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sztuka w dwóch częściach 



ODEZWA ITI 

Stwierdzając, że sztuka teatru stwarza więzy między 
wszelkimi ugrupowaniami narodów dzięki władzy 

jaką sprawuje w interesie pokoju - Międzynarodo

wy Instytut Teatralny pragnie, aby raz do ro.ku 
wszyscy ludzie na świecie święcili wspólnie we wszy
stkich Językach i wszystkich formach dzień teatru, 
.iako dzień sztuki, która jest wyrazem uniwersalnym 
ludzkości. 

W tym dniu (27. III. 1962) wielki poeta francu~ki -
Jean Cocteau zwraca się do \Vas w Imieniu Między
narodoweg·o Instytutu Teatralnego. 

Dzięki szczególnemu przywilejowi teatru , zachodzi często taki para
doks, że historia, która się z biegiem lat zniekształca i legenda, która 
się z biegiem lat umacnia - odnajdują wspólnie prawdziwe istnienie na 
deskach scenicznych. 

Dobrze by to było, gdyby jakiś fakir przybywał hipnotyzować widownię 
teatralną, aby ją utwierdzić w przekonaniu, że ogląda przedstawienie 
wspaniale. Niestety taki fakir nie istnieje i dlatego dramaturg musi 
za pomocą swych skromnych środków wywołać zbiorową hipnozę i 
wciągać widownię w swoje marzenie, gdyż sen i marzenie udostępniają 
wszystkim, bez względu na zamożność, pewien rodzaj genialności. 

Teatr odwołując się do tego fenomenu domaga się jedynie od widza 
podatności niemal dziecięcej. gdyż najlepszą publicznością jest publicz
ność teatru lalek. Nasza publiczność osiągnęłaby równiez tę samą wy
soką umiejętność, gdyby zdołała pokonać upór pychy i umiała krzyknąć 
np. do Edypa: „Nie żeń się z Jokastą, bo to twoja matka". 

Nie wymagajmy jednak tak wiele. Albowiem w teatrze czasem się 
zdarza, że ogół widzów zrzeka się swej indywidualności na rzecz cudzej 
myśli, która przyjmuje za swoją i którą rozwija. ów zespół widzów staje 
się jakby jedną osobą. obdarzoną właśnie duszą niemal dziecięcą. Zo
stawia ona swoje odrębne sądy na przechowanie w szatni ufając, że je 
odbierze przy wejściu. 



Prawdziwy zachwyt nie rodzi się w zetknięciu z komunałem, wprost 
przeciwnie, powstaje przy podzielaniu cudzych myśli tak całkowitym, 
że każdy z nas jest skłonny uznać się za ich autora. 

Jest to więc kształtem miłości, bo to właśnie z miłości antagonizmy 
pobierają się ze sobą. Teatr więc mógłby posłużyć za dobry przykład tej 
osmozy, skoro naprawdę wielkim interpretatorem staje się w nim ten 
artyst:i, który wywołuje wrażenie, że improwizuje, że sam wynajduje 
sobie swój tekst; więcej, że wynajduje tekst i improwizuje na użytek 
każdego z nas. 

Nawet Francja, najtrudniej poddająca się uśpieniu n,ajbardziej przy 
swoim indywidualiźmie oporna wobec fenomenu hipnozy teatralnej, do
wiodła ostatnio w Teatrze Narodów, że odczuwa i głód, i pragnienie 
sztuki teatru, która nie kokietuje frywolnością. Najwybitniejsze zespoły 
zjeżdżają tu z arcydziełami w swojej narodowej mowie i tylko poprzez 
grę sceniczną umieją porwać~ własnym repertuarem publiczność, której 
się zdawało, że nie będzie zdolna zapomnieć własnego języka i własnych 
upodobań teatralnych, aby wzbudzić w sobie ciekawość poznania upodo
bań cudzych. 

Swiatowy Dzień Teatru wyznacza datę tych wielkich zaślubin - kiedy 
jerlność i wielość, świadomość i nieświadomość, postawy obiektywne i su
biektywne skfadają się na cudowne dzieło teatru, jednoczące wszystko. 

Ileż to głębokich rozterek dzisiejszego świata rodzi się z obcości 
umysłów, z muru nieznanych języków, które ogromna sztuka teatru po
stanawia zburzyć. 

Ludy świata, dzięki światowym Dniom Teatru będą mogły wreszcie 
zdać sobie sprawę z bogactw, które mają sobie nawzajem do ofiaro
wcinia i podjąć wspólną pracę w wielkim budownictwie pokoju. 

Nietzsche powiedział: „Idee, które zmieniają oblicze świata, drepczą 
na nóżkach gołębi". Być może, iż w ten sposób, który dotąd aż nazbyt 
często służył chęci przypodobani;:i się, młodzież będzie mogła korzystać 
z wszechnicy świetnej i żywej , dialogów z krwi i ciała. Znużeni nauką 
sprawia, że arcydzida tnq swoją przyrodzoną moc i popadają w omdlenie. 
Chciałbym jeszcze dorzucić: niektórzy ludzie sądzą, że technika zada 

teatrowi cios ostateczny. Nie podzielam tej opinii, a ponieważ Między
narodowy Instytut Teatralny upoważnił mnie do zabrania głosu w jego 
imieniu - wołam, jak się wołało niegdyś za naszych królów, tylko 
trochę zmieniając formułę: „Jeśli teatr umarł, to niech żyje teatr". 

