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Samo pisanie nie jest dla mnie 
b) najmniej rozkoszą . 

Jest musem i losem, czymś, cze
go nie mogę chcieć, lub nie chcieć, 
przed czym nie mogę uciec, bo 
nie ma takich miejsc bezpiecz
nych, które by chroniły przed 
własnym przeznaczeniem. 
Musiałem tyle innych rzeczy 

robić, tyloma drogami krążyć, 
aby dojść do tego, co było, wi
docznie, dane mi od początku. 

Ale przeświadczenie o tym 
myli mi pewna drobna rzecz: -
oto fotografia moja, gdy miałem 
rok. Jestem tam w habicie za
konu św. Franciszka. Jeszcze 
przed urodzeniem poświęcono 
mnie Bogu w pewnej intencji. .. 

Cela klasztorna była mi prze
znaczona z woli rodz1có\v - na
tomiast z własnej wo! obrałem 
nie zakon, lecz typ życia , który 
pod wielu względami przypomi
na życie klasztornych wyrze
czef1. 

Jak zostałem pisarzem'/ - nie 
wiem - bo nie chodzi wszak
że o fakt napisania pierwszej 
ksi11żkl, czy pierwszego drama
tu, lecz o samą sprawę rozpo
znania swego losu. 

A to przychodzi, albo nagle 
i wtedy się wszystko doki ·dnie 
pamięta, - albo przychodzi po
woli, dojorzewa z wolna I wtedy 
trudno powiedzieć, jak i kiedy 
się zaczęło. 

JERZY ZAWIEYSKI 

JERZY ZAWIEYSKI 

dramat w trzech aktach 
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Kolegi Mariana Wyrzykowskiego 

Szanowny Panie Marianie 

Z dniem 1 września 1962 r. objąłem kie
rownictwo artystyczne pięknej placówki 
teatralnej - teatr dramatyczny im. A. Mic
kiewicza w Częstochowie. 

O tradycjach teatralnych tego miasta i tej 
sceny nie muszę Pana zapewniać, są to 
sprawy o wiele bardziej znane Panu niż 
mnie. 

Pragnąc nawiązać do tych tradycji, speł
niając równocześnie życzenia tutejszego spo
łeczeństwa, oraz postulaty miejscowych 
władz proponuję wystawienie w miesiącu 
wrześniu na dużej scenie teatru częstochow
skiego sztuki Jerze go Zawieyskiego „ W yso
ka ściana" w Pańskiej inscenizacji i reży
serii. 
Równocześnie na Pańskie ręce przekazuję 

serdeczne zaproszenie dla znakomitych na
szych Koleżanek: Pani Elżbiety Barszczew
skiej, Ewy Kuniny, Janiny Macherskiej 
i Zofii Barwińskiej do wzięcia udziału 
w tym przedstawieniu. 

Wierzę gorąco, że tego typu występ goś
cinny wspanialej aktorki Koleżanki Elżbie-

ty Barszczewskiej podziwi nej i lubia'Y/,ej 
przez publiczność całego kraju, w gronie 
aktorów naszych czołowych scen, stanie się 
dla naszego miasta wydarzeniem artystycz
nym dużej miary. 
Gorącym życzeniem Kierownictwa i Zes

połu naszego teatru jest, aby tak zapoczątko
wana współpraca mogla się rozwijać 
w najbliższej przyszłości i sezonach nast ę -
nych; aby scena częstochowska stała się 
miejscem, gdzie chętnie i często występo
wać będą najznakomitsi arty~; ci teatru pol
skiego. 

Z wyrazami szacunku i Koleże ·ńskim 
Pozdrowieniem 

dyrektor i kier. artystyczny 
teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie 



Marian Wyrzy. 
kowski - Ham
let (W. Szekspir 

,.Hamlet") 

Z wielką radością przyjęliśmy zaproszenie kolegi Kowalczyka do 
częstochowskiego teatru. Nie są to nasze indywidualne występy 
gościnne, lecz występy calego zespołu, który miał tę przyjemność 
i satysfakcję pracować w Teatrze Kameralnym w Warszawie nad 
sztuką Zawieyskiego „Wysoka ściana". Dlatego też wydaje mi się, 
że będziemy mogli zaprezentować spektakl w takim kształcie, w ja
kim ukazał się na premierze. Mam nadzieję, :i.e publiczność często
chowska przyjmie nasze przedstawienie życzliwie i że będzie mogla 
odebrać te wzruszenia, te przeżycia artystyczne, które przez ponad 
100 wieczorów odbierała publiczność warszawska. 

