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W lokalu administracji „Wiadomości Literackich" - od lewej: Antoni Słonimski, Irena Krzywicka, Jadwiga Smosarska, Tadeusz 
Żeleński-Boy i Mira Zimińska 

ANTONI SŁONIMSKI 
(1895-1976) 

poeta, felietonista, współtwórca grupy „Ska
mander ", współpracownik „Wiadomości Literac
kich" (od 1927 r. publikował tam słynne „Kro
niki tygodniowe"); w latach 1940-1951 przeby
wał w Londynie pełniąc od 1948 r. funkcję dy
rektora Instytutu Kultury Polskiej. Po powrocie 
do kraju przez okres czterech lat (1956-1959) 
sprawował funkcję prezesa Związku Literatów 
Polskich. W roku 1955 otrzymał nagrodę pań
stwową I stopnia. 
Obok kilku tomów zebranych felietonów napi
sał kilka liczących się tomów poezji („Sonety", 
„Czarna wiosna", „Godzina poezji", „Okno bez 
krat", „Alarm' '., „Wiek klęski", poemat „Popiół 
i wiatr", „Wiersze 19 58-1963" ), powieść „ Tor
peda czasu", a także cztery utwory dramatyczne: 
„Wieża Babel" (1927), komedie „Murzyn War
szawski" (1929), „Lekarz bezdomny" (1936) i 
„Rodzina" (1933). 

• • • 
W 1981 r. nakładem Wydawnictwa Literac

kiego wydano niewielką książeczkę pióra Adolfa 
Rudnickiego o znamiennym tytule „Rogaty war
szawiak". Jej bohaterem jest Antoni Słonimski, 
człowiek, o którego niezwykłej osobowości nie
wiele można się dowiedzieć z krótkiej notatki 
encyklopedycznej. 

Adolf f',udnicki pisał o Słonimskim: 

<!> Cz /o.v ici< dia !oy~i. Był i nie był wydawan;. Był 
i nie by,' Y.o ct::rny. Po okrernch niiu następował 
wyż. Wtedy wydawano go i pisano o nim - tak 
jak u nas piszą. 

• Patrzał na świat z okna kawiarni. W Warszawie, 
w Paryżu, w Londynie potem znów w Warszawie. 
Zawsze w kawiarni ... 

• Nauczył miasto czekać na swój dowcip jako na 
komentarz do wydarzeń dnia. Dokonał tej sztuki. 
Początku należy chyba szukać w przedwojennych 
„Kronikach tygodniowych", gdzie zawsze znaj
dował się rodzynek, dowcip łatwy do zapamiętania, 
wdzięczny do kolportowania. (. .. ) Inteligencja, 
która przeżyła wojnę - pamiętała, młodzi -
słyszeli o Słonimskim, mogli odszukać książki, 
a nawet stare numery „Wiadomości". Wraz ze 
Słonimskim wrócił do kraju dowcip, jego dowcip„. 

• Miasto kochało go, kochali go ludzie skromni oraz 
- na drugim krańcu - głębokie głowy, świadome 
ile był wart i jak wiele dowcip może zastąpić. 

• Pisarz lewicowy? Możecie także przyjść z innym 
przymiotnikiem. Pisarz, który współczesnym ot
wierał oczy na bezprawie, na jakie inni skłonni 
byli zamykać oczy ... Właśnie dlatego iż był taki, 
jaki był, możemy jego powrotowi do kraju przy
pisywać najlepsze intencje; wrócił z nadzieją, że 
przyda się. I przydał się. Po latach widać to, czego 
na początku nie widzieliśmy. Awangardysta pra
wości użerał się do końca. O prawość. 

• Niewiele z tego, czym był, czym żył, weszło do 
jego książek . Jest tym, który je napisał, lecz po-' 
nadto jest kimś znacznie ciekawszym, kogo zu
pełnie w jego książkach nie ma. 
tył nowym życiem, partycypował w nowym życiu, 
był ZA lub PRZECIW. Lecz wszystko to sprowa
dzało się do sądu, do komentarza, nigdy do obrazu. 

