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Dans ce monde, il faut etre un peu trop bon 
pour l'etre assez. 

Na tym świecie trzeba być trochę za dobrym 
aby być nim dosyć. 

i,:arivaux 
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PIERRE CARLET 
DE CJIAMBLAIN DE MARIVAUX 

Urodził się w Paryżu 4 lutego 1688 roku. 
Ojciec jego, pochodzący z Normandii, pracował 
w finansach, z początku w Riom, a następnie 
w Limoges. Tam właśnie Marivaux zetknął się 
z ludżmi o zainteresowaniach artystycznych 
i napisał w 1706 roku pierwszą komedię. 

Po śmierci rodziców w 1710 r. - powró
cił do Paryża i zaczął bywać w salonach mar
grabiny de Lambert i pani de Tencin. Zaprzy
jaźnił się ze znanym już wówczas Fontenellem, 
bratankiem Corneille'a. Pisał ody, listy i arty
kuły, drukowane w „Mercure", powieści: „Phar
samon", „Przygody pana N.", „Powóz ugrzązł". 
Dla salonowego żartu strawestował Iliadę, Tele
maka i Don Kichota, jednak ich publikacja nie 
przyniosła mu dobrej sławy. 

W 1717 roku wstąpił w związki małżeń
skie i w pięć lat później owdowiał. W 1720 roku 
został kompletnie zrujnowany: stracił całą for
tunę w banku Lawa. Nie załamał się jednak pod 
ciosami, które go dotknęły. Rozkwit jego talen
tu przypada właśnie na. lata 1720-1745. Mari
vaux zetknął się wtedy z trupą włoskich akto
rów, prezentujących w Paryżu komedię dell'arte. 
Zaczął pisać dla nich, uszlachetniając ten gatu
nek komedii. Dzięki typowo francuskiemu esprit 
oraz delikatności i subtelności stylu, właściwej 
ludziom z Normandii, zdobył powodzenie i sła
wę. Powstały wówczas komedie: „Pułapka miło
ści" (Surprise de l'amour), „Podwójna niesta
łość" (La double inconstance), „Gra miłości 
i przypadku" (Le jeu de l'amour et du hasard -
1730 r., która miała wówczas 14 przedstawień, 
co oznaczało w tamtych czasach duże powodze
nie), „Triumf miłości" (Le triomphe de l'amour), 
„Fałszywe zwierzenia" (Les fausses confiden
ces), „Próba" (L'epreuve), „Legat" (Le legs). 

Pisał także komedie i dramaty o zabar
wieniu społecznym i filozoficznym. Do nich na
leżą: „Wyspa rozumu" (L'ile de la rai.son), „Ko
lonia albo Liga kobiet" (La nouvelle Colonie, ou 
la Ligue des femmes) oraz dramat namiętności 
„Przebrany książę" (Le prince travesti). 

W tym okresie ukazały się także dwie 
jego najlepsze powieści: „Kariera wieśniaka" 
i „Życie Marianny". W 1743 roku Marivaux zo
stał przyjęty do Akademii Francuskiej, Dziś ma-

ło znana jest jego publicystyka i twórczość kry
tyczna, ale i w tej dzit~dzinie pozostawił trwały 
ślad. 

Ostatnie lata swojego życia spędził u bo
ku oddanej przyjaciółki, panny de Saint-Jean. 
Zmarł w 1763 r. prawie zapomniany przez 
współczesnych. Dużo później dopiero jego twór
czość została właściwie oceniona. 

Marivaux jest mistrzem fikcji, bez wątpienia 
najbardziej wykwintnej, czystej i subtelnej, ja
ką udalo się kiedykolwiek zaproponować pisa
rzowi. 

Doprowadzil do niespotykanej dotychczas per
fekcji tę wyrafinowaną umowność, oczyszczoną 
calkowicie z realizmu aż do nagiego pojęcia -
symbolu. 

Louis Jouvet 

Jest to teoretyk i filozof bardziej przenikliwy, 
niż można by sądzić po jego kokieteryjnej minie. 

