
PAŃSTW OWY 

T E A T . R P O W S Z E C H N Y 
Lódź, ul. Obrońców Stalingractu nr 21, telefon 350-36 

DYREKTOR STANISLA W PIOTROWSKI 
KIEROWNIK ARTYST. ROMAN SYKALA 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

SZKOŁA OBMOWY 

Komedia 'w 5 aktach 

Proq.ram 
ł LISTOPAD 1963 



Redakcja: I. Boltuć-Staszewska 

Zakłady Graficzne RSW „Pra sa" w L o dzi, ul. żwirki 17 
Zam. 3090. N. 3000. XI. 63 K-6, 3556 

ZBIGNIEW KRAWCZYKOWSKI 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 
Przeznaczeniem moim bylo nigdy 
przeciwnoscwm nie ulegać, a otwar
tym i śmialym postępowaniem naj
chytrzejsze zawstydzać podstępy. 

125 lat minęło od chwili gdy tlumy rodaków odprowadziły na 
cmentarz Powązkowski w Warszawie doczesne szczątki wielkiego pio
niera polskiej sztuki teatralnej, Wojciecha Bogusławskiego, z którego 
nazwiskiem zrosło się nierozdzielnie zaszczytne miano „ojca teatru 
polskiego". 

Na tablicy pamiątkowej umieszczono znany dwuwiersz Ludwika 
Osińskiego: 

Krzywdzące glos ojczyzny mniemania umorzyl, 
Pisal, gral i grających na czas późny stworzyl. 

W tych zwięzłych a wymownych słowach zawiera się całokształt 
działalności Bogusławskiego - gorącego patrioty, aktora, autora, reży
sera i wychowawcy młodego pokolenia aktorskiego. Działalności tak 
wszechstronnej, tak niestrudzonej i tak błogosławionej w skutkach dla 
sceny polskiej. 

Wojciech Bogusławski urodził się we wsi Glinno pod Poznaniem 
9 kwietnia 1757 roku. O jego dzieciństwie i młodości wiemy bardzo 
niewiele. Pierwsze nauki pobierał w konwikcie pijarów warszawskich, 
następnie przebywa! na dworze biskupa krakowskiego, Kajetana Sol
tyka, wreszcie wstąpił do wojska. Widocznie jednak nie była mu są

dzona kariera wojskowa, bo wkrótce potem rozpoczyna już pracę 
w teatrze. Jakie były powody tej nagłej zmiany zawodu, nie wiemy 
dokładnie. Prawdopodobnie intrygi i pominięcie w awansie podrażniły 
ambicje młodego podchorążego i sklonily go do porzucenia stanu, 
w którym „rzadko zasługa. ale czę§ciej intryga wygrywa" . 

Jako długoletni kierownik teatru narodowego, Bogusławski dźwigał 
na swych barkach zadanie niezwykle ciężkie i odpowiedzialne. Usta
wiczna walka z konkurencją obcych widowisk, z brakiem repertuaru, 
z zacofaniem i zlym smakiem ówczesnej publiczności , gustującej 

,„. cudzoziemskich widowiskach, nieustanne borykanie się z kłopotami 

pieniężnymi - oto cierruowa droga, po której kroczył, wiodąc scenę 

polską ku wyżynom, na których nigdy p rzed nim nie mogłaby się 

była znaleźć. Gdy jeszcze do tych wszystkich trudności dodamy tara
paty z cenzurą zaborców, wrogą wszystkiemu, co polskie i polskość 

przypominające, zrozumiemy, jak wiele hartu ducha i samozaparcia 
musirul: mieć Bogusławski, aby mimo wszystko nie ugiąć się i dzieło 

swoje prowadzić do końca. 
Mówiąc o teatrze Bogusławskiego , trzeba przede wszystkim podkre

ślić jego doniosłe znaczenie społeczne i polityczne. Teatr Bogusław-
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Teatr Narodowy na pl. Krasińskich 
Akwarela Z. Vogla r. 1800 

skiego to teatr walczący, teatr służący wiernie sprawie postępu 

i reform społecznych. 
Wiktor Brumer tak mówi o m1sJ1 obywatelskie] Bogusławskiego 

oraz o ścisłej łączności tego teatru z życiem: Ocena dzialalności Woj
ciecha Boguslawskiego wylącznie pod artystycznym punktem widzenia 
bylaby umniejszeniem zaslug „ojca sceny narodowej", który... uważal 
teatr przede wszystkim za szkolę obyczajów i traktowal go jako try
bunę, z której najsilniej można glosić idee narodowe i państwowe. 
Boguslawski byl artystą-obywatelem. Spelnial swą misję artystyczną 

jako poslannictwo, a walka jego z przeciwnościami nie byla jedynie 
walką o te lub inne hasla artystyczne, lecz równocześnie walką o prze
istoczenie teatru w placówkę obywatelską. - Teatr Boguslawskiego 
byl zwierciadłem dążności narodu, propagatorem hasel wolnościowych 
i szermierzem idei spolecznych. Pod tym względem ... odegral podobną 

rolę, jak rewolucyjny teatr francuski. 
Wystarczy tu przypomnieć pamiętne przedstawienie Powrotu posla 