• Opowiadano: Po wypadku samochodowym Sło
nimski znalazł się w szpitalu. Gdy zorientował 
się w sytuacji, zażądał przyborów do golenia: 
'NidzG - rze .~ł - że zanosi się na dłużej, lepiej 
stawić s ię ogolonym „. 
Na drugą stronę przeszedł z dowcipem . Tak jak 
żył. 



W kawiarni Instytutu Propagandy Sztuki siedzą od lewej: Antoni Słonimski, Zofia Nalko·.vska, Irena Krzywicka, Jarosław Iwasz
kiewicz, Tadeusz Żeleński-Boy i Jan Parandowski 

Krzysztof Teodor Toeplitz 

DRAMATURG NIEZNANY 

Refleksje o sztukach A. Słonimskiego 

(fragmenty) 

Pisarstwo sceniczne Słonimskiego stanowiło 
jedno z jaskrawszych zjawisk teatralnych dwu
dziestolecia. Słonimski, gdy pisał swe sztuki, nie 
należał do autorów pozbawionych powodzenia; 
przeciwnie, wszystkie jego sztuki pojawiały się 
przy akompaniamencie sukcesu, przy czym ins
cenizację ich podejmowały najambitniejsze pod
ówczas zespoły teatralne. ( ... ) 

Debiutował Słonimski w dziedzinie dramatur
gii w r. 1927 tragediq poetyckq „Wieża Babel". 
Jest to dramat utrzymany w charakterystycz
nej poetyce rewolucjonizmu, która ekscytowała 
niemal całq sztukę europejskq lat dwudziestych. 

W „Wieży Babel" silnie zaznacza się idea 
wszechświatowej jedności, zespolenia wysiłków 
wszystkich ludów we wspólnym dqżeniu, sło
wem - myśl o uniwersalizmie. 

Od współczesnego odbiorcy oddala się „Wieża 
Babel" poprzez swq wierszowanq formę (sztuka 
napisana została regularnym wierszem z prze
wagq trzynastozgłoskowca), a jako zgrzyt na
leży uznać użycie techniczno-nowoczesnego sło
wnictwa, które wprowadza Słonimski do swej 
sztuki chcqc nadać jej piętno dramatu cywili
zacji XX wieku. ( ... ) 

„Murzyn warszawski" (1929) jest komediq oby
czajowq, to znaczy poruszajqcq wszystkie omal 
konflikty i paradoksy obyczajów ówczesnego 
mieszczaństwa polskiego. Sztukq tq Słonimski 
postawił na scenie problem asymilacji społeczeń
stwa żydowskiego w Polsce. ( ... ) Komediowe 
założenie „Murzyna" polega na tym, że Sło
nimski obarcza swego bohatera Hertmańskiego 
vel Hertmana, Żyda z pochodzenia, wszystkimi 
kompleksami i snobizmami właściwymi raczej 
mieszczaństwu o proweniencji nieżydowskiej. 

Chwyt ten ma doniosłe znaczenie satyryczne, 
bowiem jeszcze jaskrawiej wyostrza konflikt po
między mleszczańskq, pozytywnq działalnością 
kulturalną i ekonomiczną a tradycją szlacheckq, 
pokutującą w sferach rządzqcych i wojskowych 
Polski przedwrześniowej. ( ... ) 

