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Dyn:Uor i kierownik artyslyczn::r 

BOilDA~ \IIKUC: 

Zastc;-pca Dyrektora 

SABI'\A :\OWICKA 

K i1•r1m•nik lill'racki 

\:\ DH ZE.J WLADYSL \W KRAL 

Sr k r<'lan . lil l'racki 
(; ,\BnIFL.\ H1\T.\ .JT<:\\'ICZ 

.Julian TUVV IM - Sokrate s ~.::ir1czący 

(w) Poezje wybra n e, 'N-,\ a 7 f' 

l'rażę s i ę w słońcu , gałgan stary ... 

Leżę , wyci<)gam si ę i ziewam. 

Stary ja jestem, ale jary: 

.Jak tęgi łyk pociągnę z czary, 

To śpiewam 

.Słoi1cc• mi grzcj0 s tan' gnat:-

I m<1dry, s iwy łeb kudłaty, 

A w mądrym łbie, jak wiosną las. 

Szumi 1 s:rnm1 mędrsze wino, 

:\ wie czne myśli płyn<i, płyną , 

,Juk czns.. . 

Czego się gapisz, Cyrbeusie, 

Co myśl isz? Leży stary kiep, 

Tuż do gadania słów mu brak, 

Już się wygadał? Ą tak, tak„. 

Idź., piecz swój chleb. 

Z zaułka śmieją się uczniowie, 

Ze się mistrzowi kręci w głowic, 

Ze s ię Sokraks spił .. 

1dż Cyrbc us iC', uczniom powiedz, 

ZL już traf i łem w samo sedno: 

Z1 cnot 'I jest - Ll izywać pył 

Z a tC"i1sk 1ch ulic! Lub im powiedz 

lać \.,,ino w dzbany! 

\I bo - \\'ylcwać! Wszystko j C' dno ... 

.\ jv~l i chcl•sz - to pny mnie siądź, 

:\ .< ' p: 1' C!. swych bułek i rogali , 

B ·dzivm y sob ie pop ijali! 

C' ó ż ei to? przykro Cyrbcusie, 

Zt' m i się jeo: :'. yk trochę plącze? 

ZL si ę tak śmieją, Cyrbeinku? 

Ze w b i ały dzi eń w Atenach, w rynku, 

.I ak Ż('hrak kżc;, wino sqczę? 

I\l~drcowi , mówisz, nic przystoi, 

Gdy 1 łym przykładem uczniom świeci ·r 

3 



że st:.i r y broi 

.Jak dzieci? 

Ze tłumu uczni me gromadzt; 

że drog i prawe im ntl' wskazuJc:, 

Nic rad•.q, 

Nil'- film.ofujq? 

A tak .. a tak .. 

Zło ! Dobro! prawda? Lud t.ie, b<>~ . 

Cn ota i wiecznoś L, czyn i !i łuwo 

I od początku - znów, na now n 

ffog, i luctz ic, dobro, z ł-i 

J;U.ecz.pospol ta, słowa. czy ny, 

I"1;lrno to, tamt1>, 1.n uwu tn'. 

\Jój ct rog, - kp;ny ! 

Słysz0l•ście od Her. fona. 

Zcm jes t najmqdrszy .. Ta k ur • ••kła 

Wy roczn ia w ca łej GrPcji czcwna 

I3lask chwa ły czoło moje> zdob ;! 

\Vit;c pa• r zeic, C(l n DJm<;dn;zy rob i! 

O! 

BP cc'i?. jest słowrm , a co cz~ nem , 

Bo rói. jest dobro, a co zło, 

Kiedym s ic: . .dotym up. ł winl'm, 

r\ mam ko~matq g łowi: psa 

I w i.;ł o\\' ll' zamo:;t obh1kał1czy''! 

\\'y patrzec;,c jak flloz-"f tm'!C!.)"" 

.I ok mu skacq stare nogi, 

Złu i dobro, ludz'. r bo!.'. i, 

Cnota, prawda, wieczna '.\loj r a. 

Ilopsa, hopsa, id1-ie ojra: 

Ra z na prawo - hop~asa! 

Raz na lewo - hopsasa! 

Rypc ium, pipcium, chodź Ksantypciu ! 

A muzy ka gra! ! 

