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JULIAN LEW AŃSKI 

O DAWNYCH MIĘDZYAKTACH 
- Czego może szukać w intermediach („ .) Reżyser ( .. . ). Dla

czego sięgnął po najmniejsze i najbłahsze sztuki ze starych 
teatrów? - Domysł pierwszy i najprostszy: szuka śmiechu, swoj
skości i teatru. 

Wolno przypuszczać, że każdego .zająć mogą te małe dziełka 
jako najmniejsze komedie. Ciągle ich mało w Polsce. Układano je 
kiedyś jako wesołe przerywniki wkładane między akty długich 
dramatów. Czasami oddzielano od siebie akty występem muzycz
nym, czasem chórem dopowiadano różne treści, a w operach inter
media pokazywały bogów na Olimpie, czeluści piekielne, bitwy 
morskie. Ale w dawnym polskim teatrze pospolitym najchętniej 
grywano komiczne scenki. Taka była potrzeba: zrównoważyć po
ważne, mądre lub tylko rozwlekłe sceny dramatu - żywą akcją, 
ruchem, śmiechem. Dawniej widz reagował bardziej naturalnie, 
szczerze i bezpośrednio, czuł potrzebę dopełnienia przedstawianego 
mu obrazu świata ujęciem komicznym, oczekiwał okazji do 
śmiechu. · 

Bywa śmiech głupi, bywa mądry. Kultura bez ironii, kpiny, 
żartu - to zaprzeczenie człowieczeństwa. Kiedy się śmiejemy 
obserwując świat, jesteśmy sobą, pokonaliśmy zależność od 
mocnych, od groźnych możnych, nawet od przyrody, od praw 
prędko biegnącego czasu. Cieszymy się kiedy aktor ucieka razem 
z nami w taką krainę dziwności. 

Kiedy na scenie, podobnie jak w numerze cyrkowego przed
stawienia, zawieszono na kilkanaście minut prawa powszechnie 
i stale rządzące rzeczami i ludźmi, przyjmujemy to jako nowość, 
niespodziankę, swoistą poezję. I tak, wraz z widzami sprzed trzy
stu lat, oglądamy trzy niezwykłe przemiany. Piekarz, który nieco 
podpił, nie może się odnaleźć, potem uczy się życia pozagrobo
wego, prawuje się z przybyłą Smiercią. A oto gdański Szewc sam 
przywoła Smierć i udaje zabitego. Beztroski Wojtal, który do 
trzydziestki trawił czas na pasionku bydła trafia w ręce Pedagoga, 
aby się uczyć łaciny i greki. Mamy tedy trzy skromne obrazki 
obyczajowe, ale w nich wielką rozpiętość spraw: od przyjemnego 
podchmielenia do strachu o życie, od dziecinnej naiwności młodzika 
po zatroskanego chłopskim bytowaniem ojca. 

„Sejm piekielny straszliwy" i „Nędza z Bidą z Polski idą" 
poprzez żartobliwą metafizykę prowadzą nas między opłotki, mię
dzy sprawy dobrze znane i dzisiaj. Pokazali intermedianci miłe 
Polakom obyczaje, wady i przywary. Anonimowy ekonomista 

T. Polski w Warszawie - PAN, CHŁOP, DZIEWCZYN DWIE I WDOWIEC: 
Ryszard Dembiński (Wdowiec) i Bogdan Baer (Chłopek). Fot. L. MyszkQ_wski 



i polityk podpowiada Nędzy opuszczającej właśnie Polskę (nie 
może ona wytrzymać ciągłych narzekań naszych pradziadów, 
którzy wszystko na nią zwalają) - takie uogólnienia: 

Jako mogą ubogie tak bez ługu myją, 
A co może kto zarwać, to po kątach kryją, 

Panowie drą poddanych, żołnierze też łupią, 
Tak się sami szkodują swą mądrością głupią. 

A to nie ja, ale się sami odzierają, 
A drąc jeden drugiego wszyscy nic nie mają. 

Oglądamy także przykłady pojedyncze. Anonimowi komedio
pisarze sprzed trzech wieków jaśniej wykładali obserwacje o pol
skiej rzeczywistości niż mowy sejmowe, kazania i rozprawy. Także 
wtedy, gdy mi~li zabawić widownię, pokazywali na scenie Chłopa, 
zbiegłego od okrutnego Pana. Zresztą ułożono tę sztukę w Wielicz
ce, więc grano ją w mieście „robotniczym" o jednolitej widowni: 
składali się na nią ludzie także poddani władzy, często okrutnej 
i niesprawiedliwej. Groźną sytuację rozwiązał inscenizator (w rę
kopisie brak końca intermedium) wziąwszy pomysł z innego mię
dzyaktu, o Wdowcu i Studencie z Paryża. Ten wątek, znany w ca
łej Europie podobnie jak inne (choćby o chłopskim synu oddanym 
do szkoły), trafiając do nas, nabierały łatwo swojskich kolorów 
a włączane były w nasze układy spraw międzystanowych, środo
wiskowych. 