.JEAN COCTEAU 

JERZY JĘDRZEJEWICZ 

ALEKSY ARBU ZOW I JEGO IRKUCKA HISTORIA 

Znajomość dramaturgii radzieckiej tudzież właściwa jej ocena zarówno 
pod względem czysto literackim jak i scenicznym w szerokich kręgach 
społeczer1stwa polskiego pozostawia dużo do życzenia. Złożyło się na to 
wiele różnych przyczyn, których nie sposób zanalizować w krótkim ar
tykule. Można jednak chyba uznać, że główną rolę grają tu zadawnione 
urazy i uprzedzenia, a pozatym - nasze gusty estetyczne i tradycje tea
tralne. Uprzed.zeó niełatwo się pozbyć, a upodobania niełatwo zmienić. 
VI dziedzinie sztuki, literatury i teatru zawsze byliśmy bliżsi Zachodu niż 
Wschodu. Z<chód przez długie wieki dostarczał nam, prawie wyłącznie, 
repertuaru teatr:ilnego i. co za tym idzie, kształtował nasz smak. Tak 
dzieje się poniekąd i teraz, chociaż pomiędzy nami a Zachodem wyrosła 
poko:źna bariera ustrojowo-gospdarcza. 

Nasza przynależność do bloku pai1stw socjalistycznych nakłada na nas 
;órozumiały (w naszym własnym interesie) obowiązek śledzenia wszelkich 
przejawów nie tylko postępu technicznego i organizacyjnego, ale i dorobku 
artystycznego narodow tworzących ten blok. A nasze położenie na gra
nicy dwóch wielkich form a cj i społecznych szczególnie skłaniać nas po
winno, abyśmy uważnie i sta rannie konfrontowali u siebie dorobek twór
czy jednej i drugiej strony. Niewątpliwie na tym zyskamy, zwłaszcza 
jeśli potrafimy zdobyć się na trzeźw;:i i trafną ocenę odnośnych zjawisk. 

Warto tu sobie uprzytomnie parę podstawowych rzeczy. 
Cech<; najistotniejszą dramaturgii, t a k zresztą jak i całej literatury ra

dziecldcj, jest jej zdecydowa ne i głębokie za a ngażowanie się w sprawę 
budowy nowego ustroju społecznego. Służebny charakter sztuki w ogóle, 
a wi ęc i teatru, w stosunku do tej sprawy stanowi tam postulat nie
wzruszalny. Nie został on bynajmniej narzucony pisarzom radzieckim: 
przyjęli go dobrowolnie, przyswoili sobie, żyją nim i d ają mu wyraz -
bezpośredni lub pośredni - we wszys tkim, cokolwiek tworzą. 

Nie trudno uprzytomnić sobie i zrozumieć. że z takiej postawy zasad
nicze.i wynikają dwie ważne konsekwencje: po pierwsze. dramaturgia 
radziecka stara się oddziaływać na widzów wychowawczo (i to nie tylko 
w sensie ideowo-politycznym, ale i moralno-etycznym); po drugie zaś 
dramaturgia ta wyraż.a optymistyczny pogląd na świ a t. stara się wpoic 
w ludzi przekonanie o możliwości pomyślnego rozwiązania najważniej
szych problemów ludzkiej egzystencji. 

Nie do pomyślenia są t a m dzieła z zakresu tzw. „czarnej literatury" 
czy t e ż „li tera tury rozpaczy". Należy s ądzić, że gdyby nawet jakaś s·ćtuka 
w tym rodzaju znalazła się przypadkiem na scenie któregoś z teatrów 
radzi eckich, publiczność po prostu by jej nie zrozumiała albo nawet 
uznała za prowokację i wygwizdała: widzowie radzieccy, niemal od pół 
wieku kształceni na rodzimych wzorach dramatopisarskich, wyrobili sobie 
inny gust, a żyjąc w odmiennych warunkach, niż ludzie świata zachod
niego, wytworzyli inną filozofię życiową. 

Z drugiej jedak strony widzowie krajów kapitali stycznych, o ile nie są 
:'_wiadomymi i zdecydowanymi sympatykami ustroju radzieckiego, nader 
krytycznie przyjmują sztuki radzieckie: razi ich tendencyjność i marali-



zatorstwo tych sztuk. Na przedstawiane w nich sytuacje patrzą poniekąd 
jak na obr <:. zki z życia mieszkańców innej planety. A ponadto we wszy
stkim węszą agitację i propagandę. 
Można sobie wyobrazić, jak dalece różne poglądy na sztukę . ~ceniczną 

~.ostały wypowiedziane na ostatniej międzynarodowej konferenci1 teatral
nej, która odbyła się w r . 1959 w Helsinkach. Wzięli w niej ud~iał przed
stawiciele krajów zarówno socjalistycznych, jak i kapital!stycznych. 
W imieniu pisarzy zachodnich przemawiał (znany dobrze i u nas) dra
maturg Ionesco. Powiedział m. in.: „Utwór dramatyczny jako taki po-· 
winien być wolny od jakiejkolwiek świadomej dążności dydaktycznej. 
Teatr powinien przedstawiać życie„. nie może on służyć żadnym okre
ślonym celom ... " 

Sta nowisko takie oznacza zupełną autonomię sztuki, odgrodzenie się od 
wsze:kiej polityki, a nawet od najszerzej pojętej ideologii. Należy dodać, 
że w sprawach formy Ionesco jest zwolennikiem rozbicia wszelkich do
tychcLasowych kanonów: głosi w teorii i stosuje w praktyce zasadę zu
p,·lnej wolności artysty w doborze środków wyrazu. 

