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ZESZYT PIĘCDZIESIĄTY PIERWSZY WYDANY 
Z OKAZJI PREMIERY «PIGMALIONA• G. B. 
SHAWA NA SCENIE GŁOWNEJ DN. 18 LI· 
STOPADA 1961 ORAZ PREMIERY •TAK JEST, 
JAK SIĘ PAŃSTWU ZDAJE. LUIGI PIRAN
DELLA. DN. 11 LISTOPADA 1961 NA SCENIE 

KAMERALNEJ 

Dyrektor Teatru: Stanisław Witold Balicki 

BENARD SH AW 

Tadeusz Boy-Zeleński: 

KOMENTA·RZ SHAWA «PIGMALIONA» 

Ta urocza komedia Bernarda Shaw jest u nas jedną 
z •najhardziej znanych. 11 ja myślałem, że ją znam ma wylot; 
tymczasem, zajrzawszy ~o ko~entarza - jed_nego Z: owych 
sążnistych komentarzy, 1ak1m1 Shaw opatru1e swo1e sztu
ki - przekonał~m się, że znam jq bardzo licho, .a ".Vraz ze 
mną wszyscy c1, którzy opuszcza1ą teatr uspoko1en1 co do 
przyszłych ·losów K igg.ima-Pigmaliona i jego Galatei . 
Chyba - co też możliwe - że znają tę sztukę lepiej od 
autora. 

Bo Shaw nie opufoi żadnej sposobności, aby się zaba-
wić - naszym kosztem. W komediach ·igra z naszym kon
wencjonaljzmem w stosunku do zjawisk życia; w komenta- 3 
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rzach wodzi za nos nasz konwencjonalizm w stosunku do 
jego szt·uk . .Powiada inom mniej więcej tak: Opuszczając 
teatr, jesteście pewni, że wszystkie nieporozumienia między 
Hen.rykiem a Elizą s·ię zatarły, że w tej chwili szczęśliwa 
para daje właśnie na zapowiedzi, a mama Higgins szyje 
wyprawę. Jakże -się myl·icie! To jest właśnie ten wasz kon
wencjon·a·lizm, sprowadzający wszystko do kwes~i ·i erotycz
nej, upraszczający zjawiska, charaktery, problemy, szuka
jący nałogowo swego n·ajtańszego happy end. Ale 111 0-
prawdę jest .całkiem inaczej . To scena w. ak?ie. F?iątym, 
która wam S •1ę tak podobała, ale w które1 w1dzwe kla
sycz·ny pojedynek miłosny, jest w istocie czym innym: jest 
walką o własną osobowość. Eliza wcale nie wyjdzie za 
swego profesora. Mówi to zresztą wyraimie, tylko wy, opa
nowan·i swoją idee fixe, nie zwracacie na to uwa·g·i. N•ie 
wyjdzii·e, d1la wielu przycztn. Pomiędzy nią a liigginsem 
·stoi owo niemoś-ne poczuc·ie niższości, jakie ma w sto
su-nk·u do człowieka, który widział ją taką, jak była n·iegdyś, 
i tak też ją traktował. Stoi między nimi jego - nienawist
·n·a kobiecie - 1namiętność nauki; ·i jego ekskluzywna miłość 
do matk1i, ów komp I e ks, którego - Eliza czuje to -
ll'i-e pokonałiaby rniigdy, nigdy n·ie był-aby jedyną, p1ierwszą 
w jego sercu. Stoi może między nimi różnica wieku: dla 
.tej <lz·iczki ów profesor, to już stary człowiek; przed nią 
życie jest otwarte. ·I może wreszcie, po prostu, .nie dość się 
jej podoba„. Za często wkładał przy niej pantofle. Zresztą, 
mniejsza o to czemu, <lle Eliza wyjdzie całkiem za kogo 
1innego. Za kogo? Za pułkownika? - Nie. - Za kogóż więc? 

Pamiętacie w trzecim akcie młodego głuptasa Freda, 
który się wpatrywał w nią z zaehwytem .i który póżniej 
zasypywał ·ją oświadczy·nami? Za ·niego wyjdzie. Ale to 
cała 1historia. Fred jest goły! Matka jego, wciąż w opałach 
finansowych, nie mogła mu dać żadnego solidnego wy
kształcenia. Byle zajęcia ten młody gentleman s •ię nie 
chwyci: czuje, że by się tym bezpowrotnie zdeklasował, 
byłby zgub-iony; .natomiast dopóki 1est n·iczym, zawsze ma 
na.dzieję, że któryś z bogatych k·rewnych ·ulituje -się nad 
jego losem. Za niego tedy wyjdzie El·iza: w tym stadle bę
dzie się czuła stroną s·iln·iejszą; wobec tego zadurzonego 
w niej ·i niezaradneg-o chłopca nie będzie się czuła upo
korzona swą prze·szłością. Przy tym Fred jest wytworny, 
ma dobre formy, pięknie się wysławi.a, słowem, ma wszyst
ko to, .czego profesor Higgi-ns ją nauczył, a czego zbywa 
jemu samemu„. 

Ba, .ale z czego będą żyli? I na to Shaw ma -odpowiedż; 
bawi się tym, aby nam •nakreślić bilans >ich przyszłości, i to 
z przemżającą dokładnością. Na miodowe miesiące star
czy im 500 f.untów, hojny prezent ślubny pułkownika; to 
zapewni ·im byt na jakiś czas, zwłaszcza że Eliza ma dar 
nosze.nia s-uk.ien bez końca, a zawsze wygląda w nich uro
czo. Na week-end mogą stale korzystać z auta pułkow
n·ika. Poza tym? •Prawda! Ojeiec Elizy - ów były śmie
c•iarz - jest bogaty, dzięki swej sukcesji. Ale z tej strony 

4 nie wiele mogą -się spodziewać. Stary Doolitt·le, wzgardzo-

ny przez mieszczańskie sfery, stał się - nieoczekiwany 
kaprys! - ·ulubieńcem znudzonej arystokracji, którą bawi 
swoją samorodną filozofią i swoją swadą. Bywa •na wiel
kich obiadach, zasiada obok wielkich dam, peroruje filozo
fuje„. Ale ten tryb życia kosztuje, to też stary n.ie kwapi 
się z pomocą dla Elizy. 

Na rnzie mloda para zamieszka u„. Higginsa, który 
uważa to za zupełnie naturalne. Bo Eliza zawsze się bar
dzo czynnie zajmuje życiem swego twórcy. Ale z czego 
żyć? Eliza mogłaby uczyć fonetyki metodą profesora, ale 
na to trzeba by jej - zdaniem samego pułkownika -
jeszcze dz·iesięć lat pracy; przy tym uczciwość handlowa 
nie pozwala na to, metoda ta jest własnośc-ią jej nauczy
ciela, tak jak jego zegarek lub laska. Zostaje dawny pro
jekt: kwiaciamia. Fred byłby uszczęśliwiony; ale siostra 
Freda, Klara patrzałaby na to krzywo: ta snobinetka boi 
się, że jej to przeszkodzi do d obrego małżeństwa„. 

