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HEMAR NIEZNANY 

INĘŁO 20 lat od śmierci Mariana Hemara , 
a w Polsce wciąż pokutują o nim stereoty
py, spośród których najmocniej rysuje się 
ten głoszący , iż jest to świetny pisarz, lecz 
lżejszego kalibru: satyryk, humorysta , 
autor fraszek , pamfletów, librecista. Po-

wodów ku temu jest wiele. Przede wszystkim fakt, iż Hemar już 
w latach studenckich szybko zyskał sławę ogólnopolską jako 
autor tekstów piosenek w najlepszych warszawskich kabare
tach, które stały się szlagierami Polski międzywojennej . Po 
wojnie natomiast jego wierszowana felietonistyka, którą upra
wiał regularnie co tydzień przez niemal 20 lat na falach Radia 
Wolna Europa, dała mu popularność rzadko spotykaną wśród 
poetów. 

W tych warunkach, zarówno dla kraju jak i dla emigra
cji, Hemar jawił się głównie jako nieprzejednany herold an
tykomunizmu i za te same wiersze jedni chwalili go bez umia
ru, a drudzy zwalczali bezwzględnie redagując „zapisy" na 
jego nazwisko, zarzucając mu krótkowzroczność, zajadłość 
i fanatyzm polityczny. Dla przykładu jeden z krytyków, sto
jący po wschodniej stronie muru berlińskiego , był przekona
ny, że Hemar walczy o niesłuszną sprawę za legendarne „obce 
srebrniki", a drugi - stojący na zachodniej reducie - nazwał 

go „ostatnim strzelcem" na osypującym się szańcu, nawołują
cym raz po raz swymi wierszami i fraszkami do niepoddawa
nia się kompromisom z ludźmi akceptującymi pojałtańską 
rzeczywistość. Hemar bowiem powrót do kraju po wojnie 
nawet swego najbliższego przyjaciela Juliana Tuwima nazwał 
„samobójstwem Ikara'', „zgaśnięciem wulkanu w triumfie 
kłamstwa '', „ triumfem sępa, który pożarł Prometeusza" . 

Hemara postrzegano więc głównie jako satyryka i pamf
lecistę politycznego, w tej materii niedoścignionego, ale nurza
jącego swój talent w drobnicy i przez to nie sięgającego 

szczytów parnasu literackiego. A tymczasem Hemar, będąc 
szalenie pracowitym i wydajnym, celował w wielu rodzajach 
pisarstwa. Uprawiał równolegle satyrę i lirykę, dramaturię 

(pięć jednoaktówek, 7 sztuk teatralnych, wiele słuchowisk 
radiowych), krytykę literacką, memuarystykę, reżyserował , 

komponował, pisał reportaże , eseje, a nawet traktaty polity-



ELŻBIETA KALEMBA-KASPRZAK 

IĘKNA LUCYNDA urodziła się z teatru i dla 
teatru ... Jak napisał w programie londyńskiej 
prapremiery Leopold Kielanowski: „wyjął He
mar Piękną Lucyndę z muszli zwietrzałych wier
szy Bielawskiego i opowiedział jej historię włas-

nym słowem zdobnym w dowcip, finezyjny żart i lekką jak 
piąna piosenkę. " 

I istotnie nie ma chyba ta sztuka ambicji robienia karie
ry literackiej, choć pi sa na jest z wielkim wyczuciem języko
wym i tak dla Hemara charakterystyczną umiejętnością wyko- · 
rzystania uroków stylizowanej polszczyzny i komicznych wa
lorów języka. Właściwym jej żywiołem jest teatr, nie tylko ze 
względu na nawiązanie do pierwszej polskiej komedii napisa
nej z myślą o narodowej scenie, ale i z powodu jej własnych, 
charakterystycznych cech. 

Pierwszym, który wykorzystał dla sceny polskiej stary 
motyw natrętów przeszkadzających w schadzce miłosnej (się
gający swym rodowodem jeszcze do komedii dell'arte, a obec
ny w polskiej literaturze także w sonetach Mickiewicza Wizy
ta i Do wizytujących), był Józef Bielawski . Za namową króla 
Stanisława Augusta, przerobił w sposób swobodny krotoch
wilę Moliera Les Facheux, nadając swemu utworowi tytuł 

Natręci. I właśnie premierą Natrętów, wesoło, choć w poczuciu 
wielkiej powagi chwili, rozpoczęła swoją działalność polska 
scena narodowa - 19 listopada 1765 roku , w imieniny trzech 
Elżbiet (najbardziej wpływowych dam na dworze królewskim, 
Izabeli Czartoryskiej, Izabeli Lubomirskiej i Izabeli Branic
kiej), w obecności samego króla . Dwieście lat później , dla 
uczczenia tego faktu, w Ognisku Polskim w Londynie odbyła 
się premiera Pięknej Lucy ndy Mariana Hemara (5 lutego 1967), 
przez autora i teatr przypisa na dwustuletnim dziejom Narodo
wej Sceny. 

Hemar zachował się podobnie, jak kiedyś Bielawski w sto
sunku do tekstu Moliera - dokonał swobodnej przeróbki, 
zostawiając zasadniczo postacie głównych bohaterów: Lucyn
dy, Adama, Poufalskiego, Ciotki i Faworskiego, z galerii 
„natrętników" wybierając dwóch - Wietrznikowskiego 
i Skarbnika. U Bielawskiego rzecz sprowadza się do starań 
Hrabiego o względy Lucyndy, w czym przeszkadzają mu 



natręci nachodzący go w domu i uniemożliwiający napisanie 
listu do ukochanej. Przyjaciel Hrabiego Poufalski podejmuje 
się zjednać guwernantkę Lucynd y Utciszewską, aby ta wywar
ła wpływ na nieprzychylnych Hrabiemu opiekunów panny, 
którzy chcą ją wydać za pana Faworskiego. Dwa pierwsze ak ty 
rozgrywają się w domu hrabiego, trzeci dzieje się w Ogrodzie 
Saskim , gdzie spotykają się Lucynda i jej guwernantka z Hra
bią i Poufalskim, zjawia się tak że Podczaszy-opiekun, który 
- dzięki staraniom guwernantki - wyraża zgodę na ślub 

Lucyndy z Hrabią . Napastowani przez tych samych, co poprze
dnio natrętów, wszyscy udają się do mieszkania Podczaszego . 
Sztukę uzupełniały , obyczajem osiemnastego wieku, dwa bale
ty - jeden prawdopodobnie po drugim akcie, drugi na 
zakończenie . Poprzedzał komedię „ Prolog z okoliczności o
tworzenia pierwszej Komedii polskiej. Theatrum reprezentuje 
Parnas, z którego schodzi Thalia, muza komedii". Talia, 
zwracając się do loży królewskiej , deklamowała o zniesieniu 
„sa rmackich zwyczajów" i wyśmianiu „grubych nałogów", 

podkreślając udział króla w wypełnianiu tej misji : 

Tobie los ten zostawi! honor, Stanislawie, 
Abyś idąc przykladem wielkiego Ludwika 
Pozwolił mi tchnąć duchem polskiego języka . 