Po tym wstępie można iuz z grubsza naszkicować sylwetkę Aleksieja 
Arbuzowa, jednego z czołowych dramaturgów radzieckich, autora sztuki 
pt. „Irkucka historia". 

Nazwisko tego autora znane jest w Polsce nie od dziś. Wystawiano tu 
jego „Tanię" i „Lata wędrówek". 

Arbuzow od początku swojej ka riery literackiej pozostaje wierny dra
matopisarstwu. Uprav..ia tylko ten rodzaj twórczości. Sztuki jego, gry
w a ne we w szystkich niemal teatrach Związku Radzieckiego, mają usta
loną renomę: publiczność radziecka lubi Arbuzowa. 

Pisarz ten szczegó!nie upodoba ł sobie tematykę n:oralno-obyczajową. 
Interesują go najintymniejsze doznani a i przeżycia uczuciowe ludzi, ich 
sprawy najbardziej osobiste. Utwory swoje często nasyca liryzmem. Nie
obcy jest mu humor - powściągliwy, czasem zbliżony do ironii, ale do
broduszny : rzec można humor ludowy, jednak przepuszczony przez filtr 
dobrego smaku i wystylizowany po literacku. 

Nie byłby Arbuzow pisarzem radzieckim, gdyby nie stawiał sobie ce
lów takich, j:okie przyświecają wszystkim innym pisarzom Kra ju Rad. 
J on również stara s ię dziełami swoimi oddzi aływać na współrodaków 
w sensie wych0wawczym, wskazując im od powiednie normy postępowa
nia, da."ąc przykład czynów niezgodnych z etyką społecze ilstwa budują
cego komunizm . 
Pamiętny jednak na sz t :c nd .~rnwe hasło estetyki radziecki€j, hasło 

realizmu, zawsze dba o naj da'.e i posunięty autentyzm osób działających 
i sytuacji czy perypetii dramatycznych. 
Cechą charakterystyczną i niezmienną wszystkich sztuk Arbuzowa jest 

to, że ich tematyka, nawet naibardziej kameralna i prywatna, zawsze 
się jednak łączy z tłem o wieie szerszym, z tłem życia społecznego, i w 
j :o kiś sposób zawsze przekazuje nam poglądy autora na sprawy ogó,lne, 
ważne nie tylko dla jednostek, ale i dla całej ziorowości. 

Arbuzow pokazuje życie nie sposobem pe noramy, jeśli się tak można 
wyrazić. ale fragmentarycznie. poniekąd n awet jakby w kalejdosk0pie; 
przedstawia je poprzez ściśle osobi ste doznania bohaterów; świat ze
wnętrzny odbity jest w ich świecie wewnętrznym . Zjawiska społeczne 
stają się cząstką prywatnego życia osób działających w sztuce. 

Il 

Idea kolektywu jako czynnika podstawowego w życiu społ~cznym i. gra
jącego rolę nadrzędną, a nawet opiekuńczą_ w _st_os:inku ?o iednost~1 sta
nowi, jak wiadomo, aksjomat moralny radz1eck1eJ filozofii społ_ecznei,. a co 
za tym idzie - literatury. W tym punkcie również dramaturgrn radz1ec~a 
różni się zasadniczo od dramaturgii świata kapitali styc~n~go: _w tei. 
ostatniej jednostka i zbiorowość traktowane są (~ rz_adk1m1 wy,Jąt.ka~1) 
jako zjawiska opozycyjne, znajdujące się w stanie ciągłych konfhktow. 
War~o o tym pamiętać. 

/,_ .. -· 

w „Irkuckiej historii" znalazły jaskrawy wyraz wszystkie charaktery
s tyczne cechy twórczości Arbuzowa. 
Główną bohaterką sztuki, formalnie biorąc , jest Wala. Bohaterem jest 

także Sergiej (będący niejako nosicielem myśli i i deałów autora). Ale 
widzimy tu również bohatera zbioroweg?: jes~ nim _kolekt;rw -:- zał~ga 
wielkiej koparki. Zycie każdego z członkow te.1 z~łog1 splec10n~ .1est me
rozerwalnie z jej życiem. Ba, dopiero wtedy n o b1 er~ s~nsu, k~edy prze
staje być sumą wysiików skierowanych do _za~pokoJema osob1st;rc~ po
trzeb i zachcianek, kiedy zaczynają mu przysw1ecać szersze, wzmosleisze 
cele, kiedy przenika je troska o sprawy realizowane wspólną pracą 
gromady. 