Mój obecny pobyt w Częstochowie nie będzie pierwszym zetknię
ciem się z publicznością częstochowską; bezpośrednio po wojnie za.
grałem na tej scenie - również gościnnie - w „Lekkomyślnej 

MARIAN WYRZYKOWSKI w latach 
międzywojennych zasłynął przede 
wszystkim, jal<o odtwórca bohater
skich i romantycznych postaci reper
tuaru poetyckiego. Obdarzony pięk
nie brzmiącym, o dużej skali głosem, 
artysta od pierwszych swych wystę
pów odznaczał się umiejętnością wy
dobywania piękna wiąz.anego słowa, 
z;najdowania dla każde~o dzieła 
właściwej melodii wiersza. Instynkt 
rasowego aktora i inteligencja oso
bista sprawiły, 7e łączył ową mu
zyczną interpretację wiers·<a z u~le
jętnością przekaz<mia jego treści, a 
na\vet bardzo !10\VOCzesnego jej od
czytania. \Valory te pocwolily mu 
w ciągu tych la" zapisać 'ię w kro
nikach teatralnych aż trzema krea
cjami w mickie\viczowskich „Dzia
dach": Gustawa-Konrada (w Wilnie). 
Sobolewskiego (w reżyserii Zelwero
wicza w Narodowym) i Adolfa (w 
schillerowskiej inscenizacji w teatrz-e 
Polskim); wstawił się też ciekawymi 
ujęciami Kordiana (inscenizacła 
Schillera) I Szczęsnego w .,Horsztyn
skim" (z Solskim i \Vęgrzynem\ oraz 
wielu bohaterów klasycznej drama
turgii polskiej obcej (Sofokles, 
Arystofanes, Szekspir, Shciller, Ko
chanowski, Wyspiański, Hoffman
sthal). 
Umiłowanie twórczości poetyckiej 

z pewnością zbliżyło Wynylrnwskie
go do samych postaci poetów, zain
teresowało ich osobowościami i ży
ciowymi losami. Tak można przy
najmniej było pl"Zypuszczać po ar
cywnikliwym portrecie scenicznym 
Puszkina, jaki cJał artysta w drama
cie Iwaszkiewicza „Maskarc1da". Ar
tysta umiał z t:;:kim przekonaniem 
l siłą sugestii narzucić Z::lrówno 
zewnętrzny, jak ! psychologiczny 
wizerunek wielkiego poety, że Pusz
ktn przez dlu~i okres C7-asu łączył 
się w wyobraźni widzów Teatru Pol
skiego z kreacją \Vyrzykowskiego. 

Zapewne też z podobnych wzglę
dów wnikliwego inter.pretatora zna-

lazł w a'rtyście delikatny, pastelowy 
ton komedii Szaniawskiego, czego do
wodem była rola Wyrzykowskiego 
w jego „Adwokacie i różach". 
Następuje pnerwa okupacyjna. Po 

wyzwoleniu w roku 1945 współpracu
je artysta z Teatrem Wojska Pol
skiego w Łodzi, zapisując się rolami 
Dziennikarza w „\Veselu" i Jana w 
„Fantazym". W roku 194G powraca 
do stolicy do Teatru Polskiego, w 
którego zespole pozostawał do sierp
nia bieżącego roku. Tutaj w tak 
zawsze bliskim mu wielkim repertu
arze najwybitniejszym osiągnięciem 
jest Hamlet (za tę rolę uzyskał Wy
rzykowski nagrodę na festiwalu 
szekspirowskim), a dalej Ksiądz 
Piotr w „Dziadach" I Pan Miody w 
„Weselu". W tym okresie ujawnił 
się również, jako aktor charaktery
styczny o dużej kulturze, subtelnym 
humorze i wnikliwym zmyśle obser
wacyjnym. Swiwlczą o tym takie je
go role, jak Mąż w „Ich czworo" 
Zapolskiej, Doktór Rank w „Norze" 
Ibsena, Kochanowski w „Drodze do 
Czarnolasu" Maliszewskiego, Prze
łęcki w „Uciek!.q mi przepióreczka" 
Żeromskiego. Obie te podstawowe 
właściwości swego aktorstwa połączył 
w oryginalnie pomyślanej kreacji 
Doktora w rittnerowskim „\V ma
łym domku". Ten typ utworów oby
czajowych interesuje go specjalnie 
jako reżysera. 