„Lekarz bezdomny" (1930) i „Rodzina" zacho
wują pozór utworów obyczajowych. Ich treściq 
będą drobne wydarzenia codziennego życia, 
tłem - środowisko rodzinne. Ale ów obycza
jowy kostium stanowi tu jedynie pretekst dla 
rozgrywki o wiele ważniejszej i bardziej ogólnej: 
konkret staje się tu pretekstem do uogólnienia 
i gra konkretów tłumaczy się na grę intelektu
alno-ideowych, światopoglqdowych abstrakcji. 
Punktem wyjścia i dojścia staje się tu problem, 
pokazany na scenie jako konflikt woli człowieka 
z jego otoczeniem. ( ... )W obu komediach chodzi 
o poszanowanie dla człowieka i jego swobód, 
o godne i oparte na sprawiedliwości i życzli
wości stosunki międzyludzkie, wreszcie o tak 
zwany zdrowy rozsqdek, bezlitośnie gwałcony 
przez totalitarną frazeologię filozoficznq lub 
praktyki takie, jak na przykład rasizm z całq 
jego niby naukowq nadbudowq. ( ... ) 

„Rodzina" uchodzi za nasprawniejszq drama
turgicznie komedię Słonimskiego. Rzecz dzieje 
się w niewielkim i podupadłym polskim dworku, 
gdzie dziwnym trafem spotykajq się goszczony 
przez rzqd polski komisarz sowiecki, szukający 
swego drzewa genealogicznego hitlerowiec, pol
ski kołtun właściciel pralni chemicznej, wreszcie 
właściciel majqtku, ziemianin i maniak. Znów 
Słonimski konstruuje ów szczególny splot sy
tuacyjny i umieszcza go na „rodzinnym" tle po 
to, by wyostrzyć swe tezy. Tym razem jednak 
sięga głębiej. Nie tylko wyśmiewa szczegóły, 
lecz i założenia. Tak więc, okazuje się na przy
kład, że hitlerowiec-rasista jest nieślubnym sy
nem miejscowego młynarza - Żyda, co podważa 
sam sens rasizmu i jego motywacji itp. Kompro
mitacja założeń przy pomocy konkretów jest 
tu źródłem kapitalnych sytuacji komicznych. 



-· 

Warto przy tym zaznaczyć, że interesuje au
tora nie tylko kompromitowanie deklaracji, ale 
również ujawnienie istotnych związków pomię
dzy poszczególnymi postawami. ( ... ) 

Ostatnia komedia pisarza doprowadza do 
skrajności konsekwencje myślowe wypływające 
z przyjętej postawy światopoglądowej, nadając 
im jednocześnie najbardziej wyrazisty kształt 
dramaturgiczny. Następnym krokiem może tu 
być już jedynie albo zaangażowanie się po jed
nej ze zwalczających się stron, albo zmiana te
renu działania. ( ... ) 

(Dialog nr 2/1959) 

Po woin1e Antoni Słonimski zaprzestał pisa
nia dla teatru. W trakcie jednej z dyskusji po
święconej sytuacji komedii w powojennej Polsce 
pisarz powiedział: 

„Może jako zawodowy komediopisarz powiem, 
dlaczego nie piszę komedii od wielu lat. Otóż, za
chodzi pewien brak stabilizacji. Model jest zbyt 
ruchomy. Ja to kiedyś mówiłem: kiedy Gogol pisał 
„Rewizora", mógł przyjrzeć się Horodniczemu, on 
mu niejako pozował, a dziś Horodniczy tak się 
zmienia, że na migawkę trzeba go brać, bo za dwa 
tygodnie zrobi się dobry, albo przeciwnie ... 
Zacząłem pisać komedię po wojnie, zmieniłem 

trzykrotnie, rzuciłem, bo jak zacząłem konstruować 
jakąś fabułę, wymykała mi się z rąk. Jesteśmy nie
sieni falą zbyt szybkich i gwałtownych przemian i 
to jest jedną z poważnych przyczyn, która być może 
utrudnia pisanie współczesnej komedii. Drugi ele
ment, który wydaje mi się istotny: ja mam osobiście 
wrażenie, że nie tylko mnie, ale wielu moich kole
gów pociągają tematy kontrowersyjne i drażliwe . 
A dzisiaj napisanie komedii kontrowersyjnej, ata
kującej uświęcone sprawy, jest dość trudne." 