Talia w sztuce Hemara wspomni także króla, ale jedno
cześnie przywoła wielki teatr romantyczny, Zapolską, rozryw
kowe teatrzyki międzywojnia, Mrożka ... Na sytuację kome
dii Bielawskiego nałożył bowiem Hemar podwójny nawias 
teatralny, wykorzystując nie tylko schemat konstrukcyjny 
sztuki, ale i okoliczności jej wystawienia. Inscenizuje więc 
szczególny teatr w teatrze umieszczając „w lożach na widowni" 
króla Stanisława Augusta, Hannę Rajecką, Księcia biskupa 
Ignacego Krasickiego , Kajetana Węgierskiego, Stanisława 

Trembeckiego, Józefa Bielawskiego i innych . „ Rzecz dzieje się 
w Warszawie, jednego zimowego dnia, dwieście lat temu". 

Historia Lucyndy zostaje więc opowiedziana z perspek
tywy późniejszych dziejów teatru , przede wszystkim z perspek
tywy doświadczeń komedii i kabaretu dwudziestolecia mię

dzywojennego . Tu Hemar bez ograniczeń wprowadza aluzje 
i cytaty, dowcipy językowe i sytuacyjne, które nabierają 

szczególnego wdzięku , kiedy rozpozna się motyw, piosenkę , 

czy postać, z którą mają one związek. Wraz z Podkomorzym 
Faworskim „wchodzi" więc niejako na scenę i aktor Józef 
Kotarbińs ki ze swoimi przysłowiowymi pomyłkami w tekście 
(które Faworski popełnia bez przerwy i niezależnie od okolicz
ności , np.: „teraz pod innym dopiesz kołki"). Utciszewska 
kończy swoją scenę z Lucyndą odpowiadając na pytanie tej 
ostatniej „czym ja ci ciociu odpłacę?", kwest ią „gdy zobaczysz 
ciotkę swą, to jej się kłaniaj '', cytując w ten sposób frazę 

niezwykle przed wojną popularnej piosenki. 
Plany czasowe w tej bezpretensjonalnej komedii nie

ustannie się przenikają, zawieszając dopiero co wykreowaną 
rzeczywistość sceniczną , aby w bezpośrednim zwrocie do 

publiczności otworzyć przes trzeó śmiechu i zabawy. Animują 
tę zabawę w teatr muzy (T alia ma lu za towarzyszki Mel
pomenę i Terpsychorę) - wcielając się w postaci, te rując 

rozwojem wypadków, „podrzucaj<! "w razie p trz by kw st i ę . 
Swobodne łączen ie języka potoczneJO, t lizowanej daw

nej polszczyzny i regularneg wier za , · piewy !owe i d uety 
- całe to bogactwo e~ któw frazeologii i z wdzi ękiem urucha
mianych mechanizmów pas tiszu i trawestacji , po oduje , że 
w wa rstwie językowej „dzieje się'' czasem ięcej , n i ż w akcji 
sz tuki . 

Poprzez nagłe wyobcowanie kwestii di a l gu z ła ·ci j 
mu sytuacji scenicznej i wpisa nie jej w inny kontekst his t rycz
ny, społeczny bądź językowy, po tać zaczyna cz s to grać 
z łasm1 rolą (tak jak robi to Wawrzonek, odpowiadając na 
pytanie „co się w tym d mu dz ieje?" - „wal ka klasowa ludu 
i dia lektyka samowoli szlacheckiej, proszę ja ' nie pa na") pod
kreś l ając swój wyłącznie tea tra lny byt. 

Prawa tea tru rozciągaj ą się tu b wiem na w zy tko 
- w z ' tko jest więc równie możl iwe. co n iet rwałe, teat raln 
mechanizm wspiera ny ta rym i tradycjami intermedia ln mi 
i fa rsowymi, raz puszczon w ru h. może czerpać energię 

z sam go siebi i w nieskończone · ć powiel ać ostaci, ytua
cje, dia logi. Nieśmierte l na ciotka, t n fila r komed ii - ja k b z 
niej w glądałaby historia gatunku? Podobne pyta nie m żerny · 
zadać każd j z pojawiających się lu postaci - - anachronizm 
każdej z nich r ' naważony j L przez możli\ ość uzy kania 
efektu komicznego właśn ie dzię ki św iadom o· ci stereo typu. 
konwencj i, trady ji. 

Nie daj my się przy t m zmylić I k kością i brak iem 
powagi - ten typ teatru, że by isto tnie na s bawi ł , ymaga 
wysokiego aktor ' kiego i reży er'kiego kun ztu. I - co nie 
mniej ważne - poczucia humoru po obydwu stronach tea
tralnej rampy . 