Na specjalne omówienie zasługuje 
też ostatnia w Teatrze Polskim -
przed odejściem do Narodowego -
rola Wyrzykowskiego, jego Lenin 
w „Kremlowskich kurantach" Pogo
dina. Artysta ciał niezwykle suge
stywny (nie tylko przez znakomitą 
charakteryzację zewnętrzną) rysunek 
postaci Lenina. Nie zatracając nic 
z cech jego wielkości i potęgi ro
zumu, uwydatnił jednocześnie cechy 
charakteru i usposobienia, które Le
nina uczyniły postacią tak drogą i 
bliską wszystkim, którzy się z nim 
stykali. 

mówi ... MARIAN WYRZYKOWSKI 

siostrze" Perzyńskiego. To dobry sta.ry zwyczaj teatralny występy 
gościnne - czy to indywidualne, czy też zespołowe. Moim zdaniem 
należy do niego jak najaktywniej powrócić. Tego typu wymiany są 
ze wszech miar cenne. Z jednej strony aktor ma możność zaprezen
towania swego kunsztu nowej publiczności. W zetknięc_iu z in~.o; 
widownią artysta doznaje nowych, specyficznych wzr~s.zen, pogłębi.a 
swe doświadczenia, wzbogaca swój warsztat. Z drugze1 strony daJe 
się widzom okazję poznania nowych indywidualności aktorskich, ich 
sztuki, udostępnia się im in.teresujące kreacje aktorskie lub. cale 
spektakle, które cieszą się powodzeniem na innych scenach kra1u. 

Nasz wyjazd do Częstochowy traktujemy jako piękną przygodę 
teatralną. I jesteśmy wdzięczni koledze Kowalczykowi, że przez 
swoje zaproszenie umożiiwil nam przeżycie tej przygody. 



.... 
= 'Q 
Ei 

Do tego, co powiedział mój mąż mogę tylko do
dać, że ja osobiście bardzo się cieszę z wyjazdu do 
Częstochowy. Lubię to miasto, mam jakiś senty
ment do niego. 
Byłam tu już dwukrotni e. Po raz pierwszy nie

mal bezpośrednio po zakończeniu działań wojen
nych z „Lekkomyślną siostrą" Perzyńskiego. Pu
bliczność była wtedy tak wdzięczna, tak spragnio
na teatru! 

W kilka lat później, znowu na gościnnych wy
stępach, graliśmy jednoaktówkę G. B. S'iawa 
„Mąż przeznaczeni a''. Lekki dowcipny, błyskotliwy 
dialog ... Mimo, że gram na ogól bohaterki liryczne, 
bardzo dobrze się czułam w tej na wskroś kome
diowej roli. 

Cieszę się ponadto, .że kolega Kowalczyk dał 
nam możność przyjazdu z całym zespołem, z go
towym spektaklem. Mam j uż trochę doświadcze
nia z gościnnymi występami , m.in. grałam Norę, 
tytułową postać sztuki Ibsena w Poznaniti i Ło 
dzi, a ostatnio dojeżdżałam do teatru poznańskiego 
z rolą Urszuli w „Wysokiej ścianie". Indywidual
ny wyjazd jednego aktora daje niewątpliwie obo
pólne korzyści. Niemniej jednak, jeżeli rola zro
biona jest w innym teatrze to w zetknięciu 
z odmiennymi reakcjami kolegów i z nowymi sy
tuacjami ulega p ewnym zmianom. 

Czy przyjadę jeszcze do Częstochowy? Natural
nie' Jeżeli tylko będę tu potrzebna, a plany pracy 
mojego macierzystego teatru nie staną temu na 
prze szkodzie. 

