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TEATR 7,15 
JAROSLAV HASEK 

Dyrektor i Kier. ort.: 
JERZY WALDEN 

V-Dyrektor: 
MICHAŁ TOMSKI 

„PRZYGODY DZIELNEGO WOJAKA SZWEJKA" 
Kier. literacki: 
MARIAN PIECHAL 

Szwejk 
Pani Mullerowo 
Polivec 
Bretschneider 
Aresztowany I 

li 
Ili 

IV 

Agent 
Komisa•z 
Radca Sądowy 
Lekarz I 

li 
Palivcowa 
Portier 
Mońko 

A K T I 

- STANISŁAW OLCZYK 
- !RENA BURAWSKA 
- KAZIMIERZ GAWĘDA 
- RYSZARD FISCHBACH 
- JANUSZ PNIEWSKI 
- ANDRZEJ HERDER 
- ZBIGNIEW PŁOSZAJ 

I ZBIGNIEW JABŁOŃSKI 
l HENRYK JÓŹWIAK 

- FRANCISZEK TRZECIAK 
- ZDZISŁAW JÓŹWIAK 
- ZYGMUNT URBAŃSKI 
- JERZY KOWALSKI 
- LUDWIK KASENDRA 

- ELŻBIETA SZMONIEWSKA 
- JERZY CWIKLIŃSKI 
- ZOFIA WILCZYŃSKA 

Inscenizacja j reżyseria 

JERZY i STEFANIA WALDENOWIE 

w adaptacji Władysławo Orłowskiego 

Symulant I 

li 

Ili 

Doktor Grunstein 

Pielęgniarz 

Baronowa 

Kamerdyner 

Feldkurat Katz 

Porucznik Lukasz 

Kały 

Służąco 

Pułkownik Kraus 

Scenografio: 

MARIAN STAŃCZAK 

O b s d a: 

A K T li 

- HENRYK JÓŹWIAK Generał 

- ANDRZEJ HERDER 
von Schwarzburg 

- RYSZARD FISCHBACH Kolejorz 

- KAZIMIERZ GAWĘDA Mężczyzno 

* * * 
- JADWIGA ANDRZEJEWSKA 

Podporucznik 

Żandarm 
- LUDWIK KASENDRA 

- JERZY CWIKLIŃSKI Wachmistrz Flanderka 

- JA USZ PNIEWSKI Jednoroczny ochotnik 

- llłf>NA SŁOCZYŃSKA 

- HA~NA BORATYŃSKA 
Kapral 

- ZYGMUNT URBAŃSKI Pater Lacino 

Asystent reżysera: 

ZDZISŁAW JÓŹWIAK 

A K T Ili 

- ZDZISŁAW JÓŹWIAK 

- KAZIMIERZ GAWĘDA 

- ZYGMUNT URBAŃSKI 

- RYSZARD FISCHBACH 

- ANDRZEJ HERDER 

- HENRYK JÓŹWIAK 

- ZBIGNIEW MAREK PŁOSZAJ 

- ZDZISŁAW JÓŹWIAK 

f ZBIGNIEW JABŁOŃSKI 
- \ FRANCISZEK TRZECIAK 

Opracowanie muzyczne: 

PIOTR HERTEL 



Kilka uwag adaptatora 
„Wielkie czasy wymagają wielkich Ludzi. Istnieją bohaterowie nieznani. 
skromni, be? slawy i historii Napoleona. Analiza ich charakteru za
ćmiłaby slcn.vę nawet Aleksandra Macedońskiego. Dzisiaj na ulicach 
prt1skich możecie spotkać męża, który sam nawet nie wie, jakie zna
czenie ma w historii nowych wielkich czasów. Idzie sobie skromnie 
swojq drogą. nikomu się nie naprzykrza i )emu też nie naprzykrzają 
się dziennikarze, którzy by domagali się od niego wywiadu. 
Gdybyście go zapytali, jak się nazywa, odpowiedziałby skromniutko 
i prosto: - Jestem Szwejk ... 
... Bardzo kocham zacnego wojaka Szwejka i opisiijąc jego losy czasu 
wojny światowej, mam nadzieję, że wy wszyscy będziecie sy1!1-patyzo
wali z tym skromnym nieznanym bohaterem". 

JAROSŁAW HASEK 
(ze w;;tępu do "Przygód dzielnego wojaka Szwejka„) 

• ! 

„Przygody dzielnego wojaka Szwejka" należą do tych nielicznych książek 
w literaturze światowej, do których wracamy wielokrotnie. I nigdy się 
nie nudzimy. Wystarczy parę minut lektury, by urok tej książki opa
nował nas bez reszty. 
Na czym polega nieprzemijająca siła powieści Haśka? Chyba nie na 
fascynującym pomyśle ani na wyrafinowanej stylistyce. Przeciwnie, 
tekst zdradza chwilami pewną niedbałość autora o czysto literackie 
efekty. Sam temat pasjonuje go bez reszty, przyprawia jakby o żywszy 
rytm serca. 
Jak „Wesele Figara" Beaumarchais swym śmiechem szyderczym zapo
wiada upadek absolutyzmu we Francji, tak „Przygody dzielnego wo
jaka Szwejka" są podzwonnym dla absurdalnego, wielojęzycznego tworu, 
jakim była monarchia Habsburgów. Zbieżność obu dzieł polega i na 
tym, że bohaterem wykpiwającym wynaturzenia władzy jest i tu i tam 
'człowiek z ludu Wesoły golibroda z Sewilli jest chyba starszym bratem 
poczciwego handlarza psów z Pragi. 
Okrutną bezmyślność i biurokratyczną bzdurę c.k. Austrii obnaża 
Hasek w sposób bezlitosny i nieomylny. Dokonuje tego ustami Szwejka 
metodą tzw. sprowadzania do absurdu. Oto dęty frazes i bogoojczyźnia
na propaganda monarchii habsburskiej znalazły u Szwejka idealny 
posłuch. Operując tym frazesem na codzień i traktując go całkiem 
serio, ściąga wprawdzie na siebie podejrzenia, że jest niespełna rozumu, 
w rzeczywistości zaś ukazuje cały bezsens otaczającego go i chylącego 
się do upadku świata. 
Dzisiejszy czytelnik „Przygód", lub widz oglądający ich sceniczną adap
tację nie może jednak rozpatrywać sprawy wyłącznie w kategoriach 
historycznych. W tym wypadku poczciwy Szwejk byłby tylko krwistym 
i znakomitym, ożywionym dokumentem swojej epoki. W istocie rola 
jego jest znacznie głębsza i ponadczasowa. Wszędzie tam, gdzie pusto
słowie i zupacki dryl zastępuje rozsądek i gwałci ludzką indywidual
ność, jawi się dobrodusznie uśmiechnięty Szwejk, by miażdżącą siłą 
swego humoru kompromitować głupotę i zadufanie. 
W adaptacji, którą prezentuje Państwowy Teatr 7,15 te właśnie podsta
wowe i nieprzemijające treści „Szwejka" starałem się przede wszystkim 
zachować. -

Władysław Orłowski 
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REPERTUAR BIEŻĄCY 

1. „Gość z Kosmosu" 

2. „Porwanie Sobinek" 

3. „ Pani Prezesowo" 

4. Bojko „Fik i Mik w zaczarowanej zatoce" 

• 
Cena zł. 3 

Organizacjo widowni przyjmuje 

od 8-mej do 16-tej 

zamówienia no bilety zbiorowe w godz. 

Tel. 272-70 

Kaso teatru czynna od godz. 10-tej do 13-tej i od godz. 16-tej do 19,15 

Tel. 272-70 