PRZEMÓWIENIE 

MARIANA HEMARA 

~~~~-~- OBRZE, że w tym miłym dzi iejszym spotkaniu nie 
Ql biorą udzi al u obcy. Mogliby : ię zdziwić, b ·ć 

'~ ~ rt ~ 'f Tt?. może u_~O:iechną~ na myśl : że teatr ta_k wi. lkie
,JJ, , =- l/J go ong1s 1 wspaniałego panstwa, tak inteligent-
,~-- ~ nego narodu, liczy z~ledwie dwieście lat i że ta k 

bardzo się tym przejmujemy. Dwieście lat temu narod ziła się 

pierwsza nasza oficjalna Scena i dla niej, na zamówienie króla, 
pierwszą sztukę napisał przygod ny autor, o którym Kajetan 
Węgierski puścił fraszkę w fo rmie nagrobka : „Tutaj Jeży 

Bielawski , szanujcie tę ciszę , bo jak się obudzi komedyę 

napisze. " 
Gdy zważyć, że stało się to w sto pięćdz i esiąt lat po śmier

ci Szekspira, w sto lat po Corneille'u i Racinie, w sto lat po 
Molierze, Calderonie i Lopezie de Vega, że nieomal jedno
cześnie z Natrętami Bielawskiego - z różnicą kilku ledwie 
lat - Goethe jest autorem Goetza von Berlichingen, Lessing 
jest u zenitu swej potężnej twórczości, ukoronowanej Natanem 
Mędrcem i Emilią Galotti, że w dziesi<!tkach dworskich tea
trów niemieckich grają opery Glucka, we Włoszech u szczytu 
weny jest Goldoni a Francją trzęsie Beaumarchais - gdy to 
zestawiać w głowie , istotnie, żenująca to myśl , że teatr nasz 
jest aż tak zielony. Wiele niedomagań, wiele naiwności i pry
mitywu, wiele niedociągnięć naszego dramatopisarstwa, na
szej krytyki teatralnej i stosunku publiczności do nas, można 
sobie tym tłumaczyć, że teatr nasz jest jeszcze młody - w złym 
znaczeniu tego pięknego słowa - i że jeszcze nie nauczył się 
chodzić po scenie. 

Jeśli jednak wznosimy dzisiaj nasze toasty nie bez słu
sznej dumy i zasłużonej wdzięczności. dzieje się tak dzięki 
jednemu sczególnemu zjawisku . Mnie obraz tego zjawiska 
pozostał na zawsze w pamięci. 

Kiedy jechać samochodem z Krynicy do Zakopanego, 
gdy minąć Obidową , za jakimś zakrętem drogi ukazuje się 

nagle na widnokręgu widok, który dech zapiera pięknem 
i niespodzianką. Pośrodku łagodnych fałdów podhalańskiego 
terenu stoi ogromna korona ze spiżu i polerowanego srebra . 
Pałki korony błyszczą kolorowymi iskrami, zielonymi i czer
wonymi ogniami diamentów, owijają je i tulą gronostaje 
chmur. Tą koroną są Tatry, które widziane od tej strony, zda-



ją się wyskakiwać, wyrastać, niemal wybuchać z niczego. 
Wiozłem kiedyś tą drogą Stefana Jaracza i jeszcze kilkoro 
osób z naszego zespołu, gdyśmy robili objazd letni z moją 

Firmą. Pamiętam żywo , że na owym zakręcie zatrzymałem 
wóz. Stefan wstał w wozie, stęknął „rany boskie!" i złapał 
się rękami za głowę. Tak jak ryba pyskiem łapie powietrze, 
tak on otwierał i zamykał oczy, łapiąc nimi ten widok . . 
niezapomniany. 

Ten widok niezapomniany skojarzył mi się na zawsze 
z literackim okresem naszych dziejów, gdy jakby z niczego, 
z poprzedzającej go i okalającej zewsząd błahości i miernoty, 
wystrzelił w górę wielki polityczny Teatr naszego Romantyz
mu , a w nim , mickiewiczowskie Dziady, wielkie szekspiriady 
Słowackiego. a potem jego najbardziej oryginalne, najbardziej 
wytworne sztuki. Wierzyć się nie chce, że tylko pół wieku, 
w tym samym narodzie, dzieli Fircyka w zalotach i Fantazego, 
Krakoiviaków i Górali i Sen srebrny Salomei, posępnego 

Horsz tyńskier:v, prześlicznego Mazepę . W tym teatrze szczy
tem najwyższym jes t sztuka napi sana o sto lat za wcześnie, 

zrozumiana o sto lat za późno: Nie-boska Komedia, która dy
namizmem swej formy, swym dionizyjskim rozmachem, jest 
prekursorem teatru niemieckiej awangardy. 

Teatr ten , podziemnym swym „ablegierem' ', jak to się 
mówi w języku ogrodników, odrodził się znowu , w pół wie
ku, w czwartym wieszczu naszej Sceny, w Wyspiańskim. 

I znowu, w stosunku do wszystkiego co się działo przed nim 
i wkoło niego, teatr Wyspiańskiego był jakby wybuchem ener
gii atomowej, wobec innych sposobów wytwarzania ciepła 

i światła. Stała się rzecz dziwna: myśmy się w teatrze - paraf
razując powiedzenie Anglików - nauczyli biegać, zanim 
nauczyliśmy się chodzić. Niestety, to nam zostało. 

Oczywiście, i w innych literaturach dramatycznych po
wstawały wspaniałe i monumentalne dzieła o tematyce naro
dowej i politycznej - od „ królewskich dramatów" Szekspira , 
po wallensteinowską trylogię Schi llera. Ale w naszej literatu
rze pisali je naoczni świadkowie, co więcej, sami uczestnicy 
politycznych przemian i wypadków - i sam hrabia Henryk , 
i sam więzień z wileńskiej celi , i poeta emigrant , i jeden z gości 
bronowickiego „wesela". K to wie, czy to nie szczegół naj
dziwniejszy, najbardziej wstrząsający. 

Ta eksplozja polskiego geniuszu teatralnego - której 
odpowiednikiem w naszej muzyce jest fenomen Szopena , też 
unikatu na muzycznej pustyni polskiej - zaskoczyła nas 
samych i w pewnym sensie wypaczyła normalny rozwój teatru, 
dramatopisarskiego rzemiosła i teatralnej krytyki , zdezorien
towała nas wszystkich , łącznie z publicznością, przeniosła nasz 
teatr jakby w inną dymensję, jak gdyby skazała nas na wiel
kość, której nie zawsze można sprostać, na wielkość która 
nie wszystkim jest w smak na co dzień, która nieraz bywa cię
żarem ponad siły i komercjalne warunki. 

Nie wiem, co samotnemu olbrzymowi naszej komedii 
bardziej zaszkodziło, czy kiedy go za życia, w rozkwicie 

twórczości, zaszczuli „demokraci" z żarliwym G oszczy11skim 
na czele, odsądzając Fredrę od czci i wiary, od wszelkich 