ELŻBIETA BARSZCZEWSKA od 
dnia swego debiutu na scenie Tea tru 
Polskiego zyska ła wielkie uz.nanle i 
sympa tię W a rswwy ; pięknie zapo
wiadający się t a lent, nieskazitelna 
uroda i bezpośredni czar kobiecości 
wkrótce uczynity z niej praw d ziw ::i 
ulubienicę publiczności stolicy . Z 
Warszawą zres ztą całkowicie wiążą 
się sceniczne dzieje Bar szczewskiej . 
Na scenach teatrów Narodowogo i 
Polskiego podjęl 'l wiele ról lirycz
nych o wspania tych tradycjach . Z 
licznych jej osiągnięć wspomnieć n a 
leży takie role, jak Aniela w ,}Hu
bach panieńskich" (z Leszczyńskim 
i Stanisławskim) , Aniela w „Wielkim 
człowieku do małych interesów" (z 
Zelwerowiczem i Maszyńskim), Mary
la w „ Dziadach" (z Węgrzynem i 
Wysocką) , Salomea w „Horoztyńskim" 
(z Solskim i Węgrzynem), Ofelia w 
„Hamlecie" (z Węgierką , Pancew!-

czową, Kurnakowiczem), czy jedna 
z r ywa lek w komedii Seribe'a „Wal
k a kobiet" , w której sceniczny po
jedy nek serc st,i~ zata z Mieczysławą 
Cwik tińską. Gra ła też wiele ról w 
repertuarze współczesnym ; jej sła
wę a ktorską ugruntowa ta postać ty
tułowa z „Tessy" Gi r audoux, gran a 
pon a d tr zyst a razy . J a ko „Mała 
Da rri t" stworzy!" urzekający wszyst
k ich sceniczn y v.c izerunek bohaterki 
j ed nej z najb.udziej popula r nych 
k si ą żek Dickensa. 

Po wyzwoleniu (w okresie okupacji 
Ba rszczewska niP występowała ) ar
tystka „zdradziia" na paromiesięcz
ny okres stolicę. angażując się do 
Teatru Wojska Polskiego w Lodzi. 
W roku 1946 powróciła do Warsza
wy, do Teatru Polskiego, stwarzając 
niezapomnianą postać Lilli Wenedy 
w inauguracyjnym przedstawieniu 
t ragedii Słowackiego. 
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Na scenie Tea tru Polskiego, w któ
rego zespole pot.ostawała bez przer
wy do sierpnia b ieżącego roku (obec
nie przeszła do Tea tru Narodowego) 
powstają nowe piękne role Barsz
czewskiej w repertuarze poetyckim 
(Elektra w „ Oreste i", Infantka w 
„C y d zie", Dia nna w „Fantazym", 
Amelia w „Mazepie„) . Powraca też 
do swoich d a wniej szy ch, dziś wzbo
gaconych jeszcze aktorską dojrza
łością ról: Ofelii w „ Hamlecie" i 
Salomei w „Horsztyńskim" (tym <ra
zem z Adwentowi czem i Leszczyń
skim). 

Talent Barszczewskiej osiągnął w 
ostatnich latach pełnię rozkwitu. 
Błyszczy z rówr.q mocą w rolach 
lirycznych jak w rolach na wskroś 
dramatycznych repertuaru poetyckie
go. Odsiania też swe nowe, mniej 
dotąd znane możliwości w głęboko 
ujętych portret.1ch psychologicznych 