(Dialog nr 4/1959) 

Prapremiera „Rodziny" odbyła się w warszaw
skim Teatrze „Nowa Komedia" 19grudnia1933 r. 
Kilka tygodni później Emil Breiter na łamach 
„Wiadomości Literackich" pisał: 

Gdyby stanąć na stanowisku, że głos ludu jest 
głosem Boga, należałoby „Rodzinę " Słonimskiego, 
graną obecnie w Warszawie przez mistrza Jaracza 
w otoczeniu znakomitego zespołu, uznać za naj
świetniejszą komedię ostatnich dziesięciu lat. Tłumy 
publiczności, zalegające widownię, kasa zamknięta 
na godzinę przed przedstawieniem, dyskusje i na
miętne polemiki - wszystko to świadczy, że kome
dia Słonimskiego trafiła w jakieś sedno; aktualności, 
humoru, charakterów, poezji, sytuacji czy dow
cipu. ( ... ) 

Słonimski jest namiętnie zwalczanym i równie 
namiętnie wielbionym autorem „Kronik tygod
niowych" . Dostaje się w nich - kolejno - każ
demu z osobna i wszystkim razem. A co naj
więcej irytuje, to chyba to, że pisarz nie oszczę
dza w nich nikogo - oprócz siebie. Tego mu Archiwa/ny zestaw zdjęć z prapremierowej realizacji „Rodziny" ze Stefanem Jaraczem w roli Tomasza Lekcickiego 
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Tomasz Lekcicki - ZBIGNIEW SZPECHT 
Lucysia, jego siostra - MAGDALENA KUSIŃSKA 
Marysia, jego córka - HANNA CHLUDZIŃSKA 

Hans - MIROSŁAW HENKE 
Rosenberg - ALOJZY MAKOWIECKI 
Wojewoda - ROMAN METZLER 

Starosta - KAZIMIERZ KUREK 
Lebenbaum - ANDRZEJ WALDEN 

OS OBY: 

Lebenbaumowa - TERESA LEŚNIAK 
Michał, służqcy - KAZIMIERZ MOTYLEWSKI 

Kaczulski - ANDRZEJ JUSZCZYK 
Kaczulska - KRYSTYNA BARTKIEWICZ 
Kolasiński - TADEUSZ ŁUCEJKO 

Pituła, bardzo stary chłop - HIERONIM KONIECZKA 
Naczelnik więzienia l 

Komisarz policji j - BOHDAN CZECHAK 
Prokurator 

Reżyseria Scenografia Opracowanie muzyczne 
WIESŁAW RUDZKI JOLANTA BOJANOWSKA-KUNKEL GRZEGORZ KARDAŚ 

Asystent reżysera Insp 'cjent Kontrola tekstu 

MAGDALENA KUSIŃSKA TADEUS;_( ŁUDEJKO GRAŻYNA JUSZCZYK 

J 
Spektakl grany jest z dwiema przerwami 



nie można wybaczyć! Jego „Walki nad Bzdurą", 
które sq w gruncie rzeczy walką o najprostsze 
i najbanalniejsze ideały, bo walką o wolność i 
prawo wolnego człowieka - zaciemniły w oczach 
wielu - przyjaciół i wrogów - postawę i profil 
satyryczny Słonimskiego. 

„. Słyszy się często, że Słonimski jest kpia
rzem .... Nie znam człowieka równie przeświad
czonego o powadze swojego powołania, jak ten 
skqdinąd najdowcipniejszy człowiek w Polsce. 
Nikt z równą jemu pasją nie wyłamuje otwar
tych drzwi pacyfizmu, nie awanturuje się w hu
manitarystyczne wycieczki przeciw Sowietom, 
nikt z taką romantyczną donkichoterią nie zgła
sza niespodziewanie swego akcesu do socjalizmu 
aby w chwilę potem głosić tezy, tchnące naj
czystszym anarchizmem ducha i arystokratyz
mem poglądów. („.) 

