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Zbigniew Stok 

TEATR OTWARTYCH D·RZWI 
Stojąc na progu naszego sezonu teatralnego robimy plany, patrzymy 

w przyszłe nowe 12 miesięcy, które są prz2d nami. Kurtyna 360 razy 
pójdzie w górę i urealni przed oczyma widzów to, co w długie godziny 
żmudnej pracy zrodzili na próbach aktorzy, wytworzyły warsztaty 
teatralne, wykoncypowało kierownictwo teatru. 

Widz usiądzie w krzesłach sali wjjowiskowej i on będzie sędzią 

naszych wysiłków. Nowe kierownictwo teatru życzyłoby sobie, by tych 
· sędziów było jak najwięcej. Pragnęlibyśmy, by każdy mieszkaniec Ziemi 

Lubuskiej, by wszyscy miłośnicy Melpomeny znależli dla siebie intere
sujący repertuar. Kierownictwo teatru chciałoby aby scena lubuska 
była „Teatrem Otwartych Drzwi". Pragniemy trafić do tych przede 
wszystkim, którzy szukają w teatrze głębszych natchnień i wzruszef,. 
Chcemy jednak pozyskać dla naszej sceny nowego widza poprzez 
spektakle bardzie.i komunikatywne. Edukacja teatralna musi zacząć si·~ 

od rzeczy łatwiejszych, przyciągających. Przy wyżej wysuniętych roz
bieżnościach istotnym jest zagadnienie proporcji w repertuarze między 
tym co bawi, pociąga niedoświadczonego widza a tym, co dopinguje go 
do poważniejszego myślenia. Rozwiązaniem wydaje się być tu właściwe 
ci.dresowanie odpowiedniego spektaklu do odpowiednio przygotowanego 
widza. Od najszerszej widowni - do widza wyrobionego, którego nie 
brak w Zielonej Górze, a nawet do grona zagorzałych miłośników teatru, 
tworzących może niezbyt liczną, ale jakże wartościową widownię 

,.widzów koneserów". Przy tak bogatym wachlarzu potrzeb teatralnych 
lubuskiego środowiska powstała potrzeba „specyfikowania" scen i po
zycji repertuarowych. Od września br. Teatr Lubuski prowadzić będzie 
działalność widowiskową na swojej dużej scenie oraz w terenie, a dla 
„wysmakowanych" propozycji repertuarowych otworzyć pragnie „małą 
scenę". W ten sposób chcielibyśmy kontynuować rozpoczętą kiedyś przez 
poprzednie dyr2kcje (Zegalski, Okopiński) akcję widowiskową dla 
lubuskiej elity teatralnej. 



W n ai i>liższym sczoni e tcutra lnym pragnęli byśmy zciprezentowE1Ć 

zc,tuw puzyc.ii rcpc'rtua rowych obc.imu.i<·icy cykl dra m a turgii świaLowc j 

(w prze wadze: dwudziestowieczne j) orn 7. cykl dramatu r 0 ·i i pol skie .i, tak 
kl<1syczne j, ja k i współczes nej. Propozycje dla „ma le j sceny" s ą uzupe ł-

11i ~ nicm obu wyżej w spomnianych C)'kl i poprzez re pertua r i r ealizacje 
pozycj i „t r udnie jszych" dla pe rce pcji w idza . Z da jemy sobie równic;'. 
-prawe; z obowic\i:ków kulturalno-o~w i atowyeh (nawi ą zywanie do ka non :.i 
lektur szkolnych) bierzemy również pod uwagę potrzeby rozrywkowe 
(zwlaszcw w m1c :; iąca ch le tnich); upier amy sic: jed nak przy zduniu, że 

Teatr Lubuski n ic pow inien rezygnować z <' mbi c.i i nowatorskich. 
Prczentow an ::- w najbliższym sezonie sztuki w ie lkiego repe rtuaru 

t \v·aLow0go (Di.i r ren m att, Kastn r, i\'Iro:i:e k) re pr 'l. n tuj ą poetykę awan
i:;;; rdy, ule wblokrot n ie zos tały JUŻ sprawdzone , je €:l i cho:Jzi o odbiór 
lJ.1bliczny. Problematyka tych sztuk zaa ngażowana .]es t w najbliższe m1.m 
i w n ajŻ)'\Vs zc konflikty nasze j e poki, analizu j ą c psychikę czlowiebi 
\\ spólczesnego. 

Imi ę Leona K r ucz kowskiego w pisane w nnwę tea tru zobowiązuje 

c'o szczególnej pieczy na d re pe rtuarem pols ki r.1. Kie rown ictwo teatru 
zamierza nie tylko s pi :ic ić dług vJobec w ie lkie j tr adycji polskie j litc ·
!'<1 lury („Zr:'m sta". a~aptac .ia „Chłopów"), ale w zes tawieniu z r epertuci
r eom światowym ukazać również no\ ra torski.e., n :ekie:J y pre ce densowe: 
wartości (Witkiewicz) i wres zci e m wiąza ć s ta ły kontakt z młodszą 

generacją c>.utorów (Choiń ski, Grochowia k). Również e kspe ryme nt „małe .i 

sceny" tylko w jedne.i w a rstwic m a być e kspe ryme ntem laborator y jnym, 
formalno-warsztatO\vym: przede w szystkim choj zi o społeczny, n aj
częście j sa tyryczny w a lor kameralnych for:n dra m at urg icznych, w przc
\Vadze j ednoaktówek, tak chętnie uprawianych dz'.s i'.l .i p r zez czołowych 

dramatopi sarzy (Ionesco). Klamrami sezonu t e<J r · lncgo są poety ck;.i 
wypowiedź czołowego dram a turga h isz pa óskiE!g F .G. Lorci „Cz uuj ąca 

szewcowa" i W. Szeks pira „Sen nocy le tnie.i". 

W za ko :'1czeniu pragniemy dodać, że t eatr n c1sz planu.ie w n ąi bl' ż 

szym sezonie widowisko historyczne, oparte n a motywach dzie jów 
~· ~· i.(oau . Widowisko to, s pecjalni pisane na zamów ieni e teatr u, m 3 bye 
naszym wkł ad em w obchojy tys iącleci a P a !lstw a Pols tdego, a rów nie t 
1vyrazem przeświadczenia , i ż s zeroko ść ambie.ii, nowatorskiego przek azu. 
cy lwaga a rtys tyczna powinny iś<': w p ~i rze z dobrze po.J ętym patriotyzmem 
lo 1,alnym. 

Rys. Andrzc.i Stopka 



SŁAWOMIR MROŻEK 

Sławomir Mrożek (ur. 1930) jest autorem 
książek: „Słoń", „Wesele w Atomicach", 
„Postępowiec", „Polska w obrazach", bę
dących zbiorem opowiadań i rysunków, 
rozliczających się drwiąco nie tylko z ba
lastem załganych tradycji narodowych i 
społecznych, ale również z aktualnymi an
tynomiami. Mrożek nawiązuje w sposób 
zresztą całkowicie własny, do jednego z 
najoryginalniejszych nurtów naszego piś
miennictwa, reprezentowanego przez Sta
nisława Ignacego Witkiewicza, Witolda 
Gombrowicza i Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego, sorowadzającego do absur
du lub zracjonalizowanej groteski konkret
ne przejawy życia. 
Utwory sceniczne Mrożka to, poza „Poli
cją" (drukowaną w Dialogu nr 6/58; pra
premiera na scenie Teatru Dramatycznego 
w 1958 r.): „Męczeństwo Piotra O'Heya", 
„Indyk", „Na pełnym morzu", „Karol", 
„Strip-tease", „Zabawa", „Kynolog w roz
terce", „Czarowna noc", „Smierć porucz
nika" i „TangJ". 