Elżbieta Barsz
czewska - Urszu

' la (J. Zawieyski 
„ Wysoka ściana") 

kobiet ze sztuk Czechowa („Wujaszek 
Wa nia" ), Ibsena („ Nora") i Monther
la nta („Port Roya l" ). Gra Barszczew
sk ie j zawsze pełna wyrazu głębi 
uczucia i ja·kiegoś „uduchowienia" 
na bra ła jes zcze większej różnorod
ności ; u d erza bogactwo ga my sub
telnyc h b a rw jej kunsztownego ak
to rs twa. Artyst ka nasyca przy tym 
odtwarzaną postać taką szczerością 
u czuć, ta ką bezpośredniością, że 
osią ga zupełną „prawdę sceniczną" 
w n a j lepszym rozumieniu tego słowa. 
Ba rszc zewska umie w ten sposób 
zjednać bez reszty wszystkich dla 
swego sceniczn~go „ja". Widzowię 
teatra lni często odnoszą wrażenie 
zetknięci a się już nie z g"ą teatral
ną, a le głębokimi, bardzo osobistymi 
przeżyciami a ktorki. I tu chyba jest 
źródło niezwykłej wprost sympatii 
i pod ziwu, jakimi darzy publiczność 
Barszczewską. 



Ja nina M a che r-
ska Siostra 
Katarzyna (H. de 

Montherla nd 
„Port Roy a l" ). 

• 

JANINA MACHERSKA rozpoczęła 
swą karierę sceniczną w sławnym 
warszawskim kabarecie literackim 
„Qui-Pro-Quo". W roku 1926 prze
szła na scenę dramatyczną, wystę
pując w teatrach Polskim, Narodo
wym, Małym i Letnim aż do wrze
śnia 1939. Grala wiele ról w reper
tuarze komediowym. Przy zdecydo
wanej cha rakterystyczności w ryso
waniu postaci odznaczała się dużym 
poczuciem humoru i umiejętnością 
podawania scenicznego dowci pu. Pa
miętna jest jej szekspirowska Ma
rianna w „Wieczorze trzech króli" 
(gdzie występowała wraz z Węgrzy
nem, Grabowskim, Kurnakowiczem, 
Borowym i Kondratem), czy fer
tyczna wdówka w „Gęs iach i gąs
kach" Bałuckiego. Za powiedzią jej 
przyszłych kreacji char akterystycz
nych była rola w „Urodzinach" 
Bus-Fekety•ego, w k tórych zadzi
wiała przemianą z młodej made
moiselle aktu pierwszego w babcię
staruszeczkę w finałowej scenie szitu
ki. Ostatnią jej rolą tego okresu była 
charakterysty czno-komiczna postać 
w „Babie-dziwo" Jasnorzewskiej
Pawlikowskiej . Wzięła wówczas 
udział w dosłownie ostatn ich przed
stawieniach teatrów wa ~szawskich , 
kończących epokę „międzywojenną" 
sceny polskiej, już w czasie wrze-

śni owych nalotów hi llerowskich 
bombowców na naszą stolicę . 

Po przerwie spowodowanej okupa
cją Macherska wystąpiła w roku 
1945 w stylowej roli Podstoliny 
w „Zemście" ~·reclry. Następne lata 
przypadają .na teatry łódzkie pod 
dy rekcją Leona Schillera, z którym 
przenosi się do Teatru Polskiego 
w Warszawie. Na scenie tej pozo
sta je do dnia dzi siejszego. Z wielu 
n owych jej ról ograniczyć się trze
ba do \Vymienienia najważniets1vch . 
ja k Wdowa w „Ich cz\voro" Zapol
s k iej, Ciotka w „Ożenku" Gogola 1 

Pani Dobrójska w „Slubach panień
skich" Fredry oraz Millerowa w 
„ Intrydze i miłoś ci " Schillera, K asz
tel anowa Gnojeńska w komedii Mo
I1Stina „P ola cy nie ,gęsi", czy Sio
s t.ra Kia tamzyna w .. P O!l" t Roya l" Mon
therlanta w Tea trze Polskim w War
szawie. 
Niezależnie od teg o czy Macher

ska rolę pozytywną, czy też z rysa
mi negatywnymi , próbuje ona zaw
sze znajdować usprawiedliwienie po
stępowania odtwarzanej postaci. 
C zyni to tworzone przez nią figu
ry bardzo zrozumi ałe dla widza tea
tralnego, zwłaszcza , że nawet w hu
mor ystycznym, czy groteskowym 
ujęc iu postaci, ~ rtystka nie zatraca 
w nich nigdy człowieka. 

Mój pierwszy mąż, 
s 
c. 

którego nazwisko noszę, !;; .... 
był Częstochowianinem. 