Oglądano też cztery wieki temu komicznie ułożony targ Kupca 
(Starca) ze Smiercią. Materię wywiedziono z pradawnej bajki 
Ezopowej, jak to człowiek próbował odwlec ostateczny wyrok 
chroniąc się za podstęp prawniczy. Inna scenka, więcej dla samej 
rozrywki skomponowana, to przygoda żebraków, pozbawionych 
zarostu i dziadowskich szat, więc zdemaskowanych nabieraczy. 

Układano tych małych komedyj setki. Całymi seriami, dla róż
nych teatrów. Bywały intermedia literackie, takie znamy z Pozna
nia, niby surrealistyczne, o człowieku, który się zamienił w drzewo, 
o takim który zgubił głowę, albo nieco późniejsze ze Lwowa, 
o dziecku uczącym dorosłego sztuki czytania, o ośle poganiającym 
służącego mu człowieka. Wychodziły na tę scenę parstukai, krasno
ludki litewskie, ruscy czeladnicy ćwiczący muszkietami, niemieccy 
kupcy, Cyganie, Szwedzi - wielka panorama małych spraw. 
Czasem wypracowywano pewne typy komicznych bohaterów. 
Przejdą przez scenę chłopi, są rzeczowi, prostoduszni, nieraz bar
dzo sprytni. W połowie XVII wieku wypełnią międzyakty dwo
racy-służali, niby to herbowi, ale Kurołapscy, Darmostrawscy, 
Małoco, Chudeusze. Włóczy się ta nędza po kraju, próbuje rze
miosła, służby, kradzieży. Jeszcze inni, to Orczykowscy, wzboga
ceni włodarze, przypisujący się do stanu szlacheckiego. T. Polski w Warszawie - NĘDZA Z BIDĄ Z POLSKI IDĄ: Joanna So

bieska (Bida II), Stanisław Zaczyk (Nędza) i Łucja Żarnecka (Bida I). 
Fot . L. Myszkowski 



Podstawowy korpus intermediów - a zebta:liśmy ich do dwóch 
setek - ma tonację szlachetną. Strzeżono się· pilnie, żeby nie 
wykpiwać luteran, prawosławnych ani Żydów. Jak wygodnie 
byłoby wyśmiewać stroje, obyczaj religijny, obrzędy tych grup 
wyobcowanych - ileż tu materiału do drwiny i dla teatru. Ale 
dopiero w czasach saskich, w intermediach kolegiów zakonnych, 
pokazywano nabieranego i straszonego żyda, lękliwego i pyszał
kowatego Niemca. Oglądano też wtedy często Studentów, uczniów 
z guwernerami, służałych Kozaków, lekkomyślnych młodzieńców 
tracących pieniądze - zwęziła się panorama przedstawianych 
spraw. 

Obmyślano, improwizowano zapewne tysiące intermediów, 
rzadziej - je zapisywano. Była to dramaturgia najbardziej ulotna, 
dosłownie niczym nie obciążona. Ponieważ wątki międzyaktu nie 
miewały związku tematycznego z właściwym dramatem, wolno 
było operować nimi dowolnie. Czytamy cztery rozbudowane tra
gedie z końca XVII w., w których użyto tych samych intermediów. 
Bywali także zbieracze intermediów. Bliżej nieznany ~artłomiej 
Zakrzewski pięknym pismem włączył do swego tomiku reper
tuarowego przywiezionego do Lublina (między 1627 a 1661 rokiem) 
sześć doskonałych intermediów, prawdopodobnie podsłuchanych 
w teatrze kolegium poznańskiego. Jakiś nieznany impresario 
teatralny z Chełmna Pomorskiego wpisał między sztuki trzynaście 
intermediów, a w krakowskim notatniku pozszywanym z dawniej
szych kopiariuszy przez Wawrzyńca Marszewicza w 1747 r., czyta
my dziewięć sztuczek. Te małe komedie swo~odnie wę~rowały 
między różnymi teatrami, ze sceny popularneJ, m~oweJ brano 
je do teatrów kolegiackich, stamtąd znowu schodziły łatwo na 
place miejskie, do dialogów najpowszechniejszych. 

