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Sztuki radzieckiego dramaturga Leonida Zo
rina są znane w Polsce. Miesięcznik „Dialog" 
opublikował trzy utwory dramatyczne Zorina: 
„Dojrzeć w porę", „Przyjaciele i lata" oraz „Ko
medię rzymską". „Teatr Ludowy" opublikował 

komedię „Encyklopedyści" oraz fragmenty 
„Poczciwców". Ponadto „Poczciwców" zaprezen
tował słuchaczom polskim teatr radiowy, sztu
kę zaś „Dojrzeć w porę" grano na scenach kilku 
teatrów. Widzowie polscy oglądali film „Pokój 
przychodzącemu na świat" zrealizowany na 
podstawie scenariusza Zorina. 

Niedawno teatr akademicki im. E. Wachtan
gowa wystąpił z opracowaniem scenicznym no
wej sztuki Zorina - „Warszawska melodia". 
Obecnie znajduje się już ona w próbach w kil
ku · teatrach Polski. 

Redaktorka „Kraju Rad", Helena Zonina po
prosiła twórców „Warszawskiej melodii", dra
matUrga Leonida Zorina, reżysera Rubena Si
monowa, aktorów Julię Borisową i Michała 

Uljanowa, aby zechcieli opowiedzieć o pracy 
nad:. owym poematem dramatycznym o miłości. 

Leonid Zorin jest wyraźnie wzruszony. Nawet 
jemu, jednemu z najpopularniejszych dramatur
gów Moskwy, sukces ostatniej sztuki wydaje się 
wyjątkowy. Bilety na przedstawienie wyprze
dano już na dwa miesiące naprzód. Kierownik 
administracyjny teatru, który niejedno już wi
dział, łapie się za głowę: nie ma gdzie stawiać 
(właśnie „stawiać", nie „usadzać") ludzi, którzy 
chcą obejrzeć przedstawienie. „Takie zaintereso
wanie sztuką - mówi Zorin - nakazuje mi się 
wypowiedzieć dokładnie i szczerze, otwarcie". 

- Sztuka wykrystalizowała się nie od razu. 
Przez długi czas historia Heleny i Wiktora była 
czc:ścią biografii samego Wiktora bohatera cał

kiem innej sztuki. 

Kilka lat nie mogłem się do niej zabrać i do
piero wiosną ubiegłego roku zrozumiałem dla
czego. Pełne dramatyzmu losy tej miłości wy
magały osobnego potraktowania, oddzielnego 
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Helena - Gena Wydrych 

utworu, nie można było ich relacjonować, na
leżało je ukazać. Ukazać ich narodziny, rozwój 
i finał. Wybrałem formę swoistego duetu, zre
zygnowałem ze wszystkich innych postaci, aby 
skupić całą uwagę na dwojgu bohaterów. 

Nie mogę powiedzieć, że Wiktor i Helena są 
skopiowani dokładnie „z natury". Na utwór, 
który ma ambicje artystyczne, składa się wiele 
elementów - fakty i zmyślenia, a naważniejsze 
- świat duchowy sameao autora. Dopiero jed
nolity stop wszystkich elementów stwarza po
stać. 

„Warszawska melodia", to moje drugie spot
kanie z wachtangowcami. Pierwszym była praca 
nad „Dionem" („Komedill rzymską"). Reżyserem 
jej był takte Ruben Simonow. 

Mieliśmy dosyć czasu, aby się wzajemnie zro
zumieć i na ile mogę sądzić, zrozumieliśmy się. 
Wszyscy twierdzą, :i:e ,1Warszawska melodia" 
jest wielkim sukcesem wybitnego reżysera. To 
samo nale~y powiedzieć o moich serdecznych 
przyjaciołach Julii Borisowej i Michale Uljano
wie. Ci wybitni aktorzy nie wymagają żadnych 
pochwał. Jestem im głęboko wdzięczny za ich 
wspaniałą grę. 

Helena ... Chciałem poprzez jej postać wyrazić 
swoją gorącą sympatię dla Polski, niezwykłego 
kraju, jego narodu pełnego dumy, męstwa, jego 
ludziom pełnym pogody ducha, obdarzonym 
wspaniałym poczuciem humoru, niezwykłą mu
zykalnością.. . Z przyjemnością pisałem „War
szawską melodię", praca nad nią była dla mnie 
szczęśliwym okresem życia. 

Kraj Rad nr 19/1967 

5 



LEONID ZORIN 

WARSZAWSKA MELODIA 
przekład 

HANNA PIECZARKOWSKA I SIMA WIERNIK 

Obsada 

Wiktor - STANISŁAW JAROSZYNSKI 
Helena -GENA WYDRYCH 
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Reżyseria 

ZBIGNIEW MAK 

Scenografia 

EWA NAHLIK 

Opracowanie muzyczne 

GRZEGORZ KARDAS 

... 

Wiktor - Stanisław Jaroszyński 
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Inspicjent i sufler 
JADWIGA ŁUBIENIEWSKA 

Kierownik techniczny 
WALERIAN PRZYBYLSKI 

Brygadier sceny 
HENRYK CHRAPKOWSKI 

Oświetlenie 

TEOFIL SWIĄTEK 

Kierownik pracowni krawieckiej 
MIECZYSŁAW ARNDT 

MODESTA WROBLEWSKA 

Malarskiej 
WŁADYSŁAW GACKI 

Stolarskiej 
ANTONI TROJANOWSKI 

Fryzjerskiej 
STEFAN JENSZURA 

Rekwizytor 
TADEUSZ REICBERT 

Przedsprzedaż biletów w kasie „Orbisu", Aleje 
1 Maja 17, tel. 216-86. Zamówienia na bilety 
zbiorowe przyjmuje organizacja widowni - tele
fon 225-98. Cena Zł 1,-
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Cena zł 1,-

ZG RSW „Prasa", Bydg., zam. 3259, L -8/2209 


