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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA I FILMOWA 
im. L. Schillera w Lodzi 

w sali TEATRU ROZMAITOŚCI 
Łódź, Moniuszki 4a 

L O R RAINE HANSBER RY 

RODZYNEK 
WSLOŃCU 

Sztuka w 3 aktach 

STYCZEŃ 1962 
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JERZY W ALDEN 

Na marginesie nas1ego w arsztatu 
Po tnech latach pracy stude:nit Wyższej Szkoły Teatraliej i Filmowej 

im. Leon a Schille~a staje na czwartym mku oko w oko z rzeczywistym 
teatrem. J es·=e uzupe~nia swe luiki teoretyczne i i praktyczne, ale już 
za czyna &ię stykać z realnymi codziennymi elementa:ni swego zawodu . 
Młody adept zamiast wykładów od dzwonk a do drzw onka m a już no.r
malne p:róby. P["zy t ej okazji omawia i przymier za kostiumy i p erulki , 
b ierze udz:iral w dyskusjach nad planami scenograifiiczn ym i. .. I w reszcie, 
po kilku miesiącach prac przygotowaw~zych, młody adept zaczyna grać . 

I tro grać na prawdziwej s::enie. Nie pr.ze:l p2':i3. 'j'.) 'jć1 n i i kol2'grni, co 
dl a ml:o,dzieży studencki,ej przestaj e szybko być atrakcją, ale p rzed w i
dow1nią , kupuj ącą w krasie bilety, przed recenzentami •i (ostatrnie, al e nie 
najmniej ważne) p["zed dyrektorami teatrów, ktbrzy z okazji tych przed 
stawień chętnie zjeżdżają się z całej Polski, aby wyłowić młode talen ty 
i odświeżyć w ten sp osób swoje artystyczne zespoły. 

Ni.c więc dzi w nego, że dpo'Miedni dobór repertuaru dl a naszych war
sztatów jest .zagadn ieniem wielkiej wagi. 

Ot.o spis sztuk wystawianych w ostatnich latach przez młodzież, koń

czącą naszą Uczelnię: 

Rok Akadem icki 1958/59: 

1) Aleksa nder Fred ro INTRYGA NA PRĘDCE 
SWIECZKA ZGASŁA 
ODLUDKI I POETA 
PIERWSZA LEPSZA 

2) 'Ilill'so de Mo.i.ina ZIELONY GIL 

3) Taideusz R!ittne1· LATO 



LORRAINE HANSBERRY 

RODZYNEK W SŁOŃCU 

RUTH YOUNGER . 

TRA VIS, jej synek 

WALTER, jej mąż 

Sztuka w 3 aktach 

Przełożyła: MARY TARNOWA 

os" by (w kol•jr i \:;:~~·:;:c:: v 

{ 
BARBARA KOMOROWSKA (III r .) 

ALINA PAJEK (III r.) V 

j TADEUSZ WIECZOREK V 

l ZYGMUNT BIELA WSKI 

BENITA, siostra Waltera . { 
BOGUMIŁA MURZYŃSKA V 

MONIKA DZIENISIEWICZ 

LENA, maitkai Waltem i Benity 

,JOSEPH ASAGAJ 

GEORGE MERCHISON 

'.::HARLES LINDNER 

BOBO 

PAKARZE 

{ 
JOZEFA SZKOP-BARTOSZEK l/ 
EWA ZYTKIEWICZ 

WALDEMAR WILHELM 

MACIEJ RAYZACHER 

ZBIGNIEW DOBRZYŃSKI 

ANDRZEJ MROZEK 

P raic.a dyplom owa abs1ohven1tów Wydziału Aiktor:skieg.o Państwoiwej Wyższej SZ1koły Teatra lnej i F ilmowej 
irm. L. Schillera w Łod:zi 

Reżyse ri.a 

JERZY WALDEN 
Asystent reżysera 
A NTONI LEWEK 

P remiera diniia 11 styoznia 1962 r. na scen ie Teatru 

Scenografi a 
EWA NAHLIK 



Rok Akademicki 1959/60: 

1) Franicszek Zabł.ooki FIRCYK W ZALOTACH 

2) William Szekspk WIECZÓR TRZECH KRÓLI 

3) Mkhał Batucki KLUB KAWALERÓW 

4) Molier UCZONE BIAŁOGŁOWY. 

Rok akademkki 1960/ 61: 

1) WiQfa1m Szekspitr SEN NOCY LETNIEJ 

2) Oskar Wilde BRAT MARNOTRARWNY 

3) J an A ugmst Kd,s,ielewsk'i KARYKATURY. 

J ak wid,zimy, wystawialiśmy sztuki wartościo•we, o od dawna uis tało

n ej opi111 ii), wt:zJtogacające w;ansztat aktor.ski na.szych studenrtów i cie
kawe dl.a w~diza. 

A jedlrnak - pr~zy przeglądaniu powyższej l isty wy.raźnie rzuca slię 

w ocziy poważma luka. J est nią brak w naszy m repertuarze pozycH 
wspókzesnej. 

Cóż było przyczyną, że w ch w ili, gdy awanga['da dramat)'lczma co raz 
silniej Wlk,racza na sceny ·n aszych teatrów zawodowych, Szkoła, której 
obowiązikiem jest przygotować młodzież do zadań, oczekujących n a nią, 
un ika całej w i.elkiej d ziedzin y rep erturowej ? 

P rzy czyny były ... ii to przycziyny poważne. 