Chodż tu także, Cyrbt•inku, 

\\'okolusko, tak. po rynku , 

:\I o:; drzt'c talicz~·. dalej z drogi 

C'n ota, prawda p ic;kn o, bogi, 

P atr?.e" iC', l uct ~i C' . 1n1t rz0c C', gap:r . 

Od Ksa n tnx· . wały złapi e; , 

z,, tak WC' 111n i0 wsz~·stko dn~a. 

,\ ja sobie hopsasa! 

T <:i k bez ko1·1ca, tak do śmic·rc. 

:\Tirc·l1 s i; ja~nr n ie bCl \\ iC' rc1, 

T<1k do ~óry , a tu k opsa, 

I znr"m bocLki L~m hop~a . hop~a! 

:'\ il' żało\\ ać stan-eh nói.;! 

:\ic·ch s ?1; c iesz.~· w ielki Bóg, 

ZC' S okratC's prawci e.; zna, 

Ze już wiC' 1 że wszys tko ma ! 

ZC' j uż poszrdl h0n, za kran iec, 

On najmc.;drsz~-. on - wybraniec 

Gał ·~an z bnydką mord<! psa 
Poznał tanil·c. poznał tanirc, 

II o psa, hopsa. hopsasa !! ! 

WOJCIECH NATANSO:"J 

POWRÓT UROCZE0 G R E C ZYNKI* 

Lud\\ ik Hieronim Morstin urodził siq w tym samym (1886) roku 
co Jerzy Szaniawski i Stanisław Ignacy Wi tkie\\'icz. Był o kilka zaledwil' 
lat młodszy od Stefana J aracza, a o rok od S\\ego przyjaciela Juliusza 
Osterwy, nieco starszy od Leona Schillera. Można więc powiedzieć, że 
należał do generacji, która przeobraziła nasze ży<:ie teatralne (w różny 
zresztą sposób i w różnej skali) z początkiem XX stulecia oraz w latach 
międzywojennych. Wielu z n ich działało t eż w pierwszych dziesięcio
leciach powojennych. Gdy 1\.Torstina poznałem , a zwłaszcza gdy go na 
nowo spotkałem w 1945 roku , zadziwił m nie jego, niemal młodzieńczy, 
temperament. Mimo choroby, która go trapiła całe życie, wyglądał mło
dzie j niż rówieśnicy . Młodzie j niż wielu, co s ię legitym owali później
szymi metrykami. Młodzie j - od własnych la t. 

Był gorączkowo i p ogodnie czynny. W la tach przedwojennych od
bywały się zjazdy poetów, organizowane przez Morstina i jego małżonkę 
własnym kosztem , w rodzinnych jego Pławowicach . Gdy kilka lat przed 
wojną objął prezesurę krakowskiego oddziału Związku Litera tów, umiał 
swym taktem, rozumem i pracą - uspokoić wzburzone żywioły środo
wiska. Organizował wówczas zespół, który ze sceniczną wersją jego opo
wieści o Koperniku objechał Węgry i kraje bałkańskie. 

Podczas okupacji państwo Morstinowie , nie zważając na ryzyko, 
chronili dziesiątki ludzi, których tropili Niemcy. Powieść Morstina „Kłos 
panny" została umieszczona na tajnej liście utworów specjalnie wrogich 

*) Artykuł wybitnego polskiego krytyka, napisany specjalnie z okazj i pr em iery 
„Obrony Ksantypy" w naszym Teatrze. 
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niemi( ckości („DeuL l'l1fv111 dl ichL· Strift en") , roZL·sł ancj przez guberna
tora llansa Franku. L<·o1,old S aff !utami ealymi \\'yjeżdżał na wukacj ' 
do Phm ow ic. gdzi l ni jt•d1 ·11 z jt lĘO utwo rów żywił się tamtejszym kra
jobrazt m. 