Niemcewicza, kiedy to teatr stal się terenem żywiołowych manifestacji 
ku czci postępowych patriotów, obradujących na Sejmie Czteroletnim, 
albo operę Bogusławskiego Krakowiacy i górale, która była hasłem 
bojowym do powstania kościuszkowskiego, a potem przez długie lata 
zagrzewała Polaków do walki, do wytrwania, do jedności i braterstwa. 

A Henryk VI na lawach oryginalna komedia -Bogusławskiego, któ
ra spotkała się z ostrymi sprzeciwami targowiczan za swoją wyraźnie 
demokratyczną tendencję i śmiało wysunięty problem nierównoscr 
społecznych? Albo noworoczne przedstawienie Ottona z Wittelsbach, 
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gdy rozrzucone pomiędzy widzów wierszowane powinszowanie o tre
ści patriotycznej spowodowało oburzenie władz pruskich które zabro
niły Bogusławskiemu nawet pokazywać się w teatrze. ' 

. Rozpatruj~c d~kł.adniej działalność Bogusławskiego znajdziemy wię
ceJ "'~rzykładow, swiad_czących o tym, jak często „ojciec sceny narodo
:-VeJ .. P?~adał w kollzJę z czynnikami rządzącymi - tak polskimi, jak 
1 pozmeJ zaborczymi. Gorący patriota i szczery demokrata, oddany 
całym s:rcem sprawie postępu i reform społecznych, znajdował siły 

~o ';al~, czasem po prostu nadludzkie, w imię idei, którą ukochał 
l ktoreJ pozostał wierny do końca swego pracowitego żywota. 

Bogusławski rozumiał i wierzył, że podstawowym warunkiem oca
lenia narodu i państwa polskiego jest demokratyzacja ustroju społecz
nego, zniesienie niesprawiedliwego klasowego podziału, zainteresowa
nie spr~wami -~aństwa szerokich mas ludu miejskiego i wiejskiego. 
Jego działalnosc w okresie Sejmu Czteroletniego wskazuje wyraznie 
na bliskie związki z ożywionym rewolucyjnymi prądami obozem po
stępowych patriotów, grupujących się w słynnej Kołłątajowskiej „Kuź-

nicy". B gu ł k" b ł . o s aws i ra czynny udział w walce o ideały społeczne 

1. narodowe zarazem, a teatr uczynił narzędziem tej walki. Wciągnię
cie teatru w służbę społeczną, zespolenie jego zadań z potrzebami 
chwil~ ~ziejowej, nadanie mu wyraźnego ideowego oblicza - oto naj
bardz.ieJ charakterystyczne cechy działalności Bogusławskiego. 

Bogusławski pierwszy zrozumiał, że teatr musi być dostępny dla 
wszystkich, że !Die może być tylko rozrywką dla \Vysoko urodzonych 
i majętnych, że sztuka jest jednym z najważniejszych czynników w 
kształtowaniu duchowego oblicza społeczeństwa. On pierwszy wysunął 
konieczność opieki i kontroli państwowej nad teatrem i jego pracą 

w służbie dla państwa. 
Z tą postępowością i śmiałością sądów łączył wyjątkową w swej 

epoc: nowoc~ność poglądów na sztukę aktorską i reżyserską, prag
nąc Ją oprzec na zasadach pracy zespołowej, która dzisiaj jest nieod
zowna w każdym twórczym uczciwie pracującym teatrze. Pod koniec • 
życia opracował szczegółowo projekt „nowego urządzenia widowisk 
narodowych" w stolicy. Projekt ten, umieszczony w ·pamietnikach Bo
gusławskiego, świadczy o jego nowatorskich dążeniach. - o jasnosc1 
i przenikliwości umysłu, o gruntownej znajomości teatru i jego zadań. 
Przede wszystkim jednak jest to chlubne świadectwo jego demokra
tycznych zapatrywań, każących mu już wówczas myśleć o teatrze dla 
tzw. „ludzi niższej klasy", o teatrze dla mas, w którym za minimalną 
opłatą ludzie pracy mogliby znaleźć ~odziwą rozrywkę ... 