Andrzej Makarewicz 

„POLICJA" NA MAŁEJ SCENIE 
Pisanie o własnym przedstawieniu jest zawsze ryzykowne. Jeśli 

spekLal sam się tłumaczy, przedmowa jest zbyteczna; w przeciwnym 
razie - żad e n komentarz nic nie pomoże. 

Bywają jednak okazje szczególne, mogące usprawiedliwić odstc;pstwo 
od najrozsądniejszych zasad. Zaszczyt inaugurowania Małe.i Sceny Lubu
'kicgo Teatru może, w pewnym przynajmniej stopniu, usprawiedliwić: 

tych kilka słów. 
Historia teatru jest, jak wiadomo, głównie historią rozmaitych ro

dzajów architektury teatralm·j, określających różne formy stosunku 
m1c;dzy sceną a widownią, widzem i aktorem. Odrębność „małych scen" 
polega właśnie na nawiązaniu do tych typów widowiska, przy których 
kontakt aktora z widzem zosta je zacieśniony, a granice między czynnym 
i biernym u::lziałem w przedstawieniu ulegają programowemu zatarciLI. 
Stwarza to możliwości zwiększenia siły oddziaływania wdowiska, na
rzucając zo.razem pewne odrębne konwencje. 

Wychodząc z założenia, że sztuka Mrożka straciła dziś swoją bezpc
i;rcdnią, doraźnie aluzyjną aktualność i przekształciła s ię w komedię 

o pewnycn zjawiskach mechaniki społeczne.i w ogól:: (np. mechanizm 
iJO::lcjrzliwości) staraliśmy się wykorzystać~ specyfikę malej sceny dla 
podkr e ślenia uniwersalnego charakteru zagadnienia i pokazania ni1.:
uchronnyc'.1 kon sekwencji nonsensu, na którym opiera się taki mecha
nizm. 

Zastosowana w przedst i':wieniu konwencja nie zrodziła się więc z za
fascynowania możliwościami formalnymi, jakie stwdrza mała scena, lecz 
;_ostała podyktowana przez dwa podstawowe. wz01jemnie się W<'runku
jące, momenty: przez zawartość ideową sztuki, tak jak dziś próbowaliśmy 
.ią odczytać oraz przez techniczne w arunki 1 ealiz·,1cji. Jest to propozycja 
Swiadomic i z wyboru wieloznaczna. \Vydaic się nam bowiem, że dy
skusyjność powinna być zasadniczym wyróżnikic:-i1 prz e. ::lstawień reali
zowanych na Małej Scenie. 



l\le!laliun Leonarda 1\1arconie;;o z IV. !. Wydania Dziel Wszystkich z 1956 r. 

Al e ksan..__icr Fredro urodził sil~ 20 C'zcnvca 1193 r. - niektórzy biografowie po
ciajq r ok 17!11 - \V Suchoro\vic pocl Jarosławit'ITl \V rodzinie szlacheckiej. obdarzo
!V'.i w 1822 r. przez cesarzu austriackieg o tytułe1n hrabiowskim. \Vycho~.'YVii'al si:-; 
~ kształci! \V zan1o żnyn1 donnr rudzicó\v \ V Be:'lkowe j \Vi~zni. Do szkół publicznycll 
r. i (:_' chodził. Od śmI<.~rci m~~tki \V HlOO r. rnicszkal z ojcem \VC Lwowie. \V 180~ r. P•J 
\''kroczeniu \.Vojsk: ks. Józ l"' t a Poniutowskic ,g o do Galtcji, zaciągni:,11 siQ do stu ;: u.v 
wojskowej w arn1ii Ksi~stw .1 \Varsz::nvskicgo, słuZC\C kolejno w pułku ułano\v 

i .strzelców konnych. Odbył kampanie 181~. 1813 i 1814 r. Po k:lt-~sce Napoleona 
znalazł SlG \V Paryżu. Póż.nicj pow1 óc1ł wraz z wojskiem do kraju i \V grudtTE.1 
1815 porzucił ~łużbę wojsko\V.'.\ \V randze kapitana. Teraz poś\vh;cil się gospodar
!-itWu na wsi. \V 1U2f: r., po kilku latach zabieg \V i staraJi, ożenił się z Zol'iŁ) z Ja
blo nowskich Skarbkow~!: Slal c zni eszkał w Bez1kowcj \V iszni lub \Ve Lwowie. LDt-'.l 

1:'50-1855 spPdzat za g ranica. głównie \\. Par:;.'.~U. Od 183:3 roku brał czynny udzut 
\'l życiu poiityczny1n ówczesntj Galieji jako deputowany StanÓ\V (nazniastka s P.i
IT· u), a \V 18-13 r. jako członek lwowskiej Rady Narodowe j. Jako polityk zabieg a! 
o u1niarko\vane reformy społeczne i gospodarcze. Zmarł 15 lipca 1816 r. \VC Lwo\vi 1.2 . 

Twórczo.ść- rozpoczął o d wierszy. Picr\\'SZ.:::\ jego sztuką wystnwion4 nu sceni'~ 

\V 1317 r. była napisana dwa lnta \VCZt•Sni e j j Pdnoaktówl<a „Inlryga na peqdcl' · ', 
przerobiona później nJ. trzyak towe.-~ kon1edi t; .,Na wy Don Kiszot·'. Twón~zość iF)
mcdiopi sarska Fredry rozpada si c;- na d wa o I..: res.V. Pie rwszy tr\va do 18:15 roku, 
a jego dorobek j e st ogro1nnit..' bog aty, \V tym czasie powsta j q najznakornitsze 
k o m edie Fredry, a więc: .,Pe-in Geldhab" , .. iVt<.yż i ~.::onaH. „ Cudzoziernczyzna", „Da
n-, y i Huzary •·, „Pan Jowial s l..::: i". „ S luby p ani c11. s kie", „zemsta" (nap isana \V H\3'.J r.. 
wytitawiona pu raz pie nvsi':y we L\vo wi c \V i::::H r.). „Gwałtu en Sit~ dziej e ", „Ch.>

tun la", ,.Doż.y\vocic". \~r r olni 18:JJ zan1 i lkł, przestał ogłaszać nowe utwory i \V•/

f'1awiać je \V teatrach. zr.:J ż Qny podobno ostn kr;ytyką swojej t\.vórczoSci, doko
naną przez Seweryna G oszczy11ski e go \V r o zprawie o głoszonej pod tytułc111 "Nowa 

r::poka poezji p o lsk iej". T1'n c1 1· 1 1 r~ i okre s zdradza już jcdnal{ 1 \\ yczcrpanic ta-· 
icntu. Z n c:na Z korn cdii. !<l ó rc p,ii..vs taly po HJ:J5 I"O]Ul , nic doró wnuje do :;konato~~..:'L\ 

0:ri c lom ()kresu piLTwszc ·-~o . S p '.J ~ ro ci nich naJlepsza j est kome d '. a prozc1 „\Vien·i 
czlowick do nHily e h int e res .J W", napisana \V I:1tach i:rnł.i. G7. Do~·obcl~ tych l0t 
l\gloszony został clopien> po :->P1it'rci F'rcci ry . 