Po roku 1945 Lud\\' ik Hi eronim i\Jnrstin hył jeszcze czynniejszy i ... 
nieomal młodizy . Został ak tywnym. ambitnym, pełnym inicjatyw kiP
ro · nikh·m li tLrackim t l d rów ślqskich i krakowskich . Prz0szło połowa 
sztuk l\lorstina zn"t ał 11 N1pisara pn wojnie. Publikował liczne ksi<1żki 
esl'is tyczn L' i \\ spomn i( ni owe jl dn q z nich ukończył kilka tygodni 
przl d śmi erc i q . W krakowskich „Listach z tm tru" opublikował ki lka
naśt.:il' inl l· resujql'ych :i rtykułów Pi.s~·\\" ał i do „Tl'atru", i do „Twór
c zości" , I do 1.1az1·t l'odzi1 n 1vch. Tł umac'z · ł - i to z wielkim wvczucic>m 
sceny arc. 1dzi L la hvll t>ń: kic. }fr„ zpall>k ic • i niPmiccki l'. Pol~'mizowal 
gorąco a rzeczowo z Tadeu zt>m P eiperem w sprawiL' tłumaczL nia Lop.:> 
dL• \ ' epi. a potem IwaszkiL•wiczl'm c·o do Lt·chonia Odbywał podróż<· : do 
Pragi LZ<. k it>j (gcizi(• zagrano .it'go „Ksanlypc;" z wdo\\·q po Karolu 
Capku '' roli główne j). do \Vłoch i Franc ji, do Szkzwiku i szwa jcar
skiej Lucerny. Gdy sit., z Zaknpan ;•go przeniósł do Warsza\\"y, ,,. jego ma
łym mic-szkanku na Ka1wnii (Star<' :\liasto) zhi<·nlło sic; \ ·iclu malarzy, 
uczonych i pisarzy, Z\\·laszcza młodych . k tórym sł użył pomocc1 . ;-;ad sto
ł em wi , ial portrPt 7.higni cwa 1\Tor..;ztyna. 

Słynnl' roztargni oni e pana Ludwika wynikało, jak można przypu
szc:cae, z jego bu jnej żywotności . Opov,,,·iadano, że wysypawszy sól zalał 

j ą ,,·inem zapominając, ze należy postępować odwrotnie. Parandowski 
twierd ził, Zl' jego dawny pr zy jac il'l , a niegdyś r eclakcy jny kolega , prze
biegał l\larsza łkowską jakby to była polna ścieżka . Wszystkim się in 
teresowa ł , mnóst wo czytał. P odobno w młodośc i p isywa ł w niewielki t>j 
jadalni pła wowickic j, ,, . ;.·zumie dysp ut. J ak Bernanos tv-.;orzący wielkie 
pow ieści na brzeżku kawiarnianego stolika . 
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Od młodości objawiał Morstin gorqce zarnteresowanic wielu dzie
dzin~mi życb umysłowego. 1ako uczeń pasjonował si astrunomią. Spę
dzał wieczory w pracowni ukocham·go S\\ ego nauczyciela, profesora 
Wil ka, zamordowanego w 1940 roku przez hitlerowców \V obozie, od
krywcy komety, nazwanej jego imieniem . 

Owo zamilo \\ anie pozostało pasją Morstina przez całe życie . W ostat
niej S\\'t•j książc.:e zamieścił szkic pOŚ\\ ięcony memu u jcu, Władysławowi 
Natan:;onowi , za tytuł owany „P rzyrodnik wśród humani!>tów" . Boha ter 
tego ese ju n ic był astronom em, lecz fizykiem matematycznym. Ale, jak 
Morstin, pas jonował się tajemnicami światów gwiezdnych. Świadczył 
o tym w iersz o nieskończenie dalekiej gwieździe, napisany przpz Kon
stantego 11ariana Górskiego pt . „Władysł awowi 1\I ." . 

Już w gim nazjum prze jq ł siq Morst in lPatrPm. Gdy Modrzejewska 
\\." 1903 r oku przy j echała do Krakowa na występy gościnn e, uczeń gim
nazjalny, jak im był Morstin, upo jony je j grą, a także kostiumem i wiecz
nie żywotną kobiecości ą, przysłał je j swą sztukę - z pr9pozyc ją, aby 
zagrała główną rol ę . Wymówiła się (v... uprzejmym liście) brakiem czasu . 
- Ale przeżyci e duchowe t ego wieczoru teatralnego pozostawiło ślady 
na całym życiu przyszłego twórcy „Ksan typy"'. Zwłaszcza, że partne
r ami Modrze jewskie j byli wielcy ak tor zy : Soc;nowski , Tarasiewicz , Mi
lewski . 

