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Obywatelki i Obywatele ! Szanowni Pań 

stwo ! Najukochańsi ! Nasza sławna trupa 
odegra na niniejszym placyku wielką i nie
zrównaną komedię o ludziach bez serca, 
pod ogólną nazwą „Volpone". 

Arcydzieło to napisał przed kilkuset 
laty dla nas Sir Ben Jonson własnoręcznie 
i to stanowi jego największą wartość. Sir 
Ben Jonson pozostawił nam w spadku role 
tak świetne, że ani sekundy nie wahałem 
się obdzielić nimi tutaj zebrany zespół , 

zwłaszcza, że jak Państwo za chwilę zoba 
czą - zespół to niezwykły. 

Nasi sławni aktorzy zapisali się gęsim 
piórem w historii teatru obok Keinza. 
Żółkowskiego, Solskiego. Nasze aktorki 
w rzemiennym dyszlu Melpomeny „poło
żyły się" obok . . . to jest stanęły obok 
Sary Bernhard, Modrzejewskiej i Malickiej. 

Zobaczycie sam kwiat aktorstwa i moją 
żonę! 

Oto artystka, Jadwiga KARCZEWSKA. 
która w naszej kompanii aktorskiej zyska
ła sławę kreacjami ról wspaniałych aman
tek. Jedyna Desdemona, Ofelia. Kornelia, 
i Klara z „Zemsty' ' , najmilejsza, najpięk

niejsza! Najcieńsza w pasie! Moja kruszyna, 
robaczek. Sławna Jadwiga Karczewska. 
Znana gwiazda, gra pierwsze skrzypce 
u nas w trupie i w domu. W „Volpone" 
gro CANINĘ. Cnotliwą Zuzannę, paten
towaną dziewicę, taką, co to do trzech 
nie zliczy. Nałóż Kochanie maseczkę, 

ukłonik i adieu ! 
Oto kandydat do jej ręki, pełen niewy

muszonej swady aktor, Adam KOMAN. 



ł się złotymi zgłoskami, jako nieza
any Don Juan, którego grałby pewnie 

gdyby nie trzech małych synków 
u i gdyby nie ja, który mu dałem 

ełryczałego starucha i skąpca COR
IA. Z równym powodzeniem grywa 
kochany księżyc. małpy i tygrysy 

kach dla dzieci. Allez ! „ldf precz 
trupie" - jak mówi jego przyjaciel 
o. 

i Zosia en avant! Oto moje dwie 
ice. Irena CHARKOWSKA- moja 
córka, kubek w kubek mamunia -

kapano i też chce grać Desdemonę, 
Ofel ię , to samo emploi, ale w tej 
nie gra. Sprzedaje bilety w kasie. 

druga moja córka Zofia JARON
-COLOMBA, co się tłumaczy nie
jak gołąbko. Żona kupca Corvina 
ej sztuce. 

jej mąż, znany odtwórca Otella 
nie i w życiu. Specjalista od dusze
iewic i odbierania im wianka. Naj
jszy człowiek w rękoch na Bliskim 
dzie i w strefie Kanału Sueskiego -
usz GOŁĘBIOWSKI, u nas zazdros
k CORVINO, zazdrosny o żonę 
, tfu! - tn jest nie głupiec, ale ku
kupiec Corvino. 

to i pan CHROBAK - na scenie 
mucha MOSCA, all ez! 

stałe kreacje już nie tak świetne w 
ć tekstu, ale godne poziomem aktor-
kunsztu - czynią sławni w naszej 

nii - kompani od piwa : pan KOR
I jako SĘDZIA i pan LUSZCZAK 
BIR, choć jako żywo zbira w niczym 

nie przypomina. Za to druga jego rola 
SŁUŻĄCEGO - ŚPIEWAKA przykrojona 
jest znakomicie do jego uzdolnień odtwór
czych. Allez! 

A oto przyszły genialny Hamlet -UR
BANSKI. Na razie gra tylko SŁUŻĄCEGO 
- POETĘ. 

Sławny Romeo - pogromca serc niewie· 
ścich, uwodziciel z Sewillii i okolicy, pięk
niś nad pięknisie, smukły jak Apollo, 
dfwięczny jak złoty dolar - monsieur Bo
lesław NOWAK. Obfitość postaci tego 
młodzieńca , jego muskularne i gibkie ciało 
na'Sunęło mi myśl obsadzenia go w roli, 
LEONE, starego, zużytego w walkach z Tur
kami, wilka morskie j floty wenecjańskiej. 

Dziś jego benefis. All ez! 
Ach, to pan, panie ŁABĘDZKI. Trochę 

spóźnia się pan. Otóż mąż ten ladies a nd 
gentlemans, odegra przed wami biegłego 
w prawie. Tak biegłego w prawie, jak 
łasego na łapówki - VOLTORE. 

Wszystkie cechy lirycznego czyli sm ufne
go bohatera, skupił w sobie pan MIERZWIAK. 
Oczywiście w przedstawieniu wystąpi w roli 
AMANTA. 

Au revoir! L'orchestre la tusz! Madames 
et monsieurs! 

Jeszcze chwila uwagi, uno memento! W ro
li głównej dzisiejszego wieczoru, w roli sta
rego lichwiarza lewantyńskiego VOLPONE 
wystąpi en personne le directeure de trupe 
Mieczysław POPŁAWSKI - c'esł moi! 
L'orchesłre la tusz! 

(Fragment wykrojony z prologu Jerzego 
Zagórskiego i Zbigniewa Korneckiego). 
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