Znam dobrze to miasto, 

ulegam jego "--< zawsze ;:i... 
urokowi ale nigdy z -tu nie występowałam. z 

;:i... 
Mam nadzieję, że „Wy-

~ soka ściana" nie będzie ;:i... 
jedynym moim kontak- ~ 

::i:: 
tem teatralnym z Czę- t::r:i 
stochową. Bardzo lubię :::c 

(/:2 

grać poza Warszawą. ~ 

To niesłychane emocje 
;:i... 

dla aktora spotkać się 

z nową publicznością! 

Cieszę się również, że 

jedziemy z tą właśnie 

sztuką, która musi za-
interesować każdego 

I człowieka pamiętające-

go wojnę. 



EWA KUNINA od dawna należy do 
czołowej grupy aktorek polskich. Po 
debiucie w teatt·ze polskim w Kijo
wie (dyrekcja : Franciszek Ryc!lłow

ski, reżyser: Stanisława Wysocka) i 
dwuletnim pobycie na scenie łódz
kiej (1915--1916) artystka aż do roku 
1939 zwią ~ana była z teatrami war
szawskimi (Polski za dyrekcji Sol
skiego, Reduta Osterwy, im. Bogu
sławskiego z okresu Schillera, Ho
rzycy i Zelwerowicza, szyfmanowskie 
Polski i Mały). Uczennica Wojciecha 
Brydzińskiego i Aleksandra Zelwe
rowicza zwróciła uwagę wszystkich 
swym wybitnym temperamentem 
aktorskim i wewnętrzną pasją uczuć , 

dającą pełnię życia jej scenicznym 
wcieleniom. Wsp~niała postać, twarz 
o nieco surowych, klasycznych ry
sach. pięknie brzmiący, dość ciemny 
w barwie głos - uczyniły z niej 
artystkę szczególnie predysponowan<i 
do kreowania tragicznych i drama-

Ewa Kunina 
Królowa Bona 
(H Aud;;rsKa 
„Rzeczpospolita 

zapłaci") 

tycznych ról wl~lk!ego repertuaru. 
Osiągnięcia jej tez w tej dziedzinie 
były bardzo wybitne. Na przykład: 

Judyta w „KsięJzu Marku" I Dlanna 
w „Fantazym" Słowackiego, Maria 
\V „Warszawiance", Demeter w „ No
cy listopadowej" i Niewiema żona 

w „Bolesławie Smiałym" Wyspiań
skiego, Rachela w „Judaszu" I Lelia 
Paulina w „Kaliguli" Rostworowskie
go. Ciekawe t>yly również jej od
mienne w swym charakterze role z 
wielkiego rep~rtuaru: komediowo 
traktowana „Gromiwoja" Arystofa
nesa, poetyczna Viola z „Wieczoru 
tr zech króli" Szekspira, czy pełna 
be2\pOśrednioścl, na wskroś ludowa 
P a nna Młoda w „Weselu" Wyspiań
skiego. Komediowe nuty talentu Ku
niny znalazły swe odbicie w żywio
łowej grotesce u:<:azanej w gogo!ow
~kim „Rewizorze". czy \.V reszcie świet
nym podaniu intelektualnego parado
ksu Shawa \V jego ,,Wielkim kramie" 

Kiedy omawia się działalność Kuni
ny, trudno nie wspomnieć o teatrze 
dla dzieci, prowadzonym przez nią 

przy Reducie Osterwy (od roku 1934). 
Jako kierowniczka i współtwórczyni 

tej sceny planowała z Osterwą wy
stawienie cyklu specjalnych wido
wisk, związanych z historią Polski 
(zrealizowano m.ln. .,Piasta", „Za.kl 
krakowskie", „Kościuszkę pod Racła
wicami"). O pięknej inicjatywie i 
pozytywnym rozwoju tego teatru 
najwymowniej świadczą cyfry: w 
pierwszym roku działalności ilość 
młodocianych widzów zamykała się 

liczbą ponad siedmiu tysięcy, oo kil
ku latach zaś dochodziła już do stu 
dwudziestu tysięcy). 

Lata wojny stanowią przerwę w 
działalności artystycznej Kuniny. 

