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Jest kraj, gdzie radości są jawne, ale fałszywe, 

troski ukryte, ale szczere. Któż by uwierzył, że tłumy 
na widowiskach, brawa i oklaski w teatrze Moliera 
i Arlekina, uczty, łowy, balety, gonitwy - osłaniają 

tyle niepokoi, troski, zabiegów, tyle trwóg i nadziei, 
namiętności tak gwałtowne i sprawy tak poważne. 

La Bruyere 
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Tadeusz Boy-Żcbński 

TEATR MOLIERA 

Iluż jest Molierów! Na nim można by demonstro
wać, że wszystkie te wymysły, które teatr dzisiej szy 
chce uważać za swoje zdobycze, znał już Moiie r 
i umiał doskonale nimi operować, o ile geninusz jeio 
raczył się do nich zniżyć. I jakie miał środki! Pie rw
szy swój komediobalet wystawił na zamówienie nad
intendetna finansów Fouqueta, który chciał samego 
króla upokorzyć swym zbytkiem i rychło po tej za
bawie dostał się do Bastylii. Można sobie wyobrazić 
co tam były za przepychy! Później gdy szło o wido
wiska dworskie kasa królewska stała m u otworem . 
Znał Molier scenę pod otwartym niebe1n. za scenę 

oddawano mu ogrody Wersalu, w których urządzano 
umyślne wodotryski, sadzawki, maszynerie. Scenę 

oświecało dwustu ludzi w maskach, k tórzy trzymali 
tyleż woskowych świec . 

Znał efekty nagości. Panna Du Parc, reprezentująca 
na którymś z takich festynów Wenus, wynurzyła się 
z wody (z prawdziwej wody, zapewne odpowiednio 
ogrzanej) goła ... 

Kiedy Molier potrzebował muzyki, miał do rozpn
rządzenia królewską kapelę i nadwornych śpiewaków 
i nadwornego kompozytora, p. Lulli. Molier stworzył 
komedię muzyczną, którą obecnie na nowo wymyślo

no jako najmodniejszy teatr. 

Kiedy chciał tańca miał balet nadworny. A często 

w balecie jego tańczył sam król i najwięksi po.no
wie dworu. Korowód roztańczonych masek, piosenka, 
to najczęstsze zakończenie jego lekkich komedii. 

Znał sztuczki, którymi wciąga się do współgrania 
publiczność. Jego Pan de -Pourceaugnac ucieka ł na 
salę pomiędzy widzów, kędy go goniła armia lekarzy 
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aptekarzy z serengami, znał rodzaj kabaretowy 

jego bezceremonialną swobodę, kiedy w „Impro

wizacji w Wersalu" pokazał kulisy swojej trupy, 

swój teatr podczas próby i siebie przy reżyserskiej 

robocie. 

Znał cudy ferii, kiedy w tragicznym balecie „Psy
che", napisanym do współki ze starym Corneillem, 
jeden akt pomieścił w niebie, a drugi w piekle. 

Znał interludia i groteski, i teatr masek, i pociesz
ne zwierzęta na scenic itd. Wszystko to Molier nie 
tylko znał, ale przeważnie sam stworzył. I miał -
powtarzam - środki nieograniczone: chodziło wszak 
o zabawę najpotężniejszego monarchy. Otóż wierzcie 
mi, wszystko to Molier miał za coś bardzo pośled
niego. Poddawał się obowiązkom jakie nań płynęły 
z tytułu aranżera dworskich uroczystości, bawiło go 
to może, było dlań wytchnieniem po wielkiej twór
czości. Ale kiedy chciał napisać naprawdę coś dla 
sibie, odkładał to wszystko na bok. Wówczas wy
starczyło mu parę metrów sceny bez żadnych urzą
dzeń, jedna najprostsza dekoracja na pięć aktów 
i na scenie kilka osób, które rozmawiają ze sobą. 

Całą treść prawdziwego teatru Moliera stanowi krze
sanie z siebie myśli, idei, tarcie o siebie słów, zazę
bianie charakterów i wydobywanie z tego efektów 
najprzedniejszego mądrego dowcipu. To był w jego 
pojęciu prawdziwy, najwyższy teatr; tamto wszystko 
to zabawki, którymi karmił z musu tę dość mie
szaną umysłowo publiczność, jaką był dwór Ludwi
ka XIV. W tych ramach dobrowolnie skromnych 
i ubogich st".Vorzył najistotniejsze swoje dzieło. I to 
jest teatr najteatralniejszy. 