Tutaj cała historia - bardzo zabawna - o Klarze. Jak, 
pod wpływem Elizy, przeobraziła się; jak straciła nieznośny 
snobizm, który od ·niej wszystkich odstręczał; jak zaczęła 
czytać Wellsa, zrobiła się miła i zajmująca, poznała no
wych ludz,i, aby w końcu zacząć pracować w artystycznym 
magazynie starożytności„. Oto z jaką n·iewyczerpaną swo
bodą snuje Shaw dalsze losy swoich bohaterów, nawet 
najpokątn1ejszych. Z tej d'ednej komedi·i wyrosły dwie, trzy, 
cztery komedie; o każ ej z figur inna; obszedłby całą 
komedię I ud z ką. Czujemy jak niewyczerpane jest 
bogactwo fantazri Shawa, fank:lzji uroczej tym, że na 
wskroś •intelektualnej, a bynajmn1iej n•ie mózg 'Owe ·1· 

Ale co, ostatecznie, stanie się z małżeń<s.twem E izy? 
Zatem zakładają z ·Fredem sklep, kwiaciamię, do której 
·na razie pułkownik dopłaca, bo te dz·i•eciak1i o niczym nie 
mają pojęcia; uważaliby zaś za zbytek przyjąć fachową 
siłę do deficytowego przedsiębiorstwa. Uczą się, męczą, 
dokształcają, aż w końcu zaczynają wychodzić na swoje. 
Czy wśród tego, młoda para wciąż mieszka u Higg1insa? 
Nie wiadomo. Ale, ·o ile stosunki Hizy z puł•kownikiem są 
i·dealne, o tyle stosunki między Elizą a jej dawnym profe
sorem są zawsze naprężone. P.igmalionowi pozostało 
jeszcze wielkie dzieło: musi nauczyć Galateę„. sztuk .i 
pi san i a. Znów lekcje, znów ten stosunek niższości. On 
bywa dla niej szorstki, ona dokuczliwa, wręcz ·nieznośna„. 
Czasem - w na wpół świadomym marzeniu - bierze ją 
ochota, aby go porwać gdzieś ·na bezludną wyspę, ściąg
nąć go z piedestału i zmusić go, aby po prosru ją kochał 
·i ubóstwiał, ·la k każdy inny. Coś w nim wiecznie korci ją. 
Stosunek Ga· atei do Pigmaliona nie może być gła·dki: za 
wiele jest 1upokarzając-ej boskośei w tym dziiele powoł'Clnia 
do życia.„ 

Tak komentuje sam Sh aw swoją sztukę. Czy z nas kpi?. 
Może. Ale <nawet, gdyby komentarz jego był seroio, macie 
prawo go nie przyjąć. Macie wszelkie prawo powiedzieć 
mu: „Co pan sobie baje o swoich bohaterach, to 11as nic 
a nic nie obchodzi. Stworzył pan postacie, które mają 5 
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Pigmalion w Teatrze Polskim w r. 1914, w reżyser i i Arnoldo Szyfmana . 
Od lewej : A. Wiślański - Pickering , M. Węgrzyn Doolittle , M. Przy

byłka-Potoc ka - Eliza i A. Zelwerowicz - Higgins 
Patrz notę na str. 7 

swoje życie ·indywidualne; skoro raz .istnieją, tyleż należą 
do nas, co do pana; o .ich ·istocie, o ich sekretach, my 
możemy wiedzieć tyleż, co i pan, a może więcej. Pan, jako 
autor, nie ma perspektywy. Takich fantazji na temat ich 
przyszłości można by ·s·nuć ·t·uziny; nas obchodz.i tylko to, 
co do nas mówią ze sceny. Pa·n twierdzi, że cHza n ie 
pójdz·ie za Henryka, a my twierdzimy, że poleci zo niego 
i że właśn-i e w tym celu schroniła się do jego matki. Ba
nalność? Może. Zycie jest banoln•iejsze - w tych spra
wach przynajmn•iej - niż się panu zdaje, panoie Shaw. A co 
będz i e z nimi potem, to j·uż i•nna rzecz, o tym może pan 

·napi sać nową komedię." 
Tak możeoie, jeśli chcecie, odpowi edz i eć ·na ten komen

tarz. Ja bym s<ię n•ie odważył ... I przyznaję, że ten >komen
tarz dał mi do myś·len·ia . 

A może S.hawowi chodz.iło właśnie o to, aby tę kont ro
wersję wywołać? Bo rzecz jest w is tocie interesująca: prawa 
pisarza do rozrządzan·ia losem raz stworzonych przez sie
b ie bohaterów czy też brak tych praw? Autonomia dzieła 

sztuki, które też może - jak Galatea - rozśm i ać się w n os 
swemu P.igmal•ionowi? . 

A cóż powiedz i eć o samej komedii? Chyba po prostu 
jeszcze rnz stwierdz i ć rozkosz, jakiej się doz•naje, słucha -
1ąc j~j . Shaw jest dziś już k I asy k i e m, najlepsze jego 
sztukt zna ·s·ię na pamięć, widz.iało się je tyle razr - i oto 
realizuje się w •nim ten jakże rzadk•i ·ideał k asy ka, 
k!órego słucha s·ię z przyjemnością bezpośrednią , nie zaś 

•h1storyc~no-l·1t~rackq; . n•1e w rerspektywie ep~ki, ale w per
spektywie na1ba·rdz1e1 nasze1 współczesności, którą prze
czuł tak twórczo. I jeszcze ten drug.i ·ideał, niemnie/· za
dziwiający: teatr o najwyższym poziomie •intelektua nym, 
a za.razem tak dobrodusz.nie przystępny, tak demokra
tyczrne popularny. Każda scena noiema·I ma podwójny 
chwyt dowcipu: mq.drość kojarzy się z łatwością śm i echu. 
Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Co s· i ę tyczy techniki 
scenicznej, taka np. ekspozycja pierwszego aktu podczas 
londyńskiej ulewy, wciąż pozostaje ·niedościgłym wzorem 
orygi:ia·l:i~ści, swobody, fantazj·i. Mało zaś znam w teatrze 
·dowcq:>n1E'.1szych scen, niż wizyta Elizy w akcie trzecim 
u pani H1ggms. 

{Esej zacze rpn ięty z tomu Okno no życie, Bib li o te ka Boya, 
Warszawo 1933 - Tytuł od nos.) 

«PIGMALION» W TEATRZE POLSKIM 

G. 1B. Shaw napi sał Pigmaliona w roku 1913. Swiatowa 
prapremiera od9yła się w tymże -roku w W iedn iu. Była 
to. ~lruga z kole·1 s.ztuka Shawa, której prapremiera miała 
m1e1 sce poza Anglią . 

, 'fi/ Polsce. Pignyalion uchodzi~ ze: ·:ic;zjpopularniejszy .spo
srod. utw.orow pisarza, 9ył na1częsc1e1 grywany ,i •na1bar
dz 1e1 lubiany przez publiczność. 

W Warszawie Pigmaliona w przekładz•ie Floriana Sobie
niowskie.go wprowadz i ł _ na scenę :nasz Teatr Polski; polska 
praprem iera odbyła się zaledwie w rok po założen i u 
Teatru, dn. l O marca 1914 roku . Sztukę reżyserował wów
cza s Arnold .Szyfman, dekoracje projektował Karol Frycz, 
a wykonał W1·ncenty _Drab ik. W rn hi Elizy wystąpiła M. Przy
byłko-.~ot~ck.a, H1g~1ns,a - A. Zelwerowicz, Pickeringa -
A. W1slansk1, Doolittle. a - M. Węgrzyn . Pigmalion g rany 
był wtedy 31 razy, co 1ak na ówczesne stosunk i św ia·dczyło 
o dużym powodzeniu przedstawien•ia. 

Od tego czas-u komedia Shawa była wystawiana w Tea
trze Polskim kilkakrotn.ie: w marcu 1916 rnku grano ją 
8 razy, w kwietniu ·i maju 1920 roku 41 rnzy. W tym d ru- 7 



Pigmalion w Teatrze,· Polskim w r. 1937, w reżyserii Aleksandra Węgierki. 
W roli Elizy - J. Romanówna, w roli Higginsa - A. Węgierko 

gim w:mowieniu ·obok Przybyłko-Potockiej wystąp.il• i w roli 
Higginsa l. Bończa-Stępiński, Pickeringa - G. Suszyński 
i Dool•ittle'a - S. Jaracz. 

W okresie międzywojennym premiera Pigmaliona odbyła 
się w marcu 1932 rokiu, w 1inscenizacj•i ,j reżyserii A·leksandra 
Węgierki i dekoracjach Stanisława Sliwińskiego; Elizę 
grało J. Romonówno, H.igginso - A. Węgierko, Pickeringa -
G. Suszyński, DooVittle'o - F. Domin·iok. Tym razem Pigma
lion miał 53 spektakle. Inscenizacjo Węgierki zostało wzno
wiono po pięc.iu lotach, w marcu 1937 roku, w •niezmienio
nej obsodZiie, Dooloittle'o kreował wówczas J. ~umoko
wicz. I tym razem przedstawienie miało •nieprzeciętne po
wodzenie, grane było bowiem 46 razy. 