Kolektyw - załoga koparki - od grywa doniosłą? .de~yd.uj_ącą .ro~ę w ~Y~ 
ciu Wali: przygarnia ją po śmierci Sergieja, umozliw1a JeJ za.ięc1e takt~J 
pozycji społecznej, dzięki której Wala zyska nie tylko śr?dki utrzymama 
dla siebie i dla dzieci, ale również głębokie zadowoleme moralne, po
czucie wartośc i osobistej. Zwycięstwo tej idei, której na imię: solidarność 
społeczna - stanowi najpiękniejszy a kcent sztuki Arbuzowa. 

Idea ta - nie tylko uczucie dla Wali - każe Wiktorowi powróc ić d? 
kolektywu i trwać razem z nim w ciężkiej, nicustępli~e~ ~racy. Ta tez 
idea pozwala ludziom o słabych ch arakter ach przezwyc1ę_zac. własne s_ła
bcści a ludziom silnym i mężnym (jak Sergiej) - wznos ić się do wyzyn 
bohaterstwa. 

Irkucka his toria" jest sztuką budząc ~ e;łębokie refleksie. Sztuka ta 
sklania do myśli o problemach dla czlowi„ka naii ~totnieiszych, t ~ kic~ 
jak indywi dualizm i kolektywizm, pesymi~m i op_ty1!11zm. \yart? wm~n~c 
w jej tre·ść i przyjrzeć się ciekawym obrazom zycia radz1eck1ego, Jakie 
nam pokazuje autor. 

Trzeba też zwrócić uw<i gę na nowatorską formę tej sztuki. Arbuzow 
zdecvdowan ie wykroczył tutaj poza kanony starej dramaturgii . Zerwał 
z k;nsekwentną zasadą chronologii w przed stawieniu wydarzeń , składa
j cych się na fabułę utworu (sztuka zaczyna się i kończy tą samą 
·sceną). Wreszcie wprowadził do akcji chór (na"".'iązu,iąc tym niejak.o ?o 
tradycji dramatu antycznego) i nadał w ten sposob szt:ice _walory .ep1.ck1e, 
co ogromnie wzbogaca .ie.i wy az estetyczny, autorowi zas u~atw1a. inte
lektualny i emoc,ionalny kontakt z widownia. Dzięki temu w:ct.owm ;:i _po
niekąd współtworzy wraz z autorem i reżyserem kształt scemczny d ziela. 

Jerzy Jędrzejewicz 



MAŁA KRONIKA 
ŻYCIA TEATRU 
W GNIEŹNIE (2) 

22 listopada 1961 roku na scenie Państwowego Teatru im. Aleksandra 
Fredry odbyła się polska prapremiera sztuki irlandzkiego dramatopisarza 
Johna Millingtona Synge'a Cudowna woda (The well of the Saints). Po 
premierze prasowej (26. XI. 1961) w hallu obok szatni w gmachu Teatru 
odbyła się dyskusja na temat sztuki Synge'a i jej inscenizacji. W dyskusji 
wypowiadali się widzowie i działacze teatralni, rozmowę prowadził re
daktor dwutygodnika Teatr Andrzej Wróblewski z Warszawy. 

29 listopada na zaproszenie Dyrekcji Teatru i Zarząd u Towarzystwa 
Miłośników Teatru w Gnieźnie tłumacz Ostrowskiego, Goldoni'ego Lessin
ga i inn. Jerzy Jędrzejewicz z Warszawy wygłosił w Domu Kultury przy 
ul. Dąbrówki odczyt na temat najbliższych perspektyw teatru europej
skiego; 30 listopada tłumacz Irkuckiej historii mówił w gronie pracowni
ków Teatru o sztuce Arbuzowa na tle najnowszej dramatur1:-ii radzieckiej. 

2 grudnia w programie imprez artystycznych organizowanych w związ

ku z V Ogólnopolskim Konkursem Młodej Poezj i odbył się w poznańskim 
Klubie Studentów Odnowa pokaz gnieźnieńskiej inscenizacji Odwiedzin 
o zmroku Rittnera; w tymże programie Państwowy Tea tr Ziemi Lubuskiej 
w Zielonej Górze prezentował w poznańskim Domu Drukarza prapre
mierę sztuki Drozdowskiego Kondukt, a Teatr „5" pod kier. Stanisława 
Hebanowskiego - inscenizację di a log u Platona Eutydem (w Odnowie). 

Tegoż dnia w Pleszewie odbyło się spotkanie kierownictwa i zespołu 
Teatru im. AJ. Fredry z widzami. Po rozmowie n a temat . zadań i pro
gramu dzi a łalności sceny gnieźnieńskie.i oraz celów Towarzystwa Miło
śników Teatru w Gnieźnie biorący udział w spotkaniu dyskusyjnym wi
dzowie pleszewscy obejrzeli Późną miłość Ostrowskiego w wykona niu 
gnieźnieńskiego zespołu teatralnego. 