W „Rodzinie", która jest - moim zdaniem 
- najlepszą komedią Słonimskiego, znajdujemy 
wszystkie cechy artystycznej twórczości i pog
ląd u na świat autora. Poeta, prozaik, człowiek 
teatru, a przede wszystkim obywatel swego kra
ju I - w znaczeniu goethowskim - obywatel 
świata - wszyscy podali sobie ręce, aby stwo
rzyć sztukę, która na pewno zostanie w rocz
nikach teatru nie tylko jako tradycja świetnych 
ról, ale jako rzeczywisty przekrój naszej oby
czajowości i konfliktów istotnych, trwałych, 
wznoszących się ponad przeciętnq zwykłość. („.) 

, ,Wiadomości Literackie'' 

Nr 2, 14.1.1934 r. 

Fragment listu Stefana Jaracza do Michała Choromańskiego 
(z orchiwu m P. Rzepeckiego) 



• 

AKTORZY 
TEATRU POLSKIEGO 

w Bydgoszczy 

ZBIGNIEW SZPECHT 

Prawie 30 lat na scenie, 150 ról w różnorodnym 
repertuarze - oto dorobek artystyczny 
Zbigniewa Szpechta, człowieka, który bardzo 
niechętnie mówi o sobie. Nie zbiera recenzji, 
fotografii, programów z autografami reżyserów, 
z którymi pracował... 
Traktuje swoje aktorstwo jako zwyczajny 
zawód, taki, jak wiele innych. 
Zapytany o ulubione role odpowiada: „Jakże 
mam wybrać tę jedną ze 150 postaci scenicznych, 
które do tej pory zagrałem? Mogę jedynie powiedzieć, 
że wolę być obsadzany w sztukach współczesnych, 
dobrze czuję się w komedii, znacznie gorzej w tak 
zwanym wielkim repertuarze klasycznym''. 
Twierdzi także, że najciekawszym etapem 
pracy nad rolą jest okres prób stolikowych, 
analitycznych. Później jest już tylko żmudne 
uzupełnianie granej postaci o szczegóły, 
detale„. 
Często jest zmęczony i trudno się temu dziwić. 
Wielokrotnie zdarza się, że Zbigniew Szpecht 
kreując role prowadzqce dźwiga na sobie 
ciężar całego spektaklu i znajduje się na scenie 
przez większość czasu trwania sztuki. 
Do teatru trafił Szpecht niezupełnie przypad
kowo. Jako uczeń gimnazjum w Lęborku brał 
czynny udział w pracach szkolnego teatru -
amatorskiego. Tuż po maturze, zachęcony 
opiniami profesorów i kolegów, zdecydował się 
zdawać egzaminy do szkoły teatralnej. 
Po czterech latach nauki w Państwowej 
Wyższej Szkole Aktorskiej w Łodzi, z dyplomem 
aktora dramatycznego w kieszeni rozpoczął 
swoją wędrówkę po teatrach całej Polski. Grał 
w Sosnowcu, Toruniu, Olsztynie, Zielonej Górze, 
Szczecinie, Poznaniu i w Bydgoszczy. 
Pobyt w Teatrze Polskim (lata 1975-1978) 
wypełniła praca nad wieloma rolami. Obok 
typowo komediowych (Pustelnik w „Igraszkach 
z diabłem" Drdy, Pagatowicz w „Grubych rybach" 
Bałuckiego, Kierownik Desy w widowisku 