Sainte-Beuve 

Sztuki Marivaux jak i poznie1szego Musseta 
nie zestarzeją się nigdy, gdyż jeden i drugi od
slaniając maskę konwenansu, szukal w najglęb
szych zakamarkach ludzkiego serca świeżego, 
czystego i świętego źródla wzruszeń. 

Paul Souday 



MAKSYMY I SENTENCJE 
MARIVAUX 

Cnoty człowieka są legitymacją jego 
wad. 

Nie ma przyjemności, która by nie 
przestała istnieć w momencie jej 

doznania. 

Fortuna jest jak kotka, zanim 
udusi - rozpieszcza. 

Wszystko się zużywa, piękne 
uczucia także. 

Najlepszy użytek jaki można zrobić 
ze swojego szczęścia 

to posłużyć się nim dla dobra 
innych. 

Umysły pospolite oddają się swoim 
pożądaniom w zaślepieniu; 

zapominają o wszystkim byle je 
zaspokoić. 

Trzeba mieć bardzo twarde serce, 
by sprawiać ludziom ból -

gdy nie jest to konieczne. 

Życie nie tr.wa lecz stale zaczyna się 
od nowa. Jest nieustannym 

marzeniem; 
w chwili doznań nieomal - staje 

się na nowo marzeniem. 

OD TŁUMACZA 

Istnieje w naszej świadomości pewien 
model, a raczej schemat teatru Marivaux, bliski 
pobłażliwemu określeniu Voltaire'a, że jest to 
autor, który odważa pył na szalach z pajęczy
ny. Popularny historyk literatury G. Lanson pi
sał o „uroczym wyrafinowaniu słownym" - tzw. 
marivaudage - „tego niezrównanego znawcy 
kobiecego serca". Co prawda E. Brunetiere zwró
cił na to uwagę, że komedie Marivaux kończą 
się właśnie w tym momencie, w którym zaczy
nają się tragedie Racine'a i zastanawiał się nad 
dociekliwością psychologicz.ną tych dwu anato
mów ludzkiego serca, a znakomity krytyk Ju
les Lernaitre w świetnej analizie jednej z jedno
aktówek Mariv<Clux („Próba'') zauważył, że nie
ubłagana ciekawość Lucidora nie zadowoli się 
wyznaniem miłości Anżeliki ale popycha go na
wet do okrucień·stwa i chce, żeby dziewczyna 
cierpiała przez niego i płakała. Inni k·rytycy pod
kreślali, że ipostaciami komedii Marivaux nie 
rządzi tkliwe, rodzące się uczucie, lecz zmysło
wość, ambicja i miłość własna. W teatrze jed
nak dominował utrwalony w spektaklach Co
medie Fran!;aise szczebiot zakochanych par, 
przypominających rokokowe figurki. Dawno za
pomniano o tym, że wykonawcami większości 
premier nie byli konwencjonalni i dworsko wy
polerowani aktorzy Theatre Fran!;ais , lecz roz
tańczona, żywiołowa, nie stroniąca od pantomi
my trupa włoska: Thomassin w pstrym kostiu
mie Arlekina, Riccoboni jako Dorant i czarno
włosa, niebiesk-0oka Zanetta Rosa Benozzi (Ba
letti) - wspaniała Sylwia„. 

Tradycji Comedie Fran!;aise przeciw
stawił się wybitny reżyser Roger Planchon, dy
rektor teatru w Ville Urbanne (na przedmieściu 
Lyonu). Przygotowując dla sceny „Drugą pu
łapkę miłości" wyszedł z założenia, że nale:!y 
spo,irzeć na klasyków okiem w~półczesnego czło
wieka. Tekst literacki - mówi Planchon - za
wsze wyprzedza realizację sceniczn ą, czasem 
o wiele wieków. Ale przy raz na zaw sze utrwa
lonym tekście inscenizacje z każdą epoką ulegaJą 
różnym wariantom . Harpagon i Dandin bardw 
zmienili się w naszym wieku. Trudno grać dzi
siaj Marivaux ignorując jego realistyczne powi~
ści („Życie Marianny" - „Kariera wieśniaka") -
pomijając naszą wiedzę o epoce Regencji, zna-



