonymi później na kilka języków europejskich, wali autor,
nicz} m taranem w zmurszałą twierdzę tarego porządku. Kruczkowski jest pierwszym
w PoLc pi arzem realizującym w swych utworach 'wiadomie ideologię marksistow~ką je-t pisarzem o dużej odwadze cywilnej. nieu traszonego pioniera nowych
cza,ów. Ukazanie !'\ię jego świetnej powie' i hi torycznej „Kordian i cham" możn
w . kutkach porównać z gło'ną na cały 'wiat sprawą Dreyfusa, która kilkadzie iąt
lat przedtym rozdzieliła Francję na dwa obozy postępowej lewicy i społecznego
zacofaniu.
„Kordian i cham" j ·t polskim rachunkiem sumienia narodowego, które o ta·
tecznie potępia całą wczorajszą Polskę zlachecką, odmawiając jej prawa utoż: amienia ię z narodem polskim.
Pisarz t n czuje jak potężnym orężem w walce ideowej jest teatr. Przerabia więc
na ~cenę • wego ,.Kordiana i chama", granego w teatrach polskich przed wojną,
pi. ze wre zcie sztukę - biuletyn z powojennego frontu walki o nowego człowieka
„Odwety", które za chwilę ujrzymy na naszej scenie.
„Odwety" dyktuje autorowi wielki niepokój o du zę młodego pokolenia w Pol. ce. Kruczkowski w tej ztuce nie idzie po linii prawd ułatwionych. Patrzy on odważ
nie w oczy rzeczywi to.'ci, a główny jego bohater dyrektor gimnazjum Jagmin dość
ma ił, aby walczyć o du zę młodych i ZW}ciężać, choć bardzo drogo okupuje swe
zwycięstwo, płaci bowiem za nie ofiarą ze wego życia osobistego.
Sztuka tego najznakomil! zego dziś w Polsce pisarza marksistowskiego jest
bardzo prawdziwa i bardzo zarazem ludzka. Autor zna tę wielką prawdę, że błądze
nie jest rzeczą ludzką, że nie ma ludzi ideałów i ludzi brązowanych pomników ą
jednak ludzie wielkich idei i ludzie walki. O takich ludziach mówią właśnie
„Odwety".

dr Janusz Teodor Dybowski

Wykonana praca, -zamierzenia, - perspektywy Teatru
im. Jaracza w Olsztynie i Elblągu
Obecna dyrekcja teatru rozpoczęła drugi swój sezon w początkach wrz "nia ub. r. „Panem Jowialskim" Fredry z gościnnym występem nestora sceny
polskiej Ludwika Sol kiego w roli tytułowej i Władysławem Stomą w roli Szambelana. 1 ajpierw łowo o zespole. 'iema dobrego teatru bez , tarego aktora".
n}rekcja Teatru, w pełni doceniając prawdziwość tego sloganu, postarała się o kilku
6

przed tawicieli starej, dobr j szkoły aktor kiej. Są to: Leonia i H nryk Barn;i C),
Halina Starska Stani ław Milski, Jerzy • larr, Eugenia ŚnicZko-SLafnnglo\\a i ła·
dy ław urz}Ji ki. Poza tym z pół rekrutuje ię z ,zer gu art} ltJ\\ prz)L}ł}ch
z Wrocławia, Poznania Torwlia i innych miast polski. Reży·crami ą: tani ław
Mili:iki, który przygotował . Kamiennego gościa", ,,Demona" i ,O\viadCZ)n}'" na
fo tiwal warszawski, oraz L. Barwińska, dyrektor Henryk Barn iii. ki i llnlina
tarska. Oprawę sceniczną powierzeWmy cenografom; Jerzemu Felclmnnu\\ i
Józefowi Zboromir kiemu i Oldze lmbierowiczowej. Gościnnie oprn\ ę . c •niczn
eztuk przygotowali prof. Kazimierz Pręczkoy; ki z War zawy i Józef Gniatko ... ki.
Ki rownictwo lit rackie teatru spOCZ) wa w rękach dr-a J. T. D} how kiego, muz cz.
ne za~ w rękach J. Maćkowiaka. Kierownikiem pracowni krawieckiej dam ·iej jest Krystyna Kraftowa, kierownikiem pracowni męskiej Bronisł w Ki zki .
kier. technicznym Chłosta Paweł, kier. elektrotechnicznym: zuha Włady ła' · ki r.
n ton i
fina n ·owym: mgr Płotnicka Salomea, brygadierami z połu technicznego
Lzora i Karol Walaugo, intendentem teatru tanisław Orzechow ki. Z pół art l) czny teatru licz) ponad 40 o óh.