wartości społecznych, ba, od narodowośc i samej, czy bardziej 
mu zaszkodzili po śmierci ci wszyscy krytycy, począw zy od 
Tarnowskiego , poprzez Grzymałę-Siedleckiego któ rzy nie 
mogli inaczej pojąć wielkości Fredry , jeno poprzez nakaz, a by 
doszukiwać się w nim sensów i wskaza ń, aluzji i apokryfów 
narodowo-martyrologicznej metafizyki, której w nim nie ma 
i nie było. Skoro Fredro jest wielki - a publ i zność nieomyl
nym instynktem od razu i zawsze to wiedziała - to zna
czy, że Gucio musiał być dalszym ciągiem Kordiana, a cza
rujący łajdak Cześnik - figura znacznie lichsza moralnie, 
niż np. Papkin - musiał być projekcją. samego Wojewody 
z Mazepy. 

Fredro jest bez wątpienia gorszym niż Molier komedio
pisarzem - któż nie jest gorszy - nieraz bywa równym 
Molierowi humorystą, ale zawsze jest o całe niebo lepszym 
niż Molier poetą . Molier, oczyszczony ze swych zdawkowych 
aleksandrynów, przełożony dobrze prozą, w każdym języku 
będzie nieporównanym Molierem. Ale Fredro, nawet w pol
skim języku transponowany na prozę, co więcej, nawet 
wierszem nie dosyć dobrze mówiony na scenie - przestaje 
być Fredrą. Stąd ta , znana wszystkim dobrym polskim 
aktorom, ogromna trudność , niemal tajemnica mówienia 
fredrowskiego wiersza i Fredro jest twórcą w języku, który 
jest językiem mistrzowskiej ekspresji, mistrzowskiego skrótu, 
gładkości i płynności, jest językiem rdzennie polskiej melodii 
i rdzennie polskiego epigramatycznego humoru - ileż cyta
tów przeszło żywcem z jego wierszy do naszego języka , a to 
jeden z dowodów językowego klimatu. Toteż Fredro jest 
pisarzem polityczno-narodowym dzięki językowi, który nas 
oczyszcza, zapala, podnieca i poprawia, nie dzięki tematom, 
a nawet często wbrew tematom i postaciom, czego nie mógł 
zrozumieć Goszczyński i nie on jeden. 

Niestety, za swą pozycję w naszym Teatrze Fredro 
zapłacił tę samą cenę, którą zapłacił Mickiewicz i Słowacki, 
Krasiński Wyspiański, cenę wspaniałej izolacji. 

Myśmy rozżarzyli nasz Teatr do białości przeżyć polity
czno-narodowych i językowej sublimacji, i wraz z tą ognistą 
plazmą zamknęliśmy się jak w hermetycznym tyglu, nie dając 
obcym dostępu do tego, co na naszej Scenie najlepsze. 

W ogromnej, żywej wymianie teatralnej ubiegłego 

stulecia, w której brali udział Francuzi i Anglicy, Skan
dynawowie i Niemcy, Rosjanie i Węgrzy, w tym teatralnym 
„commen markecie" europejskim, nas jednych nie było, my 
jedni braliśmy tylko od obcych, nic im nie dając, najlepsze 
mając przed nimi w ukryciu . Taka była cena naszej teatralnej 
wielkości. 

Trzydzieści pięć lat temu , podkreślam tę datę, wystawiłem 
w Teatrze Polskim w Warszawie, moją przeróbkę angielskiej 
komedii muzycznej, szła u nas pod tytułem Jim i Jill, z du
żym bardzo powodzeniem. 



Siedziałem pewnego dnia w kancelarii mego ówczesnego 
przyjaciela, dyrektora Teatru Polskiego, był nim człowiek 

wielkiej ogłady, ogromnego wdzięku, dowcipu, bystrości, czło
wiek życzliwy, uczynny i przyjazny, zdolny przytem do każdego 
podstępu, każdego chwytu, każdej brutalności i każdego 
niemal upokorzenia, gdy tylko szło o twór jego życia, o jego oko 
w głowie, o Teatr Polski. Arnold Szyfman mówił wtedy do 
mnie: „Jak tak dalej pójdzie, na Jimie i Jillu zarobimy na czy
sto 150 OOO złotych. Ja jeszcze skądś wytrzasnę 50 OOO i będę 
mógł wystawić Noc Listopadową - nie powinniśmy dołożyć 
do niej więcej, niż dwieście tysięcy". 

Kto wtedy nie widział z bliska tego drapieżnego biznes
mena, jak mu oczy zachodziły mgłą marzenia, że dołoży 

dwieście tysięcy złotych, jak się upajał nadzieją, że on, dyre
ktor prywatnego teatru, nie subwencjonowanego ani groszem 
przez rząd ani miasto, straci dwieście tysięcy na wystawieniu 
sztuki, której nikt wtedy nie był ciekaw, która nikomu nie 
była potrzebna - był to rok 1930, w sto lat po Powstaniu, 
ostatni rok przed kryzysem, rok Polski szczęśliwej, wesołej, 
normalnej, prężnej, rozbawionej, kto nie widział marzącego, że 
ze swej loży teatralnej będzie patrzał, jak przed pustawą 

widownią duchy schodzą nad rzekę letejską, Grecja przemie
nia się w Polskę, Polska w Grecję, klęska z przed stu lat 
w zwycięstwo, a śmierć w życie wieczne, kto tego nie widział, 
nie zrozumie, czym jest nasz Teatr polityczny. 

W ręce dalekiego starego przyjaciela, który w dniu 
dzisiejszym otwiera w Warszawie z gruzów odbudowany no
wy Teatr Narodowy, w ręce Arnolda Szyfmana, chciałbym 
stąd wznieść toast na cześć naszego Teatru, który najgorsze 
klęski naszego narodu zmienia w najwyższe zwycięstwa na
szej sztuki. 
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GRAZYNA KO IN 
TALIA Jvcimiera M!JgajiUJ!Jw 

MELPOM ENA S/mrn Kiru.\:nicwska 

TERPSYCHORA Krystyna Feldman 

HRABIA, ADAM FAWORSKJ A1ari11s? Sabinieivicz 

PouFALSKI. przyjaciel Adama Janusz Andrzejeivski 

WAWRZO NEK Krystyna Feldman 

W1ETRZNJKOWSKI Wojciech Standello 
Pawel Binkowski 

SKARBNIK Aleksander Machalica 

FAWORSKI, stryj Adama Witold Dęhicki 

LUCYNA WAllADLOWSKA. wdówka Maria Ryharczyk 

CIOTKA UTCISZEWSKA Daniela Pnplairska 

ZUZANNA Krystyna Feldman 

ZŁOTA MŁODZI EŻ Zbigniew Grochal 
Miroslair Kropie/nicki 

Inscenizacja i reżyseria EUG ENIUSZ KORI N 

Scenografia IR ENA BI EGAŃSKA 

Muzyka MARIAN H EMA R 

Aranżacja i kierownictwo muzyczne 
MACIEJ KORCZAK-STAWUJAK 

Choreografia EwA Wvc1CHOWSKA 

Asystent reżysera Iga Figiel-Idziak 

Inspicjenci: Iga Figiel-Idziak, Dorota Standcllo 