Dyrekcje Teatrów im. Al. Fredry w Gnieźnie i Ziemi Lubuskiej w Zie
lonej G 6rze uzgodniły ze sobą stałą wymianę przed stawień: 9, 10 grudnia 
teatr nasz wystawił na scenie zielonogórskiej Cudowną wodę Synge'a, 
a 10 grudnia ub. r. zespół zielonogórski grał na scenie gnieźnieńskiej 
przygotowany na obchód X-lecia Teatru Ziemi Lubuskiej Żywot Józefa. 

12 grudnia odbyło się spotkanie kierownictwa i zespołu Teatru im. 
AJ. Fredry z widzami - tym razem kościańskimi. W spotkaniu wzięli 
udział Dyrektor i Kierownik Artystyczny Teatru oraz Prezes Towarzy
stwa Miłośników Teatru w Gnieźnie. Po spotkaniu dyskusyjnym widzo
wie obejrzeli Pana Jowialskiego Fredry w wykonaniu gnieźnieńskiego 
zespołu teatralnego. 

• 

PAŃSTWOWY TEATR im. AL. FHEDHY w GNIEŻNIE 
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Magda Radłowska 

Feliks Woźnik 
Tadeusz Wieczorek 
Kazimierz Sulkowski 
Krystyna Horodyńska 
Zygmunt Wacławek 

OSOBY 

MAJ A 
N I UR A 

Barbara Zajączkowska 

Barbara Martynowicz 
PIELĘGNIARKA i GŁOS KOBIECY Halina Łuszczewska 
K O B I E T A Helena Drzewiecka 
MĘŻCZYZNA i PRZECHODZIEŃ Władysław Szypulski 
II MĘŻCZYZNA Harald Klemenz 
I CHŁOPIEC Jacek Żuralski 

II CHŁOPIEC 
ANTON 
LE RA 

Sylwester Banaszak 
Hilary Kurpanik 
Alina Obi.ctniak 

Inscenizacja reżyseria A L I N A o B I D N I A K-

s c e n o g r a f i a lUARJAN IWANOWICZ i JOZ EF KALISZAN 

M u z y k a R y s z A R D G A R D o 
Współpraca choreogra f . M A G D A R A D Ł o w s K A 

A s ysten c i reżysera BARBARA MARTYNOWICZ i KAZIMIERZ SULKOWSKI 



Inspicjenci 

Sufler 

SYLWESTER BANASZAK 
HARALD KLEMENZ 

LEOKADIA SZAJDA 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Kier. techniczny 

Prac. kraw. - męska 

Prac. kraw. - damska 

Prac. fryzj . -perukarska 

Prac. stolarska 

Prac. malarska 

Prac. tapicerska 

Prac. ślusarska 

Rekwizytor 

Oświetlenie 

Brygadi er 

Kier. adm. zespołu obj. 

J ÓZEF POLEROWICZ 

STANISŁAW PARULSKI 

KAZIMIERA KOSMACZEWS KA 

ALFRED SZABLEWICZ 

WITALIS STRZELECKI 

TADEUSZ BIAŁKIEWICZ 

JÓZEF BIAŁCZYK 

FRANCISZEK OSIŃSKI 

LEON WOLNY 

STANISŁAW BUDZYŃSKI 

SZCZEPAN KASPRZAK 

MELANIA MASNA 

21 grudnia tea trolog St ani sław Heba nowski, na za proszenie Kierowni
ctwa Bibli oteki Miej skiej w Gnieźnie , wygłos ił odczyt na tema t aktu
alnej sytuac.ii i perspektyw teatru europejskiego. Odczyt odbył się 
w Domu Kultury przy ul. Dąbrówki. 

7 stycznia 1962 roku odbyło się kolejne spotkanie Teatru z wid zami 
w Pile. W spotkaniu wzięli udział Przewodniczący Prezydium Miej skiej 
Rady Narodowej Stani s ław Maciej ski i I Sekretarz KM PZPR Edward 
Zimmer, Prezes Towarzystwa Miłośników Teatru w Gnieźnie m gr Broni
s ł aw Jasiński , przedstawicele kierownictwa i zespołu Tea tru im. Al . Fredry 
i inn. W progr amie „spotka nia" zespół teatralny przed s t awił insceni zację 
Odwiedzin o zmroku Rittner a . Spotk ani e odbyło s i ę w Klubie przy Pil
skim Domu Kultury . W wyniku rozm ow y z wid zami p os ta nowiono przy
stąpić do organizacji Koła Miłośników Teatru w Pile. 

27 stycznia odbyło s i ę setne przeds tawienie komedii Al. Fredry Pan 
Jowialski. Przed stawienie to miało cha rnkter uroczysty. Zostało ono zor
ga nizowane w Obornikach . Do dnia 27 s tycznia 1962 roku spektakl fr ed
r ow ski obe.i rza ł o 32.696 widzów. K om edi a Pan Jowialski pozostaj e w re 
pertuar ze T e·a tru . 

3f1 styczni a Hl62 r oku w gnieźnień skim Kl ubi e Woj ~k owy rn zo s ta ł o zor
_r:a nizowa ne kole.ine spotkani e Teatr u z widzami . W cz2s ie spotkania 
wyst awiono Odwiedziny o zmroku Rittner a . 

