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.Jł.utor !Romulusa '(.9)ielhiego 

Friedrich Diirrenmatt, dramaturg 
~.zwajcarski, piszący po niemiecku, syn 
pastora, urodził się 5. I. 1921 r. w Konol
fingen w Szwajcarii. Studiował teologię, 
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filozofię , literaturoznawstwo, pracowal 

jako grafik i krytyk teatralny. 

Debiutował w 1947 r . dramatem „Es 
steht geschrieben" i od tej pory stal się 
jednym z najpopularniejszych autorów 
dramatycznych na świecie . Jego głośny 

dorobek dramatopisarski to: „Romulus 
Wielki" (1949), ,,Die Ehe des Herrn Mis
sisippi" (1950), „1-lniol zstąpił do Babilonu" 
(1953), „Wiz yta starszej pani" (1956), 
„Fran k V " (1959), „Fizycy ' (1961) oraz 
słuchowiska radiowe: „Herkules i stajnia 
Augiasza", „oS_tranitzky i bohater naro
dowy" oraz ,,Proces o cień osla". 

Wszy stk ie p""awie sztuki F. Dii.rren
matta przetłumaczone zostały na język 

polski i opublikowane w znanym m ie
sięczniku poświęconym dramaturgii pt. 
„Dialog" . Wszystkie też wystawione byly 
wielokrotn ie, począwszy od 1957 r. w te
atrach polskich , radiu i telewiz ji. 

F. Dii.rrenmatt znany jest także jako 
autor powieści i nowel kryminaln ych 
·f1.ace chow anych problematyką moralno
fiiozoficzną, odnoszącą się do stosunków 
w świecie kapitalist ycznym. Należą tu : 
„Der Richter urz d sein Hen k r" (1 952), 
„Die S tadt" i „Prosa" I-VI/1952 „De·r 
Verdacht" (1 953), „Krak sa" (1956), „Obiet-
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nica" (1958). Dwa ostatnie tytuły znane są 
czytelnikowi polskiemu. „Kraksa" ukaza
ła się w tlumacuniu polskim w 1959 r. 
„Obietnica" w 1960 r . 

Cało.~r. bibliografii F. Diirremnatta 
uzupełnia tom pt. „Heimat i.m Plakat" 
(1963) w którym autor wystąpił jako ry
sownik-satyryk. 

W pisarstwie dramaturgicznym F. Dii 
rrenmatta na pierwsz y plan wy.stępują 

motywy tragikomiczne, przybierające nie
kiedy formę makabrycznej groteski. Wy
nika to z koncepcji dramaturgicznej pi
sarza, który w komedii i ironii widzi je
dyne możliwości wyrażenia problemów 
wspólc.z:esnego świata kapitalistyczn ego. 
Jednostka w dramaturgii F. Diirrenma
tta uwikłana w konflikty ze zbiorowością 
stoi najczeście.i na straconych pozycjach 
lecz w obliczu zła i zbrodni nie ,iest jej 
jednak odjęta szansa poz stania sobą 
w świecie chaosu. 

Poglądy na teatr współczesny oraz 
własną koncepcję dramaturgiczną zam
knął autor w eseju pt. „Theaterproblem e" 
„Problemy tea tru" , k tóry zanim ogło::zo -

11 y zos tał drukiem . posłuży ł p i.sarzow i jako 
t r ść odczy tu, wyg łoszonego w 1954-55 r. 
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PROJEK KO IU1\W 
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HISTORIA i TEATR 
DURRENMATTA 
W 475 r. patrycjusz rzymski Orestes 

osadził na tronie swego syna Romulusa 
Augustulusa i w jego imieniu rządził pań
stwem. Powstali jednak przeciwko nie
mu najemnicy barbarzyńscy, na których 
czele stał Odoaker, pochodzący z plemie
nia Skirów. W 4 76 r. Orestes został za
mordowany, Romulus Augustus pozba
wiony władzy, insygnia zaś ładzy cesar
skiej Odoaker odesłał do Konstantyno
pola. Wydarzenie to uważane jest za ko
niec cesarstwa zachodnio - rzymskiego. 

N. A. Małyszkin - Historia tarożytnego 
Rzym u. W-wa 1953. Sr. 702. 

Współczesnego człowiek przejmuje hi
storia. Tedy należało uczynić tak, aby 
historia była nieprawdziwa i aby bowią
zywały w niej prawa i zasad n ie istnie
jące do tego stopnia, iż w dle tych praw 
i zasad wielkie i krwawe przeistoczenia 
mogą się dziać łagodnie, w wyniku fik
cyjnie-obłaskawionych przyczyn faktycz
nych i psychologicznych pobudek ... 