(W tomie „Molier" Pisma tom 11 PIW, Warszawa, 
1~5Z. r.) 
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Boileau 

* * * 

Komedia bez jątrzenia śmiać się nauczyła 
Bez żółci i bez jadu pouczać, poprawiać; 
I niewinnie podoba się w wierszach Menandra 
Każdy pięknie odbity w tym nowym zwierciadle 
Z rozkoszą widzi się lub nie spostrzegać zdaje: 
Pierwszy skąpiec się śmieje z podobizny wiernej 
Skąpca, często na jego wzór rysowanego; 
I próżny, tysiąc razy misternie oddany, 
Portretu stworzonęgo z siebie nie poznaje. 
Niech natura jedynym waszym studium będzie, 
Twórcy, którzy honorów komika pragniecie. 
Kto dojrzeć mógł człowieka i umysłem mądrym 
Tak wiele serc ukrytych głębie spenetrował; 
Kto wie dobrze, kto jest skąpiec czy utracjusz, 
Uczciwy człowiek, próżny zazdrosny, dziwaczny; 
W dobrze dobranej scenie może go przedstawić 
I kazać mu przed nami żyć, mówić i działać. 
Ich prawdziwe obrazy pokazujecie wszędzie, 
Najżywiej malowany niechaj każdy będzie. 
Natura urodzajna w dziwaczne portrety 
Każdą duszę oznacza rysami różnymi; 
Jeden gest ją odkrywa, byle co wskazuje. 
Studiujecie dwór i znaj cie miasto nadokładnej; 
Jedno i drugie zawsze jest .w modele płodne. 
Moliere w ten sposób pisma ilustrując 
Przypuszczalnie zdobyłby nagrodę swą sztuką ... 

(Ze „Sztuki poetyckiej". Przekład Janusza Koz
łowskiego) 
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Tadeusz Boy-Żefoński 

SZKOŁA ŻON 

W czym leży odrębność i znaczen ie „Szkoły żon"? 

Na pozór „Szkoła żon" a „Szkołą mężów" nie ma 
przełomu : ot, ten sam tradycyjny temat, podjęty 

i opracowany jeszcze raz. Ale gdybyśmy nawet nie 
od razu spost rzegli różnicę, powinna nas ostrzec 
r eakcja, jaką „Szkoła żon" u jednych, namiętna pole
m ika czyniąca zeń dlugotrwały „w ypadek dnia", 
świadczą, że było w tej sztuce coś zasadniczo nowe
go, zrywającego ostatecznie z wieloma utartymi 
poj ęciami. 

Na pozór tedy, jak powiedzieliśmy , ta sama tra
dycyjna historia : zazdrośnik , wyprowadzony w p ole 
przez kobietę. Ale z tej samej fabuły wyłania się 

tu już nowoczesna k omedia obyczajowa, Komedia 
mieszczańska, komedia narodowa, komedia charak
terów, komedia psychlogiczna, realis tyczna i nawet 
- jak chcą niektórzy - k omedia dydaktyczna , ,sztu
ka z te7..ą". Wreszcie miej scami Komedia ta da je 
j uż zapowiedź nowoczesnego dramatu. Czy nic za 
du żo tego \VS zystkiego? Ani trochę. 

K omedia charakterów. Tu wystarczy jedno słowo : 

role zazd rośników dawnego teatru, nie wyłącza jąc 

„ Szkoły mężów" , można było niemal grać w m asce; 
Arnolfa n ic. Arnolf nie jest marionetką, tym bez
osobist •m „Kocmołuchem" czy Sgana relem, wypro
wadzonym na scenę jedynie po to, aby był oszukany 
i wyśm i any. Ma on już swoją fizjogn omię , i to dość 

7Jożoną. ,Jest to na ogół przyzwoity człowiek , wcale 
n ic dureń; ale mający w pewnych kwestiach swoje 
pojęc· :J. i padający ofia rą tych pojęć swego charak
teru. J st to zamożny mieszczanin p aryski, z preten
sjami do szlachectw a, umiej ą cy żyć z ludźmi, oto
czony szacunk '.em, poza swoją manią , która u znają-
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cych go bliżej daje mu źdźbło śmieszności. Ale pod 
dobrodusznymi pozorami jest to natura oschła, samo
lubna, doktryner i pedant. I - chce być mędrszym 
niż życie i dlatego okazuje się odeń głupszym. Molier 
w swoich komediach da nam długi szereg pedantów 
nauki, literatury etc; tutaj mamy pedanta prak
tycznego życia. Zatem, Arnolf _ to już charakter, 
podczas gdy Sganarael był jeszcze na wpół ogól
nikiem. 