nej z bardzo swobodnych obyczajów. Dziś trzeba 
silniej uwypuklić sprzeczność między uczucia
mi, myślami a słowami i działaniem poszczegO!
nych postaci. Planchon pokazał więc Marivaux 
bez czułostkowego marivaudage'u. Pon_ieważ au
tor nie określa bliżej miejsca akcji, reżyser nie 
trzymał się jedności akcji i czasu. Rzecz dzieje 
się w pokoju markizy, w salonie kawalera, zbro
jowni i w ogrodzie. Markiza nie jest niepocie
szoną wdową. W pierwszej scenie leży na wiel
kim łóżku. Niedawno rozstała się z kochankiem. 
Nie chce nowej przygody w obawie przed no
wym rozczarowaniem. I wtedy wpa<ia na po
mysł, żeby zacząć grę. Będzie 5ię bronić tarczą 
platonicznej miłości. Wszystkie jej wybiegi, 
mniej lub więcej świadome -dyktuje chęć prze
dłużenia, ocalenia uroku tych ulotnych chwil, 
ratowania się przed klęską, jaką musi przynieść 
spełnienie ... 

I tutaj reżyser wyprowadza zakocha
ną parę na taras. Niżej, w ogrodzie nieme 
praczki piorą pańską bieliznę. Państwo i ta służ
ba, która nie ma głosu, patrzą na siebie jak isto
ty z dwu innych światów. Arlekiny, Lizetty, Ko
lombiny to służący zasymilowani, bawią panów 
pokazując im w krzywym zwierciadle ich ma
niery, upewniają ich o wyższości ich stanu. 

Sztuka kończy się na łótku i można by 
znów zaczynać komedię od nowa, tylko ze zmia
ną partnerów. 

Takie potraktowanie Marivaux oburzyło 
krytyków - tradycjonalistów- Robert Kemp 
(Le Monde, 20. VI. 1959) pisał: „Prze<lstawienie 
zbijające z tropu, hałaśliwe, wirujące ... Widzimy 
nawet, to moment najbardziej szokujący, czystą 
markizę i tak układnego hrabiego jak budzą się 
razem na łożu z pościelą jedwabną, lecz pomię
tą. On bez peruki, ona leżąca w poprzek, bez
bronna, przytłoczona rozkoszą. To zgroza! - za
wołałby Marivaux ... " 

U nas nie grywa się często Marivaux. 
Dlatego wydaje mi się, że tak drastyczna inter
pretacja byłaby niek>jalnością wobec autora. 
Sam tekst zresztą bynajmniej nie sugeruje sen
tymentalnego gruchania. Kto lepiej przyjrzał się 
postaciom włoskiej komedii, uwiecznionym na 
płótnach Watteau - ten nie zapomni niepoko
ju i melancholii Pierrota, wciśniętego w kostium 
pajaca. W tym niezwykle, jak na XVIII wiek, 
naturalnym dialogu, w którym nawet Arlekin 
mówi potocznym językiem salonów i tylko cza
sem przeinacza (czy z niewiedzy? czy z przeko
ry?) kwestie państwa - w tej akcji tak często 
rozwijającej się na zasadzie przebieranek -
w .dziwny sposób splata się poezja z prozą, rze
czywistość z iluzją. Miłość otwiera zakochanym 

weJsc1e do czarodziejskiego ogrodu·. „Czy ja 
śnię? Tylko nam mogło się to zdarzyć." Ojcowie 
są tak dobrzy, że żądają od córek, aby tylko słu
chały głosu własnego serca. Tak, jesteśmy w wy
śnionym świecie, ale to sen, z którego każdej 
chwili może nas zbudzić rzeczywistość. A więc, 
chociaż to sen - pośnijmy jeszcze trochę. 