Działalność Bogusławskiego nie ograniczała się tylko do sceny war
szawskiej. Ze swoim zespołem jeździł po całym kraju, docierając do 
szeregu miast polskich, krzewiąc wszędzie zamiłowanie do teatru do 
języka polskiego, do polskiej sztuki. Wilno, Kalisz, Poznań, L~ów, 
Lowicz, Kraków, Gdańsk - oto poszczególne etapy wędrówek arty-
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stycznych Bogusławskiego i jego trupy. W kiLm miastach, a więc we 
Lwowie, w Poznaniu i w Kaliszu dzięki jego staraniom i energii wy
budowano nowe gmachy teatralne. 

Potrzeba zapełnienia tak ubogiego repertuaru kazała Bogusławskie
mu, aktorowi i reżyserowi, stać się również autorem dramatycznym. 
Na ogól, stosując się do panującej naówczas mody, przerabiał, tłuma
czył przystosowywał do polskich warunków sztuki francuskie, angiel
skie włoskie niemieckie. Zaznajamiał w ten sposób publiczność pol
ską 'z europ~jską twón::zością dramatyczną. Bogusławskiemu zawdzi~
czamy pierwsze u nas przedstawienie Szekspirowskiego Hamleta, kto
rego WYStawil w przekładzie własnym, dokonanym jednak ~ie ~ o~y~ 
ginalu lecz z niemieckiej przeróbki. On pierwszy wprowadził rowruez 
na naszą scenę Emilię Galotti Lessinga oraz Sheridana Szk_olę obm~
wy i wiele, wiele innych utworów. Spuścizna Bogusla"".sk1ego ob~~
muje około 80 dziel dramatycznych - tragedii, dramatow, k?medi1, 
krotochwil i oper. Wszystkie one nie świadczą o wielkim talencie dra
maturgicznym czy literackim autora, są jednak wielce wymownym 
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Pomnik Wojciecha Boauslawskiego 

na placu Teatralnym w Warszawie. 

Pałac Radziwitlowski, gdzie mieścil się publiczny teatr Warszawy po r. 1779 

sztych Tirregaille'a z 1762 r. 

dowodem jego najlepszych chęci, patriotyzmu i znajomości europej
skiej literatury dramatycznej. 

Oryginalnych jego dziel znamy niewiele. Należy tu przede wszyst
kim wymienić „operę narodową" - Cud mniemany czyli Krakowiacy 
i górale, komedię Spazmy modne, melodramat Iskahar, komedię Hen
ryk VI na. lowach, oraz Dowód wdzięczności narodu, będący dopelnie
niem Powrotu posla Niemcewicza. Zresztą, gdybyśmy chcieli stosować 

dzisiejsze kryteria oceny, wśród dziel Bogusławskiego nie znaleźliby
śmy ani jednego, które zasługiwałoby na miano całkowicie oryginal
nego. 

W każdym z nich wykazać można mniej lub więcej WYraźne za- , 
pożyczenia i wpływy autorów obcych. Nie zapominajmy jednak, że 

ongiś pojęcie oryginalności było zupełnie inne niż dzisiaj, a to co dziś 
nazywamy za~mżyczeniem, było zjawiskiem spotykanym u najwięk

szych nawet pisarzy (z wielkim Szekspirem na czele), którzy z całą 

swobodą WYkorzystywali w swych utworach pomysły innych, a zwła

szcza obcych autorów. Nie miejmy więc za złe Bogusławskiemu, że 

czeripał pełną dłonią z bogatych zasobów dramatu europejskiego, jeśli 

w ten sposób mógł wzbogacić naszą literaturę dramatyczną o kilka 
interesujących pozycji. 

Ale nie tylko scena dramatyczna ma Bogusławskiemu tyle do za
wdzięczenia. Ten wszechstronny artysta teatru utorował także drogę 

operze polskiej i ugruntował jej pozycję. 0Jl to bowiem przerobił 

i uzupełnił komedyjkę Bohomolca pt. Nędza uszczęśliwiona i z mu
zyką Macieja Kamieńskiego wystawił na scenie teatru narodowego 
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jako pierwszą opei:ę polską cudo jak naówczas wszystkich zadziwia
jące, cudzoziemcom lękającym się wzrostu tej sztuki niemile, a roda
kom mocno upodobane - jak mówił sam Bogusławski w swych pa
miętnikach. Za tą operą poszły następne, które z czasem przekonały 
spoleczeństwo, że Polacy mogą dorównać cudzoziemcom, a nawet ich 
przewyższać we wszystkich rodzajach sztuki. 

I jeszcze jedna zasługa Bogusławskiego, o której nie wolno nam 
zapomnieć - to podniesienie aktorstwa do godności nie tylko każde
go innego ogólnie szanowanego zawodu, ale nawet, do roli zaszczyt
nego posłannictwa kulturalnego. 

Ten duchowy ojciec teatru polskiego, wybiegając myślą w przysz
łość i lękając się o losy z takim trudem utrzymanej sceny ojczystej, 
założył pierwszą w Polsce szkołę dramatyc=ą, skąd wyszło niemało 
talentów, które później scenie <polskiej przysporzyły chwały. 