Leon Kruczkowski 

F E D R o D z I s I A J 
JC\k mało który z r ::t '< c.ych wic lk'cb 1fr;a rzy XIX wieku, Fredro 

''cp~cro dzisiaj mo~c by;, na l e ż: ci · cc2niony, zrozumiany i pokochany. 
r·ył CZó\s, za życia poe ty, k i<'c'y cl; icła .i<.'go po' prostu lekceważono, 

;ó, kO rzekomo puste „kome :l L· s,,1.lonowe" i facecje, p ~l '. bawione wartości 

obywatelskich i narodowych, czc;sto wn;cz amoralne i i'·orszące. \V istoci-2, 
trudno było godzić śmiech fre drowski z patosem cic>rpiętnictwa, w 
którego malownicznych fał:lach i draperiach lubiły skryw? Ć swój egoizm 
polskie klasy posiadające w okresie zaborów. Później, w dwudziestoleciu 
państwa burżuazyjnego, oficjalna „fredrologia" prze rzuciła się do drugieJ 
skrajności: zaczęto wciągać twórcę „S lubów panieńskich" i „Ciotuni" 
na piedestał „wieszcza" o surow ym 0 1>liczu moralisty, przypisywać 
(wiadome intencje nieomal ka zno dziejskie, po:lyktowane troską obywa
telską i wielu innymi cnotami. F lasy pasożytnicze bowiem nie są zdolne 
do pojmowania dzie ł twórczości rt'.U"cdo\v-ej .iako wartości żywych i przy
datnych w życiu, koniecznych i nieza-;tąpionych jak powietrzl': albo je 
iekceważą, albo robią z nich martwe pos ągi. 

Pisał kie dyś L e nin o Tołs toju, że : 

„jako p isarz nawet \ · Ro s.il znany j est t~' ! :{o p?·zez nicznaczn;~ mniejszość. Aby 

jc:g o wlclki i:! dziele. s1a:y siq n:cc;:ywisc·c włnsnoScią wszystkich, trzeba \Valki' 

i jeszcze raz \Va H.;:i p r l. l' Ci w U1kic111l1 us t rojowi, k t<)ry sk.-iza ł inilion y , dzi esiqtki 

r 1ilionów na ci c_rnnolf; , zah u k a nie, kat o rżniczą pracq i nt~dzc; - trzeba socjalistyc.l

ncg o przewrotu"', 

Historia potwierdziLt głęboką słuszność powyższo go twierdzenia Le
nina - w stosunku nie tylko do Tołstoj a , ale i do wszystkich wybitnych 
pisarzy przeszłości, wydanych przez naro:lY, które po obaleniu panowa
nia burżuazji weszły na drogę budowania socjalizmu. I u nas, w Polsce, 
również dzieła n aszych klasyków: l\'Iickiewicza i Fredry, Prusa i Że

romskiego, dopiero dzisiaj stały się „własnością wszystkich", wydane 
w setkelch tysięcy egzemplarzy, czy wystawione na wciąż mnożących 

się scenach, z:lobyły po raz pierwszy naprawję masowego czytelnika 
i widza teatralnego. 
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Lecz nasza rewolucj a kulturalna nic ogranicza s ic; jedynie do uma
sowienia czytelnictwa i fr ck wc nc.;i w teatrach. Osiągnęliśmy jeszcze coś 
ponadto: zdolnośi: w!c1ściwcgo putrzcnia na kulturalny dorobek prze
szłośc i. Do piero dz isia j twórczość n a:;zych pisarzy klasyków może by ~ 
nnleżycic oceniona - już nie z ciasn ego kąta widzenia klas p::isożytni
czych, lecz jako niepr zemijające i zawsze żywe dobro całego ludu pol
skiego. Jeże li choJzi o Fredrę, a ni nic uważamy go dzisiaj (j <> k to czyni
!i z przekąsem jego współcześni) za pus tego i lekkomyślnego „malowni
k a sa lonów", ani nie nakladamy mu gipsowej maski moralizującego 
„wieszcza" Widzimy w jego dziełach, to co w nich jest naprawdę : peł·· 
ne rea lis tyczne j werwy obrazy życiu. określonych środowisk w okrcślon:' j 
e µoc e, wspaniały fr edrowski śmi ech wielkiego zn 3wcy Judz i, ich w i d 
i ułomności, spotęgowanych przez prawa us~ro.iu opartego n a przywile
jach urojze nia i pos iada nia - a wreszcie tęgie, nie kwaśn : cjące wino 
fredrowskiej poezji, radość i chlubę polszczyzny, przed ni skarb n aszego 
j ęzyka oj czystego. 

Kostium 
Smlgalskicg·o 
proj. A. Bunsch 

Eugeniusz Aniszczenko 

Z OKAZJI PREMIERY ZEMSTY 
Od prapr emiery „Zem><ty" (w roku 1834) każde przeds tawienie t el 

na i piękniej ~zej kome dii polskiej było uważane za czy n patriotyczny. 
Ta k .ią przy jmowala widownia, tak t raktowały polonistyka uniwersy 
te cka i rece n zje teatralne, tak też twierdziła u czu lona na wszelkie prze
jawy uniesień n a rodowych cenzura polityczn a w Polsce czasów poroz
biorowych. 

Gdy afisz Teatru Rozmaitości zapowia d a ł piNwsze przedstawienie 
vrcydzieła Fredry w W a rs zawie, pod nazwą Ze ms! a wydrukowano dopi :; 
,.2a mur graniczny". Na jwidoczniej cenzor dostrzegał w zbyt ogólnikowo 
brzmiącym tytule niebez pieczeństwo polityczne, skoro nakazał zacie
śnienie zakresu pojc;cia do sprawy nie budzące j żadnych podejrzeń 

o nic pr~nvomyślnośc i. Podobnie na dawnym egzempla r zu w wydaniu 
lwowskim czytamy wyrok cenzury austriackiej z roku 1945: Wolno przed
s tawić niniejszą sztukę z dodatkiem do tytułu „za mur graniczny". Dzie
łr'm beztroskiej nie kompetencji wydawniczej i respec tive teatralnej był 
L, kt, że jc,;zcze w 1920 roku pojawiło się u irn s w Wa r szawie popularne 
\\-ydanie komedii z tym doczepionym przez dawną cenzurę „ogonkiem 
bezpieczeństwa", że można go było tu i ówd1ie spotkać jeszcze na pierw
szych afiszach fr edrowskich w Jatach 19<;5 i następnych. 

Za kulminacyjny punkt uniesienia patriotycznego w „Zemście" ucho
dzi zwykle ap03trofa Cześnika z 1 sceny IV a ktu, zaczynająca się ad 
sló\.\1 

Ife , he, he, Pani Barska! 

Tę tyradę Raptusie wicza z reguły grać zalrnzywa no i dopiero w okupo
wanej przez Niemców (w roku 1916) stolicy można było te i za nimi bez
pośrednio na stępujij ce s łowa po raz pi<'rwszy słyszeć ze sceny bez skre
~lcń. 

Zresztą najza bawniejsza przygoda zdarzyła się innej postaci z „Zem
s;y" - Papkinowi. Nazwisko to należy do „znaczących" tj. utworzone 
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jest tak, żeby od razu określało charakter postaci. Prof. Eugeniusz Ku
charski wywodzi je od papka (zdrobniałe papa czyli g<:ba) i odnosi do 
figury paplącej ·uY-ie!e ci bezasiannie; nieco inaczej postępuje prof. StJ.
nisław Pigoń, który twierdzi, że Papkin pochodzi zapewne od papki t.}. 

r-vtrawy (jak w przysłowiu: Czapką, papką i solą ludzie sobie niewolą). 
i oznacza pieczeniarza, czlow·ieka, którego uslugi można pozyskać za pap
kę. Tak czy inaczej - w l 853 roku cenzor warszawski, zwiedziony kor'l
cówką nazwiska, rozpoznał w Papkinie Rosjanina i uważając, że jest 
nasz bohater złym reprezentantem swej narodowości kazał go przemia
nować w druku na Papkę. W teatrze tenże los spotkał „Lwa Północy" 
nieco wcześniej, bo już na afiszu premierowym (a więc w 1845 roku); ten 
nim pech doścign ąl go jeszcze podczas wznowienia „Zemsty" w 1883 
i dopiero na afiszu warszawskim z 1913 roku sympatyczny Papcio od
zyskał w nazwisku swoim prawowitą końcówkę fredrowską. 