Kim jest Arlekin? Służącym przebranym 
w pański strój? Czy autentycznym Arlekinem, 
który kpi sobie tak samo z liberii jak z rygo
rów pańskiego konwenansu? Arlekinem, który 
w jednym i drugim przebraniu czuje się obcym 
cieniem zabłąkanym do salonów z komedii 
dell'arte? 

A maskarada, w którą uwikłąli się Syl
wia i Dorant? Jakiej trudnej próbie podda Syl
wia Doranta, kiedy już wie, że Maciej stał się 
Dorantem. Bo \V tej grze miłości przypadek speł
nia funkcję dobrej wróżki. Ale ile lęku niesie 
każde spotkanie z rzeczywistością! Swiat Sylwii 
i Doranta ma kruchą, zwiewną egzystencję baś
ni. „Ta bezecna dziewczyna splamiła moją wy
obraźnię" - skarży się Sylwia po rozmowie 
z Lizettą. 

Wydaje mi się, ·Że nie tylko przenikli
wość psychologiczna, ani analiza rodzącej się mi
łości czy anatomia ludzkiego serca pozwalają 
nam jeszcze dziś poddać się urokowi tych kome
dii o symetrycznej akcji i z góry wiadomym za
kończeniu. Przenikanie się wzajemne snu i jawy, 
eteryczność materii, z której utkane są postacie 
Marivaux roztacza tu baśniowy czar, taki sam, 
jakim sa osnute obrazy Watteau. 

Dlatego też w moim przekładzie przy
wróciłem Arlekinowi jego imie i starałem sie 
w pewien sposób zaznaczyć nierealność zdarzeń 
i sytuacji. 

S. H. 



Watteau - Komedianci włosoy 



ARLEKIN 

.„Im!,;: jego bynajmniej nie jest najpospolitsze 
w istniejących scenariuszach. jednak od czasu, kiedy 
po raz pierwszy wstąpił na scenę pod koniec siedemna
stego wieku, aż po dzień dzisiejszy jest postacią, która 
najmocniej owładnęła wyobraźnią tak szerokiej pub
liczności jak inteligencji. 

To jest pewne, że z biegiem swej kariery Arle
kin si,;: zmieniał. Najwcześniejszy jego kostium, zwykle 
dopasowany ściSle do ciała, charakteryzował się mnó
stwem nieregularnie rozmicszci:onych lat; jeżeli może
my zaufać proweniencji przypisywanej masce, przecho
wywanej obecnie w paryskim Musee de l'Općra, jego 
półmaska była bardziej prymitywna od tej, jaką nosił 
później, i ponadto posiadała krzaczaste brwi i wąsy. 

Mogły też istnieć pośrednie formy rozwojowe kostiu
mu, kiedy to laty poczęły dopiero przybierać kształty 
geometryczne, ale z pewnością w drugiej połowie sie
demnastego wieku laty rozwinęły się w regularne trój
kąty i romby rozmieszczone precyzyjnie po całym stro
ju i często ozdobione szlaczkami ze wstą~ki: w tym też 
okresie maska została pozbawiona jakichkolwiek wło
chatych dodatków. W ciągu następnego stulecia tak 
już wyglądał jednolity strój Arlekina, modyfikowany 
tylko o tyle, że czyniono go coraz wdzięczniejszym 

i czasem bardziej barwnym. Razem ze strojem zmie
niał si,;: on również duchowo. Na początku był mniej 
wyrafinowany niż później i wydaje się, że był zdecydo
wanie posępniejszy i mniej ożywiony. 

Wszystko to prawda; jednak wypada powtórzyć, 
że zasadniczo Arlekin pozostał ten sam od zarania 
swej kariery aż do końca i że można go zawsze poznać 
we wszelkich przebraniach. Częściowo dzięki pewnym 
charakterystycznym właściwościom Arlekin celuje 
w zwinności i akrobatyce, i chociaż zawsze bywali ak
torzy zr,;:czniejsi o1 innych, żaden z jego wykonawców 
nie mógł zdobyć vowodzenia, jeśli nie posiadał przy
najmniej w zadowalającym stopniu giętkości ciała. Co 
prawda niewielu mogło rywaUzować z Visentinim, kto-