G . B. Shaw w karykaturze Adolfa Hoffmeistra 



ANDRZEJ MUNK W TEATRZE POLSKIM 

D-n1ia 20 wrzeŚ>nia 1961 roku zmarł tragiczll'ie Andrzej 
Munk. Jeden z najwybitniejszych twórców filmowych . Mło
dy i mądry. Współpracownik i Przyja ciel naszego Teatru 
Polskiego. 
Straoiliśmy człowieka bliskiego. Artystę-reżysera, który 

z-reol ·i zował -na Scen•ie Kameralnej komedię polityczną G . B. 
10 Shawa Wielki kram i miał wkrótce przystąpić do nowej 

I 
l 

' ł 

pracy, n-a którą tak liczyliśmy, po której tak wiele spo
dziewaliśmy s.ię. Bo Ml.'nk, artysta filmu, głęboko rozum i ał 
sens sztukii teatru ·i odrębność jej środków wyrazu. „Czuł" 
aktor·a i poprzez aktora, .,ego sposób mówienia i słucha 
nia, zmuszał widza do •inte ektualnej koncentracji. A w ko n
sekwencj.i - do radosnego i pobudzającego rozmyślani a . 

Jego Wielki kram: opracowanie teks~u, owoc dwóch n ocy 
dyskusj1i z kierown-ictwem Teatru ·i natychmiastowej reali 
z.acj•i, jego orygi-nolny i dowcipny projekt rozwiązania p rze 
strzen·i scenicznej •i przystawek dekoracyjnych, a nade 
wszystko - praca z -aktorami, dokumentowały, że w And rze
ju Munku sztuka teatru zyskuje nowego, znakom itego 
artystę. Reżysera, który, pracując w filmie, rozumie i ju ż 
kształtuje odrębną estetykę teatru, który w umownej kon
wencji teatmlnej wykorzyst'Uje doświadczenia filmowe, ale 
mówi - 1i odrazu wybornie - w sposób zdyscypliinowany 
-nowym dl-a s·iebie językiem teatralnym. 

!Praca Munka w teatrze mogła mu równ1ez pomóc 
i w zdobywaniu nowych rozwiązań w sztuce filmowej. 

Był-a w Andrzeju Munku pasj-a 1i logika, roz.um i kon
sekwencjo, .serce ·i artyzm. 

Był poważnym dokonaniem ·i wielką ·na-dzieją. 
(swb) 

Bogdan Woidowski: 

«WIELKI KRAM» ANDRZEJA MUNKA 

Spośród recenzii, które ukozaiy się w prasie po naszym 
przedstawieniu Wielkiego kramu, wyróżnił się głos 8. Wo1· 
dowskie!iJO na łamacb „Współczesności" (nr 2 z dn. 16-31.1 .61 . 
Najpełniej odcyfrował on cel zaproszenia przez T<:otr Po lski 
Andrzeja Munka do współpracy . 

Artykuł ten przytaczanw poniżej w całości. 

N ie poszedłem w porę na Wielki kram Shawa, więc 
s ięgnąłem po recenzje, których od li·stopada nag·romadz i ło 
się w prasie kilkanaśc i e, dosyć jednobrzm i ących . Dowie
działem się z •n•ic·h, że rola Shawa w światowej drama turg ii 

'

'est wybitna. Chociaż czas •nadwątlił już nieco prestiż inte
ektua.lny pi·sarza . A historia go wyrażn i e zdystans owała. 
Dowiedziałem się jeszcze, że Wielki kram w jego twórczoś
oi zajmuje miejsce skromne, wręcz ma rgin esowe. No bo ! 
itd., 1itd. 

N ic już nie rnz·umiałem, nie chciałem rnzumieć. Człowiek 
kina wchodz•i do teatru, ·ależ to prawie historyczna chwila . 11 
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Zwykle bywa na odwrót, teatr zasila film, natomiast wdar
cie się żywioł.u folmowego do teatrów jest fokiem o wy
jątkowej wadze. Powinno być .faktem o wyjątkowej wadze, 
ale mówię przeoież tylko o Munku, o nikim więcej. Re
cenzenci jakoś ·n·ie •uzn·ali tego za warte odnotowania na
wet, bo mieli ważn·iejsze sprawy. Zawsze pisząc o teatrze 
mają wafoiejsze spr·awy od teatru. Jeś· li do tego reżyser 
wziął Shawa na warsztat, sztukę rnie najgłośniejszą? Po 
co mu ten cały kram? Munk wszystko, co robił do tej 
pory, robił z daleko posuniętym namysłem. Jest obowiąz
kiem s•ię zastanow:ić nad jego wyborem. A dopiero potem 
orzekać, czy ten wybór ·słuszny. Tylko, że recenze·nci szybko 
rpobiegl·i na swoje podwóreczko, gdzie bawią się w Berka 
od dł·ugkh lat, na to 1s.tare, zaśmiecone podwóreczko fraze
sów o władzy, historii, polityce, gdLie brzydkie wyrazy 
pisze się z dużej l•itery. Na tym podwóreczku dosyć ograne 
·1 stare prawdy nabierają ważności niesłychanie śmiałych 
odkryć a Szekspir już dawno zost·ał pasowany ina myśli
ciela prawie tak nowoczesnego jak Albert Camus. Biedny 
Szekspir, nareszcie został egzystencjal·istą patentowa.nym ! 
Ryczałtem dokonał rewizj:i histor·ii ·ludzkości pod kątem 
kompleksu paru panów i ostatecznie posłużył do ugrunto
wania współczesnej wiedzy o okresie błędów ·i wypaczeń. 
To komiczne, ole tok jest. Tylko, że nie chce mi się po
święcać feJ.ietonu sprawom, które czas szybko ·uładzi, ani 
tłumaczyć •na czym polega ów szczególny stan zatkania 
umysłów w krytyce, zatkania frazesem nonkonformizmu, 
chociaż to wtaśnie byłoby na temat, jak ·najbardziej na 
temat. Co do Shawa, również ·nie będę kop·ii kruszył. Czy 
S<!rarnświeckri, czy nie, ·czy tradycyjny, czy •nowatorski, u na 
ile zwi·ef.rzał. Moim zdaniem, nie zwief.rzał, zresztą pocze
kajcie dz·iesięć lat, to najprostszy ·sposób, aby się o czymś 
przekonać. ·Przypuszczam, że Shaw jeszcze t·ak do was 
z.agada na scen·ie, że .nie będziecie wiiedziel·i, gdzie s.ię 
schować. Ale ri to tll'ieważne, chooi·aż da on nauczkę beser
wiserom •szybciej, rniż podejrzewają. Zbyt lekko przebiegł 
po wszystkich scenach świata, aby kryło się w tym niepo
rozum ien·ie l·ub przypadek. 