Art)stki: Bajeról'.11a Wanda, Barwińska Leonia, Borzym ka Boż na. Cll\1d ka
Maria. Hrebnick.a Izabella, Korowicz-Kołczanka Klara. Li . . o\\,;ka Wal nt}na ł,odzi1ika Kry tyna, Łodzińska-Radwan Helena, Piotrow ka Zofia. Pole"ka Helena. H -ka
Janina. tar ka Halina, śla ka Zofia, Śniadecka Ludwika. 'nie7.ko- zafna I 1
Eugenia. UrsynÓYina
iaria, \Viland Mira. Zakrz} ń ka Janina.
Henryka.
Artyści: Barwiński

Henryk, Błaszczyński Kazimierz, Gadkow~ki Jan. Grzmo·
tani ław, Jurow ki J rzy Kmrnas J ·rzy Kozło\\,ki Józ f. Król
Wacław. Łobodziński Zbigniew, Marr Jerzy, Mil ki StanHa\\,
o kO\ i k Le-z k.
'owak Edmund, Nowakiewicz Roman, Plato Zbigniew. Płotnicki Ilol~ ła1 • Pru .
iewiadom. ki Zbigniew, Przybylski Juliusz, Sewruk Al ksander Sikora Roman,
Skuliii;z Andrzej, Surzyński Włady ław, Walew ki Józef.
Kierownikiem administracyjnym jest Żułk1rn J rzy.
falhork Tez w.
Kierownik.iem admini tracyjnym na Elbląg, Nowy Dwór
ztum i Kwidzyn jest Antoni O taszewicz.
Kierownictwo objazdów: Stanisław Nowacki.
W Teatrze im. Jaracza nie ma gwiazd, urzeczywLtniamy st}l gr. z poło\\ej
\\ myśl znanego powiedzenia, że nie ma w teatrze małych ról, są tylko mali aktorz '.

cin ki Lesz k, Igar

Duży sukces zdobyła pierwsza pra-premi ra obecnego sezonu .,Ilł.,:kitny ton'·
akowskiej z Leonią Barwińską w roli George Sand Marią Chodecką jako
ulange, ZLigniewem Łobodzińskim Chopin i Wład} ·ławem SurzriLkim Oesinger. Sztukę tę reżyserował Stanisław Milslti.

ł,y

Ze szczególną starannością starał si~ nasz teatr przygotować do fe Liwalu

ztuk: radzieckich. Zgło iliśin} trzy pozycje; ,Wassę żel mową" Gorkiego, graną
w Teatrze Warmii i Mazur po raz pierw zy w Polsce, dalej tr pl)k ,Kamienn}
gość" Puszkina „Demon" Lermontowa (pierwsza próba inscenizacji dramatycznej
tego poematu) i wreszcie żart &eeniczny Czechowa „Oświadczyny", oraz komedię
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kie o i znacznej cz{ ·i gcl ń kiego (Dzierzgoń, 1 OW} ~lal\. Elhl.1g. 1rn) D1\Ór.
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gran h_ ła p na cz rclzit" i raz
najbardziej odległ}ch zakątkach oliu ''"·
wództw.
Dla u zez nia pamitci znakomit) h wi zezów licki
z • Pu zk.in
to.
kiego w ich r ku juhil ~zo ym T tr im. Jaracza dał w grudniu ''idow· ku
.. I rz j g i usze". l„Kamienn go „,, Puszkina, fragment . Dziadó,,·· i .. Pana
Tadeu.:za'' Mickiewicza. fragment „Marii Stuart• i ~ . .\nh li gu„ :ło\\acki go I.
Inn premier z ob n go ee.zonu to: Grzegorz 0} udała'" foli ra. ,. la z 'ika"
Afino enowa . Spraw Ann K t rski j" po ka pra-pr ·mi ra Lubeckieg 1, •• Kluli
K w lerÓ\ •· Bału ki go , kn
ie" R chmanowa i I ) a uraz .. żabu i ·
Z po i j jako warszt t rei).., rJu iarii Urs nówn}.
łiędzynarodo ) 0Li • Du
uczciła pr> i ra Lajki dla dzieci .. Za _ieJmiu·
ma górami" E. Szelburg-Zarembiny z muzyką W. ~urz}il kiego.
mhicją Teatru olsztyńsko- lhlip,ki go j t odnal i uie wła nej drogi i wlane
oblicza id owego. zukam) go, dając pr mi ry ztuk o po_tępow)m probie·
ruie połecznym autorów poi kich i lr
"eh oraz zaprz}jaźnion)ch krajów
demokracji ludowych.
J 'li cl odzi o repertuar polski, to w o tatnim czaaie dali· ny lrz prapremier
a więc wspomnianą już ztuk o Chop· ie pt. ,Błękitny ton„ Ł) akow„kiej, „Zapur • ·
D uow kiego poruszającą problem prz Ludowy w i po ki j i ., prawę Anny Ku·
.ter.kiej'· Lube kiego inscenizującą twórcze życie robotników.
W najblwzych miesiącach przy otowujemy znów trz} prapremiery polskie
a mianowicie: „Wczoraj i przedwczoraj" Maliszew kiego, „Spiżowego j źJź • •
D~hol\ kiego i „Cyrk w obłokach" Karczewskiej.
Teatr nasz pragnie ze w zy tk.ich swych ił łUŻJć nowemu widzowi Polski
Ludowej, szukać tego widza i wiązać go z teatrem przez rozbudzenie potrzeb)
wzru_zeń arl):olycznych u jak najszerszych mas, tak, ab) każdy człowiek prur.)
ter nie
armii i Mazur stawał się topniowo arty. tą, a każd} art) la ·zło\\ ie·
kiem u połecznionym. rozumiejącym ducha i potrzeby mas.
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