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Z okazj i Roczn icy.„ 

Ba rdzo bogata jest tradycja polsko-radziec
ki ch kon taktów teatralnych. Klasyczne pozycje 
rosyjsk ie były zn ane widzowi polskiemu ju ż od 
lat 50-tych XI X wieku (pierwszą sztuką był „ Re
wizor" Gogola) jednak momentem przełomowym 
okazał się rok 1906, kiedy to gościł w Warsza

wie Moskiewski Teatr A rtystyczny (M CHAT) pod 
kierownictwem g łośnego teoretyka i refo rmatora 

tea tru Konstantego Stanisławskiego i jego współ 

pracown ika Włodzimie rza N iemirowicza Da n
czenki. 

W okresie m ięd zywoje nnym spośród realizacji 
na scen ach po lskich repertuaru radz ieckiego 
najba rdziej znaczącym wyd a rzeniem było lwow
skie przed stawienie sztuki Siergiusza Trietiako
wa „Krzyczci e C hinyl", któ re spowodowało na 

gonkę na Sch il lera , oskarże nie go o bolszewic
kie sympatie i w konsekwencj i zmusiło go do 
opu szczenia miasta. 

Już bez żadnych przeszkód weszły sztuki ra

dziecki e na nasze afisze po zakończeniu li wojny 
świa towej i real izowa ne są nader często. Zain
teresowan ia te rozw_ijały przez wie le lat ka
towickie Fest iwa le Sztuk Rosyjsk ich i Ra dziec· 
kich. 

W nin iejszym p rogramie chcemy przedstawić 

naszym widzom ki lku najbardziej u nas znanych 
dramaturgów Kraju Rad. 
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MAKSYM GORKI 
(1868 - 1936) 

Krytyka radziecka widzi w jego pisarstwie mo
ment przełomowy: przej śc i e od reali zmu krytycz
nego do realizmu socjal istyczn ego. Był on zresz
tą jednym z twó rców koncepcji tego kieru nku . 
Jego sztuki: „ M IESZCZANIE" , „ NA DNIE", 
„WASSA lELEZNOWA" , „ JEGOR BUŁYCZOW", 
„BARBARZYNCY" - dają dowód mistrzowskiego 
realizmu, głębokiej wrażl iwości na wszystkie istot
ne problemy nu rtujące współczesną mu społecz
ność. Pokazywał jej nędzę, tragedie, namiętno 
ści, wołał tymi przej mującymi obraza mi o nowe, 
jaśniejsze życie. 

WŁODZ I MIERZ MAJAKOWSKI· 
(1893 - 1930) 

„Anioł z kastetem w zaciśn iętej gniewnie pięści" 
- tok nazwał tego wielkiego poetę rewolucj i 
Julian Tuwim. Majakowski doko n ał w poezji wiel
kiego przełomu - oba lając zarówno jej schema 
ty formalne, jak i treściowe. Siła , pasjo, zaanga
żowan ie wobec i dea łów rewolucj i, bezkompromi 
sowa walko z tym, co i d eałom tym zagraża: ego
izmem, głu potą, bi u rokra cj ą , ka rierowiczostwem, 
to cechy jego twórczości, w któ rej n iebagate ln ą 
rolę odgrywają dramaty: .-,MISTERIUM - BUF
FO" - według określen i a samego autora: „ he
ro iczny, epick i i satyryczny obraz naszej epoki" 
oraz „ PLUSKWA" i „ŁAŹ NIA" (rea lizowane w 
BTD), będące zj adl iwą demaskacją rod zących 

się wśród proletariatu nawyków drobnomie
szczańskich. 

ANATOL ŁUNACZARSKI 
(1875 - 1933) 

Znany głównie jako działacz partyjny i oświato
wy; był pierwszym długoletnim ludowym komisa
rzem oświaty, ponadto teoretykiem, publicystą 
i eseistą. Jego twórczość teatra lna nie jest u nas 
znana (tłumaczony był jedynie „ OLIWER CROM
WELL"), istotna natomiast dla kszta łt wan ia się 
radzieckiej dramaturgii była j ego teo ria sztuki 
służącej polityce socjalizmu : „Jest dla nas fak
tem jak nigdy dotąd bezspornym, że sztuka istot
nie odpowiadająca naszej epoce stanowi ważny 1 

wspólczynnik budownictwa socjali styczneg o i wal -
ki proletariatu w naszym kraju i na całym świe
cie. Stało się również jasne, że d ra maturgia od
grywa na całym froncie literatu ry do pewnego 
stopnia wyjątkową rolę, gdyż oddziaływa n ie jej 

jest szczególnie silne. I to właś n ie d latego, że 

posiada jako wcielający ją w życie apa rat i na 
rzędzie - teatr" . Będąc sta nowczym przeciwni
kiem wszelkich uproszczeń ideowych, przeciwsta 
wiał się jednocześnie poszu kiwan iom idącym w 
kierunku czystego formalizmu. 