Dawnymi czasy, w odległym wieku xy, aktorz~ kom~czni 
czyli jokulatorzy, igracy, zwykle pracowali we dwoch, rrustrz 
i uczeń. Pewne intermedia (a także słynna „Wyprawa plebańska") 
przypominają taki układ postaci. Bohater tytułowy ~chodzi na 
scenę, wypowiada - ba, odgrywa doskonale - długi monolo~ 
prezentacyjny, później ·pojawia się drugi komik, ZY:'ykle doc~od~i 
do kłótni, bójki. Potem zawsze . zbiegają, gwąłtowme usuwaJą się 
ze sceny, aby zrobić miejsce dla rozpoczynającego się !1astępnego 
aktu dramatu. Ten bywał mniej lub więcej statyczny i deklama
cyjny, ale intermediu1!1 musiało ~y~ p~pisem ś~etnego a~tor
stwa. Nie miało ono am prologu obJasmaJącego, me było powiąza
ne ze znanymi wątkami tematycznymi. Nie miał . też akt?r de~~ 
racji, gorzej jeszcze, często grywał przed. dekor~cJą sz~uki włas~i
wej, czasem na proscenium. I przestrz~n scemc~ną, i dekoracJę: 
i czas akcji-sytuacji musiał dla siebie mtermediant wyczarowac 
słowem i gestem. Stworzyć z niczego, najwyżej przy pomocy naj-

prostszego rekwizytu. Taka była elementarna cecha techniki 
teatralnej intermediantów. Nic dziwnego, że także dzisiaj skusiła 
Reżysera i Aktora. · 

Cieszy nas, że postacie komediowe rozmawiają językiem niemal 
potocznym, jakże różnym od wysłowienia poezji i retocyki t~m
tych czasów. Strumień wypowiedzi został podporządkowany wier
szowi i pewnym rygorom zwyczajowym, ale i tak smak1;1jemy 
w obfitości słów, w soczystych zwrotach narzeczo·Nych. Poro':"'nu
jemy z nimi nasz codzienny język, zadziwiająco ubogi, ograniczo
ny, bezsilny, zaśmiecony barbaryzmami, splugawiony powtarzany
mi bez sensu przekleństwami. O ileż jest niższy od tamtej mowy, 
wartkiej a dokładnej, czystej i celowej. To jeszcze jeden z wiel-
kich uroków dawnego teatru. . 

Powoli zdobywamy wiedzę o naszej artystycznej przeszłości, 
cierpliwie i z niemałym trudem składamy wielką całość samo
wiedzy narodowej. Teatr intermediów, wolnych komediantów, 
jest jeszcze jednym przyczynkiem do wiedzy o n~zej t~żsa~ości 
historycznej . . Przecież oglądając te błahe sztuczki dowiaduJemy 
się o tym, jak się śmiano, z czego się cieszono, przez jakie okna 
spozierano na świat rzeczy i ludzi. 

Przedruk z progralllu 
do „Uciech staropolskich", 
T. Nowy w ł..odzi, grudzień 1980 



KAZIMIERZ DEJMEK 

OD INSCENIZATORA 
„Historyję o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" Miko

łaja z Wilkowiecka i „Żywot Józefa" Mikołaja Reja reżyserowa...: 
łem parokrotnie i w każdym wystawieniu przeplatałem akcję 
tych sztuk intermediami, których ilość, wybór, szczegóły akcji, 
tekstu oraz forma zmieniały się wiele razy stosownie do potrzeb, 
okoliczności i wykonawców. 

W 1980 roku zespół Teatru Nowego w Łodzi* ożywił zamiar 
złożenia ich w samodzielny wieczór. Nazwałem go tytułem kroto
fili Hiacynta Przetockiego. 

Składają się nań osiem krótkich komedyjek oraz dawne polskie 
piosneczki, tańce i muzyki. 

Wiadomość o pochodzeniu tekstów, z których złożyłem po
szczególne intermedia, przekroczyłaby cel i ramy tej notatki, więc 
wymienię tu tylko podstawowe. 

„Pater, magister et filius" jest oparte o takoż imienne inter
medium, które nieco tylko opracowałem i poszerzyłem . 

„Kupiec z Śmiercią" jest zbudowane ze sceny z „Kupca" Mi
kołaja Reja i anonimowego moralitetu „Starzec z śmiercią". 

„Sejm piekielny" wywodzi się z utworu Januariusa Sowizra
liusa „Sejm piekielny straszliwy i examan książęcia piekielnego". 

„Krotofilę szewcką" oparłem o Adama Władysławiusza „Gret
kę, Urbana, Orczykosia", anonimowe intermedium „O Ojcu i Sy
nie szewcu" i parę innych fragmentów teatralnych. 

„Cnotka i trzej dziadkowie" wyszło z intermedium „Trzej 
stryszy i balwierz". 