Na uroczystość obchod u XX-lecia PPR a ktorzy T ea tru im· AL Fre'i r y 
Wirgiliusz Gryń i Wik tor Żeromski pr zygotow ali program pt. Chwała 
Zołnierzom Partii. I prezentacj a p rogramu od byhJ i 14 s t yczni ;.i l f'62 r. 
Następni e, do ko!lca s tycz ni a 1962 r„ p ro,!!:ra m ten zos ta ł nowtó ·zony 10 
razy. !VI. inn . w częś ci artystycznej Ak;:idemii Ccntr <1 lne j w Gni eźniP.-, 
zor ganizowa nej w gm ;ichu Tea tru ku czci X -l eci a P P FI . 1 l ut e~o l fl6 2 r . 
Na Akad em ii wys ta pił poza t ym chór żeński Techni k um Ekonomicznego 
i a k torzy Teatru: Krys tyna Horody ńska . Barbar a z a ·a czkowska , Hil a ry 
K urpanik , T ad eusz Wieczorek i J ace k ? ura lsk i, któr zy r ecytowali poem at 
!V1aksyma G orki ego Pieś1i o sokole i wężu w opracow a niu reżyserskim 
Aliny Obi dni ak. 

24. II. 1962 r. o ~!był a s i ę w P il e p r emiera Kaprysów Marianny 
/\.. Musseta. 

25. II. 1962 r. w Pile powołano do życi a Kołu T ow a r zystwa Miłośników 
Tea tru. 



GŁOSY - głosiki - GŁOSY - głosiki - GŁOSY - głosiki - GŁOSY 

... Teatr Gnieźnieński wykazuje się często ambitnymi poszukiwaniami, 
jak to miało miejsce niedawno z PERYKLESEM Szekspira dotychczas u 
nas nie granym. Ostatnio sięgnięto odważnie po niełatwą sztukę .J. M. Syn
ge'a CUDOWNA WODA. Gnieźnieńskie przedstawienie reżyserował zna
ny reżyser radiowy Zbigniew Kopalko - jednocześnie tłumacz tej sztuki. 
CUDOWNĄ WODĘ pokazał teatromanom jako swoistą ba!kę. Główny 
akcent położył reżyser na słowo. 

W gnieźnieńskim przedstawieniu należy odnotow<ić jako duży p1us 
piękną muzykę Witolda Rudzińskiego i ciekawe ujęcie najważnicj s cych 
ról. Szczerze pogratulować trze ba Joa nnie Jarzębskiej w roli nicwi-'omej 
Mary i Tadeuszowi Wieczorkowi kreuiacemu rolę jej męż ;1. 

Sztuka życzliwie przyj ęta przez publiczność f'. nieżnień s ką , na pcw'1o 
spotka się z uznaniem podcza s objazdu ... 

(TEM, I 1 u s t r o w a n y K u r e r P o 1 s k i nr 298, 
Bydgos~cz 19. XII. 1961 r.) 

... Co pewien czas pojawiają się w wielu miastach województwa, równiez 
w Zielonej Górze, afisze oznajm1a1ące gosc111ne występy Teatru im. 
Al. Fredry z Gniezna. Tym razem goście przywieźli dwa sp2ktakle : 
PANA JOWIALSKIEGO Fredry w reż. dyr. Ani szc;:enko oraz CUDOWN1\ 
WODĘ irlandzkiego kl a syka J. IV!. S ynge'a, sztukę tłumaczoną i reżyse
rowaną przez Zbigniewa Kopalkę. 

PAN JOWIALSKI cieszył się dużym powodzeniem. W tereni e komplety . 
Polska prapremiera CUDOWNEJ WODY pokazana w Zielonej ,órze. 
choć pod względem frekwenc.ii nie zawiodła (Teatr gnieźnieils ' i m<• 
swych wiernych wielbicieli), jednak za artystyczne wydarzenie uznać jej 
nie można. Dlaczego'? 

Czytamy w programie, iż CUDOWNA WODA jest b 'l jką, w którci st y
k amy si ę ze światem pi ęknym i zdrowym, ze światern okrutny m, O"i\ Z 

;;wia tem bólu i marzenia. Tymczasem t r udno, przynajmniej n a pod st:lwi e 
tego, co zobaczyliśmy, uznać np. Timm y Kowal a za okrutnika, a po
st2.wy obojga ślepców za słu szn ą . 

... Raczej wszystko w skazuie na to, że po prostu wygodniei i le!Jiej, 
p ::t rze boh<1terów iest żyć .i <iko żebr :' kom. A więc wybór _iak najbardz; „ ; 
z pozycji oportunistycznych. Trudno im wobe · tego współc zuć, a jeś ' i 
tr•k , to Flbo przewci rtościowciły si ę niek tóre poi ęci;1, albo chybiła insce
nizacia. Sądzę , że ractej to d ru17ic. 11/ioże 0 dyby całą rzec7. p0tr '1 kt0wać 
w baśniowym wymi <irze. więcej zar;rać na półton<1 Ch, spotę ~.owa ć nt-110-
sferę baśniowości „lekką" scenografią, bylibyśmy bliżej 2utora konflik
tów, kt6re chciał nam przedstawić.„ 

(iws) G a z e t a Z i e 1 o n o g ó r s k a nr 294, 
Zielona Góra 12. XII. 1961 r.) 