Nowy okres :taczyna się w roku 
1945 w Krakowie, następnie w teatrze 
łódzkim za dyrekcji Leona Schillera. 
Obecnie od roku 1949 aż do dnia dz!-

mówi. „ EWA KUNINA 

siejszego Ewa Kunina gra w war
szawskim Teatrzoe NaTodowym. Ar
tystka zaprezentowała nam w tym 
czasie cykl różnorodnych portretów 
kobiet. Kunina potrafi jak niewiele 
innych aktorek ukazac prawdziwe 
ucz·ucla macierzyńskiego ciepła I mi
łości. O jej różnorodnych możliwoś
ciach świadczą dobitnie role takie, 
jak Pani Sonnennruch w „Niemcach" 
Kruczkowskiego, postaci matt>k w 
„Synach" Millera i „Krwawych go
dach" Garcia Lorca, tytułowa postać 
„Profesji pani Warren" Shawa. Że
gocina z „Pana Damazego" Bliziń

skiego (grana w Łodzi na jubileu
szu Zelwerowicza), czy pełna stylo
wego humoru Pułkownikowa z „Pan
ny mężatki", są dowodem , że war
tości komediowe talentu Kunlny 
znajdują wszechstronne zastosowanie 
i przynoszą jej wielklt> sukcesy 
również i w obecnym emploi artyst
ki. 

Przyznać się muszę, że mam tremę. Zastąpiłam 

w „Wysokiej ścianie" kol. Zofię Małynicz (która nie 
może opuścić Warszawy) w chwili, kiedy spektakl 
w swej skończonej formie dziesiątki razy przeszedł 

przez scenę Teatru Kameralnego. Zaś zżycie się -
w ciągu kilku zaledwie prób - z gotowym przedsta
wieniem wymaga ogromnego wysiłku. Ale chętnie 

jadę do Częstochowy. Pamiętam świetnie, jak gorąco. 

przyjmowała nas publiczność, kiedyśmy z teatrem 
lódzkim kilkanaście lat temu prezentowali na tutej
szej scenie „Profesję pani Warren" Shawa. Nie mniej 
przyjemne było nasze spotkanie z widownią przed 
dwoma laty. Teatr Narodowy bawil wtedy w Czę

stochowie z „Panną mężatką" Korzeniowskiego. Choć 
to taka ramotka - spektakl był miły, pogodny, sty
lowy i bardzo dobrze przyjęty przez częstochowsk i ch 
teatromanów. 

Cieszę się, że mam okazję stanąć przed nimi raz 
jeszcze. 



Zofia Barwińska 
- Karolina Sayn 
Wittgenstein {J. 

IwaszkiewicL 
„Wesele pana 

Balzaca"). 

mówi... ZOFIA BAR WIŃSKA 

Tak się zabawnie składa, że każdy z nas jest jakoś „spo
krewniony" z Częstochową. Ja osobiście w tym najdosłow
niejszym sensie: urodziłam się tutaj. Moi rodzice byli akto
rami i w swojej włóczędze teatralnej zawadzHi również 
o Częstochowę. Po trzech tygodniach wyjechali - wzboga
ceni o noworodka. A ja nigdy potem nie byłam w tym 
mieście. Tym bardziej uradowała mnie propozycja wy
jazdu ... 
Trochę się tylko boję, żeby publiczność nie miała pre

tensji. do mnie (jako do Łucji Klewińskiej) o to, że wyrzą
dziłam tak wielką krzywdę bohaterce sztuki. Ale krzywda 
ta była przecież zupełnie niezamierzona! 

ZOFIA BARWIŃSKA, córka cenio
nego aktora, reżysera i zasłużonego 

dyrektora teatrów lwowskich w la
tach dwudziestych, Henryka oraz 
znakomitej aktorki Leonii małżon

ków Barwińskich, wzrastata od dzie
ciństwa w atmosfe,rze sztuki i u1ni
łowania teatru. Obdarzona talentem 
i urodą młodziutka aktorka debiuto
wała w teatrze im. Słowackiego w 
Krakowie. Po czterech sezonach 
współpracy z tą sceną grała następ
nie w latach międzywojennych, w 
teatrach Lwowa. Poznania, Wilna 
i Katowic. W pierwszym okresie 
swej kariery scenicznej zapisała się 
wieloma udanymi rolami "naiwnych 
lirycznych" i „subretek". Obdarzała 

