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W historii literatury rosyjskiej i światowej
XIX wieku poważne miejsce należy się wielkiemu pisarzowi rosyjskiemu Iwanowi Turgieniewowi.
Turgieniew urodził się w 1818, umarł w 1883
roku. Rewolucyjne burze lat 1830, 1848 i 1871
we Francji, zniesienie pańszczyzny, rozruchy
chłopskie, „schodzenie do ludu" inteligencji i początki ruchu robotniczego w Rosji obok żad
nego z tyQh wydarzeń Turgieniew nie przeszedł
obojętnie.
Zdolność
reagowania na wszelkie
zagadnienia współczesnego życia, umiejętność
wiernego odtwarzania procesów życiowych oto, co przede wszystkim wyróżnia Turgieniewa jako pisarza.
Zrozumienie nowego wyrażało się u Turgieniewa w ogromnym umiłowaniu życia, w gorą
cej miłości ojczyzny i w żywym zainteresowaniu jej losami. Turgieniew, szlachcic z pochodzenia, umiał dostrzegać i opiewać piękno duszy prostego chłopa. Chłostał nienawistną mu
pańszczyźnianą reakcję, pokazywał starcia „raznoczyńców" demokratów ze starą liberalną szlachecką inteligencją . Ze szczególną sympatią odmalowywał rosyjskie kobiety. Jego postacie kobiece pełne są poetyckiego czaru. Występują
one jako istoty duchowo i społecznie równe
mężczyźnie. W 1901 roku Tołstoj mówił do Czechowa: Turgieniew dokonal wielkiego dziela
przez to, że namalowal wspaniale portrety kobiet. Może nie bylo takich, jakie opisywal, ale
gdy je stworzyl - zjawily się. To prawda, sam
spotkalem potem turgieniewowskie kobiety w
życiu.

Turgieniew to artysta-humanista, w dosłow
nym znaczeniu. W każdym jego utworze wyraźnie WYCzuwa się wielką miłość do człowieka,
w którym pisarz widział ogromną przeobraża
jącą siłę.

ANTONI
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ŻUKOWSKI

Dla formy pisarskiej Turgieniewa charakterystyczna jest lakoniczność i opanowanie. Ale jest
to opanowanie szczególnego rodzaju: w wypadkach, gdy artysta maluje obrazy moralnego i społecznego pognębienia człowieka, wyczuwa się za
tym opanowaniem wielki ból i gniewny protest.
W Zapiskach myśliwego, opowiadaniach, które przyniosły Turgieniewowi sławę literacką pisarz odmalowuje nędzę rosyjskiej wsi pań
szczyźnianej. Pokazuje również, że nadmierne
czynsze, pociągające za sobą ruinę, nie okaleczyły i nie złamały mężnego charakteru chłopa
rosyjskiego, który potrafił zachować poczucie
godności ludzkiej, wiarę w lepsze życie, prag-

nienie wolności i umysłowego rozwoju. W kolejnych opowiadaniach przesuwa się przed oczyma czytelników szereg bohaterów, których siła,
wewnętrzne opanowanie, aktywność zdolności
umil~w~nie przy~ody budzą podziw. 'Nikt przed
Turgiemewem me przedstawiał prostego chło
pa w taki sposób. ,
Zapiski myśliwego, budząc sympatię do prostego ludu i pogardę dla obszarników świadczą
o humanistycznym kierunku talentu Turgieniewa.
Latem .18~5 rok~ Turgieniew napisal pierwszą
swą pow1eśc Rudin opublikowaną w 1856 roku.
Ukazal "!' niej szlachecką prowincję z końca
30-tych 1 p~czątku 40-tych lat, przedstawiając
duch?w~ ~bostwo szlachty. Turgieniew przeciws.tawi~ JeJ "'?' pos~ci Rudina tę nieliczną inteli~encJę, ktora dąząc do aktywnej dzialalności
wierzył~ ~ .tri~f ideału. Ale będąc wierny
prawdzi~ zyc1oweJ pokazuje praktyczne nieprzygotowame szlacheckiego inteligenta Rudina wszystkie jego szlachetne poczynania kończą się
porażką, ideały ponoszą klęskę. Brak praktycznego przygotowania, zupełna nieznajomość realnego życia, istotnych potrzeb Rosji, oderwanie
o~ naro~u - wszystko to złożyło się na tragedię Rudma. Turgieniew rozumiał dobrze że na
miej~ce Rudinów - ludzi słowa, powinni 'przyjść
ludzie czyn?. W powieści Rudin WYStępuje też
~oha~er, ktory rozczarował się do filozoficznego
idea1.1zmu. i. zwrócił się do praktycznej działal
ności ~Lezmew). Widzi on cel życia w gospodarow1;1mu swym majątkiem i założeniu ogniska
ro~z1!1nego.
Turgieniew czuje ograniczoność
L.ezrue~a, . ale pisarz w tym czasie sam jeszcze
me wiedział jasno, ·jacy będą ludzie, którym
sądzono przekształcać społeczeństwo.
•
V! następnej swojej powieści Szlacheckie
gniaz_do (1858), która dzięki wysokiemu poziomowi artystycznemu, ostremu konfliktowi dokładnej analizi~ psychologicznej miała n'iebyw~e. pow_od~en.1e, ~urgieniew już zupełnie wyrazrue mow1, ze me do nich _ nie do ludzi
typu Le~niew~ i Rudina należy przyszłość. Boh~ter te.J ~oWieści Lawrecki podobnie jak Leż
mew w1dz1 sens życia w zbliżeniu do ziemi"
do rzeczywistości.
"
'
Tak j1:1k R~din, głęboko uświadamia sobie
~awre~ swoJ dług wobec ojczyzny. Ale tak
J~k ~udii:i okazuje się ,.niepotrzebnym człowie
k1e~ , me mogącym nic zrobić dla szczęścia
lu?z1.. I Lawrecki i Liza Kalitina bohaterka· poWI~ci, ~dc~odzą od życia, biernie podporządko
WuJąc się owczesnym stosunkom
Odpo~edź na pytanie, jakim· powinien być
prawdziwy bohater, daje pisarz w trzeciej swo-
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jej powieści W przededniu (1860). W centrum
pow1esc1 znajduje się Insarow,
który
widzi
szczęście w bohaterskiej służbie sprawie wyzwolenia ojczyzny - Bułgarii spod obcego jarzma. Turgieniew pokazuje, że ani estetyzujący
artysta Szubin, ani Berseniew, którego prace
naukowe oderwane są od fi!:eczywistych potrzeb
społeczeństwa, nie są w
stanie zdziałać nic
istotnego dla państwa i narodu. Nie przypadkowo bohaterka powieści, wspaniała rosyjska
dziewczyna Helena Stachowa pokochała Insarowa i poszła za nim. Pokazując w powieści
przedstawicieli inteligencji szlacheckiej (Szubin,
Berseniew) i demokratycznej (lnsarow) pisarz
dowodzi, że właśnie ci ostatni odegrają decydującą rolę w przyszłym postępowym przeobraże
niu społeczeństwa. Szersze rozwinięcie temat ten
znalazł w powieści Ojcowie i dzieci (1861-1862).
W tym utworze Turgieniew pokazał demokratę Bazarowa, w przeciwieństwie do „niepotrzebnych ludzi" człowieka niebywale
aktywnego.
Przyrodnik materialista Bazarow przyczynia się
do rozwoju ojczystej nauki, walczy o jej zwią
zek z potrzebami ogółu. Jednak poglądy Bazarowa nie są wolne od krańcowości i błędów.
Turgieniew zagęścił kolory, odmalowując nihilizm Bazarowa. Tłumaczy się to tym, że pokazuje z wielką sympatią w swoim bohaterze
jedność słowa i czynu, siłę woli, Turgieniew pisarz szlachecki, nie mógł przedstawić demokraty Bazarowa, jako idealnego bohatera, zdolnego do końca prawidłowo rozstrzygnąć filozoficzne i estetyczne zagadnienia. Przeżywszy kryzys w życiu osobistym, Bazarow szybko przesuwa się w stronę sceptycyzmu i pesymizmu, wyrzeka się swoich dawnych przekonań i wpada
w niewolę tej samej romantyki, którą wyśmie
wał dawniej i którą uważał za „niedorzeczną".
Ojcowie i dzieci to cenny przykład społeczno-politycznej powieści, wybitne dzieło ro~yjskiej literatury klasycznej lat 60-tych.
W latach następnych Turgieniew napisał powieści Dym (1867) i Nowizna (1876) wielką ilość
nowel i opowiadań oraz Wiersze prozą. Najciekawsza jest powieść Nowizna, w której autor
pokazuje pójście rosyjskiej inteligencji „w lud"
w celu porwania chłopstwa do walki przeciwko
samowładztwu. Jest to ostatnie większe dzieło
pisarza.
Turgieniew interesuje nas jako artysta, którego talent przejawiał się w różnych rodzajach
literackich , poemacie romantycznym, politycznej powieści , noweli, opowiadaniach, szkicach.
Turgieniew
stworzył społeczno-psychologiczne
dramaty: Na łaskawym chlebie, Miesiąc na wsi,
Gdzie cienko, ta?TŁ się rwie i specjalnego rodza-