Witold Wirpsza - Diirrenmafr-Homo 
ludens. Dialog, nr 10. 1962. S tr. 91. 
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FRIEDRICH Dtt RRENMATT 

ROMULUS WIELKI 
Niehistoryczna k:Jmedia historyczna w 4 aktach 

Przekład: IRENA KRZYWICKA 

O b s a d a: 
Romulus Augustus, cesarz zachodniego Rzymu 

Julia, jego żona 
Rea, jego córka 
Zenon lsauryjczyk, cesarz wschodniego Rzymu 
Emilian, rzymski patrycjuBz 
Mares, minister wojny 
Tulius Rotundus, minister spraw wewnętrznych 
Spurius Tytus Mamma, prefekt konnicy 
Achilles, kamerdyner 
Pyramus, kamerdyner 
A pollyon, handlujący dziełami sztuki 
Cezar Rupf, przemysłowiec 

Phylax, aktor 
Odoaker, książe Germanów 
Teodoryk, jego bratanek 
S lphurides, pokojowie Zenona 
Phosphoridos, pokojowiec Zenona 
Kucharz 
Służba, żołnierze, Germanie 
Narracja 

JAN śWIDERSKI 
ANTONI JURASZ 
MARINA KONARSKA 
IRENA HAJDEL 
MIECZYSŁAW PIOTROWSKI 
WŁODZIMIERZ FIGURA 
ANTONI SŁOCIŃSKI 
RYSZARD ZAORSKI 
HENRYK T ARCZYKOWSKI 
JAN URLICH 
MARIAN KO C 
ANDRZE.J HOł.A.J 

ANTONI GRAZIADIO 
JERZY SIWY 
JANUSZ BARBURSKI 
JERZY Gr IE WKOWSKI 
RYS ZARD GROCHOWINA 
STA ISŁAW MOł;EK 

TADEUSZ KRASNODĘBSKI 
X X X 

WJE SŁA\V MIRECKI 
Czas akcji: od ranka 15-go, do ran ka 16-go marca 4'7 

Miej sce : willa cesarza Romulusa w Ka mpanii. 

r . 

Reżyseria: 

WIESŁAW MIRE KI 
Asystent reżysera : 

J E RZY SIWY 

Kontrola t kstu: 
LUCYNA BARBURSKA 

Pnedstawienie pro adzi: 
RYSZ AR G O HOWL A 

JERZY GNIEWKOWSKI 

Sceno1nafia: 
JERZY FELDM N 

la. tyka gestu 
MIKOŁAJ KOPIŃSKI 



JAN śWIDERSKl 

Biografia artystyczna 
Jana Świderskiego 

Jan Świderski to znakomity artysta 
sceny polskie j, jeden z najwybitniejszych 
aktoróv ' i reżyserów. Talent jego jest zja
wiskiem bogatym i ujmującym, dzi ki 
szerokiej skali możli·wości in terpretacyj
nych i właściwemu jego aktor~twu bo
gactwu ·rodkó\v wyrazu. Jan Swid rski 
mógł dlatego stworzyć wybitne kreacje 
drama tyczne i równocześnie komediowo
groteskowe. Istotną cechą ażdej kr eacj i 
artystycznej tego aktora są: r ealizm i psy
chologiczna prawda przeż cia. Rzetelne, 
wielkie aktorstwo J ana Świderskieg zna
ne jest widzom telewizyjnym, kinowym, 
słuchaczom radia i przede wszystkim pu
bliczności tea tralnej. 

i ogra fię artys tyczną Jana Świderskie
go rozpoczyna jego debiut sceniczny 
w 1938 r ., kiedy o ukończeniu Szkoły 
Dramatyczn j , j k aktor T tru Pol kie
go w P oznaniu, wystąpił w r ol i Filona 
w ,BalJ adynie" Słovvackiego. 
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Po wo.inie widzimy Jana Swiderskiego 
w czołówce aktorstwa polskiego. W latach 
1944-49 należał do zespołu Teatru Woj
ska Polskiego w Łodzi pod dyrekcją Le
ona Schillera, gdzie stworzył szereg inte
resujących ról, z których rola Barona 
w sztuce „Na dnie" Gorkiego do dzisiaj 
uważana jest powszechnie za jedno z naj
większych osiągnięć artystycznych Jana 
Swiderskiego. 

W 1949 r. ukończył wydział reżyserski 
P.W.S.T. w Łodzi, po czym z Leonem 
Schillerem i czołówką jego zespołu prze
niósł się do Teatru Polskiego w Warsza
wie (1949-1955). Do jego najciekawszych 
ról w tym okresie należą : Major w „Spra
wie Pawła Esteraga" Gergely'a, Astrow 
w „Wujaszku Wani" Czechowa, Karol 
w „Eugenii Grandet„ wg Balzaca. 

Od 1955 r. Jan Świderski pracuje jako 
r:>ktor, reżyser i k ierownik artystyczny 
Teatru Dramatycznego miasta Vlarszawy, 
od 1963 r . pełni funkcję Dyrektora i Kie
rownik a artystycznego tego Teatru. Tu 
też miały miejsce znakomite osią nięcia 
artystyczne J ana Świderskiego, tu stwo
rz ;ł . najwybitniejsze kreacje ak tor skie, 
przy]ęte z uznaniem przez V'.rid zów i kry 
tykę. 