Po co ten cały kram był Munkowi? Po co ta ekstrawa
gancja polityczna w dwóch aktach? Gdyby chciał wstrząs
rnąć pos1adami dzisiejszego świata, wybrałby C·OŚ Z Że·laz
nego repertuaru egzystencjonalizmu. Ostatecznie wystawił
by Hamleta. Gdyby chciał być awangardowy, chwyciłby 
jakąś nowinkę ze szkoły paryskiej, spod znaku Jonesco. 
Gdyby pr.agnął zaimponować swoim filmowym kunsztem, 
chwyoiłby pierwszy lepszy technopis, który odniósł w ostat
rnioh sezonach sukcesik ina Brodwayu. Potem mógłby j-uż 
tylko gasiić ·i zapalać światło; wcale nie talk trudno zrobić 
w teatrze kino. Ale ri to n·ie. Wybrał tekst szalenie lriteracki, 
tym s·amym postawił przed sobą zadanie szczególnego 
rodz.aju. Przecież tam się przez '!:iw.ie godziny wygłasza 
kwestie siedząc na krzesłach murem - to prawie dialog, 
dyskurs. I nie ma mowy o zafrapowaniu widza choćby sa
mym widowiskiem, żywością sytuacyjną, intrygą, scenicz-

nym ruchem. Nie ma mowy również o sprowokowaniu wi
dza podtekstem, grą aktualiów, bo nasi ·reżyserzy już za
dbaH, aby Szeksp•ir przemówił swoim basem do współ
czesnych; pod tym względem Wielki kram nie może się 
równać w żadnym raz.ie z Makbetem. Z punktu czegoś 
braknie, no wiadomo: kostiumu. I tej gen·ialnej prostodusz
ne·k powagi, którą ty.le rnzy wykorzystywano do całkiem 
po ątnych interesów. Zresztą, to byłoby dosyć płaskie 
podkładać pod tekst Shawa nowe kłopoty mieszczucha dz·i
siejszego. D.aleko byśmy zaszli, aż do pochwały idei mo
narchicznej •i uznan.ia parlamentaryzmu za absurd i prze
żytek. Trzeba powiedzieć, że mieszczaństwu już się to 
parę razy w XX wieku zdarzyło, o rewltatach lepiej nie 
mówić. Shaw dożył drugiej wojny światowej, dobrze wi
dział, co się dzieje. Mam parę dowodów, aby mu ufać, na
wet wówczas, kiedy kpi. I w tej sztuce sobie zakp·ił, wystą
pił w roli króla Magnusa, bardzo lubię kiedy Shaw wy
stęf)'Uje w rdach królów. Otoczył się minisf.rami, posłami, 
powołał premiera ·i kazał 1im wszystkim zagrać dwa akty 
monarchi•i konstytucyjnej. A·ngl•ia, oczywiście że Anglia, 
tylko wszystko w tej AngJ.ii na odwrót, bo na tron.ie s.iedzi 
Shaw. Król się martwi o A.n·glię, ·niie p-remier, król ma •inic,·a
tywę, nie mi•nti·strowie, ikrol góruje intelrigencją - n-ie par a
ment. Ten król przypomin·a trochę stare mity, równocześ
nie wciela nowe na'Cizieje. Jest pomiędzy - pomiędzy racjo
nalistyczną ·ideą absolutyzmu oświeconego w wydaniu 
os.iemnastowiecznym a całkiem już dwudziestowieczną 
orient·a<:ją o potrzebie rządów intele'ktuafaty. Tylko że do
chodz,i do tego autop·arodia, drwi•na, pa~adoks. Jedno 
w tym wszystkim pewne - nie ·idea monarchiczna, nie mit 
racjon·al1istów an•i mit 'Wellsa - że rnzsądek mus.i sob·ie 
torować <drogę, a jeś·li zajdzie potrzeba to i w kostiumie. 
N•ie bez rpowodu umieścił Shaw .akcję swej sztuki w drugiej 
połowie XX wieku. Nie kierowały nim względy ubocz,ne, 
!•akt, bo każdy król a•ng•ielsk•i mógłby s·ię w postaci Mag
nusa dopatrzeć jedyn·ie wielkiego pochlebstwa. l.ntereso
wał go kryzys, !którego był świa.dkiem. Niepokoiło go to 
ultimatum wystawione rozumowi. To jest właśnie treścią 
Wielkiego kramu; w p·ierwszym akoie król Magnus otrzy
muje ·ul•t•imatum, którego •nie jes,t w stanie przyjąć, w dru
gim rakcie grozi abdykacją. Tylko że król Magnus inie wy
rz.eka się in-icjatywy, prngnie jako równy obywatel kandy
dować w wyborach, zostać posłem do parlamentu, założyć 
nowy gabinet. Premier cofa ultimatum, n·ie można bez
k·arnie stawiać waru.nków rozumowi. Jedyna rzecz, o którą 
całe życie chodziło temu pisarzowi. Chodziło mu jeszcze 
o co innego, o ·demokrację, o jej stosowalność, o parla
mentaryzm .i jego .granice. Shaw swoją nieufność wobec 
mieszczaństwa posuwał dosyć daleko. Miał swoj·e powody 
i dlatego nap·isał Wielki kram, gdz.ie przedstawi w dwóch 
aktac·h monaroh.ii konstytucyjnej zabawę w parlamen•taryzm, 
mieszczaństwu ku przestrodze a nam ku uciesze. Tkwi coś 
tak•iego w drobnomieszczan1inie, co domaga s·ię demoni
zowania historii, wł·adzy, polityk•i. Ten •spektakl trwa laita 13 



całe, a nie zaczyna się o godzinie siódmej wieczorem, kie
dy kurtyna idz•ie w górę. Kiedy historia uleg·a demon·izacji, 
drobnomieszczanin odbiera jakieś tylko jemu wiadome 
i tylko do niego skierowane pochlebstwa untymnej natury, 
zaczyna żyć na jej !<.oszt, ozdabiać swoją egzystencję w to 
wszystko, czego jej w ·istoc•ie brak, a więc w patos, w he
rOlizm, w moralność. Zaczyna wówczm uczestniczyć w ja
kimś fikcyjnym dramacie, za który nigdy swoim życiem n·ie 
zapłacił. Krupczałowski wkłada kostium księcia Henryko, 
który wyszedł na gośoin·iec. Xymena Pścicz odgrywa mię
dzy dwoma łykami kawy sol ·idną scenę Hamleta. To się 
robi rnudne, muszę powiedz.ieć, że to już dawno jest 
nudne. Wielki kram - dzis.iaj - w roku 61 stanowi jakiś 
swoisty gest ·intelektualny, gest peł.en ~?kit·u, roz-są9k•u i 'hu
moru; sztuka po prostu bagatel•1zu1e mit, le'kcewazy ug·run
towany w umysłach rkompleks histori·i pi'Sanej z dużej lite
ry, histori·i jako molocha, pożerającego pokolen•ia, hiist'Oriii, 
co jest n1ieus·tającym obrządkiem pogrzebowym. Dosyć pa
rodin-e obejrzeć coły gabinet rządowy monorch•ii konsty
tucyj nej, a do tego jeszcze króla, jego żonę, która ucieka 
od natarczywych i źle wychowanych dyplomatów ame
rykańskioh, i jego córkę, która spieszy s.ię na golfa. Na
reszcie jakiś przedstawiciel władzy w teatrze, krtóry n1ie 
zabił swojego przeciwnika, nie posłoł córki d'O burdelu 
i nie otruł swojej żony, chociaż obydwie pewno przeszka
dzają mu w grze pditycmej, o już na pewno pomn•iejszoją 
go w obliczu histonii. 

Andrzej Munk urządził sobie no początek za bo.wę w teo•t.r, 
sobie i nom; zaprezentował przy tym gust n1enogonny, 
oczywistą dla mnie dyscyplinę, dyskr.ecję i celowość środ
ków. Za wszys;tk.im stoi tutaj namysł, suma ·doświ·adczen·ia 
w!iasnego •i odrębnego . To dosyć ·nieuchwytne, stąd <kłopoty 
recenzentów; to dosyć nieu ohwytne, bo nomy·sły reżyser<J 
lidą w głąb i rl'ie prowadzą. do zakłóceń formy, do jaskra
wej .man•ifestocji stylu, tyl~o. obwodzą ko~tu-rem przedsta
w1en1 e. Próbowałem ustolic kierunek polem1k·1 Munka w kon
tekście aktualnej orientacji teotraln•ej. Proporcje, jokiie na
dał swojemu przeds•towieniu, zdoją się wskazywać jego 
porządek rintelektualny. I to wszystko. A umiejętności, jakie 
wykazał w pracy z ·aktorami Teatru Kameralnego, każą 
zwrócić jeszcze ma jedno uwagę; rnikt do tej pory nie 
wszedł tok między nich. I no tym chyba w pierwszym -rzę
dzie polega kunszt reżys·erski: znać ludzi, •ich umiejętności, 
pok i erować nimi tok, oby poprzez wz.ajemną grę ujawnil1i 
przynajm niej pozory zgodnego zespołu. Z podniesien•iem 
kurtyny •na scenie kameralnej robi s•ię nog•le dużo prze
strze ni ·i światła, •n•igdy tam czegoś podobnego <nie og.lą
dołem. Makieto fotogra~iczna w jakiś naturalny sposób 
tworzy głębię i perspektywę, gra w niej znakomi·cie współ
cz e>S ny kost.ium, jest przy tym ·usuwalna, pozwala no kon
cepty, służy warunkom umownofoi, podkreśla swoim ruchem 
teotral.ność zabawy. Munk zamanifestował zrozumienie 
i szacunek dla teatru, a jego doświadczenie wyn•iesiorne 