Andrzej Wróblewski 

Skoro o sprawach poważnych mowa - za notujmy dobry spektakl 
CUDOWNEJ WODY Synge 'a w Tea trze im. Al. Fredry w Gnieźnie. Do
bry i jako wybór pozycji repertuarowej (sztuka nie grana jeszcze na 

scenach polskich) i jako realizacja. Utwór mimo wyraźnych wpływów 
symbolizmu ma wiele związków z Becketem. Jest gorzki i okrutny. Ale 
zapładnia myślowo widza. Zwłaszcza. że dobra realizacja (Zbigniew Ko
palko) uczytelnia metaforykę sztuki. Ładną robotę aktorską pokazali: 
Tadeusz Wieczorek (Martin Doul), Joanna Jarzębska (Mary Doul) i Ka
zimierz Sułkowski (Timmy Kowal). Scenografię opracowała Jadwiga 
Pożakowska . 

(P r z e g 1 ą d K u 1 t u r a 1 n y, nr 49, Warszawa 7, XU. 1961 r.) 

W. Burtowy i R. Danecki. 

. .. CUDOWNA WODA irlandzkiego dramaturga J. IVI. Synge ... została 
różnie przyjęta. Sama fabuła - cudownie uleczeni ślepcy, poznawszy 
brutalność świata i brzydotę starości, wolą dalej żyt' w swoim kalectwie 
- d awała szanse wypunktowania pewnych uogólnień filozoficznych. Uto
m;ły one w gadulstwie tekstu. Widocznie reżyser Zbigniew Kopalko zląkł 
się wprowadzenia skrótów do tłumaczenia Zbigniewa Kopalki: akcji 
dramatycznej starcza akurat na jeden akt. Dziwne też, że reżyser będąc 
jednocześnie tłumaczem sztuki, a więc znając wszystkie jej treściowe 
podkłady, pozwolił aktorom na tak powierzchowne odczytanie treści -
zupełnie zagubiła się ironia i sarkazm utworu, napisanego przecież przez 
prekusora i rodaka Becketta ... 

(E x p r e s s P o z n a i1 s k i, nr 20, Poznaf1 24. I. 1962 r.) 

Gazeta Poznańska (red.) 

.„Obszerna recenzja z CUDOWNEJ WODY ukazała się w G a z e c i e 
P o z n a ń s k ie j dnia 12. XIJ. ub. r .. to znaczy wkrótce po gnieź
:iień,kiej premierze. P.mbitne to przedstawienie wzruszającej i przejmu
Jącej w swej okrutnej prawdzie sztuki mało u nas znanego klasyka 
irl<rndzkiego spotkało się z bardzo serdecznym przyjęciem publiczności 
poznańskie-j ... 

(Poznań, 24. I. 1962 r., nr 20) 

SPÓR O CUDOWNE UZDROWIENIE 

Sztuki Synge'a nie są często grywane w Polsce. Nieliczne próby wpro
wadzenia ich na naszą scenę (Katowice, Nowa Huta) nie utarły dla n!ch 
drogi. A szkoda. Bo mimo że twórczość jego należy do fin de siecle'u, 
zachowała zadziwiającą świeżość myśli. Jego CUDOWNA \\'ODA (THE 
WELL OF TI-IE SAINTS), wystawiona po raz pierwszy przez Teatr im. 
Al. Fredry w Gnieźnie, zdradza o wiele bliższe pokrewieństwo z innym 
Irlandczykiem - Beckettem, niż z Maeterlinckiem, którego twórczość 
miała poważny wpływ na Synge'a. 
Są to dzieje pary ślepców, którzy odzyskują wzrok dzięki cudownej 

wodzie, podanej im przez wędrownego świętego. Konfrontacja świata rze
czywistego z ich dotychczasowym obrazem świata wywołuje rozczaro
wan~e,. przechodzące w przerażenie brutalnością normalnych, widzących 
ludzi. Na s.zczęście działanie wody ustaje i ślepcy wracają do poprzednie
go stanu. Zadna siła, żadne namowy nieludzkiego świętego, który w swe.i 
pobożności widzi w ic.h uporze tylko grzech śmiertelny, nie mogą ich 
nakłonić do powtórnego poddania s ię cudownej kuracji. Jedno z nich, 
udając strach przed gniewem świętego, zbliża się do niego, chwyta dzban 
z wodą i wylewa cudowny lek, by nikt już nie mógł zostać w ten spo
sób „uszczęśliwiony". 