Zasłużony aktor, dyrektor i krytyk teatralny, Józef Kotarbiński, pis :e 
w swych „Wspomnieniach o „Zemście" Fredry" - „Podobno Żółkowski'\, 
pomimo cenzury, dość wyraźnie akcentował rosyjskość Papkina." Wie
my dlaczego to czynił (jeśli naprawdę tak czynił): manifestował uczu 
cia patriotyczne - swoje i widzów. Najweselszy w tym wszystk im je:-:t 
fakt, że oryginalnym prototypem postaci fredrowskiej był autentyczny 
Polak, niejaki Krzyżanowski, łgarz nad łgarze, ostatni egz~mplarz ro
dzimego dworaka, pieczeniarza, wyjadacza z dawnych czasów, pół blaz-
na, pół szlachcica, którego Fredro poznai na dworze swego OJca w Ci:i
nie i któremu poświęcił troch ę mie.isca w swych wspomnieniach „Trz~.

po trzy". A jednak tenże (wspomniany) J. Kotarbil1ski pisał: „Dla róż
nych powodów nie bez słuszności uważano tę figurę za Rosjanina"(!) 

Jeszcze w okresie dwudziestol~'ci:_\ oficjalny fpecjalista od Fcedry. 
prof. E. Kucharski, skłonny by ł uważa.:- „Zemstę' za szkołę uczuć pa
triotycznych. Z opinii profesora kpił wytnvalo, dowcipnie i skutecznie 
Tadeusz Boy-Zeleński. .Jemu to w największej micrze zawdzięczamy 

wizerunek Fredry nowoczesnego i bardziej a u ten tycznego. 

Do „Obrachunków fredrowskich" Boy':1 z okresu dwudziestoleci:1 
nawiązali w naszych czasach prof. Kazimierz Wyka, dr Bohdan Korze
niewski i prof. Stanisław Pigoń. Wiekopomnym dziełem nt'stora współ
czesnej polonistyki polskie.i, prof. Pigonia, jc·st pierwsze kapitalne wy
danie krytyczne „Pism wszystkich Ale ksan ra Fredry": zasługą artyku
łów prof. K. Wyki i dra B. Korzeniowskiego była rzetelna analiza twór
czości najznakomitszego komediopisarza polskiego; w teatrach na na
szych oczach dokonuje się rewizja (nie zawsze trafna) przestarzałych 
poglądów na komedie Fredry. 

•) Swietny aktor pols';i - z ub. wieku. 
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Zapewne dziś już nikt nic przytaknie opinii prof. E. Kucharskiego 
z niezbyt odległych czasów międzywojennych: 

„Wychodząc z przedstawienia „Zemsty" nie możemy się oprzeć myśli, 
że jakikolwiek tam sobie osobiście jest Rejent czy Cześnik, jacykolwiek 
tam indywidualnie byli ci ludzie przeszłości, Polska urosla z taki.eh dwu. 
>il 1 wartości: z połysku stali w ręku takich rębaczy jak Raptusiewicz 
i nieugiętej, żelaznej woli skupionej w mózgu takich bajecznych glowa
czy 1ak Milczek." 

Po dokonanych przemianach w świadomości zbiorowej jesteśmy chy
ba wszyscy na pozycjach Boy'a, który jeszcze w 1934 r . jako rewolucyjny 
nowator, pisał: 

„To się nazy1ca podbijać bębenka! Skoro już tak sięgać, sądzę, że 

z więk;;zym podobiui.stwem cło prawdy można powiedzieć, że Polskcl 
.l padi.a przez taki e/i ci.emnych wa.rciwlów jak Cześnik, który jak bJ.i l 
i.onfederatem barskun, tam samo mógł być konfederatem targowicki.in, 
przez takich sobków, krętaczy i. pieniaczy jak Rejent, i<:órego „ba.jeczn.a 
Qlou:a" objawiła się glównie rutyną w dostarc:rnniu falszywych .świacl

kciw ... , slowem upadla µrzez zapóźnienie się w t~pej zmurszałej szla
chetczyźnie. 

W 1965 roku premiera „Zemsty" nie może być „czynem patrioty
cznym". Postacie Fredry, ich afekty, swary i ugody przestały budzit 
w nas patriotyczne uniesienia : podziw albo odraz<;, zachwyt i protest. 
Postacie arcydzieła literatury i teatru polskiego stały się figurami w 
pełniejszym tego słowa znaczeniu komediowymi. Owiane śliczną poezją 

fredrowską mogą nas bawić bez konserwatywnego uwielbienia lub po
stępowego do niedawna gniewu i uprzedzenia . 

JADWIGA POZAKOWSK/l 

Projekt dekoracji synwltanicznej 
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Mieczysław Turski 

O D „Z E M S TY" D O... „Z E M S TY" 
Pełna emocji, prawdziwie podniecona atmosfera panowała za kuli

sami zielonogórskie.i sceny, gdy przed czternastu laty (24. X. 51 r)„ ów
c:zesny zespół oczekiwał w nerwowym napięciu na dźwięk gongu, mający 
2.asygnalizować rozpoczęcie spektaklu. I to nie byle jakiego, bowiem 
brnugurującego premierą fredrowskiej „Zemsty", działalność stałego, za
wodowego teatru w Zielonej Górze , c.wansowanej przed niedawnym cza
sem do rangi miasta wojewó.izkiego. Trzon zespołu stanowili adepci 
i'v!elpomeny wybrani z dwóch wyróżniających si~ teatrzyków ochotni
czych (robotniczego - „Polskiej Wełny" i kolejarskiego - ZZK), od 
p:ęciu lat nie bez powodzenia parający się amatorskimi poczyna niami. 
l\'Iieli za chwilę stanąć w świetle ramp, jako nowo kreowa ni aktorzy za 
wodowego Teatru Ziemi Lubuskiej, od których publiczność wymagać 

. 1uż będzie pełnej dojrzałości artystycznej. Premiera „Zemsty" urasta!a 
tym samym do symbolicznego aktu pasowania dotychczasowych a mato-
1·ów t półzawodowców na rzeczywistych członków aktorskiej społe· 

czności. 

Moment szczególnie zobowiązujący ambicjonalnie, stanowiła i ta 
okoliczność, że na widowni zajęli miejsca przede wszystkim autorzy 
i realizatorzy koncepc.ii scalenia amatorskich sił i stworzenia zawodowej 
sceny, a więc aktyw partyjny, przedstawiciele władz państwwych i or-
1;anizacji społecznych oraz dziennikarze, zaś w dalszych rzęjach bodaj, 
;_e najsurowsi krytycy swych b. koleżanek i kolegów - włókniarki 

i kolejarze. 
Nic przeto dziwnego, że w tego rodzaju sytuacji Staszek Martin, 

kreujący rolę Rejenta, i jego sceniczny adwersarz Cześnik - Staszek 
Cynarski nerwowo podkręcali sumiaste wąsy, co dopiero naklejone mas
tyksem przez „pana Felicjana" Warkockiego, teatralnego fryzjera. Pod
~tolina w osobie Zosi Friedrich drżącą ręką zapalała gasnącego wciąż 
papierosa, wymieniając aktualne uwagi z Adą Kiss, nadobną Klarą , 
bliską płaczu z racji swych niesfornych włosów ustawicznie wysmyku-
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jących się spod peruki; zaś Józ-k Zmuda pe raz chyba setny przeglądał 
się w lustrze gwo;i upewnieni. u.y wyglą a dostateczni2 :ca~ćjczo, ja!: 
na amanta Wacława przystało. Stoicki spokój zachO\VywJł jejynie Józ10 
Michalcewicz, obsadzony \V roli Dyn :lal3kiq;o, z natury flegmatyk, is tne 
uosobienie odgrywan·~.i postaci. Był jeszcze pohrz~·lrnjący szpa.ią Papkin 
-- Genio Szatkowski, lecz on interesował się wylączrfr~ penetracją s::ili 
przez „j udasza", czyli otwór w kurtynie. 