Sufie 



ANNA WOŁEK 

MARIAN HEMAR 

==;.m ARIAN HEMAR urodził się we Lwowie, 
w rodzinie o „literackim" zacięciu. Wuj 
jego był redaktorem naczelnym szanowa
nej gazety „Chwila". We Lwowie po 
ukończeniu gimnazjum, rozpocz<1ł studia 

medyczne i filozoficzne. Szybko jednak poświęcił się całkowi
cie twórczości literackiej. Już w 1920 roku Hemar wydaje we 
Lwowie, swoją pierwszą książkę - balladę Świnia i d-::ik, 
a w rok potem Balladę o białym koniu. Bardzo często na łamach 
lwowskich gazet ukazują się jego wiersze, felietony a nawet 
sprawozdania - reportaże sądowe. 

W 1925 r. zaprasza go do współpracy jeden z najlepszych 
kabaretów w Warszawie, popularny „Qui Pro Quo". Hemar 
wyjeżdża do stolicy, gdzie od razu zdobywa ogromną popular
ność. Obok Tuwima i Słonimskiego jest jednym z najlepszych 
autorów tekstów piosenek. Jest duszą towarzystwa. Jeździ 

znakomicie na nartach, jest świetnym pianistą, ma ogromne 
poczucie humoru , ale pasją jego jest przede v,szystkim teatr! 
Rozumie wymagania sceny i możliwości wykonawców. Nikt 
tak jak on nie potrafi wyreżyserować skeczu czy piosenki . 
Hemar staje się „ najlepszym tekściarzem bezbłędnie czującym 
konwencje gatunku". Skecze i tzw. „szmoncesy" wychodzące 
spod jego pióra są inteligentne i finezyjne. Wykonywali je 
znakomici wykonawcy: K. Krukowski w przedwojennej War
szawie a także L. Lawiński w powojennym Londynie. 

Twórczość Mariana Hemara była różnorodna i rozwijała 
się w szybkim tempie. Doszły sztuki teatral ne. które cieszyły się 
dużym sukcesem. Wtedy zaczął używać pseudonimów, jak: 
Harryman czy Jan Mariański . Jego muzyczne przeboje, czy jak 
się wtedy mówiło „szlagiery" - śpiewała nie tylko Warszawa, 
ale i Polska, słysząc je poprzez radio i z płyt gramofonowych. 
Choćby tylko wspomnieć o Bialych bzach, które napisał dla 
Zofii Terne, czy Marylę Wereszczakównę dla Miry Zimińskiej 
lub Santa Madonnę dla Hanki Ordonówny. W roku 1928 
- z wielkiej tęsknoty za swoim ukochanym Lwowem, Hemar 
napisał pierwszą literacką piosenkę o swoim mieście pt. Ty le 
jest miast, którą tak pięknie śpiewała Zofia Terne. Do piosenki 
tej Hemar był bardzo przywiązany i już w Londynie, w swoim 
radiowym kabarecie Radia Wolna Europa często do niej 



wracał i bardzo często ją powtarzał, tym bardziej, że miał tu na 
miejscu pierwszą wykonawczynię. Kabaret jednak nie wypeł
niał całkowicie literackiego życia Hemara. Także tłumaczył. 
Jego pióra S<! wszystkie piosenki i cały tekst scenariusza 
Królewny Śnieiki W. Disney'a. Do większych sukcesów należa
ła z pewnością przeróbka sceniczna Artystów Wattersa i Hop
kinsa, o której Słonimski - nie skory do pochwał - napisał: 

„Na specjalne wyróżnienie zasługują piosenki Hemara. Żarty 
w dialogu jeśli nie wywołały śmiechu Hemaryckiego - to 
w każdym razie widownie ubawiły" (25.8.1929), czy też hema
rowska wersja Pięknej Heleny w jego reżyserii, z Marią 

Modzelewską w roku tytułowej. I znów był to sukces, i znów 
Słonimski pisze: „Hemarowi należy się tyleż. komplementów za 
teksty, co i za wyborną reżyserię widowiska" (27.1.1935). 

Warto tu przypomnieć zabawną i ba rdzo popularną 
adaptację Przygód d:ielnego wojaka Szwejka dla Tea tru Pol
skiego w Warszawie a tak że już całkowicie autorstwa Hemara 
Dwóch Panów B i Firmę również z Marią Modzelewską w roli 
głównej. 

Z wielką pasją i energią zakłada razem ze Stefanem 
Jaraczem i Modzelewską teatr „Nowa Komedia", w którym 
oprócz Firmy wystawia Rodz inię Słonimskiego i Plas:::cz Gogo
la w przeróbce Tuwima. 

Po kilku latach poetyckiej przerwy - Hemar wydaje 
w roku 1936 zbiór wierszy z lat 1920-33 pt. Koń Trojw1ski. Staje 
się wiernym współpracownikiem „Wiadomości Literackich" 
a z ich redaktorem Mieczysławem Grydzewskim łączy Hemara 
serdeczna przyjaźń, która przetrwa wojnę i zacieśni się bardziej 
w emigracyjnym Londynie. 

Do ulubionych „zajęć Hemara" jeszcze w przedwojennej 
Warszawie dochodziły także szopki i rewie, zazwyczaj pisane 
wespół z Tuwimem, Słonimskim, ostatnia Pakty i Fakty 
powstała przy współpracy Tuwima, Jurandota i Własta. Pre
miera odbyła się I września 1939 r. w teatrzyku „Ali Baba". 
O tym ostatnim przedstawieniu - w ostatnich dniach przed
wojennej Polski wspomina wzruszająco Stefania Grodzicóska 
w książce Zrodzi! go niebieski ptak. Do programu tej rewii 
Hemar napisał przebój Ten wąsik. Wykonawca piosenki Lud
wik Sempoliński ucharakteryzował się na Cha plina, do złudze
nia przypominającego Hitlera. Nic więc dziwnego, źe am
basador niemiecki w Polsce założył oficjalny protest. I nic więc 
dziwnego, że Hemar znalazł się na liście osób specjalnie 
poszukiwanych przez Gestapo. 

W czwartym dniu wojny bomby zniszczyły gmach Wiel
kiej Rewii, gdzie mieścił się teatrzyk „Ali Ba ba". Pod gruzami 
pozostał ostatni w Polsce Teatr Mariana Hemara. Dodatkmvo 
doszła wielka osobista tragedia. 

Wraz z K. Wierzyńskimi i Norblinami Hemar wyjeż
dża z Warszawy. W drodze do Rumunii zatrzymuje się na 
krótko we Lwowie, by pożegnać się z Matk4. Będzie to ostat
nie spotkanie, które opisze później w swoim pamiętniku 

wojennym. 

17 września 1939 Hemar widz i wejście do Polski R osjan. 
Moment ten uwiecznia w wierszu Li.fr , któ ry zerwał w nocy 
przekraczając granicę rumuńską : 

W dwuosobowym aucie 
stloczyliśmy się pięcioro, 

Przerażeni ciemnością 

Nieruchomi i niemi 
W tę czarną noc wrześniową 
Ostatnią na polskiej ziemi„. 

