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Premiera : 7 lipca, 1968 r.

ANTONI

SŁONIMSKI

OD ZINA

R

Komedia w 3 aktach

TESTAMENT DON KICHOT A
Primo:
Łatwo s ię

mnie nic

pozbędziecie.

Melodia, którą s i ę pa mięta,
Piosenka, której refren wraca,
Dowcip szyderczy, żart ulicy,
Rym celny, niespodziewana pointa,
T o moi wierni sojusznicy.
W starej po w ieści, czy w dramacie
Mój gest i głos mój rozpoznacie.
Poczciwy tmizm, banał znagla
Dreszczem przebiegnie wam po grzbiecie
Lub szlochem skoczy wam do gardła,
Łatwo się mnie nie pozbędziecie.

Secundo:
Um iera j;icy chce być nagi.
J c ślim był kiedy małoduszny,
Je śli zabrakło mi odwagi
C hcę zrz uc ić z siebie ciężar duszny,
Szpitalne z nóg odrzuc ić brudy:
Umiera ją c chce b yć nagi!

TOMASZ LEKCICKI
LU CYSIA, jego siostra
MARYSIA, jego córka
HANS
ROSENBERG
WOJEWODA
STAROSTA
LEBENBAUM
LEBENBAUMOWA
MICHAŁ

KACZULSKI
WANDA KACZULSKA

BOGDAN URBANOWICZ
MARYNABUCHWALDOWA
EWA SUZIN
ZBIGNIEW YOURIEVSKI
ROMAN RATSCHKA
J óZEF OPIEŃSKI
ROBERT OLEKSOWICZ
ANDRZEJ KAMIŃSKI
IRENA BRZEZIŃSKA
MICHAŁ KIERSNOWSKI
STANISŁAW ZI.Ę.CIAKIEWICZ

CHŁOP

BARBARA GALICóWNA
JóZEF BZOWSKI
ROBERT OLEKSOWICZ

DZIEWUCHA

*

PITUŁA

*

*

Rzecz dzieje się w wiejskim dworze. Lato 1933 r.
Scenografia :
TADEUS Z

Reżyseria:

O R ŁOWICZ

LEOPOLD KIELANOWSKI

Kier. sceny :

światła:

JAN SMOSARSKI

FELIKS STAWIŃSKI

Organizacja:
OLGA LISIEWICZOW A

Prapremiera odbyła się w Teatrze „Nowa Komedia"
w Warszawie w grudniu 1933 r.

MUSZĘ wyrazić osobistą wdzięczność pa nu dyr. Leopol-

dowi Kielanowskiemu za pomysł wznowienia i wystawienia komedii Słonimskiego „Rodzina" . Nie chciał
bym. aby słowa „osobista wdzięczność " były fałszywie
zrozumiane jako objaw pewnego rodzaju protekcyjności.
Po prostu uważam „Rodzinę"' za jedną z najlepszych komedii polskich i za najlepszą komedię polską 20-lecia.
Dodam, że choć nie mogę -- jak mówi poeta - „zło
żyć na to dokumentów" na żadnej sztuce nie byłem tyle
razy z rzędu , jak na „Rodzinie'". Pracę. która wypełniała
mi każdy dzień niemal od świtu i prawie do północy,
lubiłem i nigdy nie czułem zmęczenia. Ale czasem koło
ósmej wieczorem, m yśl że za kilka chwil mógłbym znaleźć się w teatrze i rozkoszować się kaskadą dowcipów
oraz grą najświetniej s zego jaki mo ż na wymarzyć zespołu.
była zbyt wielką pokusą nawet w obliczu wyładowanego
rękop i sami stołu redakcyjnego. Dlatego nie chciałem wyrzec się przyjemności choćby krótkiego uczczenia zarówno me ·~o przyjaciela Słonimskiego, jak jego arcydzieła.
które oś miesza w nieodparty sposób wszystkie aspekty
rasizmu.
Tak się złożyło, że wznowienie „Rodziny" zbiegło się
z 50-le: iem debiutu pisarskiego. ujawnieniem się Słonim
skiego jako poety; w maju 1918 r. ogłosił trzy Sonety
w Kurierze Warszawskim'', którego redaktor literacki
Zdzisław Dębicki otworzył ramy „Kuriera" najmłodszym
poetom, i to jak widzimy, niepośledniego gatunku.
1
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MARIAN HEA1AR