Minąl już przeszło wiek od chwili, gdy Bogusławski opuścił na 
zawsze scenę narodową. Ale pamięć o jego heroicznych wysiłkach 
i wiekopomnych zasługach dla teatru polskiego przetrwała wśród lu
dzi teatru, wśród wszystkich tych, którym bliskie i drogie s·ą losy 
polskiej sztuki. Legenda Bogusławskiego jest wiecznie żywa i prze
chodzi z jednego pokolenia aktorskiego na drugie. Dzisiaj , gdy reali
zujemy jego testament, w większym niż kiedykolwiek stopniu - mó

v.'i l Leon Schiller: 
godzi się, by kult Bogusławskiego nie byl obowiązkiem jedynie 

artystów teairu i teatrologów, by artystyczna i społeczna działalność 
reformatora wszystkich rodzajów poezji dramatycznej i kunsztu sce
nicznego, pierwszego apostoła „teatru walczącego", twórcy pierwszego 
teatru monumentalnego, teoretyka gry aktorskiej na zasadach zespo
lowych utwierdzonej, pierwszego, który IW Polsce o teatrze robotni
czym myślal, a aktorów do zrzeszenia się w spólki pracownicze za
chęcał - by donioslej wagi ,dla potomności dzielo jego życia przez 
nią poznane i pokochane, a testament jego rzetelnie wykonany zostal. 

ZBIGNIEW KRAWCZYKOWSKI 
Przedruk ze „Sceny Wrocławskiej" 

r. 1950 nr. 3, s. 7-12 

JERZY W ALDEN 

OD TEATRU DRURY LANE 
DO TEATRU NARODOWEGO 

Dnia 8 maja roku 1777 na deskach slawnego Teatru Drury Lane 
w Londynie :wstała odegrana po rnz pierwszy sztuka o charaKte
rystycznym dla epoki tytule: „Szkoła Obmowy". Ta pięcioaktowa ko
media, dowcipnie i o tro obnażająca przywary ówczesnych wyższych 
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akwarela z. Vogla 

sfer Anglii, z miejsca zdobyła sobie niezwykle powodzenie. Wytworna 
publiczność zaśmiewała się, widząc rplastyczne postacie: swoich przy
jaciół i konkurentów. Nikomu nie przyszło do głowy, że ogląda samego 
siebie. 

Autorem komedii był młody, gdyż liczący wówczas niespełna lat 26, 
Ryszard Sheridan, dyrektor i współwłaściciel Teatru Drury Lane. 

„Szkoła Obmowy" była szczytem jego krótkiej , trwającej zaledwie 
pięć, lat, kariery literackiej. Od stycznia 1775 do października 1779 roku 
Sheridan napisał i wystawił sześć s:tmlk o bar~o zresztą różnej war
tości. Następnie znudziła mu się literatura i z właściwym sobie tem
peramentem rzucił się w wir życia politycznego. W tej dziedzinie 
osiągnął wiele sukcesów, w rezultacie jednak polityka doprowadziła 

go do zupełnego ubóstwa. Głośny niegdyś autor teatralny i mówca 
parlamentarny zmarł w roku 1816 w nędzy i zapronnieniu. Wspaniały 
pogrzeb oraz wystawienie ciała zmarłego w Opactwie Westminsterskim 
byly satysfakcją nieco spóźnioną. 

W perspektywie lat dzialalność polityczna Sheridana mocno wy
blakła. Interesować może jedynie historyków. Natomiast popularność 

jego komedii zwłaszcza dwóch najlepszych („Rywale" i „Szkoła Ob
mowy") trwa do dnia dzisiejszego. Premierowe powodzenie „Szkoły 

Obmowy" nie ograniczylo się do Londynu. Komedia ta szybko prze
kroczyła granice Anglii i obiegła wszystkie wielkie sceny Europy. 
Inna sprawa, że w tej wędrówce ulegała poważnym przeróbkom 
1 adaptacjom, wielce charakterystycmym dla epoki Oświecenia. Zgod
nie z panującymi wówczas poglądami każdy tłumacz uważał za swój 
obowiązek przede wszystkim oświecać własnych rodaków. Toteż, wy
korzystując fabułę Sheridana, przykrawano poszczególne postacie do 
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WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