Dla „Pana, Chłopa, Dziewczyn dwóch i Wdowca" wykorzysta-
łem intermedium z „Dialogus de Nativitate". • 

„Nędza z Bidą z Polski idą" wyrosło z anonimu o takimż tytule. 
„Krotofila piekarska" powstała z krotofili „Bigos upity odszedł 

od siebie". 
Posłużyłem się ponadto tekstami: Baryki, Dzwonkowskiego, 

Jurkowskiego, Kochanowskiego, Klanowicza, Pętkowskiego, Reja, 
Zimorowicza i mnogością tekstów z polskiej anonimowej literatu
ry XVI i XVII wieku. 

* Kazimierz Dejmek realizował „Uciechy staropolskie" dwukrotnie 
(T. Nowy w Łodzi - prem. 14. XII. 1980 r. i T . Polski w Warszawie -
prem. 3. XII. 1981 r.). 27 . X . 1982 r . w T . im. Norwida w Jeleniej Górze od
była się premiera „Uciech ... " w reżyserii Bogdana Baera. 
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JAN POLEWKA 

OD SCENOGRAF A 
Oprawa scenograficzna „Uciech staropolskich" składa się 

z ośmiu obrazów - nie licząc kurtyn malowanych. Cztery są 
miejskie, „mansjonowe" w części pierwszej; po przerwie cztery 
dalsze - wiejskie i „rozstajne". 

Na początek jedna zapyziała szkoła, dwie uciechy „cechowe" 
i piekielny sejm. Sejm to nie obrady, a powrót posłów, co . zdają 
sprawę Lucyperowi jak bardzo Polska nierządem stoi (z ich ser
deczną, diabelską pomocą). Ta jedna czartowska uciecha gra się 
nie w Polszcze, ale w piekielnych otchłaniach. Reszta to swojskie 
piekła i piekiełka: tablica-skrablica i filiusowa tabula rasa, którą 
zapewne diabeł podsuwa magistrowi, by „cudze dzieci uczył"; 
kram kutwy kupca kutego na cztery kopyta i ciepło rodzinnego 
piekła w domu szewca. To zwyczajne, staromiejskie żyćie poczci
we, jak w miniaturach Behema mija w rytmie dnia i nocy, „pod 
kogutem", „pod słońcem", „pod księżycem"! 

Tylko w ciemnościch piekieł świecą inne gwiazdy, bo orderowe. 
Część druga, jak życie na wsi, upływa w rytmie pór roku. 

N a rozstajach, „gdzie diabeł plącze nogi", fałszywi dziadkowie 
idąc żebrać na wiosennym odpuście tracą brody, pieniądze i cierp
liwość. Wkrótce dojrzewa nabrzmiałe lato i budzi zmysły u dziew
czyn, wdowca, a nawet u marchewki i kartofla. Lecz mimo uro
dzaju widocznego w tym obrazie już w następnym jesień ścina 
pajzaż chłodem i głodem. Nadchodzi Nędza i Bidy. „Ciężkie idą 
lata" śpiewa dziad. Dlaczego - wiedzą może Opojewski z Darmo
strawskim albo Sas z Moskalem. Tymczasem tam, gdzie młynarz 
zawinił, piekarza wieszają. Jak wiadomo, szubienice dla pospoli
tych, nie ustosunkowanych złodziei wystawiano za miastem, dla 
odstraszenia, czyli na pokaz. Ten obraz to zima i piekarze na śnie
gu z krukami, a więc · sprawiedliwość czarno na białym. Ale 
majster Kminek, chociaż powieszony, nie daje się pojmać śmierci. 
Zmartwychwstanie szybały, okpienie kata i kostuchy kończy kro
tofilę sowizrzalskim tryumfem życia. 

Zielona „rajska" miniatura zamyka krajobraz wizją wiosny 
i odrodzenia (prawdziwego, na ile kto wierzy w możliwość raju 
na te j ziemi). ' 

Za przypomnianymi tu wydarzeniami stara się podążać nasza 
scenografia wraz z obrotami ciał niebieskich, drewnianych i sło
mianych słońc. 

Scena odmienia się zgodnie z Naturą, kostiumy dopełniają na
turę ludzką . . Gdyż, jak mawiał profesor Andrzej Stopka: „naj-

T. Nowy w Lodzi - KROTOFILA PIEKARSKA: Ryszard Dembiński (Pie
karz), Ludwik Benoit (Smierć), Bogdan Baer, Jan Kasprzykowski, Janusz 

Kubicki (Piekarze). Fot. A. Brustman 



bliższa koszula ciału ... " . Tu trzeba wyjaśnić, że plastyka „Uciech'. 
jest autorstwa trzech osób: Kazimi_erza Dejmka,_ który j~ inspiror
wał, a także określał grające rekwizyty, AndrzeJa Stopki, ktorego 
pędzla są projekty niemal wszystkich kostiumów oraz niżej pod
pisanego, który „dopowiedział" dekoracje (i który, tak się składa, 
był w latach 1967-70 uczniem profesora Stopki). 