Ten „tytułowy liść" - poeta przez lata tułaczki, a potem 
londyńskiej emigracji - przechowywał z wielkim pietyzmem 
i życzeniem jego było, aby został złożony do jego grobu. 

Hemarowi udaje się przedostać do Rumunii. Stąd wyjeż
dża na Bliski Wschód, gdzie jako starszy strzelec w Wydziale 
Oświatowym Brygady Karpackiej, prowadzi program radiowy 
i czołówkę teatralną wojska polskiego. W czerwcu 1941 
wystawia rewię pt. Ich pięciu, Prokopieni i pies. Od 24 sierpnia 
tegoż roku ma swój własny program radiowy i w tym czasie 
właśnie powstaje piosenka Pamiętaj o tym wnuku. Byla ona 
przebojem jego następnej rewii Do góry kciuk, którą Hemar 
przygotował tuż przed wyjazdem z Brygady. W tym okresie 
skomponował muzykę i napisał słowa do słynnej pieśni 

Karpacka Brygada. Śpiewana po raz pierwszy przez Pawła 
Prokopieniego, bardzo szybko stała się hymnem Brygady. 

W grudniu 1941 r. Hemar wyjeżdża do Egiptu a stamtąd 
przez Afrykę Południową dociera w marcu 1942 do Wielkiej 
Brytanii - do Londynu. Od razu wpada w wir działalności 
literacko-teatralnej. W londyńskim klubie „Orzeł Biały" ot
wiera swój pierwszy kabaret, który po pewnym czasie przenosi 
do innego klubu „Ogniska Polskiego". Sporo publikuje. W cią
gu trzech lat wojennych aż 5 książek: Dwie ziemie święte (42), 
tomik zawierający utwory pisane w Rumunii, Palestynie, 
Egipcie. W rok później ukazuje się Marchewka -wierszowany 
pamiętnik satyryczny, ukazujący w krzywym zwierciadle dzia
łalność Polaków w Londynie. W tym samym roku 1943 pisarz 
drukuje (w wersji polskiej i angielskiej) pamflet polityczny 
Adolf Wielki a także dwa dramaty i Dlug Hon orowy. Cud 
Biednych ludzi, sztuka (również w dwóch wersjach) była 

wystawiona w 1943 r. w renomowanym Abbey Theatre w Du
blinie i także w Londynie a po wojnie w Paryżu i Brukseli. 

W roku 1946 ukazują się przejmujące Lata Londyl1skie 
i prześlicznie wydane Pisanki - wierszowana opowieść o tra
dycji wielkanocnej. Lata następne to tom wierszy zebranych 
Siedem lat chudych (1956). To także świetny tom prozy 
Awantury w rodzinie (1967) zawierający ralacje z podróży do 
Izraela i Ameryki, a także doskonałe, acz często kąśliwe 

refleksje dotyczące kulturalnego życia polskiej emigracji 
w Londynie. 

Plonem podróży do Izraela, gdzie dwukrotnie jeździł 
z koncertami, ze swoją ulubioną wykonawczynią i serdeczną 



przyjaciółką Władą Majewską , był Ściana placzu i Ściana 
śmiechu. Na rok przed śmiercią pisarza Polska Fundacja 
Kulturalna wydała h m arowskie wiersze i piosenki o Lwowie 
pt. Chlib ku!iko1vski. Wiele tam utworów poświęconych Wła
dzie M ajewski j , którą uważał za ni ezastąpioną wykonaw
czynię utworów lwowskich - za serce Lwowa. 

I wreszcie osta tnia książka - zbiór wie rszy lirycznych, 
fraszek i przekładów Wiers:::e staroświeckie ( 1971 ) . 

Osobne miejsce w dorobku literackim H mara zajmują 
przekłady , które uważa ł za jedno ze swoich wię kszych osiągnięć 
twórczych : Sonety Szekspira ( 1968) i Ody Horacjusza ( 1968). 

Ale lit ratura to nie był jedyny świat Hemara-emigranta. 
Był p rzecież teatr - JEGO teatr, od 1949 rok u dzi ałający 

w londyńskim „Ognisku" . Sam pisał do niego teksty, układał 
muzykę, reżyserował. Chciał robić profesjona lne przedstawie
nia . Oczywiście udawało mu się to. D latego już od początku 
prób żądał absolutnego po 'iuszeństwa. Jak wspomina jeden 
z jego przyjaciół, redaktor „ Dziennika Polskiego" - Ju liu sz 
Sa kowski „Hemar na próbach zachowywał s ię brutalnie: 
groził, krzyczał, sz dzil, załamywał ręce , k a zał powtarzać 

niezl iczoną ilość razy słowa i gesty „puszczon ' ' lu b niedociąg
nięte, dopóki p rzedstawien ie nie zbliży się do - nigdy w jego 
rozumieniu nieosiągalnej - doskonałości". 

Do historii teatru emigracyjnego przeszedł jego wieczór 
teatralny o Lwowie Chlib kuliko1rski, a także wystawiona na 
maleńkiej scenie „ Oo ni ska" komedia muzyczna Piękna L ucyn
da ze wspaniałymi deko racjami Tad usza Orłow icza . 

Przeds tawienie to uważane jes t za najwięk ze osiągnięc ie 

teatru emigracyjnego. W rolach głównych wystąpiły takie 
gwiazdy jak: Włada Majewska i Henryk Vogelfenger „Tońko" 

z Wesolej Lwowsk iej Fali . Tadeusz Orłowicz wyczarował 

prawd ziwą Warszawę i Łazienki. Dość powiedzieć, że grano je 
aż 50 razy. Ludynda powstała z myślą o ulubionej aktorce 
Hemara - Władzie Majewskiej. Dla niej specjalnie napisał rolę 
Ciotki i dwie znakomite piosenki Namiętna wdó1vka i Kobieta 
się waha. 

Tych programów teatralnych Hemara było ponad 30 
i właściwie należałoby wymienić każdy z nich. 

I wreszcie kolejne wcielenie poety - jego, istnie
jący 16 lat, cotygodniowy kabaret literacki w Radio Wolna 
Europa. 

Pisząc o Hemarze nie można nie wspomnieć o jego 
niezwykłej osobowości . Najlepiej to podsumował cytowany 
już poprzednio Juliusz Sakowski: „Życie jego od wczesnej 
młodości naładowane było dynamiką, która buchała z niego 
ja k gejzer („.). Ze swojego Lwowa zjawił się w Warszawie ma 
jąc niewiele ponad 20 lat, zaangażował się jako stały autor do 
„Qui Pro Quo". („.1 chodzir na wszystkie ważniej sze me z 
sportowe, grał w t n isa , by ł za palonym tanc rzem. Ma ratony 
jego brydża mogły trwać całą dobę. (.„) pisał piosenk i dla 
gwiazd estrady, a niebawem sztuki dla gwiazd ceny, a tuż 

przed wojną i reżyseria jako jeszcze jedno hobby ' ·. 

I przy tym tak zawrotnym tempie życia wszystko co robił 