Przede WJSzystkim należy otw.aricie Sltwierdzić, że z punkt u W:idzenia 
czysto peda giogicznego repertuar awaing1ardowy nie jest najlepszym ma
teriałem dla pracy studenta. W tych sztu1kach o wszystkim d ecyduje: 
inscen izato r, reżyser, sceno g.r af. I ch wizji mUJSzą być bezapelacyjnie 
podipor:ządk·owane w szystkie illrne elementy przedstaw ienda. Rola ak tora 
b ardzo 02Jęsto SJprowad za się do f rnnkcjli. pionka, kierowanego przez nie
widoczne siły odgórme. Lndywidualrno•ŚĆ wykonawcy odchodzi j ak gdy by 
na dtailszy plan. Tego rodz aju spektakle bywają popisem ich twóircy, 
rzadko jedlnak ekspon uj ą akto ra , co w w ypadlku praicy szlwlnej, gdy te n 
aktoir jeszcz.e n ie jest doj rzałą jednostką arty.styczną, nie daje r ezulta
tów pozytywnych. 

Gdy dodamy jeszcze, że pod.sta wowymi elementami nowocz.esne j dra
maturugi t 1są: ideolo gi,a pesymistyczna, n egacj a sensu hstnli,enia, b r ak 
w iary w cz'łowieka - ,zrozumiemy, czemu p edagogowie zatrzymywali 
się coroczmie przy pozycjach kl1asycznych, ideolol?)ic2mie nam bliskli1ch, 
a warsz~atowlO pożytecznych. Wi0Jel1iśmy na takich tekstach praicować 

z młodzieżą, krtóra po.winna do teatru wejść nciie tyiillrn przygotowiana 
technicZlllie, ale i uświadomiona id eow o. 

N1i.e zn1aczy t o jednak, że k ategmycznie z.amyika~iśmy · drzwi 111aszej 
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Uczelni przed repertuarem DIALOG U .. . Nie, c,zekalilśmy p o p rostu n a 
odpowiadającą 11Jam pod każdym względem pozycję. 

... L t.a_ką sztulk__ę wresZJcie zm,aileźl i:śrru;,. J est nią Rodzynek w słońcu Lor
raine Hensbery. Nowoczę,sno·ść tej sztuki zosrtala ziatwie,rd,zona prrzez 
n~ższą w tej dziedzini·e instac;ję~diriukował ~ALOG w roku 

"1960-tym w numeTze lipcowym. -. 

I zaraz.em jest to dramat o wii.elkim i bliskim nam ładunku ideowym. 
Ostry problem nierówności pomi1ędzy ludźmi, choć u1mieszc2'iony w da
lekim Chicago, jest dla na s aktua1ny . Wzrusza ln as głęboko, jak każde 
dzieło po!rusz.ające sprawę krzywdy czlowie lm. 

Głęboki problem Rodzynka w słońcu nie wymaga udziwnienia for
my, czego ta:k bar'dzo lękaliśmy się, uistalaj ąic reperttrnr n asizych war
sztatów. Prnblem ten nie dopuśc i, aby postac i tej sztwki:, postaici w a l
czące o swoje priawa, 'Stały się beziradnymi ipio<nkami w rękach in15cend
zatora. 

Z tych powodów ze spoko jem p rzyst ·ób sztuki l.Jorraine 
y. ~~okqjem tgż -t1:..oka~iu j emy ją widowni. W1i.emy, że jeśli 

zespół może n ie 'potrafi udźw'iginąć wszyislllkich ~i1ężarów tej w a r
tościowej sztuki, to za.Piał wyko nawców , kh głęboka wiara w luld:ziki 
sens Rodzynka w słońcu wydobędz~e z.. pr,z.edstawienia jego sens 111a j
istotnie jszy: wd.arę w człowieka,. Wiarę , że j.eślli.1 człowiek n awet pr.ze
g.ra stawkę swego życia, to nie zatraci w,aTtości m ar,z,enia. 

Lor1r:aane Hansberry umieściil: a przy tytu le swej szt uiki foagment wieT
srza mu111zyńskJiego poety Lang.st.ona Hughes . Tych khlk.a .prostych zdań 
tłumaczy tytuil: sztu[ltji1 tłumaczy motywy, którymi kienowala si1ę nasza 
Uczelnia, włą·czająic Rodzynka w słońcu do naszych prac. 

Co się dzieje ·z marzeniem, 
Które się nie ziściło ? 

Czy ja k rodzynek w słońcu 

Usycha, czy krwawi 
I ropieje jak rana? 
Czy też może wybucha. 

Langsto n Hug hes. 
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„DZIENNIK ŁÓDZKI" 
GAZETĄ ŁODZIAN 

. . . InforpiacJe krajowe I zagr an iczne 

. . . Felietony I reportaże 
. .. Reoenzje 

. . . Artykuły popularno- n:lukowe 

. . . Ciekawostk i ze świata filmu 

... Powieść sensacyjną 

... CotygodniowY dodatek „Panorama" 

ZNA.TDZIESZ W „DZIENNIKU ł..ODZKIM" 

ZE ZBIORÓW 
\A 'h..d_ r<. ~ q, 1{(), lt W ff1l Mv{l-(A. 

Cena zł 2,50 

Zakłady Graflliczne RSiW „ P r.asa" - Lódź, Żwil'ki 17. zam. 3805. N . 1000. XII. 61 
L-12/ 5745 