Jest to sztuka okrutna i gorzka, podobnie zresztą jak twórczość innych 
Irlandczyków, nie tylko Becketta. Jest przy tym bardzo współczesna 
w wyrazie, poetycka. Ale na scenie gnieźnieńskiej przeroawiała przede 
wszystkim warstwa realistyczna. TCJk przynajmniej ustawił rzecz Zbigniew 
Kopalko, który przełożył sztukę i wyreżyserowa ł ją. Mary Doul (bardzo 
subtelnie zagrała tę rolę Joanna Jarzębska) i Martin Doul (Tadeusz Wie
c:zorek) byli naprawdę przerażeni światem, w który wkroczyli po cu
downym uzdrowieniu, brutalnością ludzi, wyraziście podaną przez Timmy 
kowala (Kazimierza Sułkowskiego), którzy - jak się okazuje - kpili ze 
ślepców, pod pozorem chęci osłodzenia im kalectwa. Ale realizm, z jakim 
została ukazana ta sztuka, nie przeszkadza wcale w odczytaniu jej me
taforyki. Mimo że wielu postaciom, zwłaszcza wędrownemu świętemu, 
brakowało środków do pełnego zarysowania roli. 
Chociaż nie wszyscy aktorzy potrafili udźwignąć swoje role, jest to 

spektakl do bry. W rozwoju artystycznym sceny gnieźnieńskiej stanowi 
on dalszy krok naprzód. l chyba rację miał teatr tocząc o tę pozycję 
dość długi i uparty spór. Przedstawienie to bowiem, jak miałem okazję 
przekonać się w czasie dy~kusji z publicznością po spektaklu, ożywia 
widza intelektualnie. wytrąea go z pozycji biernego konsument<i, u<ikty
wnia. A o to przecież chodzi w tea trze również. 

(Dwutygodnik T e a t r, nr 1. Warszawa 1-15 stycznia 1962 r.) 

Feliks Fornalczyk 
... W czasie, kiedy teatr poznański przebywał w Czechosłowacji, przez 

sceny naszego miasta przewinęły się z gościnnymi przedstawieniami 
teatry z Koszalina, Gniezna i Kalisza. 

Z przedstawień naszych gości widziałem tylko spektakl CUDOWNEJ 
WODY irlandzkiego dramaturga Johna Millingtona Synge'a, przygotowa
ny przez teatr w Gnieźnie. Jest to prapremiera polska. Tekst zmarłego 
w roku 19J8 Irlandczyka przełożył Zbigniew Kopalko, który jes t również 
reżyserem gnieźnieńskiego przedstawienia . Sam Synge, który otrzymał 
przydomek irlandzkiego Szekspira, godzien jest uwagi. 

W CUDOWNEJ WODZIE podobał mi sic; szczególnie pomysł sztuki. 
Główne role powierzy ł tu Synge oriemnialemu małżeństwu żebraków, wc;
drujących po świecie, ale jednocześnie odizolowanych od świata zasłoną 
ślepoty. W tej sytuacji dochodzi w sztuce do szczególnej roli wewnętrzne 
przeżycie bohaterów, świat urojeó , świat wyobrażeń o kształtach. któ
rych nie mogą sprawdzić własnymi oczami. 

Stają się prze-to przedmiotem igra szek lud zi zdrowych i próżnych, 
którzy z kalectwa ociemniałych czynią sobie wesołą zabawę . Pomysł 
Synge'a polega więc na wprowadzeniu na scenę pozbawionych wrażli
wości prostaków i nieszczęśliwych biedaków, którzy mają ponad miarę 
rozbudzoną wrażliwość . Stwnrza to dodatkowe, dramatyczne powikłania, 
które posłużyły autorowi do skonstuowania intrygi szutki. 

CUDOWNEJ WODY Synge'a nie sposób brać dosłownie. Jest to bo
wiem baśniowy moralitet. Tak też potraktował spektakl reżyser Zbigniew 
Kopalko, który starał się nailać przedstawieniu charakter poetycki, wzru
szający szczerością przeżyć bohaterów, urzekający grą nastroju i pro
stotą środków wyrazu ... 

(G ł o s W i e 1 k o p o l s k i, Nr 19, Poznań 23. J. 1962 r.) 

Feliks Fornalczyk 
... Fardzo niefortunnie dobrał teatr gnieźnieński swoje premiery na po

czątek obecnego sezonu. Bo cóż mogliśmy widzieć? CUDOWNĄ WODĘ 
Synge'a, której prerypetie sceniczne sprawiły zawód i daleko odbiegały 
od szumnych zapowiedzi... 

(G I o s W i e 1 k o p o 1 s k i, Nr 30, Poznań 4. II. 11962 r.) 

... Te~tr w Gnieźn~e ma za swego patrona Aleksandra Fredrę. Oddaje 
mu tez co rok nalezny hołd, otwierając każdorazowo sezon jedną z jego 
sztuk. Ale. chyba dobrze, że ambicje tej sceny wykraczają poza orbitę 
naszego wielkiego .i _jakże często grywanego klasyka. Ze teatr ten sięga 
do teksto"':" trudmeJszych, prowokujących do myślenia i nieogranych. 
To miara Jego szacunku dla gnieźnieńskiej publiczn::iści... 

(Jerzy Korczak, Ambicje w cieniu katedry, N o w a K u 1 t u r a, 
nr 7, Warszawa 18. II 1962 r.) 



W REPERTUARZE 

ALEKSANDER FREDRO 

komedia w 4 aktach 

ALFRED DE MUSSET 

I( łl J) rysy~ Niaria1111 )T 

komedia w dwóch aktach 

W PRZYGOTOWANIU 

WILIAM SZEKSPIR 

komedia 
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