Naturalnie kształt tej scenografii jest świadomą próbą kon
tynuacji „sceny polskiej" Dejmka-Stopki, z jej znanymi insceni
zacjami staropolskimi '.'Historyi o . chwalebnyi:n Zmartwych
wstaniu" i „żywotu Jozefa". Kostiumy Stopki wykorzystane 
w „Uciechach" pochodzą właśnie z intermediów tamtych spektakli 
(niektóre nie były nigdy przed tym realizowane). 

O dawnych przedstawieniach Dejmka napisano wiele i tam_ od
syłamy widzów, którzy ich nie widzieli. ~o do sar:1e_go Stopki,, to 
najlepszą Jego monografię dał Ignacy Witz . W ksiązc_e t~J, proc~ 
portretu wybitnego scenografa i karykaturzysty, znaJdUJem~ tez 
rozważania o istocie plebejskości i polskości w teatrze DeJmka 
i Stopki: „Tę plebejskość czują oni jak robotni~y, któryi:n _nieobca 
jest praca piłą i toporem" - pisze krytyk. W mnym. mieJscu tak 
określa kolor Stopkowej sceny: „Jest to koloryt polski, ale pocho
dzący nie od pańskich fet, nie od złotogłowia i adamaszku, lecz od 
szmat zgrzebnych, nie wyprawionych baranic i słomianych po
stronków. Oto Polska łyka, a nie złota, mosiądzu i srebra". 

I jeszcze fragment : „Barwa jest tu ciepła, siermiężna. Kolor , 
który występował u Rembrandta, ale był także w obrazach 
Kotsisa. 

Idzie ten prąd też, być może, od Tadeusza Makowskiego, który 
istotę tej barwy - szarego, jesiennego nieba, słoty, pochmurnego 
poranka znał doskonale" . 

Tutaj do nazwiska Tadeusza Makowskiego chciałbym dodać 
drugie - Piotra Potworowskiego, malarza i scenografa. Jego sztu
ka także zrodziła się z pejzażu polskiego, na który dopiero potem, 
podobnie jak u Makowskiego, nałożyły się „emigracyjne" k~~ory . 
Staropolskość nie była mu obca - był autorem scenografu do 
polskiej wersji „Mistrza Pathelina" w przedwojennym t~atrz~ 
plastyków „Cricot", a także rysunków d? pierwszego ~dama t~J 
farsy. Ignacy Witz stwierdza tak: „kiedy przypominam sobie 
spektakl „Pathelina" w pięknym p_oetyckim przekładzie Adama 
Polewki z przesuwanymi ekranami, w Jarmarczno-Jasełkowych 
kostiumach i takiejże charakteryzacji, widzę wówczas ogromną 
zależność Stopki od Cricot". 

Dzisiaj mogę uzupełnić ten niezwykły splot : Piotr Potworow
ski (mimo że nigdy go nie spotkałem) jako malarz j~st od ~aw~a 
moim mistrzem z wyboru. Zaiste: tradycje kultury i przemkame 
wpływów poprzez pokolenia to wielkie, rosochate drzewo splata-

T. Nowy w Łodzi - PAN, CHŁOP,· DZIEWCZYN DWIE I WDOW~EC: 
Łucja Żarnecka (Kaśka), Bogdan Baer (Chłop), Anna Grzeszczak (Baska). 
· Fot. A . Brustman 

jące konary nad naszymi głowami. Czyż nie tej właśnie kontynua
cji, tej tożsamości lasu, korzeni, pni i gałęzi szukaliśmy na wy
stawie „Polaków portret własny"? 

Ale wracajmy do naszych baranów - jak mawiał sędzia do 
adwokata Pathelina - czyli do scenografii „Uciech". Na koniec 
chcę przedstawić wyjątek z listu Kazimierza Dejmka, otrzymane
go w trakcie pracy nad dekoracjami (niech mi będzie wybaczone, 
że zdradzam korespondencję służbową) : 