WSIEWOŁOD IWANOW 
(1895 - 1963) 

lołnież Armii Czerwonej, na własnych doświad
czeniach wojennych oparł tematykę swych no
wel, powieści i utworów scen icznych. „POCIĄG 
PANCERNY 14-69" (sztu ka gra na w naszym 
teatrze), ten pełen dramatyzm u wycinek walk z 
oddziałami białogwardzistów wpisany został w 
najświetn iejsze karty rozwoju ra dzieckiej sztuk i 
rewolucyjnej. W Polsce głośna była je j real izacjo 
dokonano po wojnie przez Leona Schi llera . 
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KONSTANTY TRIENIEW 
(1878-1945) 

„ LUBOW JAROWAJA" i „NAD BRZEGAMI NE
WY" - to dwie sztuki Trieniewa zna ne dobrze 
polskiemu widzowi. Szczegó l ną rolę odeg rała 

pierwsza z nich, za którą autor otrzyma ł w 1941 
ro ku Nagrodę Państwową i któ rą w XX rocznicę 

Rewolucj i prezentował na występach podczas 
wystawy światowej w Paryżu sły nny MCHAT. Za
licza się Jq do rzędu najwybitn iejszych pozycji 
spośród nurtu heroicznego dramatu rewolucyj
nego, gatunku wykszta łconego w latach 20-tych, 
dającego w ie l ką panoramę wa lk rewolucyjnych 
i związanych z nimi spraw. Powszedni dzień 

rewolucji, jej bohoter-0wie - prości i wielcy w 
swym poświęceniu dla idei - oto za sadnicze 
tematy tego rodza ju sztuk. 

MICHAŁ B UŁHAKOW 
(1891 - 1940) 

Dwa tematy i nteresowały B ułha kowa szczegól
nie: ludzie, których życie zniszczyła bezlitośnie 

Historio: .zwalczający czerwoną rewolucję , ca łym 

sercem n a leżący do przeszłości, nienawidzący i 
bojący się wszystk iego co nowe, ludzie przegra
ni. Im to poświęci/ Bu łhakow swe powieści (osta
tnia, „ Mistrz i Małgorzata" jest z rzędu innych), 
o przede wszystkim - dramaty: „DN I TURBl 
NóW", „UCI ECZKA" (filmowana, zrea lizowana 
przez wrocławski oś rod ek telewizyjny). T emot 
drugi - to prob lem artysty; jego roli , jego praw ; 
w „ ZMOWIE SWI ĘTOSZKOW czyli MOLIERZE", 
w „OSTATNIM DNIU" poświęconym Puszkinowi. 

w. Wiszniewski „Tragedia optymistyczna" 
BTD, 1960 roku 

IZAAK BABEL 
(1894 - 1941) 

scena zbiorowa 

Autor dosko n ałyc h nowel o czasach rewolucji, 
których boh aterem - prosty żoł nie rz, a jego wo
jenne p rzeżyc ia każą d a rzyć go szacunkiem, ro
dzą szcze rą sympatię. Babel u rod ził si ę w rodzi

nie żydowskiej - stąd terr.atyka żydowska często 
się w jego nowelach przewija. Kontynuacją ich 
jest znany u nas szeroko „ZMIERZCH" - obraz 
rozpadu żydowskiej rodziny, dramat zawierający 
wielki - p rzyrównywany do szekspirowskiego 
„Kró la Leara" - ła dunek tragizmu. 
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WŁODZIMI ERZ BI LL BIAŁOCERKIEWSKI 
{1885 - 1970) 

Prosty żołnie rz , bo lszewik, wystąpił w 1925 roku 
z dramatem „SZTORM" - surowym reportażem 

o dn iach walki i rewolucji, opartym na własnych 
obserwacjach, którym przeszedł do historii dra
ma tu radzi ckiego. 