ju wiersze prozą, przesycone polityczną, społe
czną i filozoficzną problematyką. Turgieniew
kontynuował
realistyczne tradycje Puszkina
i Gogola.
Realizm Turgieniewa przejawiał się w jego
umiejętności pokazywania swoich bohaterów na
szerokim tle społecznym, pokazywania warunków, które powodowały takie lub inne ich postępowanie . Turgieniew był mistrzem subtelnego psychologicznego rysunku. Charakterystyczne dla jego utworów jest piękno kompozycji,
prostota i jasność stylu, niebywale bogaty, wyrazisty i czysty język rosyjski, śpiewność mowy,
poetyczne i wierne opisy przyrody.
Turgieniew wywarł wielki wpływ na rozwój
rosyjskiej i zachodnio-europejskiej literatury.
L. Tołstoj, Czechow, Korolenko, Weresajew,
Bunin byli w swej twórczości pod jego artystycznym wpływem. Flaubert i Maupassant nazywali go swoim nauczycielem. W twórczości
Zoli, Daudeta, France'a, Galsworthy'ego badacze
słusznie znajdują

niemało

wpływów

BRUNON B U KOWSKI

twórczości

Turgieniewa.
Literacka spuścizna Turgieniewa weszła do
złotego skarbca klasycznej
kultury rosyjskiej
światowej.

R. Nikołajew
„Trybuna Ludu" 1953 r.

PAWEL HERTZ

„MIESIĄC

NA WSI"
TURGIENIEW A

Miesiąc na wsi został napisany w roku 1851.
Sztuka ta w największej zapewne mierze sprawia, że kreśląc linię rozwoju teatru rosyjskiego, nazwisko Turgieniewa winniśmy umieścić
przed nazwiskiem Czechowa.
Jakoż
istotnie
teatr Turgieniewa jest zapowiedzią teatru Czechowa. Choć w Miesiącu na wsi trafiają się ,
oczywista, jeszcze rozmaite formalne pozostałości dramatu romantycznego, jakieś a parte,
jakieś przydługie monologi, przecie nic tu już
nie ma sztucznego, nic umownego, jest życie
samo i jego zawiłość, bohaterowie są plastyczni, teatralnie mówiąc z „wnętrzem", są niepowtarzalni, choć typowi, nie są więc pretekstem
po zwalającym autorowi na wypowiadanie jego
myśli, ale myślą, żyją i mówią sami. W teatrze
Turgieniewa, podobnie jak w teatrze Czechowa, aktorzy grają, muszą grać , nie tylko wtedy,
kiedy mówią, ale i wtedy, kiedy milczą. Sceneria jest tu zindywidualizowana, nie można już
stosować umownej dekoracji, jak to się czynilo
w teatrze romantycznym. Jak w teatrze Czechowa gest ograniczony jest do mm1mum,
o wszystkim stanowi słowo i jego intonacja.

JAN R U DNICKI
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HANNA BORATYNSKA

Miesiąc na wsi w podtytule określony jest jako komedia. W istocie jest to dramat realistyczny o wielkim ładunku psychologicznym. Rzecz
dziwna - zbieżność z teatrem Czechowa jest
tu całkowita. I Wiśniowy sad wszakże scharakteryzowany został w podtytule jako komedia. Rozpatrując tę sprawę, tak pozornie bła
hą, musimy dojść do wniosku, że Turgieniewowi, podobnie jak później Czechowowi, szlo
o podkreślenie krytycznego stosunku do konfliktu i postaci, a zwłaszcza do przyczyn, które
taki konflikt mogły wywołać. Sztuka była niejako skrótem ówczesnych zmieniających się
szybko stosunków społecznych. Turgieniew wierny powołaniu pisarza, usiłował pokazać, jak się
te zmiany odzwierciedlają w życiu jednostek.
Udało mu się to całkowicie.
Treść sztuki jest bardzo prosta. Do dworu
przyjeżdża młody korepetytor. Pani domu, wierna żona, zakochuje się w przybyszu. Jest jeszcze przyjaciel domu, rezoner z gatunku „niepotrzebnych ludzi", i mąż poczciwy, solidny ziemianin. Ten odwieczny schemat potrafił wypeł
nić Turgieniew właściwymi eP-Oce realiami. Korepetytor jest ubogim chłopcem, należącym do
zubożałej rodziny szlacheckiej . O ile w utworach
francuskich pisarzy XVIII w. czy u Stendhala
młody, przystojny chłopiec z gminu robi karierę dzięki brakowi skupulów i względom dam
z wyższego świata, to tu inteligent ze zbiedniałej szlachty ma jeszcze świadomość własnej godności i w tak delikatnej sprawie, jak ta, którą
przedstawia Turgieniew, traktuje z kobietą
wyższą od siebie urodzeniem i przynależnością
społeczną jak z równą. W Miesiącu na wsi Turgieniew umiał trafnie ukazać fragment życia osobistego, w którym odbijają się sprawy ogólne.
Początkowo sztuka miała nosić tytuł Student, co
jeszcze bardziej pozwala się utwierdzić w mniemaniu, - że powyższa interpretacja utworu jest
słuszna. Nie środowisko
ziemiańskie bowiem,
lecz biedny student będący już poza nim jest
bohaterem utworu. Obserwujemy tu znowu tak
charakterystyczne .przesunięcie punktu ciężkości
ze środowiska ziemiańskiego na warstwy emancypujące się. Ta umiejętność dostrzegania właś
ciwych proporcji we współczesnym sobie życiu
sprawia, że wbrew pozorom Turgieniew jest jednym z najbardziej związanych z życiem pisarzy
rosyjskich, obdarzonym niezwykłą umiejętnoś
cią dotykania najbardziej węzłowych zagadnień
w ich najczulszym punkcie.

Pawel Hertz

HENRYK KUROWSKI

Fragmenty przedmowy do Antologii Dramatu Rosyjskiego „Od Turgieniewa do
Gorkiego". Warszawa 1954.

NOWI AKTORZY
TEATRU POWSZECHNEGO
ANNA MILEWSKA
Państwową Wyższą Svkołę Akt-0rską im. L.
Solskiego w Krakowie ukończyła w Toku 1959.
Jej vole dyplomowe, to: Diana de Belflo.r w
„Psie ogrodnika" Lope de Vegi, Eurydyka w
„Orfeuszu" Swi<rszczyńskiej, Para w „Araracie"
Swinarskiego i Zosia w „Panu Benecie" Fredry.
Następnie Anna Milewska
angażuje się do
Państwowego Teatru im. Żeromskiego KielceRadom, gdzie w ciągu dwóch sezonów gra szereg interesujących ról, jak Hrabina i Cherubin
w „Weselu Figara" Beaumarchais, Matylda w
ANNA MILEWSK A
„Kaprysie" Musseta, Stella w „Przy drzwiach
zarrn:kniętych" Sartre' a, Panna Młoda w „Kapeluszu słomkowym" Labiche'a, Katarzyna w „Widoku z mostu" Millera, Helenka w „ Ładnej
h istorii" Caillaveta i F1eursa, Baryłeczka w sztuce P-Od tym tytułem
Maupassanta, Barbara Radziwiłłówna w montażu „Millenialnym" „Calendarium Radomiensis" Zagórskiego oraz Maria w „Wieczorze trzech
króli" Szekspira.
Anna Milewska zaangażowan a w obecnym sezonie do Teatru P ows zechnego debiutuje na łódzkiej scenie rolą Wiery w „Miesiącu na ws i".