I Anusia jest zdobyczą nowego teatru. Izabela 
w „Szkole mężów" mimo niezaprzeczalnego wdzięku 
była również jeszcze ogólnikiem, była k ob ie t a. 
Anusia będąc również kobietą - i jaką! - jest 
zarazem char akt erem, produktem pewn ych 
określonych warunków: to rzeczywista młoda d ziew
czyna, naiwna, ciemna, głupia, ale tym wymowniej 
wcielająca instynkt płci. I ciekawym jest (a możemy 

to śledzić w „Krytyce Szkoły żon") jak wszystkie 
rysy, którymi posługuje się Molier dla odkonwencjo
nowania, scharakteryzowania swych figur, spotkały 

się z opozycją współczesn:r:ch rutynistów. 

Ten sam zasadniczy krok naprzód w prowadzeniu 
akcji. (. .. ) Arnolf przez swoją doktrynę chce żeby 

Anusia była głupia : i właśnie dzięki tej głupocie 

jest ona bezbronna wobec instynktu, bez krytycyzmu 
wobec pierwszego, który szepnie słodkie słówko. („.) 

Akcja jest prosta do ostatecznychgra nic: trwające 

przez pięć aktów qui pro quo płynie zupełnie natu
ralnie z ambicji Arnolfa i paplarstwa Horacego. Co 
więcej : Molier przeprowadza w niej pomysł równie 
szczęśliwy jak podnoszący myśl utworu : zazwyczaj 
kochająca się para sili się oszukać tyrana: tu prze
ciwnie: Anusia przez naiwność , Horacy przez mło

dzieńczą nieopatrzność powiadamiają Arnolfa o każ

dym swoim kroku; oto ten tak przewidujący 
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człowiek, wiedząc wszystko, nie zdoła niczemu za
pobiec; bezsilny jest wobec praw życia. 

Upraszczając ·intrygę do minimum, Molier okazał 

w niej zarazem ogromną inwencję. Cóż śmielszego 

w istocie nad pomysł, aby swego zazdrośnika uczy
nić zarazem powierhikiem wszystkich kroków i pla
nów młodej pary? Zarazem dzięki temu pomysłowi 
akcja przenosi się niejako w duszę Arnolfa: każdą 

jego scenę kończy mon o 1 o g, nie mający na celu 
samego tylko zabawienia publiczności, ale zdający 

sprawę z drgnień jego duszy. Tak oto Molier czyni 
nas świadkami ewolucji wewnętrznej jaką przechodzi 
ten człowiek. Sganarel jest od pierwszej sceny człowie
kiem z jednej sztuki i takim pozostanie do końca . 

Inaczej Arnolf: z początku widzimy w nim przewi
dującego doktrynera; o miłości do Anusi nie ma 
tu mowy; Arnolf zbyt gardzi kobietą aby dopuścić 

to uczucie, nadto się czuje pewnym posiadania, aby 
miłość się mogła urodzić. Ale w miarę jak przed
miot się wymyka, rodzi się w n.im, lub uświadamia, 
nowe uczucie; miłość njskiego pokroju, zapewne, 
ale miłość w całej pełni. I patrzymy na stopniowe 
przekształcan.ie duszy ludzkiej , aby w ostatnim 
akcie widzieć, jak Arnolf zaprze się samego siebie, 
jak ten tyran podda się pod jarzmo; jak ten czło

wiek, najdrażliwszy na punkcie małżeńskiego ho
noru, sam będzie podsuwał owej dziewczynie naj
bardziej sprzeczne z owym honorem myśli. Jest 
to zatem w wysokim stopniu sztuka psycholo
giczna. ( ... ) 

Jeszcze jedną rzecz widzimy tu, którą będziemy 

jeszcze obserwowali później nieraz: mianowicie, iż 

Molier w sposób nieznany dotąd przekracza granice 
komedii, stwarzając podwaliny nowoczesnego d r a
m a tu, który jest nie czym innym niż tragedią 

ludzką , przeniesioną w świait przeciętnych ludzi i co-
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dziennych uczuć. To studium uczucia dojrzałego 

mężczyzny dla młodej dziewczyny, ta namiętność 

przek reślając a całe jego życic , gotowa posunąć się do 
spodlenia- może do zbrodni - nabiera tu akcentów 
prawdy, złagodzonej, ale nie zneutralizowanej ko
micznymi rysami. Nikomu nic przyszłoby na myśl 

\Vzruszać się Sganarelem , podczas gdy patrząc na 
Arnolfa czujemy, iż pat rzymy na cierpienia czło

\Viek a, na mękę ludzkiego serca. To splecen ie dra
matu z fa,·są będzie jedną z cech towarzyszących 

przyszłej komedii Moliera. ( ... ) 