„ RO O Z I N An
Po trzydziestu

wieczorem. przyszedł A ntoni,
ze mną, pożartowali ś m y o tym
i owym, niedbale wyjął z kieszeni maszynopis, powiedział: .,Ch c ieliby ście to
zagrać ? " Poszedł za kulisy a ja przeczytałem „Rodzinę". Nie było w niej roli
dla Jaracza, Antoni pisząc m y'Ja ł o Junoszy . Jaracz tym bardziej się zapalił.
Dla Modzelewskiej był epizod, wł aśc iwi e
epizodzi k, ale Słonimski przyrzrekł , że
jeśli Marysia zagra, to on c oś j zcze dla
niej dopisze. a za każde przed stawienie
da jej nową d w uzłotówkę z okręcikiem.
Okazało się potem, że Stefan był jed yną.
najlepszą, niepowtarzalną obsadą w roli
Lekcickiego. a Marysia-K aczu lska stworzyła z epizodziku porywa jąco zaba wną
kreację . G rzym ała Sied lecki powiedział
do ni ej po premierze: „Co z ciebie bę
dzie za charakterystyczna aktorka! Nie
mogę się doczekać. kiedy się po ta rzejesz! "_
„Fi rma" szła jeszcze dzies i ęć tygodni.
tyle mieli ś m y czasu na próby. Przez dziesięć tygodni. po s ześć godzin dziennje,
próbowaliśmy „Rodzinę". szlifuj ąc tekst
jakby z diamentów.
z A ntonim w n aj bliższej
tej od codziennych s potk a ń.
od brid ż a i od tenisa, Zakopanego i „Adrii" , od spólnoty żartów i wzrusze ń. dziś
jesteśm y ba rdzo daleko od siebie,
tym
szczerzej i swobodniej mogę powiedzieć,
co w całej przejrzystości ujawniło mi się
teraz. że „Rodzina" była najlepszą sztuk ą
teatralnego dwudziestolecia niepodległ o
ści. Dwudziesto1ecie stworr.yło tylko dwie
sztuki prawdziwego. żywe„o teatru, teatru
współc zes nego.
zaangażowanego
we
ws półczes ności:
„Kordiana i Chama"
Kruczkowski ego i „Rod z inę ", tę stawi am
na pierwszym miejscu, dlatego że jest
komedią, tym najwyższy m. najtrudniejszym rodzajem teatralnym.
Wted y

byłem

przyjaźni ,

Londyn , maj 1968 r.

„

Kied y ś,

posiedzi ał

pięciu łatach,

znowu, po raz wtóry przeWtedy, byłem pierwszym który dostał do rąk egzemplarz jeszcze ciepły, nieobeschły z maszyny. Teatr „Nowa Komedia" był teatrem
Jaracza i Modzelewskiej, założyłem go z nimi i dla nich
dwojga, na otwarcie sezonu napisałem .Firmę". O sztukę
na otwarcie zawsze łatwiej niż o następną drugą z kolei,
ieszcze ważniejszą. Mieliśmy w rezerwie . , Moralność Pani
Dulskiej " z Jaraczem Felicjanem i Modzelewską Hanką,
ale nazwa „Nowa Komedia" jednak obowiązywała a tej
komedii nie było.
czytałem ., Rodzinę" Słonimskiego .

Trudno dziś przypominać, jak ożywczy,
jak odświeżający był dowcip i styl „Rodziny". jak wielu Judzi zachwycał, jak

wielu

oburzał, drażnił, prowokował,

poPoza słownym dowcipem tego najdowcipniejszego w Warszawie pisarza, z
tekstu sztuki raz po raz wystrzelał dowcip najwyż.szej teatralnej miary. dowcip
sytuacji i charakteru. Kiedy LekcickiJaracz pytał, poznawszy Kaczulskiego„To człowiek brutalny, ale ma charakter . . . czy to kt oś z rządu ?" odpowiadała mu burza radosnego śmiechu widowni. burza, która na premierze po stu
pró bach za s koczyła nas wszystkich. SieJa11ski w roli właściciela prnlni chemicznej był tak ś mie szny, tak zabawnie ordynarny, że niewinn e pytanie Ja racza nabierało genialnie komicznej złośliwości,
aż. zatykało widownię. Niewielu widzów
zdawało sobi e wtedy sprawę. jak głęboka
była w tej zabawie ideologia Słonim s kie
go. Był nią żarliw y , namiętny patriotyzm,
uwielbienie Po·!ski liberalnej. tolerancyjnej. sceptycznej, kpiącej, inteligentnej.
Polski króra byłaby „sanatorium " . uzdrowi skiem . domem wypoczynkowym dla fanatyzmów ze wschodu i zachodu.
rywał.

Niewiele widziałem przedstawie11 równie precyzyjnie wykonanych, w arcy rcży
serii Perzanowskiej, pod czujnym nadzorem a utora, w kapitalnej dekoracji Wła
dysława Daszewskiego, z genialnym Jaraczem, niezapomnianie śmies zn y m Sielańskim. z rozbawioną Modzelews ką i innymi. k ażd y m zna komitym w każd ej roli
rólce.
Próba wystawienia „Rodziny" w naszych warunkach teatru emigracyjnego
wydaje mi s ię jeszcze jedn ym ambitnym
ryzykiem Kielanowskiego i jego aktorów.
Udzi elmy im n a j życzliw szego poparcia .
J eś li ze.s pół emigracyjny potrafi przedstawić tylko wiernie, skromnie i zabawnie
trudny tekst Słonim s kiego, ju ż zasłuży
sobie na wdzi ęczność. Zdaje m i s ię , że
ile jest w Londynie młodzieży polskiej,
wszystka powinna zobaczyć to przedstastawienie. Więcej się zeń dowie o tym
co' my mieli, cośmy utracili. i z czego
wcią·ż mamy prawo być dumn~ . niż z
wielu uroczystych Akademi ...