SZKOŁA OBMOWY 
Komedia w 5 aktach 

według RYSZARDA SHERIDANA 

GDYRALSKI, starosta 

DORYMENA, jego żona 

KONSTANCJA, córka Gdyralskiego z pi 

BOGACKI, cześnik, ich krewny 

KAROL, regent, synowiec Bogackiego 

WALERY, kapitan, synowiec Bogackiego 

PLOTKIEWICZOWA, podstolina 

WYDRZYŻNIALSKA, jej córka 

SUSCEPTOWICZ, patron, przyjaciel Karola 

RECEPT A, doktor 

RAMOTA, wierswpis 

TRZPIOT ALSKI 

MODNICKI } 

kawalerowie 
modni 
przyjaciele 

. Walerego 

WIERNICKI, marszałek starosty 

PROCENTOWICZ, lichwiarz 

MAGDUSIA, służąca Dorymeny 

FIUTYNKIEWICZ, huzar Walerego 

JÓZEF, lokaj pana Karola 
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BOGDAN PAWLOWSKI 

Przedstawienie prowadzi: 
HENRYK KUROWSKI 

Premiera dnia 7 listopada 1963 roku na scenie Państwowego Teatru Powszechnego w Lodzi 



bardziej znanego sobie środowiska. Angielskie pierwowzory przybie
raly nie tylko nazwiska, ale i motywy działania oraz rysy obyczajowe 
kraju, na którego scenie sztuka była odgrywana. 

W Polsce adaptacja została ll"lawet zdublowana, gdyż dokonano jej 
nie na podstawie oryginalu, ale na kanwie przeróbki niemieckiej, któ
ra ze swojej strony też bez zbytniego piety=u odniosła się do pierwo
wzoru. 

Polska premiera „Szkoła Obmowy" rn.iail:a miejsce w Teatrze Naro
dowym w Warszawie dnia 17 stycznia roku 1793. Do dziś zachowany 
afisz opiewal, że komedia Sheridana, aby uczynić ją bardziej „inte
resowańszą" i „pięknie do narodu przystosowaną" przerobiona :wstała 
przez Wojciecha Bogusławskiego przy udziale Stanisława Augusta Po
niatowskiego. Fakt ten świadczy dobitnie, jak wielkie znaczenie przy
wiązywaly koła dworskie do tego utworu, wystawionego - co też 

jest nie bez znaczenia - w dniu urodzin króla Stanisława Augusta 
na galowym przedstawieniu. 

Wojciech Bogusławski nie zadowolił się spolszczeniem nazwisk 
przeniesieniem akcji do Warszawy. Zdynamizował fakturę sceniczną 
przepoił ją myślami, nurtującymi postępowe sfery stolicy. 

Wędrówka sztuki z Londynu nad Wisłę pociągnęła za sobą szereg 
przemian a choćby pobie:ime ich wyliczenie może nasunąć interesujące 
wnioski. Już pierwszy akt polskiej adaptacji zdecydowanie różni się 

od angielskiego pierwowzoru. Bogusławski redukuje ekspozycję do mi
nimum. Powierza ją parze służących, po czym szybko przechodzi do 
zdynamizowanej akcji. Sheridan zanim popchnie naprzód wypadki, 
lubuje się w malowaniu tła obyczajowego. Cały pierwszy akt angielski 
jest rzeczywiście szkolą, w Mórej zadaje się na temat obmowy lekcję, 
ba, nawet stawia stopnie za wykonane prace. Sztuka zaczyna się od 
szeregu przyklladów, zupełnie nie związanych z fabułą, ale plastycznie 
malujących sposób myślenia i obyczaje angielskiego high-life'u. Różni 
się i sam krąg potwarców i plotkarzy. Sheridan zamyka się ściśle 

w gronie arystokratów. Bogusławski zamiast postaci utytułowanych 

wprowadza Poetę i Doktora, w pewnym sensie demokratyzując swoich 
bohaterów. 

Tego rodzaju pomysły przybliżaly sztukę polskiej widowni, choć 

czasem wynikały z nich i pewne nieprawdopodobieństwa. Łatwiej 

uwierzyć, że siostrzeńcy nie poznali siwego stryja, który wrócił do 
Ojczyzny po piętll"lastu latach rpobytu w zamorskiej Indii, niż w to, 
że nie stykali się ani razu z najbliższym krewnym i opiekunem, który 
na stale rn.ieszkal„. w Gdańsku. 

Niemniej charakterystyczną dla polskiego komediopisarza jest 
przemiana sheridanowskiej figurki Szekspira na figurkę Moliera, o któ
rej +mówi jedna z postaci Bogusławskiego. Zarówno para służących, 

którym zgodnie z francuską konwencją udzielił Bogusławski dużej 

roli w prowadzeniu akcji, jak i przebudowa techniczna utworu, redu-
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kująca 14 odsłon do 5 aktów, świadczą wyraźnie, że patronem polskiego 
autora był właśnie jego ukochany Molier. 