14 z k·ina tylko no zysk wychodzi aktorom. To właśnie z moż-

~ ·iwości, j·okrie s;twa•rza ·kamer·a, wyniósł on sposoby na przy
dawan•ie akcentów ·i wagi gestom aktorskim, jakiś umiar
kowa•ny punkt•ualizm, wf.adzę nad sytua·cją scenk·zną, środ
ki na wydobycie •aktora z tła, z wzajemnego układu, kie
rowan.ie 1uwag•i •na ep+zod, .na ruoh a'k•t·ora, ·ułożenia ciała, 
pos.tawę. IPowirn•ni 'S· i ę po nim wiele -spodziewać, powi•nn·i 
sobi·e wiele po współpmcy z nim obiecywać. 

G. B. Shaw w karyka turze Adolfa Haffmeistra 
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LUIGI PIRANDELLO 

Mieczysław Brahmer: 

SPOTKANIE PO 25 LATACH 

W 25-tą rocznicę zgonu Pirandella, w dniach 2-5 paź
dzierni ka b.r., odbył się w Wenecji międzynarodowy kon
gres mający wszec·hstronnie oświetloić twórczość pisarza, 
przedstawić jej losy na obu półkul•ach, określić, czym jest 
ona w świecie, który postarzał s·ię o ki ·lkadziesiąt lat na
brzmiałych wydarzeniami. Ule.gając współczesnej kongre
soman1:ri zgłoszono na ten zjazd z górą 130 ·referatów. 
Jakąż satysfa.kcję miałby outor Nagich masek, gdyby mógł 
s i ę oglądać w tylu różnych odbiciach! „Ależ, moi państwo, 
nikt z was się nie myl•i" - gotów by zamknąć dyskusję sło
wami signora Laudisi, spadkobiercy dziewiętnastowiecz
nych rezonerów, których tak świetnie grał •nasz Stanisław
sk i. - „Bo ja rzeczywiście jestem taki, jakim ·len pan mnie 
widz·i. Co jednak nie przeszkadza, że jestem również taki, 
jakim .~n i e widzą tamci i że oni równ·ieź wcale się n·ie 
myl ą„. 

Bo dyskusje, wywołane przez niepokojącego Sycylijczyka, 
st r aciły oczywiście dawną werwę, ale nie wygasły, czego 
dowodem choćby głosy naszej krytyki po premierach czy 

wznowieniach lat ostatnich. Opłakanym następstwem sukce
sów Pirandella było, że główne idee, stanowiące .inte
lektualny zrąb jego twórczości, ujęto w niewielką liczbę 
tez, ~tóre w !ei postaci okazać się musiały filozofią o wie
lorakich powinowactwach z przeszłością i terażniejszością, 
a·le o dosyć skąpej zawartości myślowej. Tracąc z oczu 
fakt, że atrakcyjność swą zawdz•ięczały przede wszystkim 
umie'\ętności artysty, doszukiwano się w nich wartości 
abso utnych. W ten sposób Pirnndella przesłonił „pirande
l·izm''. 

Sam pisarz zastrzegał się wprawdzie, że nigdy „rnie wziął 
na s·iehie odpowiedzialności ·filozoficznej, zamierzając za
wsze 1i wyłącznie ruprawi·ać, wedle swoich możliwości, sztukę, 
a nie ·filozofię''. Tym niemn•iej nie ruohronił się od wpływu 
bard:ziiej systematycznych interpretatorów swego dzieła; 
dalszą twórczością jak gdyby potwierdz,ał 1ich teor~e 
i własnym przykł·adem dowodził, jak trudno wyłamać się 
z <kręgu ustalonych już pnez wielb>icieli czy wrogów sądów 
o sobie - z czego się zwierzy w zrezygnowanej komedii 
Gdy się jest kimś„. Tym ba·rdziej że do kilku głównych 
motywów •i sytuacj:i powrawć zwykł uporczywie. 

Pr·oblemem naczelnym, z którym myśl Pirandella zma
gała się U·stawiicmie, był pr·oblem osobowości. Każdy 
z nas - pnekonyw-ał, nie będąc w tym odosobniony -
innym jest w różnych momenJac'h swego żyoio .i •innym 
go widz:<i każdy z tych, którym przyszło z ·nim obcować. 
Te odbiegające od siebie obrazy nie dadzą się zespolić 
w całość jednolitą. W ciągłym przepływie zmiennych zja
wisk nadcrroemnie chcemy być .krótkotrwałą wy·sepką sta
łości. Zaguboien•i wśród gry pozorów, rnapróżno usiłujemy 
zerwać maskii ·i obnażyć skryte z;a nimi oblicz·a: przekaza
nie prawdy o sobie, jak ·i poznanie bliskiego nam nawet 
człowieka okazuje się celem n·ieos·iągalnym . 

Tak jest, jak się państwu zdaje na wyszukonym, ale 
przejrzystym przykładzie pokazać ma to właśnie zetknię-
cie S'ię ze ścianą postawioną przed ludzkim poznaniem. 
Czyni to w sposób bardziej przystępny ri jasny, n·iż nie-
które z głośnych utworów •P.irondella - niedość zwarte 
i konsekwentne - Gyni to w sposób zwodniczo sugestyw-
ny. Byłoby pochopnym obciążeniem tej gorzkiej komedii 
szukać w n·iej f i lozo~icznych wymiarów zagadnienia praw-
dy i w kończącym każdy z aktów drwiącym śmiechu pana 
Laud·isi dosłuchiiwać się pytania, /'akim sceptyczny proku-
rator Judei odgrodził ·się od konf iktu, w k~órym wypadło 
mu być sędzią. Uczestn.iczymy w pomysłowej 1i pobudzającej 
grze intelektualnej, zachęceni do zastanowienia rsię nad 
sensem nierozwi ązanej zagadki, tktóra przybrała tok dra-
matu sensacyjnego. Finał sceniczny wywołał zastrzeżenia 
krytyków, ale kiedy przed laty wytrawna publiczność pa-
ryska opuszczała teatr Dull·ina, na placu Dancourt stawały 
przeciwko sobie dwa skłócone obozy: tych, którzy dawali 
wiarę pani Frola, .i tych, co skłonni byli zaufać panu Penza. 
Bo ·chociaż fakty pozbawione są dla P,irandella s•iły dowo
dowej i odżegnywałby się z pewnością od sprowadtania 17 



dyskusji na poz•iom zdrowego rozsądku, trzeźwy widz 
sk łonny j~st mn·iemać, że - mimo wszystko - rozw1ąmnie, 
up~rczyw1e s<krywane, mogło być tyl·ko jedno. Nie wątp·iąc 
w 1ego sprawdzalność w okolicznościach mniej wyjątko
wych, otrząsnąć się musi z nawyków logicznego wniosko
wan•ia, by poddać s•i ę wymowie chytrego paradoks•u. 