JERZY KAMAS
absolwent łódukiej Państwowej
Teatralnej im. Leon.a Schillera
występował już na scenie Teatru Rozmaitości
w warsztatach teatralnych. Pamiętamy go jako
Algernona w „Bracie Marnotrawnym" Wilde'a ,
Oberona i Spoja w „Snie nocy letniej" Szekspira
oraz Relskiego w „Karykaturach" Kisielewskiego. W sezonie 1961/ 62 Jerzy Kamas jest człon
kiem zesP-Olu Państwowego Teatru Powszechnego i debiutuje na naszej scenie w roli Aleksego
Bielajewa w „Miesiącu na wsi" Turgieniewa.
Tegoroczny

Wy ższej

Szkoły

JERZY KAMAS
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TEATRU POWSZECHNEGO
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w opinii prasy

węgierskiej

POWI1'ANIE
Rzadko zdarza się widzieć tak Tadosne witanie gości jakie wczoraj
w !Późnych godzinach wieczornych mieliśmy oka·zję oglądać. O godz. 8
wieczorem wyruszyły sprzed Teatru Narodowego dwa przepełnione autobusy, kil!ka samochodów osobowych i ikil!ka motocy'kli udając się do
granic miasta, aż do Tozgałęzienia wasas. Pasażerowie autobusów to
artyści teatru, !Personel techniczny, następnie orik:iestra przeobrażona
w zespół instrumentów dętych - zao,patrzeni w trąby, trąbki, bębny
i oczywiście pochodnie„.
Na przywitanie przybył doprawdy wesoły
Uum, który zastawił szosę wpatrując się podnieconym wzrokiem w noc:
kiedy wyłonią się autobusy, które przywiozą miłych gości tj, około
60-osobowy zespól Łódzkiego Teatru Powszechnego.
Naczelny reżyser LEND WAY tym razem ireżyserował na swsie„. Był
też powód ku temu. Ustawiał niespokojną czeredę, a juź w następnej
chwili, mpalono IPOChodnie, śpiewano, układano bukiety kwiatów, aż
wres2lcie po długim oczekiwaniu kilka minut przed 10 ukazał się rząd
samochodów. Pod „batutą" ELEMERA PAULUSZ orkiestra dęta zaintonowała baridzo miłą pols!ką melodię, której zresztą artyści z Pecs nauczyli się jeszcze latem w Lod'ZL Kiedy -c-z~onkowie Polskiego Teatru
opuścili autobusy, te dwie grlllPY Ludzi - ze 180 osób wyruszyły, ści
śle mówiąc popędziły ku sobie i zderzyły się ze sobą jaik dwie potężne,
burzliwe fale. Pocałunki, uściski„. śpiew, deszcz kwiatów, płonące pochodnie wybuchający śmiech, polsko-węgierska mieszanka językowa„„
Sprawozdawca prasowy zepchnięty na brzeg rowu czeka na jakąś
przemowę, na ja•kąś mów'kę„ . Ale nic z tego. Nie potrzeba nawet. Ten
widok - to pełne radości i szczęścia spotka.ni·e - więcej" jest warte
i więcej mówi niź wszystkie oficjalne przemowy.
Esti Pecst Naplo Nr 211
Czwartek 7 września 1961 r.

Zwiedzanie nowej dzielnicy Urania w P~cs
na pierwszym planie: dyr. Ferenc Katona i dyr. Stantsiaw Piotrowski

Jak nas poinformował sekretariat teatru na przedstawienie polskiego
teatru w Pecs przybędvie ze stolicy wielu gości. Trzy osoby przyjeżdźa
ją z Ministerstwa KultuTy i Sztuki między innymi tow. ENDRE NAGY,
kier. wydz. teatralnego. Za.powiedział swój przyjazd dr FRANCISZEK
HONT dyr. Naukowego Instytutu Teatralnego, BELA BOTH dyr. Teatru MADACH, STEFAN FEJER dyr. Sceny Komediowej, FRANCISZEK
TARR dyr. Teatru CSOKONAI w DEBRECENIE, GABRIEL BERENYI
dyr. Teatru SZIGLIGET, dalej JÓZEF SZENDRO kier. Artystyczny
Teatru w SZEGED, GEZA PATROS nacz. reż. Teatru MADACH, treż.
WLADYSLAW VAMOS laureat nagrody Ja~ai i ALBERT SZILAGYI
dyr. nowego Tea.tru VESZPREM.
Związek Zawodowy Pracowników
Kultury reprezentowany jest przez AGNIESZKĘ VALENTIN I KAZIMIERĘ GYORGYN.
Na przedstawienie pod tytułem „Skowronek" An<OUilha przyibędą z Sreged rartyści' LUDWIK KORMOS i airtysta
KLARA MIKLOS, laureaci nagrody Jaszai, dalej ATILLA TYLL i STEF AN MISZLA Y z SZOLNOK. Na cały czasokres gościnnych występów
polskich 'Przyjeżdża ERNEST SZABO, zasłużony artysta Węgierskiej
Republiki Ludowej, członek Teatru JÓZEF ATILLA.
Poza wymienionymi przyjeżdża jeszcze szereg artystów ze stolicy.
specjalne autobusy na te 2 .p remiery. To już jest pe.,.,-ne,
że z okazji dwóch iIJremier, które nawet w skali krajowej można uważać za „Todzynki", miasto nasze znajdzie się znowu w centrum życia
teatralnego.
Mają wysłać

Est! Pecsi Naplo Nr 209
Poniedzialek 4 września 1961 r.
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„SKOWRONEK"
SUKCES I POUCZAJĄCY WYSTĘP GOSCINNY POLSKIEGO
TEATRU W Pf:CS „SKOWRONEK"
Występy
nośnie gry

,p olskich gości mogą dać cenne doświadczenie Węgrom odaktorskiej. Ka·żdy ich Tuoeh świadczy o tym, że wiedzą, iż
teatr jest teatrem. Nie cofają się nawet przed teatralnymi rozwiązania
mi. Las sztandarów w momende koronacji, efekty muzycme i świetl
ne, a szczególnie łopotanie ogromnej flagi z muślinu stwarza podniosły,
uroczysty nastrój. Troskliwość w opracowaniu scen, ustawienie aktorów, piękno widowiska i dojrzała kultura wizualna ziarwierają efekty
romantyczne. Na scenie spotyka się w oryginalnej syntezie romantyczny żar i wyrozumowanie mądrą tzw. „intelektualną grę".
Węgierski s.posób gry jest zwykle bardziej drobiazgowy, ale polski
znacznie bardziej wypracowany. Nasze przedstawienia realizuje się samorzutnie, można powie-Ozieć są „półfabrykatami". W ;prredstawieniu
Polaków nie ma nic przypadkowego. Aktorzy wiedzą co grają, dlaczego
grają i jak należy ożywić :postacie, które grają . Nrp. w Joannie Alicji
Knast tak dalece „było wszystko na swoim miejscu", że w naszym przekonaniu nie zmieniła on.a od [premiery ani trochę wystudiowanych ruchów, os<Jczędnych gestów, bo przecież wyp.racowane w ciągu szeregu
prób osiiczędne gesty wyrażają najlepiej istotę roli. Nie tę Joannę widzieliśmy, w ujęciu roli przez A. Knast, !którą my mamy i lubimy. Nie
fanatycmą bohaterkę Schillera, nie ironicznie rncjonalistyczną kobiecą, :poetycką postać Shawa, nie patri-0t'k:ę Claudela. Zobaczyliśmy
ostrzyżoną po męSlku studentkę filozofii, która z wi.elką inteligencją
opowiedz.iała historię Joanny i ożywiła, śpieszącą 'ku śmierci dekadencką postać.
Całkowita

harmonia aktorskich umiejętności i zaTazem wielkiej dyscypliny jest zaskakującą niespodzianką przedstawienia. Każde przedstawienie Polaków jest arcydz.Uełem, którym ;publiczność setnego przedstawienia może się z taką samą ;przyjemnością rozkoszować jak publiczność premiery.
We wszystkich tych przedstawieniach nie ma improwizacji, nie ma
„nota bene" i' nie ma talk.że mających wywołać oklaski zejść :re sceny
(Abgang) . Jest dyscyplina, poważna. artystyczna rezerwa, podporządko
wane całości zgranie, jest kultura zespołu. Ich dykcja sceniczna ma
dobry rytm, nie robią długich pałujących na efekt pauz, nie „wpadają"
na tekst.
Dekoracje i kostiumy M. Stańczaka, przy śmiałym użyciu różnych materiałów (żelazo, siatka druciana, sztuczne tworzywo, jedwab) stworzyły dekoracyjny i ruchliwy obraz sceniczny, który w myśl sztuki i reżysera, intelektualno-romantyczną swoistość, ziwad w sobie.
Reżyser Roman Sykała. otrzymuje w przedstawieniu większą rolę niż
nasi reżyserzy. Jego kierująco-reżyserującą rękę czuje się w każdym
ruchu ale nie pcha się na pierwszy plan. Stwarza z różnych elementów j~ną całość, wyrażnie podkreśla myśl p<rzewodnią sztuki i stwarza czarujące przeżycie teatralne.
Peter G. Molnar
Nepszabadsag nr 219
Budapeszt, 14 września 1961
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z

przyjęcia,

wydanego na cześć zespołu polslciego przez Przewodniczącego Radu
Narodowej m. Pócs w restauracji „Olimpia"

WJdowiskowość jest tą cechą, co do której a.rtyzm teatru polski-ego
jest hardzi.ej rzucający się w oczy, j-est odważniejszy, bardziej nowatorski, bardziej ruchliwy, niż węgierski. Pod pewnym względem także
bardzi.ej prziesadny.

Języ1k,

„S'kowroruka" jest prosty i świadomie purytański
rzeczowy. Dąży do bezpośredniości, zamiast do
J)iękna, a uczu!Cio.wość rozwiązuje w humorze. Praca scenografa Mariana Stańczaka p-rzy zastosowaniu nowoczesnych d nielicznych środków
teatralnych, stworzyła monumentalne obrazy. Z uwagi na brak dokład
niejszego wyrażenia fachowego powiem: nowocześnie Tomantycmy. Elementem jest ·silnie rozszerzona ornamentalność, celem efekt dekoracyjny, a wynikiem to, że nawet sztuka kameralna staje się dzięki tym
tok

myśli

i wbrew liiryzmorwi -

środkom fascynująca.