• 

ry - oddając przestraszonego Arlekina - potrafił wy
winąć koziołka w tył z kieliszkiem wina w ręku nie 
wylewając ani kropli i który - jak wiadomo o tym 
z co najmniej jednej relacji - na oczach drżącej 

z niepokoju widowni pełzał Jak mucha po pierwszej, 
drugiej i trzeciej galerii; jednak każdy aktor ceniony 
w tej roli był głośny z popisów fizycznej zręczności, 

jeśli nie tak niezwykłych, to w każdym razie godnych 
uwagi. 

Kojarzyły się z nim zwykle dwa lub trzy spC'
cJalne ruchy i wyodrębniały go od jego towarzyszy. 
Pierwszym by! sposób wchodzenia na scenę w pośpie

chu, ale jakby na nogach niemal sztywno wyprostowa~ 
nych, sprawiający efekt pewnego rodzaju wyniosłości. 

Wywoływało to wrażenie pewności siebie, może bez
czelności a na pewno jego wlasnego przeświadczenia 

o zabawnej stronie swej roli. Drugim ruchem była 
niezwykła sztuczka, za r.Jmocą której zdawał się zmie
niać swój wzrost opuszczając glowę bez poruszenia ra
mionami, a następnie nagle wyciągając szyję niby ręcz
ną harmonię. również nie poruszając ciałem. Trzeci zaś 
ruch polega! na skomplikowanej manipulacji czapką 

i drewnianym batte. Wszystko to stanowllo charakte
rystyczny zestaw jego działań. 

Podobnie wyróżniał się pewnymi wyraźnymi ce
chami wewnętrznymi. Arlekin przebywa w świecie 

psychicznym, w którym pojęcia moralności nie są v1a
ne, a jednak pomimo takiego braku zasad moralnych 
nie wykazuje przewrotności. 

... Wszystkie takie cechy przyczyniają się do do
pełnienia obrazu tej fantastycznej figury i nadają jej 
wdzięk, który wrazi! się w wyobraźnię mas. Opisywano 
go Jako kameleona przybierającego wszelkie barwy, 
a Marmontel szczęśliwie podsumował wrażenie, jakie 
sprawia Arlekin: „Jego charakter Jest mieszaniną igno
rancji, prostoty, dowcipu, niezdarności i gracji. Jest on 
nie tyle w pełni rozwini,;:tym czlow:iekiem, co wielkim 
dzieckiem z przebłyskami rozsądku i inteligencji, które
go omyłki i niezdarne dzlałanla mają pewną pikan
tcri<). Właściwą istotą jego gry jest giętkość, ruchli
wość, wdzięk koeiątka, a prymitywny wygląd dodaje 
jeszcze uciechy jego działaniu; rola jego - to rola sługi 
cierpliwego, lojalnego, !atwowicrneiro, chciwego, zaw
sze kochliwego, zawsze wciągającego swego pana albo 
siebie samego w tarapaty, slugi, który płacze i ociera 
lzy z łatwością dziecka, równie zabawnego w smutku , 
co w radości". 

„Co myślisz o nim - pyta Pantalone w ,.Słu
dze dwóch panów" Goldoniego - czy jest to łajdak. 
czy dureń ", na co Dottore odpowiada: „Myślę, że po 
trosze i jeden i drugi." 

,,1. \ 
'· ,-,/ 

' ' 
' . ' ' ,, ' 

'-~~, 
";'') ' „ 

Nicoll 
świecie Arlekina" 



Wałłeau - Na Polach Ellzej1klcł 



IDEE :sPOŁECZNE MARIVAUX 

Na' początku XV'III wieku, w okresie poprze
dzającym epokę rozkwitu myśli filozoficznej po
kolenia wielkich encyklopedystów francuskich 
Marivaux w wielu utworach i artykułach dai 
wyraz zaskakująco postępowym, interesującym 
poglądom społecznym i politycznym. Pasjonował 
się ideą ":'olności i równości, był pierwszym, go
rącym boJownikiem o równouprawnienie kobiet. 
Wy.daje się to dziwne u autora subtelnych i wy·~ 
kwmtnych komedii psychologicznych, za jakiego 
przywykło się uważać Marivaux. 