T. Nowy w Łodzi - SEJM PIEKIELNY : scena zbiorowa. Fot . A. Brustman 

„Całe przedstawienie - a więc i dekoracja - musi być „na 
temat", razowe, i konopne, i miodne, nie powinno zatrącać o per
syflaże, „stylizacje" z jednej strony, z drugiej - nie powinno 
podrabiać domniemanego „stylu"; w swoim własnym obrębie 
i w swojej istocie powinno być stylem, co wyklucza z góry naszą 
wyższość, nasze natrząsanie się czy ironizowanie z materiału, po
staci, ich przygód. „Jakiegoś mnie, Panie Eoże, stworzył - takiego 
mnie masz" tak powinno tu być i z nami, a więc - żadnej „uczo
ności", żadnego „dystansu", żadnych komentarzy, żadnych figlów 
i „bengalskich ogni", jak mawiał Stopka. I skoro już przy Nim 
jesteśmy: ukuliśmy w pracy nad „Żywotem Józefa" taką dla sie
bie formułę: iż nasze przedstawienie powinno być próbą materiali
zacji naszego marzenia o starym polskim teatrze. Ta formuła 
może się przydać i dla „Uciech ... " . 

Zacytowany tu fragment najtrafniej wyJasma inspiracje 
i określa rygory, którym poddana jest scenografia spektaklu 
„Uciechy staropolskie". Opowiedziałem o niej od strony kulis. 

" 



BAGDAN BAER 
ur. w 1926 r. w Warszawie. Podczas 

· okupacji uczył się w gimnazjum kupiec
kim z rozszerzonym progr amem przed
miotów humanistycznych. W 1946 r. zdał 
maturę oraz został przyjęty do Wytszej 
Szkoły Teatralnej w Lodzi, gdzie profe
sorami jego byll m. In.: Leon Schllle~. 
Aleksander Zelwerowicz, Józef Wągrzyn , 
Ewa Kunina, Jacek woszczerowlcz, Ed
mund Wierciński, Bohdan K orzen iowski, 
Helena Buczyńska, Stanisław Grollcki 
i Janina Mieczyńska. W 1949 r. uzyskał 
dyplom aktorski i zaangatował się do 
Teatrów Dolnośląskich we Wrocławiu. Po 
Jednym sezonie przeniósł się do działa
jącego od 1949 r. T. Nowego w Lodzi, 
z którego załotenlaml programowymi -
kształtowanymi przez artystyczną Indy
widualność Kazimi@rza Dejmka -- zw!ą
znany był od początku . W 1963 r. wy
jechał do warszawy. Do końca 1968 r. 
pozostawał w zespole T . Narodowego 
pod dyrekcją Kazimierza Dejmka. Na
stępnie pracował w T. Ateneum (J.l.1969/ 
1974) i w T. Dramatycznym (197411976). 
w 1976 r .powrócił na pięć sezonów do 
T. Nowego w Lodzi, ponownie prowa
dzonego przez Kazimierza Dejmka. Od 
1981 r. jest aktorem u Dejmka w T. P ol
skim w Warszawie. 

Sµccjalny rozd:oat w dorobku Bogdana Baera zujmuje udział w staropolskich 
spektaklach Dejmka: „żywot Jozepha" Reja (Jozeph), „Hlstoryja o Chwalebnym 
·Zmartwychwstaniu Pańskim" Mikołaja z Wilkowiecka (Chrystus), „Dlalogus de 
Passione" (Woźny), „Uciechy staropolskie". Również u Dejmka zagrał wiele innych 
znaczących ról: Truffaldina („Kruk" Gozziego), Leonidasa („Ciętkle czasy" Bałuc
kiego>, Ministra Finansów („Cleń" Szwarca), Goldbauma („Zwłoka" DUrrenmatta), 
Przepiórkę („Vatzlav" Mrożka), Nosa („Wesele" Wyspiańskiego) oraz Papkina i Dyn
dalskiego („Zemsta" Fredry). Pod kierunkiem Bohdana Korzeniewskiego stworzył 
wybitną kreację Tarełkina w „Sprawie" Suchowo-Kobylina. Do watn le jszych ro1 
zagranych przez Baera należą takte: Pastuch („Mistrz Piotr Pathelln"), Sforka 
(„Horsztyńskl" Słowackiego), Sędzia Gąska („ wesele Figara" Beaumar chais), Pustak 
(„Fircyk w zalotach" Zabłockiego), Michał („Nowy Don Klszot" Fredry), Jeplcho
dow („Wiśniowy sad" Czechowa), P orucznik Teofil . („Głupi Jakub" Rittnera), Llpu tln 
(„Biesy" Dostojewskiego), Robinson („ Ameryka" Kafki), Rak („Żabusia" Zapolskiej), 
Król Ignacy („Iwona, kslętnlczka Burgunda" Gombrowicza), Rasplujew (.,Smlerć 
Tarełklna" Suchowo-Kobylina). Grał w komediach Shakespeare'a (Syn Owczarza 
w „Opowieści zimowej" i Chudogęba w „Wieczorze Trzech Króli") oraz w sztukach 
Witkacego (Baleastadar w „Sonacie Belzebuba", tytułowy „Gyubal Wahazar" i Sa
jetan Tempe w „Szewcach"). 