Krakowskie gimnazjum im. Jana Sobieskiego, do którego Morstin 
chodził, zostało włożone w 1883 roku jako filia jednego z najstarszych 
w Europie - Św . Anny czyli Nowodworskiego. „Filia" wkrótce do
równała zakładowi macierzystemu. Solidne tu były metody nauczania 
języka i literatur starożytnych . Odznaczający się tal entami językowymi 
i świetną pamięcią, Ludwik Hieronim Morstin, tak opanował świat an
tyczny, że mógł potem z prof. Stanisławem E~reicherem prowadzić 
długie rozmowy po łacinie, a w roku 1960, po premierze swej „Ksan
typy" w Lucernie, przemawiać nie tylko wyhvorną francuszczyzną, ale 
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i oryginalną łac inq oraz greką. Nawet gry słów, dotyczące podawanego 
przy tej okazji wina, wyrażał w języku Rzymian. 

Kraków to druga okolica rodzinna Morstina - po Pławowicach , le
zących \\' Ziemi Proszowskiej, gdzie niegdyś rezydował Mikołaj Rey. 
Z humorem i sentymenlem pisał Morstin o żyznej, bogatej i wesołej 
rodzinnej ziemi - gdzie potoki czasem płynq pagórkami. Dziw natur y 
spowodowany roztopami wiosennymi żłobiącymi koleiny nawet na gór
kach. Drzewa rzadko gdzie tak upajająco pachną i kwi tną jak w Pro
szowskie j Ziem1. Krajobraz ten porównywał Morstin do „szklan e j Um
brii" włoskiej. Ów region ciąży tradycyjnie ku grodowi podwawelskie
m u. l\Iorstin po ukonczeniu gimnazjum zapisał się na Uniwersytet J a
giell oński. Wzią ł udział vi;· toczącej się „walce o Wyspiańskiego", a 

' szczególnie - o trudny, dziś jeszcze kryjący zagadki „~cgion" .. Wbr ew 
opini i swego środowiska, stał się entu ~jastą ut~voru, kt~ry (m~1r:n zda
niem) ukazuje walkę „na dwa fronty : przecnv pozaz1emskosc~ _K ra
sinskiego i martyrologicznej ekspiac ji Mick iewicza . ~tedy to własn~ e 
jak opowiada Boy . w pewnym salonie krakowsk ~m prof. Stanisław 
Tarnawski zauważył ironicznie : „T yle lat uczę co piękne, a co brzyd
ki e - a ci głupcy biegają na „L egion". „Ależ ja - .,w trącił młodziutki 
Morstin - nawet odczyty wygłaszam o ty m utwor ze . „K~o uczy g~uI? 
ców zareplikował protoplasta współcze~nych _pog_romcO\~· Wyspia~: 
skiego, uważających go za grafom an a - ,,Jest_ J U Z me P?wien; czy m . 
Morstin, choć entu z jasta twórcy „Wes~la ' . mgdy ?o m e i: aslad()wał: 
Szukał własne j drogi, jak Roztw~rov.;ski , ·kto rego naJlep~z~mi utworami 
są „Straszne dzieci " oraz arcyiromczn e „Zinartwychwstame . 

Wielkim umiłowaniem przyszłego twórcy „Jaskółki" była nasza hi
storia. z nie j czerpał natchnienia w pierwszych swoich utwo:ach: w 
„Liliach" , „Legendzie o królu" (sprawa Jana Olbrachta), „S~laJn~~ ~e
gionów". Powrócił do niej po wo jnie w sztuce „Z~kon k:zyzowy . ~1e
zm iernie czynny, gorączkowy temperament Morstina, kaze1 mu brac u-
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dział w Walkach Legionów. Potem, u progu Drugiej Rzeczypospolite j, 
działa na placówce dyplomatycznej \\' Rzymie. Nieco wcześniej zakłada 
pismo lill'rackil' „Museion", wychodi:ące równocześnie w Paryżu i Kra
kowie, jakby w przeczuciu przyszłego „Art Contemporain" Jana Brzę
kowskil'go. Owo pismo, redagowane przez Morstina razem z Włady
sławem Kościelskim, dało gościnę molierowskim przekładom Boya, „Pro
legomenom do charakt('rologii" Irzykowskiego, „Dialogowi o upadku 
sztuki nktorskil'f' Grzymały - Siedleckiego, a także przekładowi „Pieśni 
o Polscl'" („Hymn do rozdarlego narodu") Claudela . 