Oto kilka znamiennych cytatów: 
Człowiek rodzi się zły. Tę przywarę przynie

sioną na świat należy tępić jak niebezpiecznego 
potwora. Uznaliśmy ją bowiem za niebezpieczne
go potwora odkąd człowiek zaczął prowadzić ży
cie społeczne. 

„Obserwator francuski" 
(Spectateur frani;ais) 

. ~ c.zego mogły ~op~owadzić takie rządy, gdzie 
istmeh tylko podh niewolnicy, którzy udawali 
ludzi wolnych i władca-hipokryta, który chciał 
uchodzić za zwolennika równości , będącej w rze
czywistości chimerą. 

„Uwagi o Rzymianach" 
(Reflexions sur les Romains) 

• 

Traktowałeś mnie jak biedne zwierzę i twier
dziłeś, że masz rację ponieważ jesteś silniejszy. 
Znakomicie. Tu znajdziesz silniejszego od siebie. 
Z kolei z ciebie zrobią niewolnika, powiedzą 
przy tym, że tak być powinno i zobaczymy co 
pomyślisz wtedy o takiej sprawiedliwości! Cier
piąc - staniesz się bardziej rozważny. Będziesz 
wied ział doskonale co to znaczy pozwoHć innym 
cierpi eć. 

Lepiej by s ię działo na tym świecie , gdyby 
tacy sami jak ty otrzymywali podobną nauczkę . 

„ Wy spa niewolników" 
(„L'ile des Esclaves") 

Ludzie nie żałują niczego człowiekowi, który 
posiada wszystko, nie dbają o tego, który ma 
niewiele i odmawiają wszystkiego temu, który 
nie posiada nic. 
Przeklęta cecha, która nie daje żadnego ucz

ciwego wyjścia biedakom i wydziedzicza dwie 
trzecie rodzaju ludzkiego z dóbr s tworzonych dla 
nich przez naturę . 

Arthenice : 

„ Obserwator francuski" 
(Spectateur franc;ais) 

Żyjemy od dawna pod władzą naszych tyra
nów. Mimo to jednak iż ucisk trwa tak długo -
nie stał się łatwiejszy do zniesienia; nie oczekuj
my, że mężczyźni zmienią się sami, niedoskona
łość ich ustaw daremnie ich oskarża, że wymy
ślili je bez naszego udziału . Nikt ich nie zmusza 
do przyznania nam równych praw, które nam się 
należą, zapomnieli nawet, że nam ich odma
wiają. 

Uznano, że nie mamy dość zdrowego rozsądku 
aby zająć się sprawami publicznymi - jakby to 
było zrozumiałe samo przez się i jak byśmy ni
gdy tego nie żądały. Wmawia się nam od ko
lebki: „nie jesteście zdolne do niczego, nie mie
szajcie się więc do niczego. Jesteście najlepsze 
wtedy, kiedy zachowujecie zdrowy rozsądek" . 



Mawiano tak naszym matkom, które uwierzyły 
i ciągle nam to samo powtarzają. Ręce opadają 
od podobnych kazań. Jesteśmy potulne, spokoj
ne - prawda, że nieraz z lenistwa - to też 
wodzi się nas jak stado owiec. 

Pragniemy brać udział we wszystkim, mie
szać się do wszystkiego, uprawiać - tak jak 
mężczyźni - wszelkie zawody. 