Natomiast Róża Gella, kierownik zespołu i reżyser, dwoiła się i tro
ila udzielając ostatnich wskazówek swej aktorskiej czeladce, dog'.ąda

jąc pracy inspicjenta, pouczając brygadzistq sceny i elektryka oraz za -· 
klina.iąc młodszego maszynistę, aby mu się przypadkiem nie z :i dąl s i:
nik w tra kcie rozsuwania kurtyny, co za trąc .loby już prz? cież lypow:i 
arna torszczyzną. 

W korytarzyku wiodącym do garderób dysku '.owa li „dub ierzy" Ka-
101 Hruby, mający grać Cześnika n a przemian z Cynarskim, Iza Stan
kiewicz „druga Podstolina" i Halina Jaro-;z „rezerwowa" Klara. 

Wreszcie ostatni dzwonek ... gong ... sala zwolna ton ie w mroku.„ kur
tyna z szelestem rozsuwa się. Ze• sc r• ny płyną s trofy rytmicznego wier
sza fredrowskiego. 'VVśród widzów w ,_rw;:zenie. Bowiem zarówno działa
jący w świetle lampy i rcfkktoruw, jak też zasiadający w krzesłach, 
wspólnie zdają sobie sprawę z doniosłego faktu, że po raz pierwszy 
w dziej ach Ziemi Lubuskie j polskie żywe słowo oficjalnie i swobodnie 
pada z desek scenicznych stałej, polskic-j ph:!cówki teatralnej. I że dziE'j L' 
się to w momencie, gdy b. hitlerowcy, zakonspirowani w odwetowych 
„zrzeszeniach ziomkostw" obłudnic rozpaczają z racji rzekomego wyga
sania życia kulturalnc>go w „pustką ziejącym Gri.inbergu" . 

Przerwa. Biurko sekreta r za te atru tonie w powodzi depesz gratulR
cy,inych, n a desłanych przez najwyższe czynniki resortowe, komitety 
party~ne,. redakcje czołowych dzienników, związki twórcze, komitety 
partyJne 1 zespoły mnych tea trów. Za kulisami odprężenie, pogodny na
strój zwyżkuje. Potęgują go renetyczne oklaski po drugim akcie i owa·· 
cja kwia towa na zakoriczenie sztuki. 

W kilka dni póżniej na łamach „Gazety Zielongórsk iej" pierwsza re
cenzJa. 

„ Wid2ieliśmy na nas7 j sec.ni(' Fred r ;\ w pra\vdziwym wydaniu, w na

prawdę dobrym przeds tawieniu . Aktorzy dali z sil'bie maksimum artystycznego 

wysiłku. Zgranie się w scenach zcspolowych bez zarzutu, podobnie jak w~·
rażna dykcja i u1ni ejc;tne podawa nie rymo\vancgo tekstu." 

Dziś ponownie gościmy na „Zemście ". Czternaście lat od zielonogór
skiej prapremiery przeminęło w iści -= zawrotnym tempie. Zielona Góra 
i całe województwo tętnią dziś życiem, rozwij ają się s tale. Teatr nasz 
ma już bogatą kronikę a rtystycznych poczynań. Le cz miło czasem wspo
mnieć ów pierwo;zy spektakl „Zemsty" na lubuskiej ziemi. 
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Zdzisław Giżejewski 

FREDRO NA SCENACI--ł NRD 
Polska twórczość dramatyczna nie była zbyt znana w Niemczech. Je

szcze rzadziej trafiała tam na scenę. Wśród nielicznych, granych w Niem
czech pozycji polskich, utwory Fredry zajmują jednak jedno z pierw
szych miejsc. 

O przekładach na język niemiecki („Mąż i żona" już w 1824 r.) i nie
których premierach sztuk fredrowskich w Niemczech pisał Ryszard Gór
ski w artykule pt. „Fredro za granicą", jaki ukazał się na łamach „Pa
miętnika Teatralnego, nr 2 z 1958 roku. W następnym numerze (3-4, 
lfJ58) podałem kilka uzupełniających informacji na ten temat. Dzis, po 
i.;pływie dalszych kilku lat, spróbuję przedstawić w skrócie dzieje ko
medii Fredry na scenach Niemieckiej Republiki Demokra tycznej. 

Od pażdziernika 1949 r., tj. od chwili powstania NRD, do koflca s~
zonu teatralnego 1963/64, a zatem w ciągu 15 lat, wystawiono w NRD 
następujące komedie: ,,Mąż i żona", „śluby panieńskie" i „Damy i hu
zary". Wszystkie w przekładzie Viktora Miki. Wydawcą specjalnych 
egzemplarzy teatralnych był Henschelverlag w Berlinie. O wartoki 
literackiej przekładu i ich wierności językowi oryginału wyrażano się 

niejednokrotnie krytycznie, niemniej jednak dzięki V. Mice właśnie 
mógł Fredro zagościć współcześnie na niejednc'j niemieckiej scenic. 
Ogółem dano w NRD dotychczas 8 premier „Męża i żony" (Rostock, 
Halle, Cottbus, Greifswald, Anklam, Zeitz oraz Objazdowy Zespół Es
trady Bcrliflskiej i Radio NRD); 6 premier „Slubów panieńskich" (Gik
litz, Erfurt, Rostock, Anklam, Stcndal i Eisenach) i premierę „Dam i hu
zarów" w Dobeln. 

Nie dysponując szczegółowymi danymi odnośnie frekwencji, ale bio
n;c pod uwagę, że odbyły się ogółem 363 przedstawienia wszystkich w /w 
sztuk łącznie( nie licząc spektakli Estrady i zasięgu Radia) i przyjmując, 
że każdy spektakl obejrzało przeciętnie 250 osób - można uznać, iż blis
ko 100 tys. widzów zapoznało się dotychczas w NRD z twórczością Ale-
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k~andra Fredry. Fakt ten może cieszyć w sytuacji, kiedy to, jak np. 
pisał z okazji premiery „Slubów" recenzent W. Schmit w „Thiiringer 

Neueste Nachrichten" w styczniu 1961 r.: 

„Przyczyną powodując<], że ten mist rz komedii polskiej był niemal nie

znany niemieckim lud.'.iom teatr u. nlbo co najwyżej znany z naz\viska spot

kanego \V odpowiednim rozdziale his lo rii Swiato\vej literatury dramatyczn•j. 

była nieszczęśliwa przeszłość polltycznn Nicml ec 1 Polski. Dlatego też wy
sta'.Vienic „Slubów pnnit'I1skich" przez T eat r Miejski w Erfurcie jest przcci

sic~wzięcicm l\:onicczny1n i zaszczytnym, ~lu żD4cym przyjażni obu paf1st\v". 

Podo~rnie wypowiadcili się odnośnie innych premier . fredrowskich 

inni recenzenci. 