Z tego, -co dcnychczas zostało rporwiedziane, wydawać by się mogło, że
polska sztuika scenograficzna, formę stawia na• pierwszy plan. Ale w
przy;padiku teatralnej widowiskowości „Skowronka" pomijając może
niepotrzebne zastosO!Wanie kraty z kutego żelaza, imitującej zasłonę nie ma o tym mowY. Nawet akcentowana ornamentalność podkreśla
swoją rewnętrzną formą, coś istotnego i wyraża coś treściwego. Sięga
jące do nieba krzyże, przytłaczająco potężny ilm'ucyfiks na środku sceny, schody, sztandary, dech zapiera,jący wprost sięgający do chmur stos
- wszystko wyrasta z literackiego tekstu.
Widz węgierski miał szczególną okazję zaobserwować to w ciągu
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przedstawienia ii przekonać się o prawdziwości tego. Ze słów nie zrozumiał nic, wszelkie dane więc były ku temu, aby widowisko przykuło
jego uwagę, odrywając ją od tekstu. A jednak stało się inaczej, de!koracje, sceny, teatralizacja oświetlenia, służyły be7.Q>ośrednio do tłuma
czenia akcjt i jeżeli nawet śmiałym jest twierdzenie, to jednak ta'k jest:
przetłumaczyły odcienie te!kstu d myśli pisarza dla obcojęzycznej publiczności. Można było zaobserwować, że nawet zmiany dekoracji ~zy
otwartej kurtynie oraz związana z tym obecność i czynności, ubranych
w komże pracowników technicznych, IIlie wytrąciły publiczrności z nastroju dramatu.
Właśnie w 1tycll momentach można było najlepiej wyczuć pracę reżysera. Zjawiające się postacie, niezwiązane z tekstem wykonują czynności odbiegające od akcji. Scena zapełniła się obcym mchem. Reżyser
Rom.an Sykała „zewnętrzne" ruchy wkomponował w inscenizację, niezbędną technikę wbudował w artystyczny materiał i wykorzystał to
jako element dekoracyjny. Uczyl1ił to, co mogłem ostatnio za-obserwować w warszawskiej rozbudowie miasta: ruiny z czasów wojny, ja!kiś
uszkodzony rząd kolumn, architekt wykorzystuje jako ornament w fasadzie nowego budynku .
Roman Sykała wypracowuje w sposób harmonijny z dekoracją sceny
stany wewnętrzne dramatu, charaktery, stany duchowe postaci i ich
wzajemne stosuruki. Wokół wielkkh monologów, wielkich porywów namiętności, stwarza wielkie otwarte przestrzenie naturalnymi środkami
odnajdujące sceniczny, .reżyserski
wyraz i odpowiednik poetyckich
zdań. Ze sztuki w tłumacze.n:iu Jerzego Galamb zapamiętałem kilka
szczególnie pięknych ustępów. Ciekawy byłem, czy zauważę w obcoję
zycznym przedstawieniu te, lktól."le ipo węgiersku brzmiały tak zrozumiale, ciepło. Niemal wszystkie odnalazłem bez trudu, ponieważ reżyser
potracfił stworzyć odpowiednią tonację gry, odzwierciedlić w ruchu i w
ustawieniu postaci.
Oczywiście wiele tu dopomogła gra aktorów. Pusty frazes, że aktor
„tłumaczy" jakąś postać, jakąś postawę czy myśl, w tym polskim przedstawien~u wreszcie nabrał prawdziwej treści. Ba.rdzo wiele momentów
w dosłownym znaczeniu, przetłumaczyli z polskiego na węgierski grą,
gestem, spojrreniem, tłumaczyli dosłownie myśli i uczucia.
Rolę ty•tułową Joanny „Skowronka" gra AIL>cja Knast. Odtworzyła
tę dziewczynę chłopską z Domremy, która w uniesieniu, klęcząc na
schodach u stóp ołtarza, jak i w siodle na koniu, jest tą samą postacią
i tym samym charakterem i która z tą samą bezpośrednio.ścią mówi
o swoich wizjach z „Archaniołem Mkhałem" jak i z szeregowcem smażącym słoninę z cebulą pod murami Orleanu.
Alicja Knast zmienia
swój głos - r jak bardzo, z jakimi odcieniami! - Ale nie zmienia swej
prostej natury, gdy odtwarza Joannę D'arc. Kreuje żołnierza, ale jednocz>eśnie dz iewczynę, świętą ale kobietę, 1
k tórej mgłą zachodzą oczy,
gdy spotyka się z powrotem ze swoim towarzyszem La Hire, ale której
oczy ciskają gniewne błyskawice, gdy kanon~kom i inkwizytorom mów i prawdę w oczy. Gorąca, przekonywająca siła promieniuje z jej gr •
i szczególnie wymowny jest ten moment, kiedy spotykając się po raz
pierwszy z Beaudr;courtem pvosi o broń, konia i ż.ołnierza.
Ale fo, już jest większą zasługą, uznanego za ba·rdw wielkiego aktora
- Aleksan.dra Fogla. Niezrównana jest siła wyrazu, która emanuje
z tego aktora. Odtwarzając odlaną w brąz głupotę i uczciwość Beaudricourta nie boi się zastosować najrubaszniejszych środków aktorskich.
nawet frazesów, ponieważ wie, że każde jego spojrzenie wy:pł,ywa ze
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szczerego przeżycia i tym samym dzi.iała szczerze, z siłą prostej prawdy.
I jego maniera gry jest zaskakująco oryginalna i może po raz pierwszy
w życiu odczułem <tak mocno, że najwyższy poziom artyzmu aktorskiego niekiedy tylko o włos dzieli od ulicznego komedianctwa. Scenę tych
dwojga widzowie z Pecs oglądali rozkoszując się nią i rozumiejąc na-wet najlżejsze odcienie.
Ryszard Sobolewski· w 'foli Inkwi:tiytora okazał się aktorem o sugestywnej sylwetce i dramatycznym zacięciu. Postać Warwicka ożywił
inteligentnie, subtelnym ostrzem ironii i może trochę zbyt świeżo malowaną elegancją i wielkopańskością Mirosław Szonert. Ciepłe czło
wieczeństwo owiewało Cauchon'a granego !Przez Wacława Ścibora, degradując jednak trochę postać biskupa do promotorskiej jowialności.
Przooe wszystkim ciekawą zewnętrmą istotę Karola VII, Bękarta
uformował Marian Gams:ki.
Bardziej były widoczne maniery, sposób
bycia Delfina, niż jego natura, charakter. Gwałtowna i oschła namięt
ność biła z postaci prokuratora, granego przez Tadeusva Sabarę, sympatyczne ciepło człowieczeństwa promieniowało od Andrzeja Jędrze
jewskiego, jako La Hire. Oryginalne typy tworzyli na scenie w mniejszych rola.eh Janina Jabłonowska, Teresa Kałuda, Halina Pawłowicz,
Czesław Przybyła, Jan Rudnicki, Marian Nowak, NataJia Szymańska,
i Michał Szewczyk.
Gdyby mnie zapytano co jest, na podstawie tego przedstawienia charakterystyczne dla polskiego aktorstwa, określiłbym zachwycony,
z punktu widzenia węgierskiego aktorstwa trochę zazdrosny, że: wypolerowana pięknym głosem brzmiąca dykcja i w najmniejszym geście
widoczna, nadzwyczaj wyrazista !kultura ruchu.
Bela Matrai-Betegh
Magyar Nemzet Nr 215
Niedziela 10 września 1961 r.

Zespól Teatru Powszechnego na Baszcie Rybacktej

w Budapeszcie
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IW AN TURGIENIEW

NA WSI

MIESIĄC

(Miesjac wJdieriewnie)
Komedia
Przełożył

j

5 aktach

PP WEL HERTZ

os oby:
ARKADIUSZ ISLAJEW, bogaty ziemiianin
NATALIA, jego żona
KOLA, ich syn
WIERA, ich wy-chowanica
ANNA, matka Isłajewa
LIZA, dama do towarzystwa
SCHAAF, Niemiec, guwerner
MICHAŁ .RAKITIN, iprzyjadel domu
ALEKSY BIELAJEW, student, nauczyciel Koli
AFANASY BOLSZINCOW, sąsiad
IGNA!CY SZPIGIELSKI, doktór
MATEUSZ, służący
KASIA, służąca

ANTONI ŻUKOWSKI
(gościnne występy)
Artystka Teatru llri. Slowack:iego
w Krakowie

MARIA MALICKA

* * *

ANNA MILEWSKA

~

HALINA TABORSKA
.JAN RUDNICKI
~WGZAS

JERZY KAMAS
BRUNON BUKOWSKI
ZDZISŁAW SUWALSKI
HENRYK KUROWSKI
HANNA BORATYŃSKA

R:z.ecz dzieje się w IPOSiadłoś~' Isłajewa w latach 1840-1850.
Między aktami:
pierwszym i: drugim, drugim i trzecim,
czwartym i piątym Twa po jednym dniu.
Scenografia:
JADWIGA PRZERADZKA

Reżyseria:

ZBIGNIEW KOCZANOWICZ

Kierownik literacki:
IRENA

Kierownik muzyczny:
BOGDAN PAWŁOWSKI

BOLTUĆ-STASZEWSKA

Asystent reżysera:
BRUNON, BUKOWSKI
Przy egzemplarzu:
STEFAN HEINE

Przedstawienie prowadzri:
HENRYK KUROWSKI
Premiera dnia 4 listopada 1961 roku w Teatrze Powszechnym w Lodzi.