Różnie można oceniać poszczególne pomysły Wojciecha Bogusław
skiego, nie podobna jednak nie przyznać mu talentu rasowego kome
diopisarza. Polski adaptator świetnie dynamizuje akcję, scenicznie pro
wadzi dialog, a co najważniejsze urn.ie przepoić całość utworu rodzi
mym humorem i temperamentem tak, że nie podobna odgadnąć, iż 
prototyp sztuki rozgrywa się nie nad Wisłą, ale nad Tamizą. 

Adaptacja „Szkoły Obmowy" jest jeszcze jednym dowodem, że 
Wojciech Bogusławski w pełni zasłużył na miano Ojca Sceny Polskiej. 

Teatr Wielki - widok podwórza na tylach sceny 

MAŁA KRONIKA 

PAŃSTWOWEGO TEATRU POWSZECHNEGO 

PRASA O WYSTĘPACH TEATRU 
POWSZECHNEGO W PRADZE 
PRZYJECHALI - ZAGRALI - ZWYCIĘŻYLI. . 

W czasie serdecznego powitania polskiego zespołu z Lodzi w praskim 
Divadle S.K. Neumanna '\\,Tęczył Polakom dyrektor libeń~kiego. teatru 
Tow. Lohnisky małą wiązankę - dwie róże. I do ~ego. zyczei:ne, aby 
ta najmniejsza wiązanka rozrosła się w ~e~i bukiet ł t~ rue ty~o 
w bukiet jako talki, ale w kwiaty prawdziWle ar.ty~ty~zneJ i P~ZYJa
cielskiej współpracy drwóch teatrów bratnich słowrnnskich narodow. 

ZEMEDELSKE NOVINY 25.6.63. 
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PRZYGODA z VATERLANDEM 

Reżyserem przedstawienia jest kierownik artystyczny zespołu Roman 
Sykała, którego reżyserską pracę będziemy jeszcze oglądać w dalszych 
inscenizacjach, określających zapewne jego twórczy styl. Pod jego 
kierownictwem zobaczyliśmy przedstawienie, którego siła oddziaływa
nia objawiła się - animo trudności językowych - i w stosunku do 
naszej widowni, przyjmującej polskich gości serdecznymi oklaskami. 
Jeżeli ze wszystkich dobrych wykonawców mamy kogoś specjalnie 
wyróżnić, będą to niewątpl1wie na pierwszym miejscu Zb. Niewczas 
jako główny bohater Karel Hummel i I. Malkiewicz jako pani Daub-
mannowa. 

Pavel Kohn. „Polscy goście w teatrze SKN" 
MLADA FRONTA 25. VI. 1963 

PRZED MATURĄ, PRZYGODA z VATERLANDEM 

Obydwie sztuki zostały wystawione w łódzkim teatrze taką samą me
todą: starano się o najdokładniejsze, w najdrobniejszych szczegółach 
wygranie poszczególnych postaci, zbudowanie szerokiego studium psy
chologicznego, które zwraca uwagę jedynie na uczucia, wzruszenia 
i stany duchowe. 

PRZE~ MATURĄ 

H. Simkowa ,.Nowy Kruczkowski w Libii" 
WIECZORNA PRAGA 20. VI. 63 

Praca Re.mana Sykały nad tą inscenizacją zasługuje na specjalne 
uznanie. Jako reżyserowi udalo mu się ukazać w jednej, niezmiennej 
dekoracji wielomies:mrariiowe i artystycznie prawdziwe życie, pełne 
najróżniejszych ludzkich przeżyć. Dopomogła mu w tym doskonała 
scenografia L. Zahorskiego. Umożliwiła symultaniczne prowadzenie 
sytuacji dramatycznych, ponadto miała i WYraźne wartości poetyckie 
(panorama miasta z oświetlonymi oknami czy jednym oknem). Plasty
czna zasada tej inscenizacji przez swoją swobodę i logikę artystyczną 
może być dobrym (przykładem dla naszych teatrów. Również aktorsko 
przedstawienie brzaniało bardzo przekonywająco, szczególnie w posta
ciach młodych, z których najciekawiej grali Z. Płoszaj (Mic), B. So
biesiak (Jacque), M. Szewczyk (Mały Cachou), L. Wiernek (Giacomo) 
i znana nam z filmowego ekranu B. Połomska (Nicky). 

PRZED MATURĄ 

Jan Cisar „KONFRONTACJA Z LODZIĄ" 
„RUDE PRAWO" 25. VI. 1963 

Poz.nal.iśmy tu młodych członków zespołu aktorskiego, którzy są dla 
zespołu niewąitpliwą rękojmią dalszego rozwoju. Wśród nich i znaną 
aktorkę Jiilmową B. Połomską w roli Nicky. Zb. Płoszaja w roli Mica, 
M. Szewczyka jako Małego Cachou. 