Rzecz jasna, Ż(~ sama realizacja sceniczna tego, czy innego utworu 
nic zawsze była w pełni udana, bądź to o::! strony reżyserii, czy aktoc
sLwa bądż też scenografi i. Tak się przecież nieraz zdarza z niejednym 
utwdrcm niej ednego autora i w niejednym teatrze. Niemieccy artysci 
odczuwali z pewnokią i tę dojatkową trudność, że nie mieli przecież 

żadnych fredrowsl<ich tradycji, i że w niemieckiej literaturze drama
'.ycznc.i brak właści\vie odpowiednika tego typu twórczości, lekkiej i kry
tycznej, a przepojonej poezją. 

Niektóre z wymienionych wyżej teatrów korzystały w pewnym sto
pniu z pomocy strony polskiej. I tak, T atr im. G. Hauptmanna w Gór
litz (mający w swym dorobku najwiąkszą ilość sztuk polskich, spośród 
granych w NRD) i gdzie odbyła się niemiecka prapremiera „Ślubów 
panieńskich", utrzymywał kontakty z teatrem jeleniogórskim. Teatr w 
Uostocku nawiązał współpracę ze Szczecinem; „śluby panieńskie" r e·
~.yscrował tam np. gościnnic dyr. Aleksander Rodziewicz (premiera 
J G. V. 1959). Kreisthea te r w Dobc!n wystąpił z niemiecką prapremierą 
„Dam i huzarów" w re żyserii Guntera Klingnera (1956), pozostając w 
bliskim kontakcie z teatrem zielonogórskim. 

Właśnie w tych dniach odbyc' się ma następna premiera „Dam i hu
zarów" na obsza rze NHD, a mi<mowicic w Niemiecko-Łużyckim Teatrze 
Ludowym w Budziszynie (13autzen), również korzystającym z pewne.] 
pomocy j c· leniogórskicgo i naszego teatru. Tym razem jednak słowa 

Fredry zabrzmią mową pokrewną polskieJ, w jqzyku serbo-łużyckim. 

Będzie to pierwsza sztuka klasyka polskiego grana przt'>z ten zespół. 

Można mieć nadziej ę , że i np. „Zemsta" (is tnieje zresztą jej przekład 
niemiecki), lub inne jes zcze komedie Frdry trafią na niemieckie sceny. 

(oprac. na podst. przygotowywanego szl<.icti pt. „Sztuki polskie n:i sce-
1tc1ch NRD") 
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Federico 

GARCIA 
LO .RC A 

Opr. według wstępa St. Bru za clo „Wyboru wierszy" FGL. 

Federico Garcia Lorca urod z ił się 5 czerwca 1899 roku we wsi Fuen
tevaqueros nieda leko Grenady, w rod zinie chłopskiej. Lata dziecięce 

spędził w zagrodzie ojcowskie.i, lata chłopięce w gimnazjum Almerii 
i liceum Grenady. W tym też mieście wstąpił Lorca na wydział literatury 
i prawa miejscowego uniwersy tetu, gdzie jednym z jC'go profesorów byl 
socja lista Fernando de 105 Rios, póżniejszy minister oświaty Republiki 
Hiszpańskiej i protektor pierwszych teatra~nych poczynań Lorki. Studia 
te, uwieńczone w 1923 r. dyplomem magistra prawa, byly dość urywane 
i kapryśne. W murach ws zechnicy grenadzkiej krys talizował się t en;. 
perament artystyczny Lorki, który zrazu wahał się mię:lzy litera turą 
i muzyką. W owych latach zawiązała się trwa ła przyjaźń między przy
szłym znakomitym poetą i znakomitym już wówczas kompozytore m 
Manuelem de Falla, przyjaźń, które j Lorce. zawdzięczał wykształcenie 
swego smaku muzycznego. Tc zamiłowania rozbudziły w nim pasję tro
pienia po całej Hiszpanii szczątków pieśniowego folkloru, zwłaszcza 
andaluzyjskiej copli i petenery. Jednakże literatura wzięła górę nad mu-
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;:y ką, co stało s:ę oczyw1sc1c wtedy, gdy Lorca wraz z gr11pą uczniów 
mnego swego profesora, znanego historyka sztuki Domingu~z Bcrrueta, 
odbył pierwszą swą wycieczkę po kraju. Owocem tej podróży by~a pier
wsza jego książka - cykl krótkich impresjonistycznych teks tów, wyda
ny w Hll8 r. po::l tyt ulem „ Impresjones Pairajez" („Wrażenia i krajo

brazy".) 
Będąc jcszcz'.' studentem przeniósł się Lorca 1n stałe do Madrytu 

sk<i::J jeż lził regularnie do Grenady, zrazu po to, <~by sKładać egzaminy, 
a po skoiiczonych studiach, po to aby spc;dzać w mieście, które uważał 
za swą kolebkę, parę letnich tygodni. 

W JVfarlrycic dostał się Lorca od razu w wir różnokierunkowych prą
c'ów artystycznych. Tu poznał Sulva-:lora Dali póżniejs?ą Śławę malar
s1.wa surrealistycznego, .Jose Bergamina, z którym aż do zgonu łączyły 
go węzły przyjaźni poetyckie j i ideowej, poetę i essayistc; Morenę Villa, 
reżysera Bunuela, twórce głośnego filmu „Pies andaluzyjski", wrC'szcic 
Guillerma de Torre, który jest dzisiaj na .i lepszym znawcą i egzegetą 

poezji, najwiernieszym jego biografem. 

W Madrycie ~etknął się Lorca z „utrizmem" - tr iumfuj ącym wów
czas awangardowym ruchem literackim, iberyjską oimianą futuryzmu. 
Gdy w 1921 roku ukazała się jego „Libro ::le Poemas" („Księga wierszy"), 

· utraiści usiłowa li dopat.rzeć sie w niei wpływów poetyki utraistycznej 
Nie bez słuszności - Lorca był bow:em wrażliwy na wszystkie prądy 
współczesności. Ale nie był utraistą. 

Następny jego tom „Canciones" („Pieśni"), ogłoszono w 1927 r. W 
okresie 1924-1927, kiedy Lorca wiele podróżował, wygłaszał odczyty, 
pisał swe pierwsze drama ty, powstały wiersze, które złożyły się na „Ro
mancero gitano" („Romancero cygań skie") , wydane w 1928 r. Książka 
ta, najświetniejsze dzieło Lorki, wysunęła go na czoło poetów Hiszpanii, 
przełożona z biegiem la t na dwadzieścia języków, zyskała mu sław·ę 

światową. Poszczególne utwory z „Roma ncera" wróciły do ludu, z które
go wyszły, to znaczy, wyzbywszy się imienia a u tora stały się częścią 
cobytku ludowej liryki Półwys pu. 

W 1931 r . ukazał się „Poema del Cante Jando" - zbiór pieśni anda
!uzyjsk '. ch, pisanych w okresie powstania „Książki wierszy". 

W 1930 r. Lorca wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie przejął 

~ie; twórczością poetów północno-amerykańskich. Plonem te.i wyprawy 
były Oda do Walta Whitman3 oraz utwory zebrane i wydane przez 
Jose Bergamina w 1940 r. pod tytułem „Poeta w Nowym Jorku". W dro
clze powrotne j do Hiszpa nii zatrzymał s ie Lorca na Kubie, gdzie pod 
świeżym wpływem poezji Murzynów południowo-amerykańskich napis·.ił 

poemat „Son", ogłoszony przez Emilio Balagosa w „Antologii murzyń
skiej poezji Ameryki Hiszpańskie.i". 