.„ Po pierwsziym przedstawieniu możemy sobie pOWiiedzieć: opuszczaliśmy teatr zadowoleni, bogatsi o cenne artystyczne przeżycia. Lódzcy
- artyści, przez swój występ który na długo pozostanie w pamięci,
zyskali szczere uznanie, sza-cunek i sympatię publiczności. Uduchowiona gra na wysokim poziomie pomogła nam przezwyciężyć trudności
językowe. Burza oklasków po przedstawieniu nie była gestem grzeczności w stosunku do za.g ranicznego zes,połu, ale płynącym z serca powinszowa,ni.em i podziękowaniem publiczności za to, co otrzymała.
„. Joanna ukazuje nam się nie jako święta, nie j1i!ko bohaterka, ale
jako człowiek, który potrafi się enfluzjazmować i pobudzać do entuzjazmu, który umie prremawiać do każdego właściwym językiem i którego historyczni i sceniczni partnerzy są różnego ty.pu zwykłymi ludżmi.
Joannę Alicji Knast w roli, w którą się wżyła, oglądaliśmy w postaci
prawdziwego człowieczeństwa - jako wierną interpretatorkę tego, co
autor chciał powiedzieć. Z wielu dalszych interpretacji trzeba wymienić Cauchon'a Waciawa Ścibora, inkwizytora Ryszarda Sobolewskiego, Beaudricourta Aleksandra Fogla. Uznanie należy się jednak w
pierwszym Tzędzie za uderzającą gTę całego respołu, bo to było jednym
z głównych walorów premiery. Wymieniliśmy niektóre kreacje, ale to
nie oznacza, że się szczególnie wy.różniają ani tego, że praca pozostałych artystów zostaje zaćmiona przez kreacje „wielkich". Nikt nie dą
żył do wyróżniającej się indywidualnej gry,
każdy był na właściwym
miejscu, nawet w najmniejszej roli. Jedynie co do Karola - Mariallla
Gamskiego mieliśmy wrażenie, że lepiej by się czuł w sztuce o bardziej
satyrycrnym zabarwieniu. Jednolite ujęcie, praca zespołowa świadczą
o gruntownej i dobrej pracy reżyserskiej - ireżysera Romana Sykały.
Skomponowane sceny, świadomie wyraziste ruchy, ustawienie ciała,
i mimika, stanannie opracowany dźwięk, ha.rmonia, wynikają z wielostronnej działalności reżyserskiej, świadczą nie tylko o wzorowej pracy reżysera, ale także o talencie aktorów, o świadomej pracy i ich
umiarze. Niełatwe zadanie mieli artyści z wystawieniem sztuki. Rozgrywająca się na wi.elu płaszczyznach akcja stawia aktorom wielkie
wymagania i stwarza wiele możliwości do potknięć. Odegranie sztuki
bez potknięć daje dalsze świadectwo nie tylko reżyseirowi i aktorom,
ale i scenografowi L tym wszystkim, których praca przyczyniła się do
sukcesu. Dekoracje trafnie podkreślały i pogłębiały intencje szfluki, są
wyraziste, efektowne, są łatwe do przestawiania i łatwo się nimi posługiwać. Ich nowoczesność nie zbłądzi w wątpliwej wartości dziedzinę
modernizującą, omija łatwe efekty i właśnie dlatego stają się jako
uzupełnienie harmonii zespołowej pracy, napraw.dę efektowne. To samo
możemy powiedzieć o innych pomocniczych efektach świetlnych. Zespół łódzki wystawiając „Skowronka" dał sztukę nowoczesną, w nowoczesnym ujęciu reżyserskim z nowoczesnym irozwiązaniem technicznym
i rozwiał te wątpliwości, jakie niektórzy mieli w stosunku do nowoczesnej gry na scenie. Resumując możemy Teatrowi Powszechnemu powiedzieć, że dał publi<:rności trwałe artystyczne przeżycie i artystom Teatru Narodowego w Pecs cenne doświadczenie. Tak więc wymiana artystyczna 2 teatrów spełniła oczekiwane nadzieje.

za każdym razem poznanie nowoczesnego stylu g:y. scenicznej wy-

wołuje prawdz.i.we podniecenie artystyczne, bo pr.ze~1ez sztuka w .teatr.ze może się rozwinąć tylko dzięk! twórczemu wzaJemnemu oddziały
waniu. Brzedstawienia Łódz'kiego Tea~ru. Powsz~c.hnego. znów otwarły

okno na świat. Obecni na 1p irzedstaw1emu artysc1 węgie:scy zapewne
będą mogli wykorzystać doświadczenia z tego, ?o ogl~dali.
Jedna io ta sama ręka reżyserowała obie sztu:ln - rezyser Roman Sykała.
w opracowaniu scenicznym dwóch odr~bnych duchowo szt?k,
mogliśmy Jl'(roilać jego dążenia airtystyczm.e .. Pierwszy moment,. ktory
musimy podkreślić, Roman Sykała repre~enituJe charakterystyczme nowoczesny styl reżyserski. Swoje koncepcJe przep~owadz:a często nawet
wbrew tendencjom sztuki - w interesie efektu i zwycięstwa gry scenicznej.
Już na afiszach pod nazwis'kiem reżysera za.znaczono inscenizacj;:i
i reżyseria. To :podwójne określenie widocznie ma i to. _zaakcentowac,
że teatralne us-tawienie „Skowronka" ~ięcej ~acw. mz zwykłe wyreżyserowanie: przez Tozbudowę obrarow. scemcznych, przez stwoo;zenie malarskiego widowiska reżyser potrafił kameralną sztukę. ~ouilha
spotęgować do efektów monumentalnych. Przez to _przedstaw1~me było
pod pewnym względem inne niż dramat, dawało W1ększe p~zez?;i.e, było bardziej efektowne, a stało się ·~ n:?żliwe, prz~z m_3;l~mc~osc 1 przez
czystość gry aktorskiej. A .ta sw01stosc - malowmczosc 1 realizm gry silnie się wzia.jemnie uzupełniały.
Bardzo ważne jest akcentowanie oryginalności, ponieważ_ ona P?Zwoli na właściwe zrozumienie gry aktor~iej, tej po~łę'bioneJ :vspamałej kultury teatralnej, charakterystyczneJ dla polskich arty~tow„ Ten
kult widowiska dlatego nie stał się pogonią za patosem, po;uewaz. re~
lizm gry aktorskiej, jej plastyczność ~jeśli .trz~ba stylowośc) -czymą Ją
artystyczną w każdym calu.
Tym się obJa:viał . n?woczesny styl gr?'
i !Przez to może służyć za wzór także dla węg1~1eJ kultury _teatralne'];
Roman Sykała stworzył pasjonującą grę sceniczną, w któ~eJ szy~koś~
reagowania, subtelny podziiał akcentów i wykorzyst'.IB1e siły tk;N':ąceJ
w mowie, czyniły odtwarzane ,przez akt.oró:v po~ac1e p~astyczrueJszy
mi . Ta specyficzna kultura sceniczna obJaWlała się prawie we wszystkich odtwarzanych postaciach, ale szczególnie w .g rze Aleksandra Fo~la,
który uaniał oddać jedynie głosem i ruchem całą w~"".nętr.zną człowie
czą istotę Bea•udricourt'a, jego cały, pełen sprzecznosci .świ~t duc~OW:Y·
Przedstawienie i aktorska svtuka dlatego wywołały wielkie wrazeme,
ponieważ być może zrozumieliśmy tylko istotę t~kstu -. z gry, ~ akcentu z dźwięku rozmów można było jednak wywmoskowac o s_ens1e sce~Y;
I właśnie dzięki temu „handicap'owi" mogliśmy w pełm zrozum1ec
sztukę, koncepcję reżysera oraz piękno i prawdę ~ry aktors~dej. Na tY_ITI
gruncie i podłożu mogły wyrosnąć liczne wsparnałe krea~Je ~ktorskie.
jak np. gra Ryszarda Sobolewskiego, który z nadzwy.cz~J wielką siłą
intelektualną przedstawiał postać Inkwizytora 11;1b obf1tuJąca. "'.' sziczególne barwy kreacja Alicji Knast, która wyrazał~ bog~ty s_w:at wewnętrzny Joanny, Ale w tej koncepcji zn·a latlo się_ takze l1l.le?sce dl~
gry aktorskiej o odważniejszym stylu, tak np. Marian Gamsk1 w roli
Delfina, który śmiałą koncepcją roli potwierdza to charakterystyczne
ujęcie reżyseirs'kie.