Widz dzisiej;zy był świadk:iem tylu bardZ'iej zaskaku
jących pomysłów na scenie, że .uznając w pełni miskzo
stwo wczorajszego preshig·itatora, bar.dz,i•ej n•iź kiedyś staje 
się wrażl.iwy na drama•t sz·arych •i nieszczęśhiwych ludzi, któ
rzy wadzić nie chciel·i nikomu, a których mi·eszczańs·ki za
śc i anek osa·cza swą 1natarczywą ciekawością ·i zodręcza 
rzekomym współczuciem. P:imnde.llo nie mpuszcza się po 
omacku w psycholog•iczne mroki, których dobrze jest świa
dom, nie konstruuje też „charakterów" w tradycyjnym sło
wa rozumieniu, ale z niewielu elementów tworzy sy·lwetki 
wyraziste, podchwytywane z wi·docz.ną •i mściwą satysfakcją 
człowieka, który sam przejść mus·iał podobne .ko~usze. 
Trójcę of.iar wciekłej nagonki o\.acza 1kołem nie karyka
turalnych, ale przecież wyraźnie groteskowych posto-ci. 
Oto - zapowiada - pani Sirelli „pulohn.iutk<o, czerstwa, 
ubrana z przesadną elegancią, jak łypowa prowincjuszka, 
aż płonie z gorączkowej ciekawości i szorstko traktuje 
męża " , który towarzyszy jej - „łysy, gruby, wypomadowa
ny, z r,retensjami do elegancji; huty błyszczące i skrzy
p i ące„.' Oczywista, wygląd tych •natrętów - nie zawsze 
z pewnością przekazywany w teatrze ściśle według woli 
autor·a - jest tylko dopełnieniem rch słów ·i gestów. 
Wśród wielu rozb<ieżnych 1iflllerpretacji szukano też .u Pi

randella świadectw momentu historycznego, obrazu okreś
lonej fazy w dziejach burżuazyjnego społeczeństwa włos
kiego. Powoływano się przy tym na odrazę, jaką odczuwa 
autor i jaką przekazuje widzowi, w stosunku do obyczajo
wości mieszczańskiej z jej hipokryzją i podstępnymi kom
promisami, gdy dawne formy współżycia •uległy zwyrod
nieniu . Pocz.uoie os·amotnienia jednostki, ni·e mogącej zna
leźć dróg zbliżen·ia się do 1innych, wywodzono wł·aśn'ie 
z tych warunków by.tu zbiorowego, gdy „tkanka społeczna 
nie jest w stanie wchłonąć różnych osobowości, przeciw
stawnych sobie pokoleń, a zwłaszcza gdy przeoiwieńs·lwa 
między klasami zostawiają głębokie rany." (L. Ferrante .) 
Bez wątp'ie.n-ia, teatr P.irandelfo, podobn1ie jak twór-czość 
tylu ~ nnych pisarzy, dostarcza ·n·iemało materiału do oceny 
ówczesnego społeczeństwa, a przede wszystkim wie·le mówi 
o włoskiej prowincji i jej m i eszczańskim świa~k·u. Barwną 
jest zwłaszcza galeria postaci epizodycznych, nie zawsze 
związanych bliżej z głównym nurtem utworu. Nie sposób 
jednak przyjąć, by w ukazaniu krytycznego obrazu mało
m i eszczańskiej Italii na przełomie dwu wieków widz•iał 
Piran·dello świadomie swój zasadnkzy zamysł artystyczny, 
a choćby tylko jeden ze ·swych celów głównych. Odbi
ciem ·kryzys•u, 1·ak:i przeżywały Włochy jego czasów, jest 
dZ'ieło Pimndel a o tyle, o ·ile nim być zwykła każda twór-

18 cześć zakorzeniona w swej epoce. 

Ze zakorzenione w niej było głęboko, tego dowodzą 
jego wielorakie powinowactwa. Dramat osobowości, bę
dący jego kośćcem, dostrzegali i rozwijali także <inni. 
1Pirandello - „asceta, może męczenn·ik zwątpienia ", jak go 
nazwał Pancrazii - nie wierzący nikomu, także sobie sa
memu, czynił to jednok z niespotykaną pasją. Słowa jego 
posłaci przybierać zwykły ton gwałtowny, sytuacje na
brzmiewają aż do bolesnego napięcia. Wyrzucano mu 
cerebralizm - ·i z pewnością w n·ie jednej ze swych sztuk 
piętrzył sofizmaty, wychodził z rażących dowolnością za
łożeń, dowodził swych tez puszczaniem w r·u<:h zadziwia
jąco sprawnego mechanizmu. Mnożył posp·ieszn1ie wariacje 
na tematy, od których nie mógł się wyzwolić, które nie 
przestawały go <nękać. Lecz w utworach, które pozostaną 
miaTą jego artyzmu, umiał przejmująco wyrazić niepokój 
i ·lęk tak wielu ludzi pokoleń mu bliskich, porażonych roz
szczepieniem osobowości i stojących bezradnie wobec n•ie
docieczonej istoty otaczające~o ich świata. „Pokawł 
w dZ'iałan1iu ·niepewność ludzką' - jak się wyraził Dubech. 
Tam zaś przemówił najwymowniej, gdz·ie nie poprzestał 
na wznoszeniu przemyśilnych konstrukcji, ale posługiwał 
siię nimi, by wejrzeć w zawiłości ludzkiego losu •i sięgnąć 
w głąb dudhowej udręki. Wówczas utwory filozofic:z.nie 
nie najwyższej próby, nie olśn.iewające przekornego krytyka 
odkrywczością myśl·i, nabierały sugestywnej s·iły . Był jed
nym z twórców sztuki, która nie usiłuje przynos1ić rozwią
zań, ale otwiera pole wyobraźni, drażni i ·niepokoi. 

Lin•ia, biegnąca prz·ez twórczość P·irandella, w dalszych 
etapach przecinać miała obszar, na którym - w różnych 
odległościach - ?!najdą się najwybi•tniejs·i przedstawiciele 
dramat·u współczesnego. I chociaż teatr Pirandella nie 
jest teatrem (lbsurxlu w dz•isiejszej jego postaci, otwiera 
do niego drogę nieustanną z·abawą w qui pro quo, która 
krytykom fmncu.skim nasunęła swego czasu dkreślenie: 
„wodewil filoz·oficzny." Przy dużym ładunku emocj1i jest 
pokazem akrobatyki ·i·ntelektualnej, jak commedia de//'orte 
by~a pokazem akrobacji fiizycznej. Ale z tradycjami ro
dz11mego teatr•u wiąże go coś więcej. No scenie wędrow
nych komediantów ·do najczęściej wyzyskiwanych chwytów 
no>leźały przebrania, ciągła zmiana ról, ukrywan<ie s•ię pod 
przybraną mas1ką, utrzymywanie wszystkich w niepew
ności, kto jest kim. Groteskowe zwielokrotnien•ie osobo
wości, pozbawione jeszcze filozoficznych perspektyw tkwi-
ło tu już co najmn!iej w zalążiku. ' 

Na twórczość Pirandella spog·lądać dziś można, jako 
no kolejny stopień wiodący od tamtej, nieskompVikowanej 
jeszcze Fikcji scen'icznej ku wyrafinowanej i wieloznaczne1 
gr~e, dc;> ·której nos _wciąga t.e?tr drugiej połowy XX wieku -
wo1el~r111e abs·urdu, 1ak w M1c1e Syzyfa z upodobaniem wy
wodził Camus. 

(Artyku!. nopisan.y ~peciolnie dl~ „Li.stów Teatru Polskiego" 
z okazp wystaw1en1a Tok 1est, 1ak się państwu zdaje Piran-
dello.) 19 
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TEATR POLSKI 

Warszawo, ul. Karasia 2 

Sezon: 1961-1962 

Dyrektor Teatru: Stanisław Witold Balicki 

W niedzielę, dn. 19 listopada 1961 r. o godz. 19.30 

Premiera 

BERNARD SHAW 

PIGMALION 
Przygoda romanty::zna w 5 aktach 

Przełożył Flo rian Sobieniowski 

Prof. Henryk Higgins 
Pani Higgins 

Andrzej Szczepkowski 
Seweryna Broniszówna 
Stanisław Jaśkiewicz 
Jus tyna Kreczmarowa 
Henryk Bąk 

Płk. Picke ring 
Eliza Doolittle 
Alfred Doolittl e, jej ojciec 
Pani Pemce Stanisława Kostecka 

Aleksandra Leszczyńska 
Alicja Pawlicka 
Mieczysław Gajda 
Ha lina Czengery 

Pani Eynsford Hill 
Klara, jej córka 
Fred, jej syn 
Pokojówka 

Gawiedż uliczna: Tatiana Czechowska, Irena Oberska, Michał 
Danecki, Ludwik Jabłońsk i, Adam Sirko. 