Jll 



W 1935 r. uk v zał s ic; tr.:n żdobny c la I ;-;na cia S anchez Me jios, znako
mitego torea dora, które t ragiczna śmie rć w sierpniu tegoż roku na are
r„e Madrytu głęboko ws trząs ne ła Lork ą, jego przyj a cielem i admira 
torem. Wreszcie w roku śmierc i poety, wyszły dwa osta tnie jego zbiory : 
„Primeras Canciones" („Pierwsze p i eśni") powstałe przed 1927 rokiem 
i „Se is Poemas Gal!egos" („Sześć poem a tów ga licyj skich ' '), napisanych 
w na rzeczu ga licyjs kim. Lata naj więk sze j płodności poe tyckie .i Lorki 
przypadają na dekadę J.921-19:31, a wi ęc na okres dyktatury Primo 
de Rinry. 

Nurty społeczne , zrodzone z r ewolucji październikowe j , przebiega ły 

Europę, docie rały i do zapóźni one.i Hiszpa nii , budzą c świadomość kh.'. · 
sową jej prole tariatu, wzmaga j ąc tendencj ę sepe ratystyczną Basków 
i Katalończyków, pods ycaj ąc na dzi ej ę rosnącego w s iły obozu republi
ka11skiego. G;;nera ł Primo de Rivera, powołan y do władzy w 1923 r„ był 

narzędziem sa moobrony klasy rządzące.i Hisz p anią, obszarnicze j szlachty 
i wielkoprzemysłowej burżuazji. Primo de Rivera, kt óry żywił .<imiesznc 
pretensje pisa rskie, znęcał s ię nad młodą lite ra turą, tym bardzie.i, że wie
dział iż cala Jes t po stronie republikanów . I oto w 1924 r„ gdy świeżo 
upieczony dykta tor był u szczytu potęgi , L orca powzi ą ł myśl na pisania 
sztuki, która byłaby aktem protestu pr zeciw istniejącemu us trojO\vi, 
Tak powstała „Maria na Pineda", pierwsza t ragedia Lorci, które j boha 
terką jes t .i cdn a z naj p iękniejszych postac i dzie jów Hiszpanii. 

Ostrze polityczne sztuki było zbyt wyraźnie skie rowan e przeciw 
„strażnikom legalności" A lfonsa XIII, oby którykolwiek dyre ktor tcatrn 
0śmic li! s i ę ją wystawić. Dopiero w 1927 r . zdobyła s i ę n a to a ktorka 
madrycka Ma łgorzata Xirg u. Madryt republikańs ki i postępowy zgoto
wał „Marianie Pinedzie" sukces , który był w równe j micrze m a nifesta
cją polityczn ą , jak wyrazem uzn<i ni ;1 dla w a lorów poetyckich sztuk i. 
Lcrca napisał .i cszcze d ziewięć $Ztuk, z których wymienić należy: „Cu
downą szewcową" (19 :30 r.), „Krwawe gody" (19;3:3 r .), „Dom Bernady A l
ba" (1936 r.) oraz wydane pośmie rtni e i dotą d nie wysta wiane w Europi 2 
,,Niech tak przej dzie pięć la t" i „El Pabico", 

Lorca odświeżył tea tr hiszpa r'l ski przenosząc jego problematykę ze 
świata mitologii szlacheckiej w r ealne życie ludu ; czyniąc w prze ci
wie ństwie d pisarzy Złotego Wi eku, podmiotem jego i pos ta cią ce n
tralną kobie t ę, i stotę upos le dzoną i bierną : odnawi a i ą c jego form ę przez 
wplecenie do swych sztuk pie śni, rom a nsów i humorystycznych kupletów. 
Czerpiąc inspira cję z fa r sy średniowieczne .i. rapso::lu kas tylskiego i tzw. 
m;tos akrament ales Lor ca stworzy ł swoisty stop, który Rafeal Albe rti 
r. r: zwa ł „dramatyczną roma ncą''. 

Ostatnie la ta swego ży cia poświęcił Lor ca niem a l wyłącznie scenie 
- nie tylko ja ko dramaturg, a le i jako propaga tor teatru ludowego. 
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W 1931 r. po powrocie z Ameryki, Lorca dzięki poparciu ministra oświaty 
rwpubliki, a swego starego mistrza z Grenady, Fernanda de los Rios, 
założył studencki teatr objazdowy la Barraca, który przez dłuższy czas 
obwoził po wsiach hiszpańskich klasyczne dzieła Lope de Vegi („Owcze 
źródło"), Calderona („Życie snem) i intermedia Cervantesa. Lorca intere
~ował się również teatrem lalek, dla którego napisał cykl krótkich sztuk 
m. in. „Retablillo de don Cristobal", graną w czasie wojny domowej 
w Walencji i Madrycie. W r . 1933 Lorca wraz z zespołem Małgorzaty 
Xirgu wyjechał do Ameryki Południowej, gdzie przedstawienia' „Krwa
wych godów" i odczyty jego św:ęciły prawdziwe triumfy. Lorca był 

1 am witany jako „ambasador kultury hiszpańskiej". 

Jako obywatel młodej Republiki Hiszpańskiej Lorca korzystał z każ
dej okazji, aby uwydatnić swą postawę antyfaszysty i demokraty. W 
lf!33 r. znajdujemy jego podpis pod manifestem grupy pisarzy „Paździer
nik", ogłoszonym w obronie ofiar hitlerowskich więzień i obozów. W 
okresie tzw. czarnego dwulecia 1934-1935 (rządy prawicowe Lerroux) 
Lorca był przedmiotem zaciekłych napaści faszyzujących reakcjonistów, 
i wlaszcza po premierze „Yermy", której wystawienie zbiegło się z krwa
wym uśmierceniem powstania górników asturyjskich. W 1935 r. podpi
:rnJe antyfaszystowską odezwę ogłoszoną w Barcelonie przez katalońską 
inteligencję postępową. Po zwycię>twie Frontu Ludowego organizuje 
wespół z Jose Bergaminem, Rafaelem Alberti i Marią Teresą Leon ma
cirycki Związek Inteligencji Antyfaszystowskiej. 

19 sierpnia 1936 r . Federico Garcia Lorca został rozstrzelany przez 
żandarmiorię fasz) stowską we wsi Vilnar pod Grenadą. 



FEDERICO GARCIA LORCA 
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BALLADA O RYMARZU 

Obok Cordoby, w pięknym kraju, 

w oleandrow11m białym gaju, 
w malelikiej chatce - tak mówiono 

:!y! stary rymarz z mlodq żo1u{. 

Ona kłótliwa, rozzlo~:zcwna, 

on milcząc cierpi. z taką żoną. 

Dtcadzieścia wiosen liczy ona, 
a on pięćdziesiąt skoń.czyl. pono. 

Ona do klótni zawsze skora, 
zda się za chwilq już go polkni 2, 

a on pracllje do wieczora 
przy swym warsztacie - tuż przy ok nie>. 

Włosy jej ! ;nią jak zloto plynnr 

a postać smukła, zwinna, rnlodc 

ciało różowe i dziecinne, 
przejrzuste jak źródlana woda. 

Wiosną gdy zrzuci suknię bic!lq 
i. w księżycowym świ e tle tańczy, 

to tok jej cudnie pachnie ci.'llo, 
jak świe.że kwiaty pomarańczy. 

Usta pąsowe i gorqre 

Sznkajcie dobrze w calym. 1iwiecie. 