Z tego motywu d r am a t u w k omedii w ynika mo
że, iż Molier wymiótłszy z niej tyle konwencji, nie 
s i lił s i ę na ogół usunąć konwencjonalizmu rozwią

za nia . Rozwiązan ie na turalne musiałoby być pesy
mistyczne, bolesne i tego Molier nie chce : dlatego 
w chw ili gdy d oprowadził ludzką namiętność, ludzką 

zło ść tak daleko, jak daleko zaj ść może, woła nagle : 
„H ola! do:ść, zapu ścić kurtynę! " I w ten sztuczny, 
sforsowany optymizm zakończeń p osiada nieraz właś

nie swój wcale os try p osmaczek. Szczególnie zakoń
czenie . , S zkoły żon" tak fan tazyjne, że aż zakrawa
j ące na celową parodię, ujęte w szybk ie i symetrycz
ne dwuwie rsze ba rdzo jest miłe i zabawne .. 

Do jakiego stopn ia „S zkoła żon" była w swej epo
ce utworem r ealis tycznym trudno to w tej chwili 
odczuć nam . których uderza r aczej to, co w niej 
zostało konwencjona lne. Ale z ok rzyków oburzenia 
jakie w „Krytyce Szkoły żon" wywołują te rysy 
potocznego życ i , to „cias tk o ze śm ietaną ", te „dzieci 
przez uc ho", „bocia ny", możemy ocenić, jak bardzo 
raziły one ów narów myślowy współczesnych. W ogó
le w szys tkie te rysy, których Molier użył dla s cha
r a k t c ryz o w a n i a, wyodrębnienie swoich figur 
spo tka ły sic; przynajmnie j u niechętnych i uprzedzo
ny ch sc;dziów z niezrozumieniem i krytyką. 
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Wreszcie ostatni punkt „Szkoła żon" jako komedia 
„dydaktyczna'.'. Biorę to słowo w cudzysłów, gdyż 

daleki jestem od tego, aby idąc śladem niektórych 
komentatorów podsuwać Molierowi jakiś bezpośredni 
mniej lub bardziej ciasny „morał". Dydaktyzm 
Moliera leży w czym innym. Żyje on w epoce, w któ
rej tworzące się nowe społeczei1stwo pozostaje jesz
cze pod naciskiem wszelakich autorytetów, mocno 
już trącących stęchlizną: autorytetów filozoficznych, 
lekarskich, obyczajowych etc. Do tych ostatnich na
leżała władza ojcowska, mężowska, pojęta jako ucisk 
cudzego życia, jako tryumf starczego egoizmu masko
wanego wielkimi słowami. Molier, to dziecko swo
body, ten cygan artysta, dławi się w tej atmosferze, 
wie zresztą z_ własnych doświadczeń, ile kłamstwa 

jest w tym królestwie świętego Komunału: wali na 
wszystkie strony pięścią w szyby, aby wpuścić świe
że powietrze, że tam ktoś przy tym może dostać za
palenia płuc, to trudno... Molier zawsze i wszędzie 

opowiada się po stronie ż y e i a, choćby przeciw, 
sobie, choćby te odwieczne, nieubłagane prawa życia 
miały stratować jego samego. 

Wreszcie, jeden jeszcze punkt należy wspommec: 
stosunek tej komedii do osobistych przeżyć Moliera. 
Punkt nader drażliwy, kwestia zawsze niepewna i ni
tykałbym jej raczej, gdyby nie to, że stało się to 
utartym zwyczajem, obowiązkiem niemal, kiedy mó
wi się o „Szkole żon". W lutym 1662 przypada mał
żeństwo Moliera, „Szkołę żon" napisał w grudniu. 
Zabawna scena z rejentem jest niewątpliwie echem 
własnego kontraktu, a zapis Arnolfa natrąca o tym, 
co Molier uczynił dla Armandy. Otóż jak kształto

wało się przez ten czas małżeństwo Moliera, które 
póżniej miało mu przynieść tyle upokorzefl i goryczy? 
Czy pomiędzy optymizmem wiejącym ze „Szkoły mę
żów", a akcentami bezsilnej rozpaczy Arnolfa moina 
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się doszukiwać bolesnych zawodów uczuciowych sa
mego pisarza? Niedelikatne i jałowe pytanie. To, 
że akcenty Arnolfa znalazł Molier we własnej duszy, 
to naturalne: od tego był w'.elkim poetą, aby znaj
dować w niej wszystkie m oż 1 i w o ś c i uczuć, nic 
mamy jednak powodu przypuszczać aby w parę mie
sięcy o ślubie szukać analogii między położeniem 

Arnolfa i Moliera, albo przypuszczać, iż drwi on tutaj 
z niedoli małżeńskich, aby uprzedzić szyderstwo ludzi. 
Doprawdy temat był zbyt tradycyjny, aby szukać doń 
osobistych interpret<:lcji. Poprzestańmy na stwierdze
niu, że w dotychczasowej swej twróczości Molier 
niestosunkowo dużo miejsce daje problemom osnu
tym koło zazdrości. 