mes
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Film -

Jenó
Muzsika. Budapeszt
15. IX. 1961 nr 1937

Szinhaz -
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POLSCY AKTORZY Z WIELKIM TALENTEM, KONGENIALNYM
ARTYZMEM WYSTAWILI SZTUKĘ ANOUILHA

Zwarta, w doskonałym •r ytmie utrzymana reżyseria - zasługa ROMAN A SYKAŁY - 'l?ozwoli!a. z~pomni~ nawet o trudnościach języ
kowych. Symetryezrue, własci'W!e wyrezyserowane ustawienie i ruch
dobrre ~dkr.eśl~ły, subtelnie oddzielały poszczególne momenty akcji.
Zobac:zyll~my doJrzałą grę rozumiejącego się zespołu, przedstawienie
przeb1egaJące wprost z dokładnoŚ<:ią mechanizmu zegaTka. Joanna ALICJA_~A?T jest n~ęt_ną p~ą siły kreacją, w 'którą aktorka się cal~owie 1 e wzyła. W ciągu J_edneJ c~wili, .kirańcowo zmieni.a się jej nastrój,
~edn_akowo dobr:ze o_dd.aJe naiboznośc fanatycznej dziewczyny, gniew
zołmerza czy bol zmeważonego ezłowieka. W bardzo wdZ'ięcznej roli
Beaudricourta widzieliśmy wyjątkowo utalentowanego aktora ALEKSANDRA FOGLA. Przemawiający błyskiem oczu, ddkładnym świado
mym ges~em, doskonałą. mimiką stwarzał na scenie atmosferę, nastrój.
OdtwaTzaJący ni złego 111 dobrego króla - MARIAN GAMSKI był barwny i świeży. Rolę Hrabiego W ~WICK grał baT<lzo sympatyczny MIROS~A:V -?ZONERT, subtelnymi akcentami lek.ko i zgrabnie. Ale przez
w3711ie111arue dalszych nazwi~ rośnie nasz dług wobec tych wszystkich
ktorych ze względu na szczupłość miejsca nie możemy wymienić. Dłu~
gotrwa}e, serdeczne ~kl~ski, 'k-yiaty - przezn~ezone były dla wszystkich
członkow zespołu. Dz1ęk1 polskrm artystom. że przywieźli do Pecs Skowrnnka" Anouilha i że wzbudzając radość w sereu uleciał .kiu nl~bio
som na s'krzydła<'h kh talentu .....
Tibor Tuskes
Esti Pecsi Naplo Nr 212
Piątek 8 września 1961 r.

Od lewej:
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Na zamku Stklós
H. Taborska, T. Watras, O . Koos, W. Dobay, A. Jędrzejewski
i dyr. F. Katona

„WESOŁE

MIASTECZKO"

Ja'k gdyby z olbrzymiej butelki szampana wystrzelono korek i le'kki,
szumiąc, łechcąc \VY!)łynął, wywołując błogi szmerektak:ie jest sceniczne przedstawienie tej bezpretensjonalnej sztuki. Pełne
jest szczerego humoru, żywotności i komizmu o subtelnym smaku.
Sztuka jest komedią muzyczną lat 30-tych, z pewnymi pogmatwaniami i pewnymi aktualizacjami. Szczęśliwie omija grożące w satyirycznych komediach muzycznych straszydło: sentymentalność wątku mi1.osnego. Wi:cek cwaniak z przedmieścia - właściwie bonvivan - n.ie
jest przymilnym kochankiem, ale wyruszającym na robotę „ciężkim
chłopcem", intrygującym, jedwabnym chł;D1Pcem (Włodzimierz Skoczył.as
swoim świetnym ironizującym usposobieniem omija. niebezipleczneprzeszkody i tworzy ze swej roli podobną do wielkiego bohatera komedii Maksa - Scyzory'ka). Kiedy Siię kurtyna podnosi, nastrój ?J?OWiada
już finał. Balet tańczy taniec zespołowy choreogrrafa Stefana Dowgirda
(który z niespotykaną wprost siłą wyrazu skomponował tańce). Po kilku minutach j.asnyim się staje, że tancerze to aktorzy, I to dramatyczni
arktorzy, których widzieliśmy poprzedniego dnia w dramacie Annouilha.
Janina Jabłonowska, która dojrzale brzmiącym głosem, z elegancką
wytwornością kreowaJ;a królową matkę, terazi serdecznie ba·w i jako kobieta targowego spektaklu. Natomiast Halina Pawłowicz, która była
zimną królową, dziś gra subretkę,
Wczorajszy H. Warwick (Mirosław
Szonert) jest dzisiaj małpującym francuzczyznę pomocnikiem fryzjerskim. Ich kultura ruchu, wypraeowana technika ciała wprost zadziwia
widza. Największą sensacją przedstawienia jest młody aktor Michał
Szewczyk, który jest W!irtuozem tańca, śpiewakiem o 1Prziyjemnym glosie i porywająco wielkim aktorem, pracującym najprostszymi środka
mi i .podpatrzonymi z życia spostrzeżeniami - duża indywidualność
acrtystyczna. Jerzy Gaczek oraz występujący także w charakterze dyrygenta Bogdan Pawłowski s'ko~onowali muzykę do tej sztuki, po części
naśladując muzykę 'kawiarnianą z lat 30-tych oraz melodie Lehara,
Kalmana, Dunajewskiego, Kurta Weila, a rprzev koffilPonowanie elementów operowych muzyka ich przyjemnie ironizuje. Żelazna dyscyplina Romana Sykały i tutaj stworzyła arcydzieło. Z matematyczną
wprost dokła<lnością obliczono wstawki (np. nieodparcie działająca- scena kolacji). Niektóre kpiące pomysły (wejście rowerzystek) albo wykorzysta.n e oświetlenia sceny (scena z '3.(Ilaszami) pozostaną niezapomnianym~ momentami z tego przyjemnego o dobrym smaku wieczoru teatralnego. Z przedstawienia tego wynik.a wniosek, że kultu.ra środków
wyrazu sposoby o wprost naukowym charakterze potrafią wartość pracy twórczej sceny pomnożyć. W zespole łódzkiego teatru najmniejszy
nawet i słarbszy a'ktor ma swoje ściśle określone miejsce w sztuce i może przez to być wartościowym uczestnikiem gry zespołowej, w tym
przeniknionym żarem powołaniu teatru, iktóry polscy artyści teraz
z wielkim sukcesem zaprezentowali w Pecs węgierskiej publiczności.
musujący płyn

Peter G. Molnar
NEPSZABADSAG Nr 219
Czwartek 14 września 1961 r.
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Gdy na Ścenie podniosła się kurtyna i powrócilo do życia „Wesołe
miasteczko" z lat 20-tych, mogliśmy stwierdzić, że artyści łódzcy nie
są jednostronnymi („zaszufladkowanymi") aktorami, że nie ma wyraź
nY'Ch granic między aktorami dramatycznymi, a aktorami grającymi
w lekkich sztukach. Janina Jabłonowska, którą jeszcze poprzedniego
dnia widzieliśmy w „Skowronku" w roli królowej, teraz gra doskonale
rolę subretki. Aleksander Fogiel, który w „Skowronku" grał rnlę Beaudricour.ta, w „Wesołym miastecziku" 'kreował z niezrównaną siłą artystyczną „Nietutejszego".
Moglibyśmy tatk: dalej wymieniać nazwiska.
Ci, którzy jeszcze wczoraj wyciSlk:ali łzy z naszych oczu, dziś rozśmie
szają nas. Znaczna większość łódzkich artystów ma z pewnością szeroką skalę gry aktornkiej.