Zbrojny \\' swe umiłowania i zainteresowania wraca Morstin w latach 
trzydziestych do pracy dramatopisarskiej. Jeszcze przywiezie z kilku
letniego pob,vtu w Rzymie hymn na cześć Italii - „W kraju Latynów", 
all' tl>atr puchłania go coraz mocniej. W 19;34 roku Juliusz Oslerwa wy
c:ta\\'ia „R7t'czpospolitq 1.cwtów'', sztuk<; śmiaL.1. poświc.;coną wizji świata 
rz<idzońt•go \\' myśl mar?c11 Platona, Dantego, \\Spółczesnego nam Um
berta Cammagnola. Motto sztuki z „Rzeczpospolitej" Platona było zna
m ienne : „popóki filozofo\\il• nie będą królami, albo ci, których dziś 
nazywamY\ królami i władcami, nie zq.czną serio i poważnie filozofować, 
dopóki polityka i fi lozofia nie pójd<1 ręka \\' rqkę, dopóty, mój Glauko
nie, nil· znajdzie~ się środka, by uleczył państwa błędy i l udzkości całe j 
niedolę . " Dante w swych pisanych po łaciniP traktatach, komentowa
nych \\' piśmie „Comprenare" przez Jeana l\loranda. wymownie po
wraca do owe j platońskiej n·fleksji . .Takżl• aktualnej w „latach pogardy" , 
gdy Morstin pi sał swq szt ukc.;, a le i dziś godm' j u wagi ! 

Jedną z na jdojrzalszych i na jtr walszych komedii morstinowskich 
jest „Obrona Ksantypy". J e j prapremiera w warszawskim Teatrze Pol
skim - 10 lu tego 1939 roku w reżyseri i Edmunda Wi2rcińskiego -
była niespodzianką. Dyr ektor Arnold Szyfm an wahał s ię, czy komedię 
przyjąć . K ier ownicy li teraccy od radzali. Dopiero J an Lechoń , z którego 
głosem si ę liczono, przekonał k ierownictwo Teatru. Przypuszczam , że 
i ak torzy mieli doniosłe słowo, szczególnie Mar ia Modzelewska, żywio-
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łow_a. wy~?n~wc.:_zyn~ postac.: i tytułowej, która od razu wyczuła ogromne 
mozhwosc1, JakH' się tutaj ol wierały. Przebieg przedstawienia był nie
zwykły . Rosło ono z aktu na akt, z minuty na minutę . Zaciekawienie, 
zra~u obwarowane w~lpieni~mi,. zmieniało się w zadowolenie, a pod 
koniec ustąpiło zdzrn·1pmu i zb10rowemu wzruszeniu. Ani na chwile 
przynajmniej clo poc.:zątku aktu trzt>cicgo, nie pomniejszał się efok.t 
komediowości i zabawy, jakimi sztuka operuje. Morstin, zgodnie z do
brymi tradycjami polskiej dramaturgii, umiał użyć humoru jako cel
nego narzędzia. Tak właśnie prowadziJa rolę Ksantypy Maria Modze
lewska. Dziecko aktorskie, _c.:órka słynnej kiedyś komiczki, uczennica 
jednej z pensji krakow!->kich, którą spotykałem (znając z w idzenia) na 
K a rmelickiej pędzą_c do gminazjum im. Sobieskiego, potem aktorka kra
kowskiej „Bagateli", szybko porwana (wraz z Malic.:ką) do Warszawy, 
zasłynęła dowcipem, kunszt em i temperamentem. Miała szerokie „emploi" 
- od kom edii klasycznych po „Piękną Helenę" . „Rasowy tor s, kasowy 
gors" - śpiewano o n iej w / „Qui -pro-qu o". In teligenc ja, kultura, wra
żliwość tej <_Jłtorki sprawiły, że bogata kobiecość Ksantypy znalazła 
idealne wcielenie. 

„Obrona Ksantypy" jest bowiem, w duże j m ierze, portr etem ko
biety . Uroczej, zmysłowej, pełne j marzeń i p or ywów - ale i nieuchron
nych zahamowań . Autor tak namalmvał ów por tr et, że nawet nielogicz
nośc i , niekonsekwenc je, sprzeczności - sta ją się zrozumiałe i nieunik 
nione. Wszystkie cechy dod atnie te j k obiety obracają się na je j nie
korzyść„ J e j odwaga , prawdomówność, szczerość , uczciwość przysparza
ją wrogów Ksantypi e. J e j ofiara nie zapobiegła potępieniu zarówno 
przez opinię współczesnych, jak i potomnych. 