je temperamentem i prawdziwym 
wdziękiem młodości. Wymienić tu 
moL. n i ch oóby ,.Roxy" / t; opu l Tne i 
komedii Barry Cennersa. We Lwowie 
Barwińska zabtysła umiejętnościami 
wokalno-tanecznymi w widowiskach 
śpiewno-muzyclnych Leona Schille
ra, takich, jak „Królowa przedmieś
cia". czy „Jak być bogatym i 
szczęśliwym". Z;:iinteresowania ak
torki kierują ją w dalszych latach -
obok grywanych nadal z powodze
niem ról w sztukach współczesnych 
{„Rod,ina" Słonimskiego. czy „Frau
lein Doktor" Tepy) ku reoertuarowi 
klasycznemu. Do jej sukcesów za\i
c•yć trzeba role takie, jak Księżnicz
ka Agnieszka Gonzaga w „Sutkow
skim" Zeromskicgo, Zona w „Nie
t:>oskiej komedii" Krasińskiego, czy 
„Barbara Rad~i\.vilłówna" Felińskie
go. Do ciekawostek z jej kariery na
leży występ w „żywej masce" Pi-

randella z Junoszą-Stępowskim, kie
dy to Leonia i Zofia Barwińskie 
wystąpiły na scenie w roli matki 
i córki: Matyldy i Rity Spina. 

Lata wojenne stanowią przerwę w 
pracy aktorski-ej Barwińskiej. 

Po wyzwoleniu Barwińska powra
ca natychmiast na scenę występujac 

kolejno w K.-akowie, Katowicach, 
Poznaniu i ostatnio od kilku już lat 
\V Warszawie, najpierw v.r teatrze 
Ateneum, a obecnie \V Teatrze Pol
skim. 

W latach tych aktorka osiąga peł

nię swojej indywidualności. Darzy 
publiczność świetnymi rolami w re
pertuarze poety~kim: Violą w ,,'Wie
czorze trzech króli" Szekspira. Gop
laną w „Balladynie" Słowackiego i 
Rachel w „Weselu" Wyspiańskiego. 
uznaną za n~jwybitniejsze w tej 
dziedzinie osiągnięcie artystki. Cie
kawie też portretuje Barwińska re
prezentantki t.zw. „wielkiego świa
ta". Zachowując grandezzę i wy
tworność, konsekwentnie i wnikliwie 
prowadząc rysunek psychologiczny, 
ah·torka umie znaleźć nutę autoiro
nii. która nie odbierając postaci au
tentyzmu, zbliża ją do współczesnego 
widza. Z tej galerii należy przypom
nieć choćby Hrabinę z „\Vesela Fi
gara", El\virę z „1"Ięża i żony", zna
komitą Ce l1 nen.ę :z „IVli1zantro p a ' -z a
graną już \V \Varszawskin!. Ateneum 
hrabinę Modnicką ze „Sp~zmów 
modnych", n także role jej z Teatru 
Po,lsk lego : < :ii ężnę \V lt tg enst 1 ·· :n \\.' 
„Weselu pan a Balzaka" l\vaszkie\v i
cza i królo\vą \V , 1'\Vielkitn kranie" 
Shawa. 

Sylwetki aktorów: 

JERZY MACIERAKOWSKI 

Rozmowy przeprowadziła: 

EWA ZIEGLE 

Zdjęcia: 

WŁ. MIERNICKI, 

R. DEREŃ, 

FR. MYSZKOWSKI 

B. ). DORY S 



w przygotowaniu: 

Krotochmile 
miłosne 

ze śpiewami i tańcami, w trzech 

częściach - żywcem z wieku 

XVll przez Edwarda Fischera 

i Tadeusza Kubiaka na dzisiej-

szy teatr przeniesio

ne a na piosenkach 

siedemnastowie

cznych ze zbioru 

R. Ratschkl oparte 

- muzyką Karola 

Stromengera przy

ozdobione. 
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Reżyseria: RudoH Ratschka 
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