'

Prziedstawienie rozpoczęła orkiestra Teatru Narodowego w Pecs dyprzez Bogdana Pawłowskiego (który w~ólnie z Jerzym Gacvkiem skomponował muzykę).
rygow~na

Sztuka pokazuje nam „Wesołe miasteczko" z lat 20-tych, muzyka w rodzaju komedii muzycznej, stwarza nastrój „Wesołego mi.astec~a" chociaż odC7!Uwamy już pewien akcent muzyki nowoczesnej. Melodie_,_modne w latach 20-tych, one step i shimmy orai; ówczesne pas taneczne
produkują nam, powtarzam artyści dramatyczni!
Stefan Dowgird jest doskonałym choreografem - dwoje oczu po prostu nie wystarcza, aby objąć obraz sceniczny. Każdy z nich jest tak
wyp.raoowany, taki doskonały, że każdy z osobna przyciąga widza.
Chociaż prawdą jest, że trudności językowe przes:?Jkadzały nam w zrozumieniu wszystkich myśli sztuki, ale wyda.je nam się, że ta sztuka
pozia chęcią bawienia - innych ambicji nie ma. Mimo to trwałym przeżyciem była dla nas d-0s.konała gra dos'konałych aktorów. W pierwszym
rzędzie trzeba to J>Tzypisać doskonałej reżyserii kierownika artystycr:nego Romana Sykały. To jego zasługa, że tak dynamiczne, pełne tempa
przedstawienie zostaje przedstawione pubHczności w tak wykończonej
formie. Widzimy także kil'ka takich doskonałych wstawek, które przypominają teatr Brechta. Nawet trudności językowe wziął pod uwagę,
wyrazem tego były wygłoszone po węgiersku poszoezególne słowa i kwestie, co publiczność przyjmowała burzą oklasków. Np. już w programie
było po węgiersku „Nietutejszy" jestem wiejski człowiek, co Aleksander Fogiel wymawiał z bairdzo dobrym akcentem. Muzyka, jak już
wspomnieliśmy, stworzyła przez melodie z lat 20-tych nastrój tamtych
dni. Dowodzi to, że dając spektakl w stylu· sprzed kilkudziesięciu lat
też można bawić . Muzyka, choć nie jest czymś wielkim, to opuszczając
teatr szumią nam w uszach urywki przyjemnych melodii. Trzeba szczególnie podkreślić, że sztuka kończy się, odmiennie niż u nas, zanikają
cym głosem małej katarynki.

Kostiumy it dekoracje dobrze odpowiadały nastrojowi sztuki, co dobrze świadczy o pracy Ewy Soboltowej i Józefa Rachwalskiego. Artyści
z Pecs pod wieloma względami· mogą korzystać v d-0śwfadczeń łódzkich
artystów. Zwłaszcza techniki ruchu mogą się uczyć. Bo nawet ci, któTZY nie przepadają za lekikim rodzajem sz:tuiki, bawili się dobrze na
przedstawieniu „Wesołego miasteczka".
Lodzi.anie są wielostronnymi
a.rtystami i w pełni zasłużyli na burzę o'klaSków IP'Ubliczności z Pecs.
22
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Pod pomntktem

św.

Stefana w

Budape~rctc

Reasumując możemy pow1edziieć, że bardzo pożyteczna była inicjatywa wzajemnych gościnnych występów zespołów: Teatru Narodowego
z Pecs i Łódzkiego Państwowego Teatru Powszechnego. Wymiana wydatnie przyczyniła się do tego, żeby jeszcze bardziej zbliżyć duchowo
oba narody i dwa miasta i żeby jeszcze pogłębić teraz już tysiącletnią
przyjaźń. Bubliczności· teatralnej z Pecs głęboko utkwili w sercu artyści łódzcy i ~ublicmość długo będzie .pamiętała przedstawienia „Skowronka" i „Wesołe miasteczko".
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... Muz'Yka B. PAWLOWSKIEGO, która stworzyła tak przyjemną
na scenie - jest przypuszczalnie trochę ironizującym intermezzem ówczesnych szlagierów i dla tego rola tej muzyki podkreślają
ca czas i miejsce była zdecydowanie <lobra.
Treść objaśn.iał przed rozpoczęciem aktów przed kurtyną ROBERT
DARIDAY, ale it o oczywiście nie wystarcza, ostatecz.nie gra a!ktarów
musi zadecydować, w j.alkim stopniu mimo trudności jęiiyłmwych sztuka "Stanie się także z punktu widzenia osiągnięć aTtystyicznych :i;rozumiała. Dlatego też tekst -Odgrywał dla nas ze względu na warunki tylko
drugorzędną rolę, a na pierwszy plan wysunęł,a się .sama gra. Wyjątko
wy łobuziak Wicek i jego czterej kamraci dobrze ułożony fryzjer Zdziś,
Stasiek o niekaralnej przeszłości, ikieszcm'kowiec Florek i Kantek z wielkimi pięściami .fW. Skoczylas, Z. Płoszaj, M, Szonert, M. Szewczyik, A.
Jęckzejewski) gdyiby się Uikawli nam na ek<ranie w niemym filmie to
i tak by doskonale iPrzekazywali myśli autorów właśnie .dzięki wskaklująco wielkiej sile wyrazu gry.
W scenie pięciu kumpli z KTólową
podziemia - Ewą Zdzieszyńską - rprzed finałem grali już prawie pantomimę i U'Znanie ze strony (publiczności 2ia ioh grę było w pełni zasłużone. Ten obraz był może najładniejszą i najbardziej upamiętniającą
się sceną całej sztuki.
Dwie córki pani Kulikowej Marysia i Wicia (Barbara Połomska i Halina Pawło.wircz) to czarujące indywidualności. Ich pensjonarska miłość
na przekór lelk:kiemu rodzajowi sz.tuiki - była w pełni przekonywająca,
w ich grze nie można było znaleźć nic operellkowego, ich kreacje były
o wiele głębsze, przemyślane. Dialog miłosny Marysi i Wicka wypowiedziany po węgiersku brzmiał wzruszająco, tak samo jak inne wtrą
cone po węgiersku powiedzenia, Za pomysł węgierskich wstawek, który pochodzi zapewne od reżysera ROMANA SYKALY otrzymał od publicZlrlości zasłużone wyirazy u=ania. Zasługa Sykały polegała oczywiście zupełnie na czym innym. Rodzaj sztuki postawił go przed ciężkim
zadaniem, sztl.llki o bardzo ffii.e szanym chair-a'kterze, jakim jest WESOLE
MIASTECZKO. Przecież jest tam ,pa'll.fomima, jest motyw komedii muzycznoej i zmi:eszanie tych rozmaitych rodz.ajL w jednolitą svtukę, wymaga poważnej pracy reżyserskiej. I SYKAŁA to wykonał.
Wielka karuzela, huśtawki dekaratora Józefa Rachwalskiego symbolizujące WESOLE MIASTECZKO, były nie ·t ylko atrakcyjne, ale subtelnie określały miejsce akcji, a może trochę także czas, tak samo jak
barwne żywe kostiumy Ewy Soboltowej.
ahm:>sferę

ZESPÓŁ

PANSTWOWEGO TEATRU POWSZECHNEGO
W SEZONIE .1961/62

KIEROWNICTWO

STANISŁAW

PIOTROWSKI
Dyrektor

ROMAN SYKAŁA
Kierownik artystyczmy

Est! P~csi Naplo Nr 214
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IRENA BOLTUC-STASZEWSKA
KieroWlli.k literacki

BOGDAN PAWŁOWSKI
K:l.e.rowruk mu.zyczn.y

ZESPÓŁ

Perukarze: K.i.lerownik necka, Zdzisława Ogrodnik,

ARTYSTYCZNY

Reżyserzy: Roman Sykała, Zbiilgni-ew K'Oczanowicz
niusz Stawows.ki (wsipółpr,). Jerzy Ukleja {wspólpr.).

Zdzisław

Papierz. Perukarze -

(wspólpr.), Euge-

Scenografowie: Zdzisław Topolski, Józef Rachwa•l ski (wspótpr.), Mari3111 Stańczak {wspóŁpr.), Ewa Sob-Oltowa {współpr.), Jadwiga Przerad!zka (współpr.).
Aktorzy: Halina Billi1ng-Wohl, Hanna Boratyńska, Alfreda Gamska,
Janina Jabtonowska, Teresa Kałuda, Alicja Knast, Julia Kossowska,
Jani<Ila Łukowska, Anna Mhlewska., Haliina Pawtowiicz, Bairbara Połom
ska, Hilda Skrzydł<Jw.sJrn, NatalLa Szymańska, Hal'ima Tab-Orska, Maria
Wachowiak, Teresa Watras, Ewa Zd2lieszyńska, Brunon Bukowski, Aleksainder F<>giel, Maria<Il Gamski, Jerzy Kamas, Zbi,glniew Koczanowicz,
Wiesław Mirewiicz, Leon Niemczyk, Zbhginiew Niewczas, Marian Nuwak,
Zbigniew Płoszaj, Czesław Przybyła, Remilgiusz Rogacki, Jan Rudnicki,
Tade usz Sabara, Włodzim'ierz Slwczylas, Bogdan Sobiesiak, Eugeniusz
Stawowski, Zdzisław Suwa.Iski, Michał Szewczyk, Mirosław Szonert,
Marian Wojtczalk, Ryszard ŻUJChowski, Anltoni Żukowski.

-

Rekwizytorki: Rekwizytorka Eugenia Szejer.

Mar~a Włodarczyk.

Garde11obiarze: Józefa Baiikowiak, Helena Bernat,
siak i Mirosława Zielonka.

ZESPÓŁ

reżysera: Wiesław

SZiC2lOtkowski.

Inspicjenci: Henryk Kurowski 1

Wacław

NowakiowSlki.