EUGENIUSZ SZWARC 
{1896 - 1958) 

Aktor, potem dziennika rz, autor pięknych, nawią
zujących do klimatu twórczości Andersena baśni 
„SMOK" i „NAGI KRóL", któ re pod warstwą 

fantazji kryją prawdy o kon i eczności dobra, uczci
wości - swym dowcipem i urokiem podbiły one 
polskiego widza. 

ALEKSANDER AFINOGENOW 
{1904 - 1941) 

Autor ki lkuna stu sztuk spośród których dwie zna
ne są w Polsce: „MASZEŃKA" - liryczna kome
dia apoteoz ująca romantyzm i piękno codzienne
go życia, oraz „ DALEKI E" - sztuka zawierająca 
prob lematykę społeczną. 

Aleksiej Arbuzow 

TEN MIŁY, 
STARY DOM 

(B 3TOM MvlnblM. CTRPblM J].OME) 

wodewil - melodramat w dwóch aktach 

PRZEKtAD - ADAM JAŃSKI 

REŻYSERIA I OPRACOWANIE TEKSTU 
JERZY W ROBLE W SKI 

SCENOGRAFIA 
KAZIMIE RZ W IŚNIAK 

RUCH SCENICZNY 
BARBA RA FIJE WSK A 

MUZYKA I OPRACOWANIE MUZYCZNE 
KAZI MIER Z RO ZBICKI 

Sto siedemdzies iąta pierwsza premiera BTD 

Szósta premiera sezonu 1972/73 
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Konstanty Gusiatnikow 

Raisa Aleksandrowna 

Erast Wenecjanow 

Fryderyk 

Sa szeńka 

Makary 

Julia Nikołajewna 

Nina Biegak 

Mitia Chrustikow 

Ala 

INTERMEDIUM I 

INTERMEDIUM li 
INTERMEDIUM Ili 

Sufler 
Eleonora Tarczyńska 

OBSADA 

4 
Asystent reżysera 

EWA NAW ROCKA. 

- ALEKSANDER BŁASZYK 

-· WELA LAM 
- DIANA ŁOZIŃSKA 

- JERZY FITIO 

- ANDRZEJ KRUK 

- TERESA MAKARSKA 

- CEZARY SOKOŁOWSKI 

- ADELA ZGRZYBŁOWSKA 

- EWA NAWROCKA 

- JACEK STRAMA 

- JADWIGA BOGUSZ 
- URSZULA JURSA 

- STEFANIA MASSALSKA 
- MARIA KOWALóWNA 

- EDMUND OGRODZIŃSKI 

Inspicjent 
Ryszard Podgórski 
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LEONID LEONOW 
(1 899) 

Rozważa on w swych dramatach: „ SKUTARI EW
SKI", „ZŁOTA KARETA", „ZWYKŁY CZŁOWIEK", 

„ ZAMIEC", „LENUSZKA" - problemy etyczno
mora lne. Pasjonuje go starcie idei, polemika po
staw moralnych i skomplikowanych przeżyć ludz
kich. Jest jednQ z najwybi tniejszych postaci dra 
maturgii radzieckiej. 

M IKOŁAJ POGODIN 
(1900 - 1962) 

„CZŁOWI EK Z KARABI NEM", „KREMLO WSKIE 
KURAN TY", „TRZECIA PATETYCZNA" to tyt u ły 

cyklu związanego z ważnymi momentami z dzie
jów Rewolucji, którego centra lną postacią jest 
Lenin. Pisane no prze s~ rzeni lat, dają szeroki obraz 
od tworzenia s i ę ide i kom un izmu, poprzez wal
ki o jej rea li zację do pokojowej budowy nowe
go ustroj u. Pozosta łe sztuki Pogodina reprezen
tują gatunek rea lizmu socja li stycznego, kierunku 
prok lamowanego w latach trzydziestych jako 
obowiązujący. Pisarzy obowią zywał postulat rea 
listycznego odtwarzania zyc1a bohaterów ze 
szczególnym uwzględ nie n iem ich dorobku zawo
dowego, przy czym bohaterowie ci musieli być 

pozytywni, zaś rozwiązan ie konfli któw - optym i
styczne. Doprowadzi/o to do niebezpiecznego 
schematyzmu w sztuce (tzw. prod ukcyjniaki), 
szczęśliw ie przełamanego w latach pięćd ziesią 

tych. O statn ie sztuki Pogod ina to współczesne 

komedie obyczajowe („MAŁA STU DENTKA"). 