(fragmenty szkicu o „Szkole żon" w tomie „Molier" 
Pisma tom XI, PIW, Warszawa, 1957) 

TEATR CZY AKADEMIA? 

Akademia, a przynajmniej jej większość, nie tylko 
skłonna była przyjąć Moliera do swego .grona, ale 
nawet czyniła starania w tym duchu, Chodziło tylko 
o jedno: o to, aby Molier porzucił swój zawód aktora. 
Po sukcesie jednej z ostatnich jego sztuk („Uczone 
białogłowy"), wydelegowany półoficjalnie przez aka
demię przyjaciel Moliera Boileau namawiał pisarza 
dyskretnie do tego kroku, uzasadniając go względa
mi zdrowia: 

- Zdrowie twoje - rzekł cierpi od zawodu aktora: 
czemu nie poniechasz tego wyczerpującego rzemiosła? 

- Trudno _ odparł Molier - to kwestia honoru. 
- Cóż za kwestia honoru? - miał odrzec Boileau. 

- Babrać sobie twarz i malować wąsiki Sganarela po 

-15-



to, aby dostawać na scenic kije, to ładny punkt ho
noru dla filozofa takiego jak ty. 

Ale Molier nic ustąpił. 

(Ze s:Uc ti T adeu s<a Bo yu 2.e l eń s ldcoo „Mol ier 
a „1kadem;a" w Tomie „ Moli.er", D :: 'e la t om XI , PIW, 
Wars zawa, 1957). 

KALENDARZ ŻYCIA I TWORCZOSCI MOLIERA 

1622 Jan Baptys ta P oquelin (Moliere) uro
dził się w Paryżu w zamożnej rodzi n ie 
mieszczańskiej. W aktach zachowała się 

data chrztu - 15 styczeń 1622. 

1632 Śmierć matki. Ojciec wdraża chłopca do 
przejęcia r odzinnej godności i funkcji „ta
picera królewskiego". Początek za inter -
sowań teatralnych (w najbliższym s ą

siedztwie ojcowskiego warsztatu ręko

dzielniczego, niedaleko Hal, rozbijały na
mioty wędrowne trupy teatralne), wy-

• c ieczki do teatru w Hotel de Bourbogne. 

1636- 1641 Nauka w kolegium jezuickim w Cler
mont. Począ tek praktycznej działalnoś ci 

teatralnej w przedstawieniach szkolnych . 
Studia prawnicze w Orlean ie. 

1642-1652 Spotkanie z Magdaleną Bejart. Wspólnie 
z „teatralnym klanem" Beja rt, organizuje 
Molier „Illustre Theatre". K r ach f inanso
wy. Więzienie. Reorganizacja zespołu i wę

drówki po połudn iowych rejonach Fran
cji... Molier aktorem, dyrektorem, reży

serem i dostawcą tekstów. 
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1636~1656 Wędrówek ciąg dalszy. Pierwsze sukcesy 
autorskie. W roku 1653 Lyon ogląda 
„Wartogłowa", a w trzy lata później pre
miera „Zwad miłosnych " w Beziers. 

1658 Dzięki protekcji księcia D'Anjou zespół 
Moliera wystąpił przed królem (Ludwik 
XIV). Wystawiono „Nicodema" Corneiile'a 
oraz „Zakochanego doktora'', niezachowa
ną do naszych czasów farsę molierowską. 

1653-1663 Dzięki patronatowi króla (między innymi 
przyznanie zespołowi sali Petit Bourbon) 
Paryż ogląda pierwsze sztuki Moliera. 
Dalszy ciąg pracy twórczej: „Rogacz 
z urojenia" (1660), „Don Garcia z Nawa 
ry" (1660), „Szkoła mężów" (1661), „Na
tręty" (1661), „SZKOŁA ŻON" (1662), 
„Krytyka Szkoły Żon" (1663), „Improwi
wizacj a w Wersalu" (1663). 20 lutego 166·2 
roku poślubił Armandę Bejart. 

1664-1669 Bohaterski okres w twórczości pisarza. 

1673 

Powstają wszystkie niemal główne jego 
utwory: „świętoszek" (1664), „Don Juan" 

(1665), „Mizantrop" (1666), „Lekarz mimo 
woli" (1666) (Grzegorz Dyndała" (1668), 
„Skąpiec" (1669), a także szer eg K omedii 
mniej popularnych, jak: „Miłość leka
rzem", „Sycylianin", „Amfitrion" i inne. 