Aktorstwo Baera zostało uhonorowane licznymi nagrodami, m. In. na Festiwalu 
Sztuk Rosyjskich I Radzieckich w 1962 r. w Katowicach za rolę Tarełklna oraz na 
Kaliskich Spotkaniach Teatralnych w 1962 za rolę Chrystusa w „Historyl..." 
i w 1977 - za Woźnego w „Dialogu'1e". W 1980 r. otrzymał Srebrny Pierścień 
przyznany przez Wydz. Kultury i Sztuki U.M. w Lodzi I Stowarzyszenie Dzienni
karzy za role Geronta w „Lekarzu mimo woli" Moliera I Przepiórki w „Vatzlavle" . 

Jako retyser Bogdan Baer zrealizował: „Lekarza mimo woli" Moliera (1979 -
T. Nowy w Lodzi, 1983 - T. Kameralny w Warszawie, 1984 - T. Im. Norwida 
w Jeleniej Górze) Cyrulika sewilskiego" Beaumarchais (przedstawienie dyolomowe 
Wydz. Aktorskleg~ '.'... T. Szkolny PWSTFITV w Lodzi), „Uciechy staro polskie" (T. im. 
Norwida w Jeleniej Górze) oraz w telewizji: „Dziewczynę z dzbanem" Lopego de Vega 
i „Henryka VI na łowach" Bogusławskiego. 

Bogdan Baer jest również znanym aktorem filmowym i telewizyjnym („Awantu
ra o Basię", „Yokmok", „Milion za Laurę", ,,Hasło •Korn•"), Ostatnio zagral"glów
ną rolę Nauczyciela w filmie młodego retysera Michała Dudziewicza „Fucha . 

Kierownik techniczny: ZBIGNIEW MALEC 
Organizator pracy artystycznej : BRYGIDA SZEBEL 
Konsultant programowo-literacki: ELWIRA REWCIO 
Kierownik Biura Obsługi Widowni: DANUTA MANDELT 

Kierownik pracowni malarskiej - MICHAŁ TUSZY:RSKI, krawieckiej 
damskiej - ANIT A KACZMARCZYK, krawieckiej męskiej - ST ANISLA W 
KACZMARCZYK, perukarskiej - JADWIGA ROżNIATOWSKA, ślusar
skiej - ANDRZEJ ZOLOTUCHO, stolarskiej - ZYGMUNT ZDUNEK, 
szewskiej - JAN SZYMA:RSKI, tapicerskiej - WLADYSLAW JALOW
SKI. Główny brygadier sceny - WLODZIMIERZ STASIW, brygadier sce
ny - JÓZEF CIEMCIA, główny elektryk - JANUSZ KLYM, operator 
dźwięku - ALEKSANDER DUDARENKO, operator światła - ROBERT 

SKRZYNIARZ 

„ 
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Redakcja programu - JERZY JASINSKI 
Projekt okładki - ANDRZEJ PĄGOWSKI 
Autor fotografii - JACEK FIJAŁKOWSKI 

Redakcja techniczna - WACLA W KASNER 

Wydawca: 
TEATR POLSKI W SZCZECINIE 

ul. Swarożyca 5 

Kasa biletowa czynna w dni powszednie (oprócz poniedziałków) w godz. 
9.00-15.00 oraz na 1 godz. przed spektaklem (również w niedziele i świę
ta) - tel. 22-16-21. Biuro Obsługi Widzów czynne w dni powszednie w godz. 
8.00-15.00, tel. 22-66-56. 
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W REPERTUARZE 

Stanisław Grochowiak 
SZACHY 

UCIECHY STAROPOLSKIE 
opracowanie i inscenizacja Kazimierz Dejmek 

W przygotowaniu 

Jan Lechoń 
JA POLAK BEZNADZIEJNY 
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Część I 

chodzony 

PATER, MAGISTER ET FILIUS 
Pater - MARIAN NOSEK 

Magister - SYLWESTER WORONIECKI 
Filius - JACEK GIERCZAK 

„Anusiu kochana" * most 

KUPIEC Z SMIERCIĄ 
Kupiec - ZBIGNIEW MAMONT 

Smierć - WLODZIMIERZ MATUSZAK 
Diabeł - WANDA PADEREWSKA 

Pacholęta - • • • 

„Runda, .rynela" * galarda 

SEJM PIEKIELNY 
Lucyper - BOHDAN A. JANISZEWSKI 

Rogalec - STANISŁAW POKS 
Przechera - KAROL GRUZA 

Klekot - ANDRZEJ ORYL 
Kita - PIOTR NAPIERAJ 

Asmodeus - ANTONI SZUBARCZYK 
BOGDAN BAER (gościnnie) 
Pacholęta diabelskie - • • • 