DWANASCIE KRZESEL 

H. Simkowa. „Na koniec to, co najlepsze" 
WIECZORNA PRAGA 24. VI. 63 

„Dwanaście krzeseł" dało łódzkiemu zespołowi najwięcej Qkazji do 
zbliżenia się do praskiego społeczeństwa - nie tylko ze względu na 
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historyczną z;rozumiałość, lecz także ze względu na wykonanie aktor
skie i stronę •śpiewno-taneczną. Dwójka Wl. Skoczylas (tow. Bender) 
i Tadeusz Sabara (były marszałek), goniąca za skarbem ukrytym ""'. 
jednym z 12 krzeseł jest niemal stale na scenie i potrafi . utrzymac 
humor, a na końcu wzbudzilć WS1Pókzuc1e dla wystrychniętych na 
dudków. 
Ale utkwił nam w pamięci swoimi kreacjami również Zb. Niewczas 
jako Hummel-Daubmann, Zb. Koczanowicz jako ojciec Daub~ann V: 
Kiruczkowskim i Terrenoire w Lacourze, Barbara Połomska Jako Ni
cky w tejże sztuce o francuskiej prowincji, komiczn_e ta.lent! E. 
ZdzieszyńSlkiej i H. Pawłowicz i isympatyczme postacie mektorych 
młodych aktorów. Inscenizacje i reżyserie (dosyć niepewna w. Lacou
rze) były dziełem Romana Sykały, scenografia J .. Rachwalskiego, w 
Lacourze (z tym samym zastr:zeżeniem) L. Zahorskiego. 

DWAN ASCIE KRZESEL 

V. Behounek „Wieczory polskiego teatru w Libni" 
PRACA 25. VI. 63. 

Trzecią sztuką była dramatyzacja sławnej, satyrycznej ~owieści Ilfa 
i Pieh·owa DWANASCIE KRZESEL. Reżyser R. Sykała UJąl to dzieło 
jako zwariowaną historię ludzi, którzy w gonitwie za majątkiem utra
cili rnzum. Każdą sytuację i każdą postać ujął pod kątem w1d.zema 
jej absurdalności i niedorzeczności, która jest śmieszna. Nie chodził~ 
mu o pełnię charakterów. lecz o to, aby uwidocznić razem z. aktorami 
tylko te cechy, które tę śmieszność wyrażają. Następstwem Jego kon
cepcji jest przedstawienie, które ma niepomiernie dużo cech. d~brego 
teatru, rytmu i dynamiki, dokładności i WYraźnego adre_su id.~1, po
mysłowości w scenografii i reżyserii, płynności i gradacJ1 akcJL 
Również wykonanie aktorskie nabrało blasku i barwności:. jest ~okła
dne w zasadniczym rysunku, wstrzemięźliwe w cechach mdyw'.dual
nych, dowcipne i jasne w sytuacji, komunikatywne w zasadniczym 
zamierzeniu. Aktorzy ·wykazali konieczną dawkę parodystycznego ta
lentu i zdolności komicznych. W. Skoczylas, który gra główną rolę 
wielkiego kombinatora Ostapa Bendera, łączy wszystkie te cechy w 
jednolity kształt, który jest podstawą postaci życio"."ego aktora ! uro
dzonego oszusta w wielkim stylu, który ma do swo1e~o powołania k?.
nieczną lekkość, należyty czar i wystarczającą gotowość konwersacJL 
W pewnych momentach potrafi jeclnak odrzucić te sympatyczne cechy , 
i ukazać chłodne wyrachowanie Bendera, który nie cofnie się przed 
niczym. . 
Re7yser poszedł kon•rkwentnie za wlasna teatralną koncepcJą 
rzył teatr, a nie tylko teatralną ilustrację. 

st wo-

Jan Cisar .. Konfrontacja z Lodzią" 
Rude Pravo 25. VI. 63 

DWANASCIE KRZESEL 

Obydwaj wykonawcy głównych ról zasłużyli na prawdziwe uznanie. 
Wł. Skoczvlas za wyborne studium przedsiebiorczego sprvciarza Ben
dera, który w każdych C'Z'lsach znaidu.ie swoje udeptane ścieżki i ~ró
żki zawsze kręte i T. Sabara za śmiesznie zdegenerowanego komicz
nego marszałka Worobianinowa. 
W tym przedstawieniu Roman Svkała zaprzeczył poprzednim domy
słom, że jest reżyserem, respektującym z pełnym pietyzmem autora, 
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reżyserem lubującym się w wolniejszym rytmie i dydaktycznym to
nie. Pokazał nam przykład twórczej reżyserii z bogatymi pomysłami, 
dowcipną aranżacją i zręcznym rytmem. 