Prussa „Wszystko do Desy", Tolo w „Skizie" 
Zapolskiej) były także role: Mistrza Hieronimusa 
w „Czerwonej magii" Ghelderode'a, Dorna 
w „Czajce" Czechowa, Burrusa w „Brytaniku" 
Racine'a i wiele innych, bardzo różnorodnych, 
potwierdzajqcych szerokie możliwości Zbigniewa 
Szpechta. 
Kolejne trzy sezony wypełnia mu praca w 
zespole Teatru Starego w Krakowie, jednego 
z najlepszych na mapie teatralnej Polski. 
Spośród kilku ról, w jakich oglqdała Szpechta 
wymagajqca i krytyczna publiczność krakowska, 
warto odnotować choćby tytułowego Garbusa 
w sztuce Mrożka wyreżyserowanej przez Jerzego 
Jarockiego, czy Piłsudskiego w widowisku 
„Sen o bezgrzesznej" przygotowanym przez 
Jerzego Krasowskiego. 
Z Krakowa przeniósł się Szpecht do Torunia 
grajqc z dużym powodzeniem Kapelana 
w „Damach i huzarach" Fredry, Malwolia 
w „Wieczorze trzech króli" Szeks pi ro, 
tytułowego Pana Jowialskiego 
w komedii Fredry czy Sajetana 
Tempe w Witkacowskich 
,,Szewcach''. 
Od wiosny ubiegłego roku 
Zbigniew Szpecht ponownie 
pracuje dla bydgoskiej 
publiczności. 
Z dużym powodzeniem zagrał 
Piotra Skargę w sztuce 
K. Wojtyły „Jeremiasz'' 
przedzierajqc się (prawie 
dosłownie!) przez niezwykle 
skomplikowanq stylistykę 
tego utworu utrudniającq 
nadanie wielkiemu kaznodziei 
ludzkich cech. 
Kolejna duża rola - to 
tytułowy bohater w sztuce 
F. Hochwćildera „Oskarżyciel 
publiczny" granej aktualnie 
na Scenie Kameralnej Teatru 

Polskiego. I ta kreacja Szpechta doczekała się 
bardzo pozytywnej oceny nie tylko fachowców 
i krytyków, ale przede wszystkim publiczności. 
Teatralne wędrówki Zbigniewa Szpecht, aaktora 
o nietypowej w aktorskim zawodzie skromności, 
jego wieczny niepokój i ciqgły 
brak zadowolenia z tego, 
co już zrobił i z tego nad 
czym aktualnie pracuje, 
jego autentyczna niechęć 
do otaczania swego aktor
stwa nimbem posłanni
ctwa, wszystko to powo
duje, iż tak przecież bogata 
jego biografia artystyczna 
pozostaje ciągle otwarta 
na kolejne dojrzałe kreacje. 
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KIEROWNIK TECHNICZNY 

PIOTR RZEPECKI 

KIEROWNICY PRACOWNI 
KRAWIECKIEJ DAMSKIEJ 

MODESTA WRÓBLEWSKA 

KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ 

WŁADYSŁAW KLIMASZEWSKI 

STOLARSKIEJ 
ANTONI TROJANOWSKI 

FRYZJERSKO-PERUKARSKIEJ 

HALINA MUSIAŁŁ 

ELEKTRYK 

RYSZARD NICKEL 

AKUSTYK 

ZBIGNIEW LESZCZYŃSKI 

REKWIZYTOR 

HIERONIM GUZEK 

SZEWC 

FERDYNAND ROGUSZKA 

KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ 

EWA LILIANNA MATUSIAK 

SEKRETARZ LITERACKI 
REDAKCJA PROGRAMU 

EWA ADAMUS-SZYMBORSKA 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 

DANUTA 
JAMIOŁKOWSKA-GRZEŚKOW 

REDAKTOR TECHNICZNY 

STEFAN ŻMICH 

Cena programu zł 20.-
„ 

DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY 

ALOJZY NOWAK 

ZASTĘPCA DYREKTORA 

ROMUALD PRZEPERSKI 

KIEROWNIK MUZYCZNY 

GRZEGORZ KARDAŚ 

Dział Upowszechniania Teatru 

Kierownik - KRYSTYNA PANKANIN 
tel. 21-12-38 I 21-15-98 

Przedsprzedaż biletów - Al. Mickiewicza 2 p. 21 

Kasa Teatru Polskiego - tel. 21-12-38 

Kasa Sceny Kameralnej - tel. 22-33-14 