„Zosienieczku" * goniony 

KROTOFILA SZEWCKA 
Szewc ·- ANTONI SZUBARCZYK 

BOGDAN BAER (gościnnie) 
Szewcowa - KRYSTYNA DEMSKA 

Jandras - MARIAN NOSEK 
Kucharka - IRENA OLECKA 

Dzieci - • • • 

vol ta polonica 

Część II 

padowana 

CNOTKA I DZIADKOWIE 
Cnotka - JACEK GIERCZAK 
Jan - HENRYK GĘSIKOWSKI 
Marek - MICHAŁ SOBOLEWSKI 
Wojtek - ADAM ZYCH 

„Dobry dzień Anusieńku" * drabant 

PAN, CHŁOP, DZIEWCZYN DWIE I WDOWIEC 
Chłop - ANTONI SZUBARCZYK 

BOGDAN BAER (gościnnie) 
Pan - ZBIGNIEW MAMONT 
Kuba - ADAM ZYCH 
Grzela - ANDRZEJ ORYL 
Kaśka - BARBARA REMELSKA 
Baśka - KATARZYNA BIESCHKE 
Wdowiec - WLODZIMIERZ MATUSZAK 

cenar 

NĘDZA Z BIDĄ Z POLSKI IDĄ 
Nędza - PIOTR NAPIERAJ 
Bida I - BARBARA NAPIERAJ 
Bida II - KRYSTYNA NIEMCZYK 
Dziadek - ANTONI SZUBARCZYK 

BOGDAN BAER (gościnnie) 
Szlachcice - KAROL GRUZA 

WŁODZIMIERZ MATUSZAK 
MICHAŁ SOBOLEWSKI 

Sas - SYLWESTER WORONIECKI 

świeczkowy 

KROTOFILA PIEKARSKA 
Majster Kminek - MARIAN NOSEK 
Kat - ADAM ZYCH 
Pampuch - ANDRZEJ ORYL 
Otrębek - WOJCIECH PRZYBOS 
Mączka - ANTONI SZUBARCZYK 

BOGDAN BAER (gościnnie) 
Smierć - BOHDAN A. JANISZEWSKI 
Pacholikowie katowscy - • • • 

„Eja ija kompanija" 

• 



Panny 
KATARZYNA BIESCHKE, DANUTA CHUDZIANKA, LIDIA JEZIORSKA, 
IWONA KOWALSKA, BARBARA NAPIERAJ, BARBARA REMELSKA, 

NELLY SOZ~SKA-PRZYBOS, JOANNA TOMASIK, 
JOLANTA ZAWORSKA 

Młodzieńcy 

HENRYK GĘSIKOWSKI, JACEK GIERCZAK, KAROL GRUZA, 
WLODZIMIERZ MATUSZAK, ANDRZEJ ORYL, WOJCIECH PRZYBOS, 

SYLWESTER WORONIECKI, MICHAL SOBOLEWSKI, ADAM ZYCH 

Opracowanie dramaturgiczne i inscenizacja: 
KAZIMIERZ DEJMEK 

Reżyseria: BOGDAN BAER 

Kostiumy i rekwizyty według projektów 
ANDRZEJA STOPKI opracował JAN KRZEWICKI 

Dekoracje: JAN POLEWKA 

Muzyka: utwory WACŁAW A Z SZAMOTUŁ, 
CYPRIANA BAZYLIKA, MIKOŁAJA GOMÓŁKI 

I ANONIMÓW z XVI i XVII w. 
opracował JERZY DOBRZAŃSKI 

Choreografia: WANDA SZCZUKA 

Kierownictwo muzyczne: JACEK KRASZEWSKI 

Asystent reżysera: KRYSTYNA DEMSKA 

Asystenci choreografa: 
ŁUCJA ŻARNECKA I BOGDAN POTOCKI 

Akompaniator do prób choreograficznych: TERESA SKWIERCZYŃSKA 
Nagrania muzyki dokc>nano w studiu Polskiego Radia w Szczecinie z udzia
łem muzyków Filharmonii Szczecińskiej im. Karłowicza pod dyr. Jacka 

Kraszewskiego 

Inspicjent: KRZYSZTOF STANKIEWICZ Sufler: BEATA PFEIFFER 

Premiera 28 października 1984 r. 
Druga premiera sezonu 1984/1985 