DWANASCIE KRZESEL 

H Simkova „Na koniec to, co najlepsze" 
WIECZORNA PRAGA 24. VI. 63 

Polskie przedsta'\\ri.enie z udanymi postaciami Ostapa Bendera i mar
szalka Hipolita w wykonamu Wł. Skoczylasa i T. Sahary bawiło pra
ską publiczność dowcipnymi pomysłami, niebanalną muzyką i kuple
tami. Okazało się, że satyra przeciw przeżytkom z lat dwudziestych 
nie zestarzała się nawet w latach sześćdziesiątych. Tylko więcej po
dobnych gościnnych występów i wymiany doświadczeń! 

„Trzy spotkania z teatrem z Lodzi" 
SVOBODNE SLOVO 25. VI. 1963 

W REPERTUARZE TEATRU POWSZECHNEGO: 

F. Dilrrenmatt FIZYCY 

Tadeusz Sabara, M!roslaw szonert, Bohdan Sobiesiak 
scen. J. Kosiński reż. J. Gruda 
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Lope de Vega „JASNIE PAN NIKT" 
A. Zukowski, H. Pawłowicz, M. Wojtczak 

scen. L. Zahorski re:ż:. B. ARTEMSKA 

W PRZYGOTOWANIU 

K. WINCELBERG 

KATAKI czyli WRÓG 
Sztuka w 2 aktach 

U dział biorą: 
CZESŁAW PRZYBYŁA 
MICHAŁ SZEWCZYK 

Scen. MARIAN STAŃCZAK reż. ROMAN SYKAŁA 

MARGIT GASPAR 

HAMLET NIE MA RACJI. .. 
Sztuka w 3 aktach 

Scenografia: Reżyseria: 

ANATOL RADZINOWICZ ANDRZEJ WITKOWSKI 
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KIEROWNICY DZIAŁÓW 

Kierownik Techniczny: 

MARIAN BIŃKOWSKI 

Dekoracje: . 

JÓZEF KROTOWSKI 
G E R T P Y D D E 
IG N A CY KOŁODZIEJCZYK 

J Ó Z E F P I K O R •A 
WIKTOR LASOŃ 

Kostiumy: 

M A R I A N J Ó Ż W I C KI 
HELE N A KOŁODZIEJCZYK 

HENRYK ŻWIKIEWICZ 
HENRYK KISZKA 

Peruki: 

STANISŁAW SIEMIŃSKI 

Brygadier Sceny: 

STEFAN OLCZAK 

Kierownik Oświetlenia: 

MAKSYMILIAN KEMPA 

Kierownik Zaopatrzenia 

i Inwestycji: 

WIKTOR /SERAFIN 

Kierownik GoSiPodarczy; 

TERESA KUCUCHA 

Kierownik Biura Organizacji 

Widowni: 

MIECZYSLA W KWINKOWSKI 

Kierownik Sekretariatu: 

IRENA MISZCZAK 

Główny księgowy: 

WŁADYSŁAW POŻDZIEJ 

Biuro Organizacji Widowni - Łódź, ul. Obrońców Stalingradu 21, 
tel. 350-36. Przyjmuje zamówienia na bilety do Teatru Powszechnego 

(na miesiąc wcześniej) w godz. od 8-16. 

Kasa Teatru Powszechnego czynna przez cały tydzień od godz. 10-13 
i od 16 do rozpoczęcia przedstawienia (z wyjątkiem poniedziałków) -

tel. 350-36. 

PAŃSTWOWY 
ZAKLAD 

UBEZPIECZEŃ 
Oddział dla m. Łodzi 

w Łodzi, Al. Kościuszki nr 57 

Ubezpiecza mieszkania od ognia i kradzieży z wła
maniem, zalania wodq oraz odpowiedzialności 
cywilnej posiadacza mieszkania. 

Składka rocznie wynosi tylko 2 zł od każdego tysiqca 
sumy ubezpieczenia. 

Informacji udzielajq i zawierajq umowy przedstawiciele 
PZU. których przybycia można zażqdać telefoni
cznie. 

Telefon 455-10 wewn. 40 

HANDLowvl 
'---.,,.-...,---J 

DOM DZIECKA 
w Łodzi, ul. Piotrkowska 60/62 

Telefon 211-48 

POLECA: 

Okrycia, ubiory dziewczęce - cbłopięce, 
w tym płaszcze, ubrania, spodnie, sukienki 
- bieliznę, dziewiarstwo, pończosznictwo 

ORAZ: 

zabawki, art. foto-optyczne i sportowe 
i wiele innych artykułów dla niemowląt, 
dzieci i młodzieży w dużym wyborze 
i dobrej jakości. 



Cena zł 2,50 

PKO 

PKO 
MOZLIWOSCI 
WYLOSOWANIA 
sarnochodu, 

motocykla, 

motoroweru, 

wycieczki zagran1czneJ, 

wysokiej premii p1en1eznej, 

zapewniają książeczki premiowe 

PKO 

Informacje we wszystkich 

placówkach PKO 

PKO 