było dobre, lub prawie dobre. Co nie powinno dziwić. Był on 
przecież perfekcjonistą. I w życiu i w literaturze. A przy tym 
jeszcze jedna niezwykła zaleta - pracowitość. Dość powie
dzieć, że w ciągu lat swej współpracy z kabaretem napisał on 
ponad 3000 piosenek, do większości z nich sam skomponował 
muzykę. Setki wierszy, kilkanaście sztuk i słuchowisk radio
wych. Do niedawna nazwisko Hemara nie istniało w słow
nikach i encyklopediach . Ale powoli wychodzi z cienia i miejmy 
nadzieję, że już wkrótce stanie się tak jak napisał w jednym ze 
swoich wierszy: 

Moją ojczyzną jest polska moirn 
Slowa wierszem wią::ane . 

Gdy umrę, wszystko mi jC'dnn gdziC', 
Gdy umrę, w niej pochowają mnie 
I w niej zostanę 



Po londyńskiej premierze Pięknej Lucyndy 

Dyrektor naczelny i artystyczny Eugeniusz Korin 
Zastępca dyrektora Micha! Chojara 
Kierownik literacki Milan Kwiatkowski 
Sekretarz literacki Tadeusz Żukowski 

Kierownik techniczny Marek Matuszak 
Perukarnia Czesława Doroszkiewicz 
Pracownia krawiecka damska Bożena Gawrońska 
Pracownia krawiecka męska Tomasz Sierchula 
Pracownia tapicerska-dekoracyjna Jacek Szopa 
Pracownia ślusarska Jan Czarnecki 
Pracownia stolarska Piotr Warda 
Pracownia modelatorska Leszek Zieliński 
Główny elektryk Jerzy Jeziorski 
Akustyk Paweł Walczak 
Brygadzista sceny Brunon Urbaniak 
Rekwizytor Leszek Kellner 

Kierownik Biura Obsługi Widzów Krystyna Kaziród 

Redakcja programu Milan Kwiatkowski 
Opracowanie graficzne Krzysztof Jerominek 

Wydawca programu 
Teatr Nowy, ul. Dąbrowskiego 5, 60-958 Poznań, tel. 481-241 

Drukarnia And rzeja Zieli1iskiego, Warszawa, ul. Obozowa 82 



LOŻA PATRONÓW TEATRU NOWEGO 

Jerzy Adamczak 
Władysław Balicki 
Tadeusz Ciesielski 
Izabella Cywińska 
Łukasz Domański 

Ireneusz Dreczkowski 
Lucyna Grandi 

Aleksander Gawronik 
Monika i Bogdan Grucl1rnanowie 
Krystyna i Krzysztof Jakubowscy 

Zbigniew Jaśkiewicz 
Tomasz Jefirnowicz 
Zdzislaw T. Kalek 

Anna i Andrzej Kareńska- Tscl1url 
Ligia Kraszewska 

Ewa i Wojciech Krukowie 
Grażyna i Janusz Kulczykowie 

Andrzej Leszewski 
Ryszard Ławniczak 
Dariusz Maciejewski 

Alan Mayl1ew 
Ryszard Meysner 

Andrzej Nowakowski 
Tomasz Nowicki 

Marek Pietkiewicz 
Jerzy Retelewski 
Mariusz Slowir1ski 

Stanislaw Sołtysiński 
Mariola i Radoslaw Spychalscy 

Miroslaw Stacl1owiak 
Henryk Stokłosa 
Jerzy Strugala 

Mirosława i Jan Stry1scy 
Wanda i Romuald Szperli11scy 

Klaus Veil 
Piotr Voelkel 

Wacław Wilczyński 

Piotr Zok 

Spektakl powstał przy finansowym wsparciu firmy 
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wydawcy edycji polskiej PLAYBOY'a 

I 
•!•n aj starszy i największy dziennik w Po zn an iu 

i Wielkopolsce I 

·:· kro nika życia region u 

·:· for u m p re ze n tac i i p o g I ą d ów n a te m at y 
polityczne, gospodarcze, kult uralne 
i obyczajowe 

·:·rozbu dowany dz ia ł reklam i ogłoszeń 
-których si ł ę i skut eczn ość m ia ły okazję 
docenić wszystkie poważne firmy 
Wielkop o Iski 

Of icyna Wydawni cza 

ł::: ~ Bi uro Og ło s z e r1 i Reklam 
ul . Grun wa ldzka 19 , Po zn ań IElKOroLSKI 

ul. Grunwald z ka 19, Poznań 
tel. 45 4 -09 , fa x 430-73 

telex413410 

11 pi ę t ro „ i 
po n i edz ia ł e k - p iątek 8.00-18.00 I 

te l. 6 6-6 6 -8 l fax 4 30- 73 I 
tel ex 4 1 341 O 

I 



STOMATOLOGIA DZIECIĘCA 

ORTODONCJA 

Czynne codziennie s ~- 20~ 

ul.Str ze lecka 17 
rei. 53-22-26 

PROTETYKA - PORCELANA 

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 

- ZABIEGI CHIRURGICZNE 
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~ piękną biżuterię ze złota i srebra w umiarkowanych 
cenach 

~ luksusowe szkło stołowe i kryształy 

1 4 złocone figurki, świeczniki i ramki 
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OGŁASZAMY KONKURS! 

jJk wykorzystać nJszą piwnicę? 
Dla autora pomysłu, który uznamy za najlepszy -
nagroda rzeczowa o wartości 1 mln zł. 
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Z życzeniami wielu sukcesów 

w dalszej współpracy 

z teatrem w Kraju 

FUNDACJA 

Feliksa Laskiego 

Subwencja{}()()() 

Program przygotowała Teresa Jeśmanowa 
Printed by Caldra Hóusc Limited, 23 Coleńdge Street, Hove, Sussex BN3 5AB 

lV'l.AR.IAN HElVIAR. 

M ARIAN HEMAR urodził się we Lwowie, w rodzinie o „literackim" zacięciu. Wuj 
jego był redaktorem naczelnym szanowanej gazety Chwila. ·We Lwowie, po 

ukończeniu gimnazjum, rozpocz9ł studia medyczne i filozoficzne. Szybko jednak 
poświęcił się całkowicie twórczości literackiej. Już w 1920 roku Hemar wydaje we 
Lwowie swoj9 pierwsz9 ksi9żkę - balladę Świnia i dzik, a w rok potem Balladę o białym 
koniu. Bardzo często na łamach lwowskich gazet ukazuj9 się jego wiersze, felietony, a 
nawet sprawozdania - reportaże s9dowe. 

W 1925 r. zaprasza go do współpracy jeden z najlepszych kabaretów w Warszawie, 
popularny „Qui Pro Quo". Hemar wyjeżdża do stolicy, gdzie od razu zdobywa ogromn9 
popularność . Obok Tuwima i Słonimskiego jest jednym z najlepszych autorów tekstów 
piosenek. Jest dusz;;i towarzystwa . Jeździ znakomicie na nańach, jest świetnym pianist;;i, 
ma ogromne poczucie humoru, ale pasj;;i jego jest przede wszystkim teatr. Rozumie 
wymagania sceny i możliwości wykonawców. Nikt tak jak on nie potrafi wyreżyserować 
skeczu czy piosenki. Hemar staje się „najlepszym tekściarzem, bezbłędnie czuj9cym 
konwencję gatunku". Skecze i tzw. „szmoncesy" wychodz9ce spod jego pióra s;;i 