Szukajcie nawet I.at tysi.ące: 

piękniejszej nad niq nie znajd.z iecie. 

z NASZEJ KRONIKI 

Czytelnikom „Zeszytów Teatralnych" winniśmy przede wszystkim 
wyjaśnienie, że w bieżący;n sezonie art. stycznym zeszyty te ukazywać 
~ię będą mniejwięcej co 2 miesh1cc, zawierając materiały dotyczące 

dwóch, lub trze ch wystc:wi anych sztuk łącznie. Natomiast z okaz.1i 
każdej, poszczególnej premiery wydawane bc;dą programy, obc.imujące 
obsadc; danej sztuki i drobne informacje uzupełniające . 

• 
Po przerwie urlopowe.i. podczas której niektórzy aktorzy nic tylko 

w:·poczywali, ale i brali udział w rozmaitych formach działalności 

artystycznej i kulturalno-oświatowej (spotkania z młodzieżą na obozach 
1 koloniach, instruktaż in kursach itp), zespół przystąpił zarówno do 

prób sztuk otwierającyc!1 sezon, jak i do wznowienia zajęć poza teatLd 
nych (praca w filmie i Rozgłośni PR, wystc;py w imprezach okoliczno
ściowych). Zespół „Grubych ryb" gościł w sierpniu przez 2 tygodnie na 
scenie Teatru Polskiego w Szczecinie, gdzie publiczność przyjmowa hl 
spektakl bardzo życzliwie. Przewiduje się, że w ramach projektowanych 
Lubuskich Spotkań Teatralnych wystąrJią w Zielonej Górze zespoły 

teatrów szczecii'lskich, poznai'lskich, wrocławskich, gorzowskiego i in. 

• 
W związku z planowanym ożywieniem wzajemnych kontaktów arty

stycznych pomiędzy T eatrem im. Henryka Kleista we Frankfurcie n/O 
~· naszym Teatrem, bawili u nas Carl Ri.idiger, główny rcżys r sceny 
dramatycznej i Erich Tobolt, aktor i przedstawiciel Rady ZakładowPj, 
którzy zapoznali się z bieżącą pracą teatru i omowili z kierownichve m 
Lubuskiego Teatru perspektywy dalszej współpracy. Złożyli nam rów·· 
nież wizytę goście z Czechosłowacji, a mianowicie literat i muzykolog, 
tłumacz utworów polskich na język czeski, prof. Jarosław Simonideo 
i dr Miłosław Maly, dyre ktor Muzeum im. B. Smetany w Pradze. 

• 
Niedziela 19 września br. była dniem inauguracji Małej Sceny, na 

klórej wystawiono „Policję" Mrożka . Wśród premierowej publiczności 

można było spotkać m. in. posła St. Romanowskiego, mgr A. Marku
.0 [clda z KW PZPR, mgr A. Głm,vackiego z Wydziału Kultury Frez. 
WRN, R.ed. Naczelnego „Nadodrza" B. Solii'lsie:.;o i Red. Nacz. Rozgłośni 
PR A. Borkowskiego i licznych przedstawicie li ·zielonobórskiego środo
\viska artystycznego. 
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REŻYSERZY: 

AKTORZY: 

SUFLERZY: 

INSPICJENCI: 

Eugeniusz Aniszczenko, Andrzej Makarewicz, 
Wiesław Mirecki. 

Danuta Ambroż, Stefania Cybulska. Irena Hajd1~l, 

Halina Lubicz, Janina Mrazek, Maria Murawska, 
Irena Smurawska, Alicja Wolska, Alina Zydroń, 
Stanisław Cynarski, Zdzisław Giżejewski, Zdzisław 

Grudzień, Hilary Kurpanik, Józef Kaczyński, 
Waldemar Kwasieborski, Alojzy Makowiecki, 
Kazimierz Migdał, Zenon Nocoń, Eugeniusz 
Nowakowski, Mieczysław Piotrowski, Tadeusz 
Pokrzywko, Andrzej Richter, Jerzy Sliwa 

Wan :la Gajewska, Krystyna Hebda 

Józef Michalcewicz, Hieronim Mikolajczak 

SCENOGRAFOWIE: 
Marek Nitecki, Wanda Fik 

SCENA LALKOWA: 

AKTORZY: 

Kierownik artystyczny - Jan Potiszil 

Janina C!owacka, Halina Łobaczewska, Maria 
Wąsowicz, Krystyna Żylińska, Wiesław Balcerzak, 
Miłosz Paweł Roszkowski, Zbigniew Ruszel, Marian 
Szydłowski. 

Z teatrem współpracuje stale zespól „Estrady Ziemi Lubuskiej". 

KIEROWNIK TECHNICZNY - ANDRZEJ ROGULSKI 
GŁÓWNY ELEKTRYK - WŁADYSŁAW LISOWSKI 

KIEROWNICY PRACOWNI: STOLARSKIEJ - STANISŁAW SWIĄTEK, MALARSKIEJ 
-· WALDEMAR JODKOWSKI, MODELATORSKIEJ - TADEUSZ ROGOWSKI, 
1'PICERSKIEJ - BRONISlAW WALCZAK, FRYZJERSKIEJ - EMILIA DANIEL, 
„RAWIECKIEJ DAMSKIEJ - WALENTYNA ROGOWSKA, KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ 

- WOLF KLEJNMAN 
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TREŚĆ ZESZVTLJI 

Zbigniew Stok - Teatr otwartych drzwi 

Andrzej Stopka - Karykatura S. Mrożka 

Sławomir Mrożek - (notka biograficzna) 

Andrzej Makarewicz - „Policja" na Małej Scenie 

Aleksander Fredro - (notka biograficzna) 

Leon Kruczkowski - Fredro dzisiaj 

Eugeniusz Aniszczenko - Z okazji premiery „Zemsty" 

Jadwiga Pożakowska - Projekt dekoracji do „Zemsty" 

Ali Bunsch - Projekt kostiumów do „Zemsty" 

Mieczysław Turski - Od „Zemsty" do „Zemsty" 

Zdzisław Giżejewski - Fredro na scenach NRD 

Federico Garcia Lorca - (szkic biograficzny 

wg St. Brucza) 

Federico Garcia Lorca - Ballada o rymarzu 

Z naszej kroniki 
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Cześnik Raptusiewicz 

Klara, jego synowica 

Rejent Milczek 

Wacław, syn Rejenta 

P c dstolino 

Papkin 

Dyndalski, marszał3 : ~ 

Śmigalski, dworzanin 

Perełka, kuchmistrz 

Murarz 

Murarz li 

Dekoracje: 

Jadwiga Pożakowska 

ALEKSANDER FREDRO 

Z 1EMSTA 
Komedia wierszem w 4 aktach 

OS OB V : 

l Cześnika 
REŻYSE R IA 

Eugeniusz Aniszczenko 

Asystent reżysera 

tt'FL R Jerzy Śliwa. .. 
Przerwa po 11 akcie. Czas tr·wani a ok. 2 godz. 

Alo jzy Makowiecki 
Zeno n Nocoń 
Irena Hajdel 
Alicja Wolska 
Jerzy Śliwa 
Eugeniusz Nowakowski 
Hilary Kurpanik . 
Tadeusz Pokrzywko 
Irena Smurawska 
Janina Mrazek 

Zdzisław Grudzień 

Jerzy Złotnicki 

Stanisław Cynarski 
Kazimierz Migdał 

Waldemar Kwasieborski 
Józef Kaczyński 

Waldemar Kwasieborski 
Józef Kaczyński 
Józef Michalcewicz 

Kostiumy 

Ali Bunsch 



Brygadier sceny 

Marian Pakuła 

Światło 

Władysław Lisowski 

Rekwizytor 

Andrzej Pilichowski 

Garderobiana 

Irena Zwierzyńska 
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