17 lutego grając rolę Argana w „Chorym 
z urojenia" Molier zasłabł na scenie. Te
goż dn ia umarł. W ostatnich chwilach 
opieki swej i pomocy odmówili mu obra
żeni za skierowane pod ich adresem ataki 
lekarze księża. Urzędowy akt zgonu 
stwierdza, że zmarł „Jean Baptiste Po-
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1682 

quelin, tapicer i pokojowiec 
Zmarł niemal na scenie, którą 

chał. 

J.K.M.". 
tak uko-

Pierwsze zbiorowe wydanie „Dzieł" przy
gotowane przez jego przyjaciela i współ
towarzysza niedoli, aktora La Grange. 

1705 Jean Leonore Grimarset wydaje pierwszy 
życiorys Moliera („Vie de Moliere") opar
ty wprawdzie na przekazach współczes
nych, ale nie pozbawiony uproszczeń 
i elementów plotkar5kich. 

BILANSUJEMY SEZON 

FAKTY ... 

a) Premiery sezonu 1970-71 

Sidney Howard „Marzenia i klęsk" 

(„They Knew What They Wanted") 

Przekład i opracowanie: Maria Szletyńska 
Reżyseria: Tadeusz Pliszkiewicz 
Scenografia: Marcin Wenzel 
Przedstawień 4.8 
Widzów 11.805 
Pr~miera 30. X. 1970 

w tym w Wałbrzychu 11 
w tym w Wałbrzychu 2.320 

Stefan Żeromski „Uciekła mi przepióreczka" 

Reżyseria : Adolf Chronicki 
Scenografia: Anna Szeliga 
Przedstawień 76 w tym w Wałbrzychu 27 
Widzów 23.950 w tym w Wałbrzychu 7.940 

Premiera 7. XI. 1970 
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Kacper Stefanowicz 
„Taka noc nie powtórzy się więcej" 

Reżyseria: Irma Czaykowska 
Scenografia: Irena Burka 
Choreografia: Bogdan Walczyński 
Opracowanie muzyczne: Jacek Sobieski 
Przedstawień 70 w tym w Wałbrzychu 2fi 

Widzów 22.664 w tym w Wałbrzychu 7.473 
Premiera 23. I. 1971 

George Bernard Shaw „Pigmalion" 
(„Pygmalion") 

Przekład : Florian Sobieniewski 
Reżyseria: Maryna Broniewska 
Scenografia: Anna Szeliga 
Opracowanie muzyczn9 : Teresa Galia 
Przedstawień fi4 w tym w Wa~brzychu .36 
Widzów 16.617 w tym w Wałbrzychu 8.249 

Premiera 6. III. 1971 

Artur Marya Swinarski „Achilles i panny" 

Reżyseria: Wojciech Skibiński 
Scenografia: Anna Szeliga 
Opracowanie muzyczne: Teresa Galia 
Przedstawień 7 w tym w Wałbrzychu 6 

Widzów 1.482 w t •m w Wałbrzychu 1.199 
Premiera 4. VII. 1971 

b) Przedstawien.ia dogrywane z poprzednich sezonów 

Antoni Czechow ,.Wujasz~k Wania" 

Przedstawień 30 
Widzów 9.229 

w tvm w Wałbrzychu 20 
w tym w Wałbrzychu 5.369 

Uwaga do sezonu 1910-71 należą jeszcze dwie pre
miery, które ze względów losowych (choroby a:do
rów) odbyły si ę dopiero we wrześn iu 1971. 
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Ivan Bukowczan „Zakładnicy" 
(„Ked zaśpiewa kohut") 

Przekład: Stanisław Majewski 
Reżyseria: Tadeusz Pliszkiewicz 
Scenografia: Tadeusz Rajkowski 

Antoni Cwojdziński „Freuda teoria snów" 

Reżyseria: Witold Skaruch 
Scenografia: Władysław Daszewski 
Asystent scenografa: Jacek Zamościk 

Ra ze m 

Premier 7 
Przedstawień 295 
Widzów 84.747 

w tym w Wałbrzychu 126 
w tym w Wałbrzychu 32.669 

... I KOMENTARZE 

Mamy zatem do czynienia z klasycznym melodra
matem, ale o pewnych ambicjach psychologicznych 
oraz - dość anemicznym zresztą - wątku społecz
nym. Reżyser Tadeusz Pliszkiewicz - zgodnie z za
powiedzią w programie - dążył do stonowania war.~ 
stwy melodramatycznej i wyjaskrawienia obserwacJ~ 
społecznych utworu. Zabieg ten powiódł się "". całeJ 
rozciągłości. Między innymi dzięki sprawne] grze 
aktorów. ( ... ) Gdybym chciał znaleźć jakąś generalną 
formułę dla tego widowiska („Marzenia i klęski" -
przyp. red. progr.) to nazwałbym je najchętniej solid
nie i dobrze zrobionym spektaklem. Ma ono mocny, 
ładnie wypunktowany rytm wewnętrzny, sytuacje są 
zarysowane przejrzyście i dobrze służą rozwojowi 
akcji, słowem - wszystko jest na swoim miejscu. 