Teotr Polski; 
(ul. Karasia 2) 

Scenografia: Zenobiusz Strzelecki 

Reżyseria: Roman Zawistowski 

Asystent reżysera : Mieczysław Gajda 

Pigmalion by/ grany w Teatrze Polskim w latach 
1914, 1916, 1920, 1932 i 1937 razem 179 razy, 

......... L.Ł . Lb10I:v 

I w. Jl ł. W.i' 
Plan przedstawień: 

Poniedziałek, 20 listopada o godz. 11 Wesele St. Wy
spiańskiego; o godz. 19.30 Pigmalion G . B. Shawa. 

Scena Kameralna: 
(ul. Foksal 16) 

Poniedziałek, 20 listopada o godz. 19.30: Tok jest, jak 
się państwu zdaje L. Pirandello. 



KRONIKA TEATRU POLSKIEGO 

WYSTĘPY W CZECHOSŁOWA CJI 

W r a m ac h pa ń s twa we j u m a wy k u I t u r a I n e j mi~

dzy PRL a CSRS odbywają się w bieżącym roku występy Teatru Pol
skiego na scenach Czechosłowacji. Pobyt naszego Teatru w Pradze 
inauguruie równocześnie stałą współpracę, wymianę przeds:awień i arty
stów mi ędzy Teatrem Polskim a czolową, o historycznych zasługach 

dla narodów Czechosłowacji, instytucją, Narodni Divadlo (Tea r I !aro
dowy). Dzi ęki temu katrowi wiele wybitnych dzieł polskiej drama
turgii ze Słowackim, Wyspianskim, Fredrą i Zapolską na czele zostało 

przyswojonych kulturze czeski~j. W tym Teatrze występowa!a Helena 
Modrzejewska, na jego scenie realizował reżyse·rsko Sędziów Wyspiań
skiego Roman Zelazawski. Pierwsze wielkości - tego Tealru, Leopoldo 
Dosta!ova oraz nieżyjąca już Maria Hubnerava, występowaly gościnnie 
w Warszawie. Hubn &rova jako Pani Dul ska w zespole aktorskim Teatru 
Pols kiego. 

W maju 1962 r. scena dramatyczna Narodniho Divad la (bo insty
tucja ta obeimuje równocześnie i operę, i balet) będzie rewizytować 

Teatr Polski. 

T r z y po z y c j e b i e ż ą ce g o re p e r I u a r u reprezentują 

polską dramaturgię i Teatr Polski na występach w CSRS, Juliusza Sło

wackiego tragedia Mazepa, Jarosława Iwaszkiewicza Wesele pana Bal
zaca oraz Leona Kruczkowskiego Smierć gubernatora. Obaj autorzy 
naszych prapremier, Iwaszkiewicz i Kruczkowski, na zaproszenie Mini
sterstwa Szkolnictwa i Kultury CSRS towarzyszą zespołowi Teatru Pol
skiego i wezmą udział w licznych spotkaniach i dyskusjach w środo

wisku literacko-temralnym oraz z publicznością robotniczą. Uczestni
czyć . też będą w wieczorach arlysl~cznych poświęconych ich twórczości . 

W obsadach Mazepy i Smierci gubernatora wprowadzone zostaly -
ze względów organizacyjno-artysly~znych - drobne zmiany. W po
lon ezie i scenach zbiorowych Mazepy biorą udział czatowi aktorzy 
zespołu wyjeżdżającego. W Smierci gubernatora w porozumieniu z auto
rem przywrócona została w zakończeniu sztuki scena z Joa sią oraz 
wprowadzono do tcks~u drobne uzupełnienia autorskie, dokonane 
w os:o:nich czasach . Wspomnione tu zmiany te.kstowe względnie aktor
skie wprowadzone zosłoly iuż do przedstawień realizowanych na ma
cierzystej scenie od dnie 2 listopada b.r. 

Mo ze pa grany jest w obsadzie, Król Jan Kazimierz - J . Kreczmar, 
M. Dmochowski, Mazepa - Cz. Wołłejko, Wojewoda W. Hańcza . 

Amelia - E. Barszczewska, A. Raciszówna, Zbigniew - S. Jasiukiewicz, 
Chmara - E. Kowalczyk, Chrząstka - F. Dominiak, Kasztelanowa -
J . Romanów~a, Pani - E. Herman, Pan Pasek - J. Pichelski, Ksiądz I -
Z. Rzuchowski, Ksiądz li - Sz. Baczyński, Ksiądz Ili - J . Kalita, Go
n iec królewski - M. Dmo chowsk i, W. Nanowski. W polonezie i w sce
nach zbiorowych biorą udział, Z. Barwińska, T. Białoszczyński, B. Bier
nacka, Cz. Bogdański, A. Dmochowska, T. Jastrzębowski, H. Dunajska, 
Z. Kęstowicz, Z. Komorowska, A. Kowalczyk, R. Kossobudzka, R. Ku
biak, B. Pie :kiewicz, M. Macieiewski, A. Raciszówna, L. Madaliński, 

J. Sokołowska, Z. Mrożewski, H. S!onkówna, K. Meres, M. Wyszogrodz
ka, R. Piekarski, L. Pie1raszk iewicz, E. Szupelak-Gliński, J . Turek. 
K. V'v ol<lmowski. 

Reżyserował Mazep~ R. Zawistowski, scenografia - O . Axer, polane~ 

przygotował - W. Borkuwski, asyslont reżysera - M. Dmochowsk i. 

S m ie r ć g u b e r n a i o r a grana jest w obsadzie, Nurra lor -
/A. Maciejewski, Guberna tor - Z. Mrożewsk i, Więzień - A. Kowal
czyk, Anna Maria - J. Romanówna, Zuzanna - B. Biernacka, /Aa
nu e l - K. Meres, O. Anastazy - L. Pietraszkiewicz, Prefekt policji -
T. Bia:oszczyński, Prokurator - J. Pichelski , Adiutant - R. Kubiak, 
Łukasz - S . .Żeleński, Joas ia - B. Pietkiewicz, Celina - A. Dmochow
ska, Eliza - H. Stankówna, Sylwia - M. Wyszogrodzka, Dama pierw
sza - E. Herman, Dama druga - Z. Barwińska, Pan pierwszy - Cz. 
Wołłejko, Pan drugi - F. Dom iniak, Pan trzeci - S. Jasiukiewicz, Pan 
czwarty - K. Wilamowski, Lokaj - R. Piekarski, Robotnicy - T. Ja
strzębowski, M. Dmochowski, W. Nanowski, J. Kalita, Sz. Baczyński, 

Z. Kęstowicz, E. Kowalczyk, Cz. Bogdański, Z. Rzuchowski, Gospoda rz -
E. Szupelak-Gliński, Grabarz - J. Turek . 

Reżyserował Smierć gubernatora K. Dejmek, scenografia - A. Stopka, 
asystent reżysera - A. Kowale>cyk. 

We se Ie po n o Ba I z ac a grane jest w obsadzie, Balzac 
L. Madaliński, Pani Hańska - J . Romanówna, Koralina Wittgenstein 
Z. Barwińska, A. Weryha-Darowski - M. Mac iejewski, Dr Knothe 
K. Wilamowski, Halperyn - L. Pi etraszkiewicz, Apollo Korzeniowski 
R. Pi ekarsk i, Sewerka - R. Kossobudzka, Dyz ia - A. Dr.io:howska, 
Anton - E. Szupelak-Gliński, Leon - W. Nanowski, Mosiej - Cz. Bog
dański. 

Reżyserowa ł W. Hańcza , scenogrofia - K. Horecka, asystent reży

sera - Z. Rzuchowski . 

Pobyt w C 5 R S potrwa 12 dni, od 26.XI do 7.Xll.1961 r. W Bra
lys Lwie na scenie Slovenskeho Narodniho Divadla grane zą Mazepa 
i Smierć gubernatora, te same pozycje poznaje publiczność Brna, gdzie 
nasz Teatr gra na scenie Jana~kova Divadla (scena operowa im L. 