„Kolonia" 
(La Colonie) 

„Marivaux par lui-meme" 
Paul Gazagne 

Przekład - Danuta Piotrowska 
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Urodziła się w warszawie, ·ale · przez dłuższy 
czas związana była z Lodzlą. Tam ukończyła szkolę 

I tam od 10 roku życia rozpoczęła naukę gry na skrzyp
cach. W roku 1956 zdała maturę I uzyskała dyplom Liceum 
Muzycznego w klasie skrzypiec i dyrygentury. Potem 
zdała równocześnie na dw1e uczelnie: Wydział Filologii 
PolSkiej Uniwersytetu Lódzkiego 1 do PWST!F w Lo
dzi. Wybrała kierunek artystyczny i w 1960 r., po 
ukończeniu studiów, debiutowała w Teatrze im. Jaracza 
w Lodzi rolą Magdy w sztuce Roksandića „Ostrożnie 
z małżeństwem". Dalsze role to: Klara w „Zemście" 

Fredry, Blanka w „Poskromieniu zlośnicy" Szelcsplra, 
Jutka w „Noworocznym diable" Gay!rasa, Anna 
w „Geniuszu i szaleństwie" Dumasa-Sartre'a. Następnie 
próbowała sił w kabarecie piosenki. W 1962 r. zaanga
żowała się do Teatru Nowego w Lodzi I występowała 
tam przez trzy sezony wyłącznie w repertuarze współ
czesnym: m. in. w sztukach „Niepokój przed podró
żą" Broszkiewicza, „Garść plasku" Prze:fdz1eck!ego, 
„Drewniana miska" Morrisa, „Anioł na dworcu" Ab
ramowa. 

Przed przybyciem do Szczecina, Marta Szczepa
niak występowała gościnnie w Teatrze Ziemi Lódzkiej, 
grając Aldonę w „Konradzie Wallenrodzie". 

W Szczecln!e rozpoczęła rolą G~n~vi~ve w „Pa
ryżan!nle" Magniera. Pó:fniej grała Cnofilwą Zuzannę 

I Wiele Innych ról w sztuce Osieckiej „Niech-no tylko 
zakwitną jabłonie" oraz Rózię w „Dożywociu" Fredry. 

Przyjęło się, że jej emploi to „współczesna 

dziewczyna", a jednak największe sukcesy odnoslla 
dotychczas w sztukach klasycznych I stylowych, jak 
np. w pięknej roll Pazia w „Marti Stuart" Słowackiego. 



ZBIGNIEW 
WITKOWSKI 

Ukończył łódzką PWST 1 F w 1961 r. - Jednakże 

znacznie wcześniej debiutował na scenie teatru byd
goskiego (sezon 1955/56). 

Po dyplomie, zaangatował się do Teatru Bał

tyckiego w Koszalinie w okresie dyrekcji Tadeusza 
Aleksandrowicza. Występował tam w bardzo rótno
rodnym repertuarze: jako Filip w „Dożywociu" Fredry 
i jako Adaś w „Szatanie z siódmej klasy" Makuszyń
skiego, jako Poeta w sztuce Witkiewicza „W małym 
dworku" i - Torup w „Lecie" Rittnera, jako Klaudio 
w komedii Szekspira „Wiele hałasu o nic" i - Mąż 

w „Ich czworo" Zapolskiej, Jako Bukowicz w „Grze
chu" Zeromskiego i - Karol Grober w „Skandalu 
w Hellbergu" Broszkiewicza. 

Do Szczecina przybył w 1965 r. Pierwszą rolą 

w naszym mieście był Wiśniewski w „Sniadaniu, obie
dzie i kolacji" Szypulskiego. Pamiętamy go również 

jako Kosińskiego w „Zbójcach" Schillera. W komed11 
Marivaux występuje w roli Arlekln1. 

Jest znakomitym gawędziarzem, wyczulonym na 
komiczne aspekty codziennego życia, reprezentuje spe
cyficzny rodzaj humoru, co go predysponuje do ról cha
rakterystycznych. Dobrze się czuje w sztukach Stanisła
wa Ignacego Witkiewicza: grai w Teatrze „13 Muz" Cze
ladnika w „Szewcach" i Grilna w sztuce „Wariat i za
konnica". Lubi takte estradę. Amatorsko zajmuje się 

muzyką. 

Występował w epizodycznych rolach filmowych 
w „Szatanie siódmej klasy", w „Awanturze o Basię" 

i „Krzyżakach". 
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