Morstin był pisarzem przenikliwym. Wziął w obronę spotwarzoną 
i ukazał, że jej dwukrotna klęska (rezygnacja z kochanka i poddanie 
się losowi w finale) - to, w gruncie rzeczy zwycięstwa. Poprzez ty
siąclecia polski pisarz wygrał ów proces, który wszczął w obronie mo
ral lłłe- zaszczutej i bezbronnej wobec oszczerstw istoty. Tak zrozumiały 
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istotę roli na~tępne realizatorki Ksantypy na polskich scenach. Każda 
dawała po_staci w~asny l~ryzm miłosny, własną indywidualność i dumę, 
własne po~mowame zadan. A _za _granicą'? Nie oglądałem Scheinplugowej
-~apk?WeJ w _Pradze. Ale widziałem wykonawczynie tej roli w Szlez
wik~ i Luceri:iie. Były zarazem helleńskie i współczesne - uniwersalne, 
ale i z dom~esz~ą. w~c~uwalnej polskości, której przecież nie znały, 
ale drogą kobieceJ iptuicJ1 potrafiły w tekście odgadnąć. 

. Jest uroki~m morstinow kiej komedii, że rehabilitacja Ksantypy 
me .. o~bywa się kosztem jej wielkiego partnera, ale właśnie na jego 
cz~_sc i ~la lepszego_ zroz~Il'.ie_~i~ jeg~ osobowości. Mało wiemy o Sokra
tesie. Nie pozostawił am. hf'.1Jki zapisai:ego tekstu. Cały się rozproszył 
w dysputach, w echach, pkie pozostawił u uczniów, szczególnie u Pla
:ona. l\.lurstin umiał za~ugcrować jego nil zwykłość. 'l"av,;et niem,1, samot
.lćl. s~eną \\' za~cmczenw pierwszego aktu .• '<awe~ tym, co o Sokratesie 
mo\\ lć! uczl•stmcy uc.:zly, korej finałem stal siq ostatni akt utworu. Na
we! ową p_arodi~ (C'~Y „pastiszem") dialektyki Sokrates:i, jaką stanowi po
stac spryciarza i połblazna, Tyreusza, który metody rozumowań mistrza 
u_mie przcobraziC:· w ludov.rq zabawę. l\fagiczny wpływ Sokratesa ujawnia 
się i w tym, co jego postępowanie znrnżało szcz,·pta egoizmu czv wznio-
słej nieczułości . • · • 

l\.1orstin wie tnz, że filozoficzne Ul'Zty u paniczyków, z udziałem So
kra~esa,_ o~by\\'aly się na marginesiP ciężkich w:.ilk o prozaicznq stronę 
:-ycia, _Jakie t_oczy Ksantypa (a wraz z niq A tl'ny rzetelnie' pracujące 
1 padaJące ofwn1 lwzdusznc j biurokracji). Kunsztem poety jest to. że 
owa szczypta krytycyzmu wcale nie podważa wielkości filozofa o któ
ry~ ni~ zapominamy, że za kilka lat odda swe życie za S\\'e' ideały, 
staJąc_ się przykl_adem powołun~m w jednym z najpięknif'jszych wivrszy 
Norwida („Cozcs Alenom zrobił, Sokrat<~si(>. .. "). 

R~zma,\\ ialem I?rzed 1? laty z wybitnym reżyserem na temat wyboru 
polskich sz~u-~, ktorc.' i:iaJą prawo na stałe pozostaC:· \\' naszym repertu
arze. Zgodz1l1smy się, ze na liście tej znajdzie się m. in. „Obrona Ksan-
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ypy" . Dziwna rzecz, że sztuka la jakby się wymykała uwadze naszych 
tpatrów. A nawl'i uwadz1• możliwych w:vkonU\\Tzyń roli tytulO\\'<'.i, któ
rej właśnie zdobycze ostatnich lat tyle by mogły dodać a tra key jnuści. 
Aktorki nasze skarż<! się czasem na hrak dobrych ról w polskim repcr
•uarZL'. Ale pozwalajó1 \\'ymykać się szansom, ktort> kryJL' morstinowska 
1ohalorka 