Do ~ie~ należ. role : Prowodyra gr upy 
anarchistow w Tragedii optymistycznej" 
~iszniewsk iego (1955), P o ty w „Weselu " 
Wyspiańskiego (1 955 r. ), P iotra w . ·a
~otności" Słomczyńskiego (1956), S tare-

go w „Krzesłach" Jonesco (1957), Króla 
Filipa w „Imionach władzy" Broszkiewi
cza (1957), Kreona w „Antygonie" Ano
uilha (1958), Więźnia w „Policjantach" 
Mrożka (1958), Tomasza w „Szkoda tej 
czarownicy na stos" Fry'a (1958), Romu
lusa w „Romulusie Wielkim" Dilrrenma
tta (1958), Proctora w „Procesie w Salem" 
::\1illera (1959), Makbeta w „Makbecie" 
Szekspira (1960), Berangera w „Nosoroż
cu" Jonesco (1961), Anuczkina w „Ożen
ku" Gogola (1961), Moebiusa w „Fizy
kach Diinenmatta (1963), Brennana 
w „Czerwone róże dla mnie" O Casey'a 
(1964), Quentina w „Po upadku" Millera 
(1963), Campiego w „Urzędzie" wg Brezy 
(1965) i po raz drugi w roli Romulusa 
w sztuce Dilrrenmatta (1966). 

Reżyserskie prace Jana Swiderskiego 
to: „Wesele" Wyspiańskiego (1955), „Pa
miętnik Anny Frank" Goodricha i Hac
ketta (1957), „Policjanci" Mrożka (1958), 
„Ożenek" Gogola (1961), „Kto uratuje 
wieśniaka" Gilroya (1964). 

W uznaniu zasług t osiągnięć artystycz
nych, w XX-lecie Polski Ludowej, przy
znana została J. Swiderskiemu, za cało
kształt działalności artystycznej, Paiist
wowa Nagroda Artystyczna I stopnia. 
W 1964 r. otrzymał Order Sztandaru Pra
cy I klasy. 

J an Świderski od 1949 r. jest pedago
giem w Państwowej Wyższej Szkole Te
a tralnej, przez wiele lat pełnił funkcj ę 
p rorek tora tej uczeln i. 
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WIESŁAW MIRECKI 

1-ł 

Do naszych widzów i przyjaciół 
Z dniem 1 września objąłem stanowisko 

Dyrektora i Kierownika artystycznego Te
atru Zagłębia Nowy Kierownik każdej 
sceny stara się zazwyczaj możliwie obie
cująco przedstawić swe plany i artystycz
ne zamierzenia. Będę jednak powściągli
wy. Proszę mi wybaczyć. I to nie dlatego, 
że pragnę skokietować naszych widzów 
fałszywą skromnością, lecz, że naprawdę 
mam wobec nich poczucie odpowiedzial
ności za losy tego, wprawdzie niewielkie
go Teatru, ale posiadającego piękne tra
dycje. 

Nie możemy, rzecz jasna, przewidzieć 

jaki będzie wynik moich usiłowań. Mogę 
natomiast zapewnić widzów i przyjaciól 
Teatru Zagłębia, że nie zabraknie mi ani 
dobrej woli, ani nie będę oszczędzał sił , 
by z powierzonego mi zadania wywiązać 
się jak najrzetelniej. A zadanie to rozu
miem prosto: dać społeczeństwu Zagłębia 
Dąbrowskiego Teatr interesuj ący, z któ
rego widz wychodzi zadowolony, zbliżyć 
do Teatru najszersze rzesze odbiorców, 
szczególnie ludzi ciężkiej pracy. Założenia 
proste, prawda? A jakże trudne do zrea
lizowania. Wiem o tym coś więcej. Dla
tego proszę o cierpliwość i wyrozumiałość , 
będą mi potrzebne w pierwszym najtrud
niejszym, bo początkowym okresie. Licząc 
na życzliwość przystąpiłem do pracy. 

WIESŁAW MIRECKI 

Sosnowiec. Początek sezonu 1966/67. 
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Zespół admin istracyjny P.T.Z. 

Wicedyrektor: Antoni Grnziadio 

Kier. organizacji widowni: Władysław Zając 

Kier. Działu Ogólnego: Maria Mi11iaszek 

Główny Księgowy: Bogumiła Mucha 

Kier. Zaopatrzenia: Elżbieta Grzebalska 

Zespół Techniczny P.T.Z. 

Kier. Techniczny: Jerzy Kotula 

Brygadier Sceny : Albin Bryła 

Kier. Pracowni modelatorskiej: Janusz Sołty:;ik 

Kier. Pracowni malarskiej: Aleksander Różyło 

Oświetlenie: Stanisław Masłowski i Marian D14bPk 

Akustyk : Maciej Kędzierski 

Kier. Prac. Kraw. Męskiej: Adam Szymański 

Kier . Prac. Kraw. Damskiej: Helena Rostowska 

Kier. Prac. Stolarskiej : Jan Ciszow ki 

Kier. Prac. Perukarskiej: Katarzyna Rze ka 

Rekwizytor: Maria Marcinkowska 

Pomoc Krawiecka: Janina Zientara i Maria Gołąb 

Przedspn.edaź i sprzedaż biletów w Kasie Teatru 
od godz. 13-19. Organizacja Widowni, Kasa: 

telefony 6-11-27, 6-20-94. 
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