Sufler: Stefan Heine.
Kon,sultant

słowa:

Irrena Saci.uk-Wojutycka.

Pracownia stolarska: K.i.erownik Hemyk Gałęski. Stolarze - Wacław

Kienownik techniczny: Marian Binkowski.

Władysław

Wojta-

JóLJef Krotowski. Z-ca kier. Marian Nadaj.

Prrośniak,

Pracownia malarska: P. o. kier. - Igmacy
Franciszek Antczak i Mirosław Kolasiński.

Kołodziejczyk.

Gert Pytle. Plastyk

Malarze

Henryk

Płóciennik.

Pracownia tapicerska: Kierownilk hard Rehl.
Pracownia

ślusarska:

Kierow1r1ilk -

Pracownia szewska: Kierownik KIEROWNICTWO TECHNICZNE

Magazynier rekw.

PRACOWNI TECHNICZNYCH

Prac'own.ia modelatorska: P. o. kier. Asystent

Teresa Da-

Stanisław Siemiński.

Józef Marlilc:ki. Tapicer -

Ger-

Józef Piklora.
Henryk Ki.s<zlrn.

Pracownia krawiecka: Kierowlfllik - Marian Jóżwicki. Z-cy kier. Helena Kołodziejczyk i Henryk Żw.ilkiewicz. Krawoy - :&lżenna Błasz
czyk, Władysław Muras, B-Ożenna Smołaga, Staniislawa Belowska, Regina Zawieja i Hemyk BujnowiC'Zl.

Z-ca kier .techn. d/ s gospodard.zych: Teresa Kucucha.

ZESPÓŁ

ZESPÓŁ TECHNICZN:Y OBSŁUGI SCENY
Oświetleniowcy:

Kierow.nitk - Maksymihian Kempa. Z-ca kier. - Ireneus.z Golec. Radioakustyk - B-Ogdan Gadoń. Elektrycy - Eugeniusz
Tychek, Bolesław Ko.chański<.
Maszyniści:

Brygadierzy - Stefan Olczak i Franciszek Żurawski. Ma- Czesław Figurski\ Bolesław Jeżyński, Mairian Karabiewski,
Adam Kowalski, Marian Kł()walski, Franciszek Nowak, Karol Stańczyk,
Hen.ryk Zaremba.
sz:ymiiści
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ADMINISTRACYJNY

Główny księgowy

- Stanilsław Gawałki.ewicz . Z-ca gł. ksi.ęg. - Daniela Galew>Ska•. Referent płacy i pr.acy - Ewa Isakowicz. Kasa główna
- Zofia K<>noołowska. Kierowniik dz. inwest. i zaop'. - Wiktor Serafin.
Cntenderut - Eugeniusz Kawulski1• Referent zaopatrzenia - Franciszek
KowarsJdi. Kierownik sekretariatu - Lrena Mliszozak. Kierownik org.
wido wni Mieczysław Kwi·nkowski.
Kasjerki b~letJowe Irena
Grabarczyk i Stanisława Michalska. Radca prawny - Michał Rogalski.
Maszynistka - Elżbieta Pięta.
27
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ZESPÓŁ GOSPODARCZY

STA>fer-mechooik - Józef Gawlieki. Portierzy - ZygmunJt Machalski,
Józef Pokorski, Zofia Łysoniewska Palacze - Jan Gałka i Marian
Pajszczy'k. Prae2Jka - ITena Fijal!ko~ka Goniec - Kazimierz Stoliń
ski. Sprzątaczki' - st. sprz. Elza Trelenberg, JadwLga Kiaralus, Cecylia
Kubiak, Zofia Miistrzaik, Maria Rehl, Helena Zduńczyk., Gerda Wolf,
Natalia Erdman, Ingrid Dudkiewicz, Helena Niew.i.adomska, Helena
Wojtanowicz. Dowrca - Stanisław Głowacki.

W REPERTUARZE
TEATRU POWSZECHNEGO I ROZMĄ.ITOŚCI
TENNESSEE WILLIAMS

TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM
reż.

R.

Syik.a:ła

scen. M .

Stańczak

R. Sobolewski

ZESPÓŁ OBSŁUGI WIDOWNI TEATRU POWSZECHNEGO

KieroW1I1ik widowni - Eeyta W05iewicz.
Bileterki - Helena DUJrkowsk.a, Czesława Gryczyńska, Irena Gamus,
Władysława Janowska, Maria Laube, Janilna Kempa.
SzatniarkJ. - Helena Browarska, Jamilna Leśniak, Stanisława Sumiń
ska, Zofia Wesoła i Anna Zaręba.

ROMAN NIEWIAROWICZ

ICH DWÓCH
Komedia w 3 aktach

ZESPÓŁ OBSŁUGI WIDOWNI

reż.

Z. Koc:zJanowicz

scen. Z. Topolski

TEATRU ROZMAITOSCI

Kier. widowni - Maria MalanowiJCz.
Bileterzy - Francis.zek Kowarski; ZygmU111t Machalski, Helena Mu.cha, Józefa Kowalska.
Szatniarki! - Helena Bartooiik, Helena DWIOrakowsk.a, Maria Derżyń
ska, Maria Nowak i Genowefa Skowrońska.

MIKLÓS GY ARF AS

NAWRÓCONY DIABEŁ
Kameldia w 4 .akttalc!h
reż.

J . Walden

scen. Z. Topolski

BAJKI DLA DZIECI

•

KRÓLOWA ŚNIEGU
reż.

z.

Jabłoński

scen . Z. Topoffiki

JAŚ i MAŁGOSIA
reż.

z.

Koczanowicz

scen. Z. Topolski

A. MARIANOWICZ i J. MINKIEWICZ

WESOŁE MIASTECZKO

KIEROWNICY

Reż.

R.

Syka ła

s ce n. J . Rachwa lski
E. SoboHow a

MAKSYMILIAN

HENRYK
GAŁECKI
JÓZEF
PIKORA
JÓZEF
MARLI CK I

G E R T
IGNACY

IRENEUSZ

GOLEC

Kierownik Gospodarczy:

P Y D D E
KOŁODZIEJCZYK

KEMPA

Oświetlenia:

Z-ca Kier.

Dekoracje:

Muzy:ka: J. Gaczek i B. Pawłowski

Oświetlenia :

Kierownik

Kierownik Techniczny:
MARIAN BI~KOWSKJ

Wodewil w 2 azęśdaich

DZIAŁÓW

SERAFIN

WIKTOR

• Kostiumy:
MARIAN JÓŻWICKI
HELENA KOŁODZIEJCZYK
HENRYK ZWIKIEWICZ
HENRYK KISZKA

W PRZYGOTOWANIU:

MAX REGNIER

Kierownik Biura Organizacji
Widowni:
MIECZYSŁAW

Charakteryzacja:

ŁOWCY GŁÓ\V

DANECKA
STANISŁAW SrEMINSKI

KWINKOWSKI

Kierownik Sekretariatu:

TERESA

IRENA

MISZCZAK

Brygadierzy Sceny:

Komedia w 3 ak tach

Gościnne występy MARII :MALICKIEJ

STEFAN
FRANCISZEK

OLCZAK
Ż UR AWS K I

Główny Księgowy:

STANISŁAW

GAWALKIEWICZ

w roli Marty
reż .

M. M alicka

de k. Z. To polski

k:ost. H. Urbano wicz

Biuro Organiza cji Widowni - L ó dź, ul. Obrońców Stalingradu 21,
tel. 350-36. Przyjmuje zamówienia na bilety do Teatru Powszechnego
i Teatru Rozmaitości (na m i esiąc wcześniej) w godz. od 8-16.

W ZWIĄZKU Z 60-LECIEM ŚMIERCI .

Kasa Teatru Powszechnego czynna przez

MICHAŁA BAŁUCKIEGO

i od 16 do

GRUBE RYBY
E. Sta wowskli.

przedstawienia (z
tel. 350-36.

cały tydzień

od godz. 10-13

wyjątkiem poniedziałków)

-

Kasa Teatru Rozmaitości czynna w dniach przedstawień od godziny
10-13 I od 16 - do rozpoczęcia przedstawienia - tel. 299-54.

Komedia w 5 aktach
reż.

rozpoczęcia

scen. J. Przeradzlro

Cena

„DZIENNIK ŁÓDZKI"
GAZETĄ ŁODZIAN

• . . lnfonnaoje krajowe I -.ranlome
• •• Felietony 1

reporiaże

. • • ReoeDl'lje

, ••

Artykuły

PoPalanw-nau.kowe

• • . Ciekawostki ze świała filmu
..• Powleś6 sensaoyJml
••. CotygodnioWY dodatek „Panorama"
ZNAmZIESZ W „DZIENNIK.U

Zakłady

ŁODZKDI"

Gratrozne RSW „Prasa" - Lódź, żwirki 17
Zam. 3008. N. 5000. X. 61. L-8/ «16

zł

2,58