w. IWanow „Pocląg pancerny 14-6~ " 
BTD, 1967 rok 

Alina żubrowna, M. Wiśniewski, W. Jeżewski 

ALEKSIEJ ARBUZOW 
(1908) 

Bardzo u nas popularny: telewidzowie pamię

tają „TANIĘ", która należy do najulubieńszych 

pozycji repertuaru radzieckiego. W polskich tea
trach grano jego „MEGO BIEDNEGO MARA
TA", (także w BTD), „GDY WRACA MŁODOść", 
zaś największą popula rność zyskała „IRKUCKA 
HISTORIA". Ostatnie z przetłumaczonych pozy-. 
cji to , , OPOWIEść STAREGO ARBATU", „TEN 
MIŁY STARY DOM" i „WYBóR" . Arbuzow uwa
żany jest za kontynuatora Czechowa. Skłania do 
tych porównań liryzm jego sztuk, kameralny psy
c alogizm, dobroduszny humor, prostota stoso
wa nych środków. Opowiada o zwyczajnych lu
dziach, ich codziennych sprawach - bliskich 
każdemu człowiekowi. 
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ALEKSANDER KORNIJCZUK 
(1905-1970) 

Auto r kolejnego wybitnego dziela z cyklu drama
tów rewolucyjnych: „ZAGŁADY ESKAD RY", uka
zującej tra giczny epizod z dziejów floty czarno
morskiej, kiedy to wiern i rewolucji marynarze 
zmuszen i zostają do zatopienia okrętów, aby 

nie wpadły one w ręce przeciwnika. Kornijczuk 
jest najbardziej u nas znanym przedsta wicielem 
dramaturg i i uk ra i ń skiej (dramat innego au tora 
ukraińskiego JóZEFA BAŁTUSZ I SA pt. „PIEJĄ 

KOGUTY grany był w pierwszych latach istnie
nia BTD). 

ALEKSANDER SZTEJN 
(1 906) 

Autor, obarczony przeżyc i a mi wojennymi, na nich 
oparł tematykę swoich dram atów : „WIOSNA 21", 
„ OCEAN", „ HO TEL ASTO RI A" . 

M ICHAŁ SZATROW 
(1932) 

Przedstawiciel tzw. „teatru fa ktu "; „SZÓSTY 
LIPCA" i „BOLSZEWICY" przedstawiaj ą, w opar
ciu o autentyczne dokumenty, fra gmenty prze
biegu Rewolucji. 

• 

' 

A . S uchowo-Kobylin „ śmie rć Taretkina" 
B TD, l~JG5 r o k 

M . \Viśni ew k i, J. F : t io 
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WS I EWOŁOD WISZNIEWS KI 
(1900 - 1951) 

Prozaik i dramatu rg, uczestn ik walk rewolucyj
nych, żołn ierz oddziału lądowego Floty Bałtyc
kiej, którego dla sceny polskiej odkrył Władysław 
Broniewski. O jego ,,TRAGEDII OPTYMISTYCZ
NEJ" , jednym z czołowych dzieł dramatu ra
dzieckiego tak pisał reżyser pierwszego przed
stawienia polskiego Aleksander Węgierko: „Jest 
to prawdziwie rewolucyjny utwór - nie tylko dla
tego, że mówi o Rewolucji, ale dlatego, że poka
zuje rewo lucję psychiczną, że dynamicznie una
ocznia proces przetwarzania się - często w bólu 
i męce - duszy ludzkiej". Jest też w tej sztuce 
niezwykle interesująca rola kobiety - komisarza, 
umierającej w imię niełatwej misji, jaką dane jej 
było spełnić. 

WIKTOR ROZOW 
(1913) 

Kontynuator stylu Arbuzowa, autor sztuk: „W 
DRODZE", „ARANŻER" . 

KONSTANTY SIMONOW 
(1915) 

Poeta i prozaik znany w Polsce ze sztuk poru
szających problemy moralne: „CHŁOPIEC Z NA
SZEGO MIASTA" i „ZAGADNIENIE ROSYJSKIE". 