J AH „Melodramat, który nie rozczula" Trybuna 

Walbrzyska Nr 49 z 8-14 grudnia 1970 r . 
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Wielka sztuka niekoniecznie rodzi się tam gdzie 
istnieją tradycje, może ona „rozpocząć się" właśnie· 

nieoczekiwanie, gdzieś na boku, nagle. Oby ta pow
szechnie znana prawda raz jeszcze przemówiła. A zda
je się, że pierwszy sezon teatralny z nową dyrekcją , 

na której czele stanął znany, dotychczas wroclaw~ki ' 
aktor, Adolf Chronicki, okaże się jaskółką dobrych 
przemian na tej scenie. ( ... ) Na początku sezonu 
(8. XI.) A. Chronicki zaprezentował wałbrzyskiej 

publiczności, we własnej reżyserii i z dekoracjami 
A. Szeligi sztukę Stefana Żeromskiego „Uciekła mi 
przepióreczka". Sztuka ta, naładowana szlachetnymi 
ideami, niejednokrotnie już grywana na scenach pol
skich, w wydaniu Chronickiego nabrała charakteru 
kameralnego, jakby wyciszonego. 

STS „Uciekla mi przepióreczka" Wiadomości Nr 47 
z 22 listopada 1970 r . 

Sztuka otrzyrpała przede wszystkim interesujący 

kształt inscenizacyjny. Jeśli są w tym utworze ślady 
ujęć melodramatycznych problemy z innej epoki, kie
dy społecznikowstwo i indywidualna inicjatywa -
czytaj: poświęcenie - miały być głównym remedium 
na rozmaite bolączki społeczne, to właśnie ta war
stwa sztuki została stonowana na rzecz dialogu o od
powiedzialności człowieka za swoje czyny, na rzecz 
rozważań o stosunku człowieka do obowiązku i in
nych ludzi. Interwencja reżysera w złożoną materię 

sztuki nie miała przy tym w sobie nic z brutalności, 
przeciwnie, odznaczała się taktem i szacunkiem dla 
generalnych intencji autora, jeśli - wobec tylu pro
pozycji interpretacyjnych - są one w ogóle możliwe 
do określenia w sposób jednoznaczny i nie budzący 
wątpliwości. Twórcy widowiska nie wahali się na 
przykład zagrać na strunie sentymentu tam, gdzie 
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mogła ona wydać ton świeży i przekonywujący, al~ 
nastroje przesadnie melodramatyczne rozładowywali 
przy pomocy ostrożnie dawkowanej ironii. W rezul
tacie tych zabiegów wałbrzyska „Przepióreczk;>'', ani 
na moment nie zbliżyła się do melodramatu, nie oscy 
lowała również w stronę łatwej komedii, przypomi
nała raczej dramat ludzkich postaw. 

JilH „Przepiórec,zka" Trybuna Wulbrzuska Nr 46 

z 17-23 listopada 1970 r. 

Czy przedstawienie wałbrzyskie proponuje współ
czesną wizję „Przepióreczki", czy stało się dostatecz
nie odważną próbą analizy jej problemów? Odpo
wiedź na to pytanie nic będzie może całkowicie jed
noznaczna, ale warto od razu podkreślić jedno -
reżyser sztuki Adolf Chronicki wydobył z niej nie- · 
mało walorów teatralnych, dał spektakl żywy, uner
wiony i zajmujący scenicznie, czysty i zwarty w kon
stukcji. Jest to „Przepióreczka", która nie nudzi, nie 
zniechęca widza deklamacyjnym mentorstwem, potra
fi go zainteresować. To dużo. Oczywiście trudno by
łoby tu mówić o zupełnie wyrównanej obsadz·e. 
Zwłaszcza w scenach zbiorowych obserwuj emy ak
torstwo o różnym poziomie i skali. Jednakże nawet 

te słabości szczęśliwie nie rzucają się w oczy, ponie
wać cała grupa profesorów stanowi zespół bardzo 
charakterystyczny, wyraźnie zróżnicowany w rysunku 
psychologicznym i czysto zewnętrznym. A poza tym 
przedstawienie am dobre tempo, tekst przekazywany 

jest bez zbędnej celebracji. 