Iwaszkiewicz napisał k wdys, ZL' z bi or sy )\\et l'k wydany przez \I orsti
nn pt. „Rozmowy z ludźmi", mógłby raczej nosić tytuł „Rozmowy z 
aniołami" . 7'iiezupdnie się z tym zgadzam, choćb~· z ll•go powodu, ze np. 
portret Claudela jest o wiel<• korzyslnil•jszy u Iwaszkiewicza niz w książ
c1• Morstina. All' to prawda, ZL' autor „Ksanlypy'' był człowiekiem ży
czliwym światu . Entuzjazmował się na przykład Boyl'm, choć· autor 
„ Flirtu z i\1c·lpomt-n1( nil'raz mu przypinał łatki. -

'lorstin dobrze wiedział, ze jest pisarzem nierÓ\\ nym. Obok „Dzikiej 
pszczoły''. „Ksantypy", „RzeczypospolitPj poetó,," i pięknej „Jaskół
ki'' (o prwmi~niL' młodziutkiej królowl'j .Jad\\'igi i j<•j zagadkowym dla 
niej samoj poświęceniu), jnk równil'ż ,.PL•n elopy''. „Kll'opatry" i . .Kłosu 
p•inny" (przełożonego prwz Paula Cazina na .ięz:vk fnncuski) czy „Przy
t.;11dy florenckiej", pozost<l\vił i rZl'czy mniej szczc:śl i we. 

_ \V ostatecznym rachunku licu1 sic: tL najlepsze, a szczególnie „Obro
'1•1 Ks:mtypy". Możemy dzięki tl'j sztuce raz jeszcze oddychać pnwil'lrzcm 
.'L·dnt'go z najdziwniejszych miast - Aten, które natchnęły Sienkie
vicza do wspanialcgo opisu drogi na Akropol, poz\\'oliły w 19-11 roku 

kilku studentom zcclrzC'ć sztandar ze swastyk<), zawieszony n:i świętym 
\\:zgórzu, a dziś stają się celem marzen naszych turystów. 

.1\1.ity hellenskic i rzymskie dały inspiracje pisarzom takim jak Gi
raudoux, Cocteau, Sartre („Muchy"), Camus („::\lit Syzyfa", „Kaligula"), 
Iwaszkiewicz („Powrót Prozerpiny"), Parandowski, BrandstPattcr, A. M. 
S\vinorski czy przedstawicie}(• po\\'ojennej generacji naszego teatru po-
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etyckiego (Gaye) , Flukowsk i, Sw1rc1.ynskaJ. W momtmcie, gdy języki 
starożytne wracaj~! do liceum drogir·gu i\Iorstinowi Krakowa, „Obrona 
K~anty~y'' dzięki Teatrowi im Osterwy "'' Gorzowie odzyskuje należne 
JeJ mieJscc na polskich sct:nach. I to w przeddzień 15 rocznicy śmierc• 
pisarza, przypada jqcl · J \\ przyszłym roku 
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Kierownik techniczny : JERZY RYSZARD KOPER 

Kierownicy pracowni : 

\ 1ALARSKIE.T 

KRA WIECKIE.J 

- '1:ICHAŁ PU~LI~ 
- STANISŁAW NASZCZYNIEC 

- MARIA KOCHANA 

STOLARSKIEJ -- BOLESŁAW POŁOJKO 

F.LEKT1'tOAKt:STYCZNE.J - JAN SZOŁOMICKI 

FRYZJERSKO-PERUKARSKIE.I - ALFREDA SOWAK 

BRYGADIER SCENY 

GARDEROBIANA 

REKWIZYTOR 

- MIECZYSŁAW ADAMKIEWICZ 

- EUGENIA ADAMKIEWICZ 

-- CZESł,AW MARCINIAK 

Kierownik Biura Obsługi Widzów - TERESA STUCZYŃSKA 

Biuro Obsługi Widzów prowadzi sprzedaż biletów indywidualnych i zbio
rowych oraz organizuje uroczystości i akademie dla zakładów pracy 
i instytucji. 

Kasa Teatru czynna jest codziennie (prócz poniedziałków) od godziny 
10.00 do 14.00 i na godzinę przed rozpoczęciem przedstawienia. 

Telefon Biura Obsługi i Kasy: 225.-16. 