• 

W. K a taj ew „ K w adratura koła' 
BTD, 1961 rok 

Ka ja K ij owska, E. Milde, K. S tarzycka -Kubalska 
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LEONID RACHMANOW 
(1 908) 

Wspólnie z EUGENIU SZEM RYSSEM napisał s ~t u 
kę „OKNO W LESIE" graną także w BTD, ale 
najbardziej zna ny jest jako a utor „ NI ESPOKOJ
NEJ STAROSCI " - sztu ki o starym profesorze, 
który, wbrew swemu ś rod owisk u opow iedział się 

po stron ie rewolucj i. 
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EDWARD RADZ I ŃSKI 
(1937) 

Jego sztuka „ 104 STRON ICE O M IŁOŚCI" repre
zentuje najmłodszy nurt radz iecki ej dramatu rg ii, 
bohaterami której są ludzie współcześ n i, a kon
fl ikty pomiędzy nim i - prawdziwe, życ iowe, nie
schematyczne. Także forma tego utworu przeła

muje dawne konwencje ; akcja jest raczej s erią 

krótkich toczących s ię wartko scen. Radz i ń sk i 

jest jednym z tej grupy młod ych autorów, których 
twórczość skutecznie odmładza współczesną dra
maturgię radziecką. Należą do niej : 

LEONID ZORIN („WARSZAWSKA MELODIA", 
„DOSTRZEC W PORĘ"), 

WASILIJ AKSJONOW („KOLE DZY"), 
SAM UEL ALOSZYN („NIEBI ESKA TECZKA" , 

„OPERACJA TRWA", „IMI Ę TWOJ E NIEZNANE"), 
WIKTOR ŁAWRIENTIEW („CZCIJ O JCA SWE

GO" ), 
AFANASIJ' SAŁYŃSKI („OSTATN I STRZAŁ"), 

ELIGI STAWSKI („PRZYCIĄGANIE ZIEM -
SKIE"), 

ALEKSANDER WOŁODIN („NOMINACJA", 
„PIĘĆ WiECZORóW". 

oprac. e .k. 

K ierown ik techniczny 
Główny elektryk 
Elektroak ustyk 
Brygadier sceny 
K ier . prac. krawieckiej 
Kier. prac. stolarskiej 
Kier . p rac. malar sk ie j 
Modelator 

Józef Karbowiak 
Stanisław J eziorski 
Jan Laskowski 
Stanisław Kawalec 
Jan Iarciniak 

Tapicer 
Farbiarka 

Jan świderski 
Franciszek Piątek 
Ta deusz Gościniak 
Władysław Teodorow icz 
Apolonia Kuźmicka 

STAŁE DNI GRANIA 

K OSZALIN 

PIĄTEK - GODZ. 18 
SOBOTA I NIEDZIELA - GODZ. 19 

SŁUPSK 

PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIBLA - GODZ. 19 

PRZEDSPRZEDAŻ BILET ÓW 

KOSZALIN: Dział Organizac ji idowni codziennie (z wy
jątkiem n iedziel i pon'edziałków) w godz. 13--14, kasa te
a t ru w dniach przedstawień na godzinę przed spektaklem 

oraz kasy „Orbi. u" w godz. 10-17, tel. 37-57, 24-64 

SŁUPSK: Kasa teatru codziennie z wyjątkiem niedziel i po
niedziałków godz. 11- 13, oraz w dniach przedstawień na 

godzinę prz d spektaklem 

ZAMÓWIENIA NA BILETY 

KOSZALIN 

Dz'ał Orga nizacji Widowni, tel. 20- 58 
Kierownik działu - Ditta Łokuciewska 
Organizator widowni - Henryk Koska 

SŁUPSK 

Kasa teatru, tel. 52- 85 
Kierownik sceny i organ izator widowni 

J adwiga Subo z 

Druk programu : Prasowe Zakłady Graficzne w Koszalinie 
zam. D -1 022. Takła d 1500 F-5/1626 



cena 2 zł 

BIEŻĄCE PRZEDSTAWIENIA 

MARC CAMOLETTI 
LATAJĄCE NARZECZONE 

TADEUSZ RÓŻEWICZ 
WYSZEDŁ Z DOMU 

ANTONI CZECHOW 
WUJASZEK WANIA 

STEFAN żEROMSK I 

WIERNA RZEKA 

ALEKSANDER FREDRO 
MĄŻ I ŻONA 

JERZY SZANIAWSKI 
MOST 

ALEKSIEJ ARBUZOW 
TEN MIŁY STARY DOM 

W PRZYGOTOWANIU 

JAROSŁAW ABRAMOW 
KLI K-KLAK 