Jerzy Bajdor Przepióreczk a" po latach" Magazyn 
Tygodniowy Gaz~~y Robotniczej Nr 4Z z 21-22 listo

pada 197Q r. 

-22-

Poza tym przedstawienie („Taka noc nie powtórzy 
się więcej") oszałamia ruchem, barwą, ciągłą zmianą 

sytuacji, bogactwem układów choreograficznych tu
dzież solą, która nie zawsze jest attycka. W każdym 
razie nie nadaje się jako przyprawa dla dzieci! Juź 

raczej dla panów. Może wyłącznie dla panów? Ale 
widowisko jest sprawne od względem inscenizacyj
nym i chyba bardzo„. plastyczne. O takim przedsta
wieniu mówi się niekiedy, że jest dobrze skompono
wane. 

Jah „Tylko clla panów" Trybuna Wałbrzyska" Nr 8 
z 23 lutego - 2 marca 1971 r. 

„Taka noc nie powtórzy się więcej nie jest music
halem nawet w jednej części, bowiem nie zawiera ani 
jednej oryginalnej nuty (co za tym idzie piosenki) 
nie ma nawet namiastek sensownej akcji scenicznej, 
ciekawej kompozycji, itd. „ Taka noc" jest po prostu 
zwyczajną składanką przedwojennych przebojów, roz
pisaną na głosy kilkunastu postaci i pozlepianą 

w jedną całość dość banalnymi wtrętami dialogo
wymi („.) Wszystko to wypada w teatrze wałbrzysk:m 
nad podziw dobrze - gdy idzie o głosy i słuch; ale 
celebrowane jest przez aktorów z nazbyt widoczną 

powagą. 

Mieczysław Orski „Taka sobie noc" Słowo Polskie 
Nr 52 z 3 marca 1971 r. 

Myślę, że twórcy wałbrzyskiej inscenizacji „Pig
maliona" bezbłędnie utrafili w konwersacyjny styl 
sztuki. Aktorzy ładnie mówią dialog i skutecznie punk-

. tują dowcipy wielkiego m istrza paradoksu. Rozwią
zanie sytuacyjne są wybitnie funkcjon a lne, to jest 
zredukowane do wymiarów koniecznych i nie ob
ciążone zbędnym ruchem. Wszyst.ko co dzieje 5ię na 
scenie, jest po prostu potrzebne i uzasadnione logiką 

- 23-



wydarzeń. Bardzo to odpowiada zracjonalizowanej 
strukturze sztuki Shawa. Spierałbym się jedynie 
o czas widowiska, które jeszcze bardziej zyskałoby 

na wartości, gdyby je skrócić o kilkanaście minut. 

JAH „Wałbrzyski Pigmaliion" Trybuna Wałbrzyska 
Nr 11 z 16-22 marca 1971 r. 

Dlatego właśnie w kończącym się obecnie pierw
szym okresie odnowy, w sezonie, nie było w wał

brzyskim teatrze wielkiej polskiej klasyki. Drogę do 
meJ torowały między innymi komedia „Achilles 
i panny" A. świnarskiego, zawierający popularne 
szlagiery z lat trzydziestych musical „Taka noc nie 
powtórzy się więcej", „Uciekała mi przepióreczka" 
S. Żeromskiego i „Pigmalion" B. Shawa. Dobór sztuk 
okazał się dosyć trafny. Znów sala teatru zapełniła 

się robotniczą publicznością (nadal dosyć oporne po
zostaje jedynie środowisko miejscowej inteligencji 
technicznej). Coraz liczniej przybytek wałbrzyskiej 

Melpomeny odwiedzają mieszkańcy okolicznych miej
scowości Gore, Jedliny, Kamiennej Góry i innych. (.„) 

Oczywiście zespół nie chce ograniczać się jedynie do 
wystawiania sztuk rozrywkowych. Chce być jedno
cześnie teatrem ambitnym, dbającym o swoją rangę 
artystyczną. To też w nowym sezonie wprowadzi się 
pewną dwoistość linii repertuarowej, zaznaczoną po
działem na pozycje klasyczne i współczesne dla bar
dziej wyrobionej publiczności, oraz na pozycje o cha
rakterze relaksowym z zachowaniem rzecz jasna 
właściwych proporcji. Lecz tak pierwsze jak i drugie 
wystawiane być mają pod kątem szeroko pojmowanej 
edukacji teatralnej. Tea,tr stara się bowiem stale roz
szerzać krąg doznań widza, popularyzując nowe środ
ki reżyserskie i aktorskie oraz inscenizacyjne. 

T. Warczak „ Edukacja widza'', Trybuna Ludu 
Nr 2lfJ z 29 lipca 1971 r. 
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