Janeczka) . W Pradze Teatr nasz w historycznym gmachu Teatru im. 
J . K. Tyla (Tylove· Di vadlo, dawniej Stavovske Divadlo, gdzie w r. 
1879 grany był Mazepo w znakomitej czeskiej obsadzie z gościnnym 

występem M. Derynżanki z warszawskich „Rozmaitości " ) gra kolejno 
Wesele pana Balzaca, Mazepę, oraz dwukrotnie Smierć gubernatora na 
uroczys tym przedstawieniu kończącym występy oraz na specjalnym 
poranku dla środo"wiska tea lraln c·go. 

W czasie pobytu w CSRS zespół aktorski odwiedzi kilka wielkich 
zakładów przernysłowych, jak „ Zetor" w Brnie, „Tesla " w Pradze, 
CKD Sokolovo i in. zarówno w Bratysławie, Brnie, iak i w Pradze. 
W tych zakładach przemysłowych zespół występuje z szeregiem kon
c&'rlów, na które złożą się fragmenty, z Mazepy z udziałem E. Barsz
czewsk iej, J. Kreczmara, Cz. Wołłejki oraz A. Raciszówny i M. Dmo
chowskiego; z Morii Stuart z udzialem A. Rac iszówny, S. Jasiukie
wicza, Cz. Wołłejki; ze Slubów panieńskich z udziałem A. Dmochow
skiej, H. Stankówny, K. Meresa, Z. Mrożewsk iego ; z Płaszcza z udzia
łem H. Dunajskiej, M. Dmochowskiego, J . Turka. 

W niedziel ę, dn . 3.Xll„ w sali Rudolphinum na Un'iwersytecie Karola 
w Pradze Teatr Pol ski i Naradni Divadlo dają wspólnie wielki koncert 
współczesnej poezji polskiej poświęcony twórczości Tuw ima, Gałczyń 

skiego, Broniewskiego oraz Iwaszkiewicza. Wiersze wygłaszaią: A. Ra
ciszówna, H. Stankówna, M. Dmochowski, S. Jasiuk iewicz, A. Kowalczyk, 
Cz. Wołłejko oraz przekłady czeskie· aktorzy Narodniho Divadla. Kon
cert uzupełni część muzyczna - utwory Chopina i pieśni Moniuszki 
w wykonaniu artystów działu operowego Narodniho Divadla. 

Dyr. S. W. Balicki odbył w Pradze i w Bratysławie szereg ws~ępnych 
konferencji prasowych i spotkań poświęconych informacji o dziejach 
i działalności Teatru Pol skiego. Na zakończenie występów w Pradze 
dn. 6.X ll. odbędzie się spotkanie· Kierownictwa Zespołu z twórcami, 
krytykami teatrologami czechosłowackimi, w czasie którego dyr. 



Balicki wygłosi prelekcję na temat zjawisk artystycznych we współczes

nym polskim •\;ciu teatraloym. 

Z okazji występów w Czechosłowacji nawiązania stałEij współ· 

pracy z Narodnim Divadlem wydał nasz Teatr specjalny zeszyt „Li· 
stów Teatru Polskiego" w jęz. czeskim i słowackim, bogato ilustr<'!· 
wany, z materiałami, mówiącymi o historii polskiej kultury teatralnej, 
o dotychl:zasowych związkach tea tra lnych Polski i Czechosłowacji oraz 
informującymi o dzia!alności Tea tru Polskiego. 

NOWE PREMIERY 

Mimo wyjazdu do CSRS zespołu aktorskiego i techniczneigo w liczbie 
75 osób (dekorac je odeszły na 15 dni przed terminem pierwszego przed· 
stawienia w Bratysławie). Teatr Polski b ę d z i e p r ze z ca ł y cz a s 
czy n ny n a ob u scen och z tym, że - zcmiost zmiennego re
pertuaru - w dniach od 25.XI do 9.Xll grane będą te same pozycje: ka
mee!;~ G. B. Shawa Pigmalion w przekładzie F. Sobieniowskiego na 
scenie głównej oraz komedia L. Pirandella Tak jest, jak się państwu 

zdaje w przGkłodzie J. J ędrzejewicza na Scenie Ka"1eralnej. 

Pigmalion grany jest w obsadzie: Pani Higgins - S. Broniszówna, 
Profesor Higgins - A. Szczepkowski, Pułk . Pickering - S. Ja śkiewicz, 

Alfred Doolittle - H. Bąk, Eliza - J . Kreczmarowa, Pani Pearce - S. 
Kostecka, Pani Hill - A. Leszczyńska, Kia.a - A. Pawlicka, Fred -
M. Gajda, Pokojowa - H. Czengeo f, Gawiedź uliczna - T. Czechowska, 
M. Danecki, L. Jabłof, ;i<i, I. ObGrska, A. Sirko. 

Reżyserował R. Zawistowski, scenografia - Z. Strzelecki, asysten t 
reżysera - M. Gajda, Premiera 18.Xl.1961 r. 

Tak jest, jak się państwu zdaje grane jest w obsadzie: Lam berto 
Laud isi - T. Kondrat, Pani Frala - Z. Małyn icz, Pan Penza - B. Pawlik, 
Pani Penza - A. Sędzińska, Radca Agazzi - K. Dejunowicz, Amalia 
Agazzi - R. Henin, Dina - J. Czaplir'ska, Pani Sirelli - J. Kassocka, 
Pan Sir.:lli - K. Pągowski, Prefekt - J. Kobuszewski , Komisarz Centuri -
Z. Listkiewicz, Pani Cini - J . Macherska, Pani Nenni - M. Strońska, 

Służący - R. Dereń, Pan I - Z. Bończa-Tomaszewski, Pan li - Z. Szym
barski. 

Reżyserowała M. Wiercińska, scenografia - J. A. Krassowski, asy· 
sieni reżysera - Z. Listkiewicz. Premiera ll.Xl.1961 r. 

Równocześnie ad połowy października br. prowadzonG' są próby 
z dwóch dalszych pozycji repertuarowych. Dla sceny Teatru Polskie· 
go przygotowywany jest nic grany w Warszawie dramat poetycki F. Gar
cia Lork i Mariana Pineda w nowym przekładzie Zbigniewa Bieńkaw· 

skiega, w reżysEirii W. Hańczy, scenografii O. Axera, z muzykq Zb. 
Turskiego, asystent reżysera A. Kowalczyk. Obsadę stanowią: N. Andrycz 
(rola tytułowa), E. Herman, Z. Komorowska, L. Pancewicz-Leszczyńska, 

A. Pawlicka, B. Pietkiewicz, A. Sędzińska, H. Stankówna, Z. !yczkow
ska, H. Boukuławski, M. Danecki, S. Jasiukiewicz, T. Jastrzębowski, 

Z. Kęstowicz, A. Kowalczyk, E. Kowalczyk, M. Łącz, L. Pietraszkiewicz. 

Na Scenie Kameralnej dana będzie· prap remie ra sztuki L. H. Morstina 
Jaskółka w reżyserii M. Dmochowskiego, scenografii K. Zachwatowicz. 
Obsadę stanowią: A. Dmochowska (rola tytułowa, polskiej królowej 
Jadwigi), B. Biernacka, H. Czengery, H. Dunajska, M. Wyszogrodzka, 
Z. Bończa-Tomaszewski, K. Dejunowicz, L. Jabłoński, J. Kalita, T. Kand · 
drot, R. Kubiak, M. Maciejewski, Z. Mrożewski, W . Nanawski, B. Paw
lik, J. Pichelski, Z. Rzuchawski, Z. Szymborski, S. !•·leński. 

Rozpoczęte też zostały prace nad realizacjq na scenie Teatru Pol
skiego sztuki M. Pogodina Kremlowskie kuranty w przekładzie J. Po
mianowskiego. (Będzie ta polska praprem iera) . Rolę Lenina grać bę

dzie M. Wyrzykowski. 