inteligentne i finezyjne. Wykonywali je znakomici wykonawcy: Kazimierz Krukowski w 
przedwojennej Warszawie a także Ludwik Lawiński w powojennym Londynie. 
Twórczość Mariana Hemara była różnorodna i rozwijała się w szybkim tempie . Doszły 

sztuki teatralne, które cieszyły się dużym sukcesem. Wtedy zacz9l używać pseudonimów, 
jak: Harryman czy Jan Mariański. Jego muzyczne przeboje, czy jak się wtedy mówiło 
„szlagiery" - śpiewała nie tylko Warszawa, ale i Polska, słysz9c je poprzez radio i z płyt 
gramofonowych . Żeby tylko wspomnieć o Białych bzach, które napisał dla Zofii Term~. 
czy Marylę Wereszczakównę dla Miry Zimińskiej łub Santa Madonnę dla Hanki 
Ordonówny. W roku 1928 - z wielkiej tęsknoty za swoim ukochanym Lwowem, Hemar 
napisał pierwsz9 literack;,i piosenkę o swoim mieście pt. Tyle jest miasl, któr;;i tak pięknie 
śpiewała Zofia Terne. Do piosenki tej Hemar był bardzo przywi9zany i już w Londynie, w 
swoim radiowym kabarecie Radia Wolna Europa często do niejl wracał i bardzo często j;;i 
powtarzał, tym bardziej, że miał, tu na miejscu, pierwsz\j wykonawczynię. Kabaret jednak 
nie wypełniał całkowicie literackiego życia Hemara . Robił również przekłady. Jego pióra 
s;;i wszystkie piosenki i cały tekst scenariusza Królewny Śnieżki Disneya. Do większych 
sukcesów należała z pewności;;i przeróbka sceniczna Artystów Waltersa i Hopkinsa , o 
której Słonimski - nieskory do pochwał - napisał : „Na specjalne wyróżnienie zasluguj;;i 
piosenki Hemara. Żarty w dialogu jeśli nie wywołały śmiechu Hemaryckiego - to w 
każdym razie widownię ubawiły" (25.8.1929), czy też hemarowska wersja Pięknej Heleny 
w jego reżyserii, z Mari;;i Modzelewsk;;i w roku tytułowej. I znów był to sukces, i znów 
Słonimski pisał: „Hemarowi należy się tyleż komplementów za teksty, co i za wyborn;;i 
reżyserię widowiska" (27.1.1935). 

Warto tu przypomnieć zabawn;;i i bardzo popularn;;i adaptację Przygód wojaka Szwejka 
dla Teatru Polskiego w Warszawie, a także, już całkowicie autorstwa Hemara, Dwóch 
Panów B i Firmę, również z Mari;;i Modzełewsk;;i w roli głównej . 

W wielk;;i pasj;;i i energi;;i zakłada razem ze Stefanem Jaraczem i Modzełewsk;;i teatr 
„Nowa Komedia'', w którym oprócz Firmy wystawia Rodzinę Słonimskiego i Plaszcz 
Gogola w przeróbce Tuwima . 

Po kilku latach poetyckiej przerwy - Hemar wydaje w roku 1936 zbiór wierszy z lat 
1920-33 pt . Koń Trojański. Staje się wiernym współpracownikiem Wiadomości Literac
kich, a z ich redaktorem Mieczysławem Grydzewskim l;;iczy Hemara serdeczna przyjaźń, 
która przetrwa wojnę i zacieśni się bardziej w emigracyjnym Londynie. 

Do ulubionych „zajęć Hemara" jeszcze w przedwojennej Warszawie dochodziły także 
szopki i rewie, zazwyczaj pisane wespół z Tuwimem, Słonimskim: ostatnia, Pakty i fakty, 
powstała przy współpracy Tuwima, Jurandota i Własta. Premiera odbyła się 1 września 
1939 r. w teatrzyku „Ali Baba". O tym ostatnim przedstawieniu - w ostatnich dniach 
przedwojennej Polski - wspomina wzruszaj;;ico Stefania Grodzieńska w ksi;;iżce Zrodził go 
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niebieski ptak. Do programu tej rewii Hemar napisał przebój „Ten w11sik". Wykonawca 
piosenki, Ludwik Sempoliński, ucharakteryzował się na Chaplina, do złudzenia przypomi
naj11cego Hitlera. Nic więc dziwnego, że ambasador niemiecki w Polsce założył oficjalny 
protest. I nic więc dziwnego, że Hemar znalazł się na liście osób specjalnie poszukiwanych 
przez Gestapo. 

W czwartym dniu wojny bomby zniszczyły gmach Wielkiej Rewii, gdzie mieścił się 
teatrzyk „Ali Baba". Pod gruzami pozostał ostatni w Polsce Teatr Mariana Hemara. 
Dodatkowo doszła wielka osobista tragedia. 

Wraz z Wierzyńskimi i Norblinami Hemar wyjeżdża z Warszawy. W drodze do 
Rumunii zatrzymuje się na krótko we Lwowie, by pożegnać się z Matk11. Będzie to 
ostatnie spotkanie, które opisze później w swoim pamiętniku wojennym. 

17 wi;ześnia 1939 Hemar widzi wejście do Polski Rosjan. Moment ten uwiecznia w 
wierszu „Liść", który zerwał w nocy przekraczaj11c granicę rumuńsk11: 

W dwuosobowym aucie 
stłoczyliśmy śsię pięcioro, 
Przerażeni ciemnościQ 
Nieruchomi i niemi 
W tę czarną noc wrześniową 
Ostatnią na polskiej ziemi ... 

Ten „tytułowy liść" poeta przez łata tułaczki, a potem londyńskiej emigracji, 
przechowywał z wielkim pietyzmem i życzeniem jego było, aby został włożony do jego 
grobu. 

Hemarowi udaje się przedostać do Rumunii. S~d wyjeżdża na Bliski Wschód, gdzie jako 
starszy strzelec w Wydziale Oświatowym Brygady Karpackiej prowadzi program radiowy 
i czołówkę teatrałn~ wojska polskiego. W czerwcu 1941 wystawia rewię pt. Ich pięciu, 
Prokopieni i pies. Od 24 sierpnia tegoż roku ma swój własny program radiowy i w tym 
czasie właśnie powstaje piosenka Pamiętaj o tym, wnuku. Była ona przebojem jego 
następnej rewii Do góry kciuk, któr~ Hemar przygotował tuż przed wyjazdem z Brygady. 
W tym okresie skomponował muzykę i napisał słowa do słynnej pieśni Karpacka Brygada. 
Śpiewana po raz pierwszy przez Pawła Prokopieniego, bardzo szybko stała się hymnem 
Brygady. 

W grudniu 1941 r. Hemar wyjeżdża do Egiptu, a stamt~d przez Afrykę Poludniow<,1 
dociera w marcu 1942 do Wielkiej Brytanii - do Londynu. Od razu wpada w wir 
działalności literacko-teatralnej. W londyńskim klubie „Orzeł Biały" otwiera swój 
pierwszy kabaret, który po pewnym czasie przenosi do innego klubu, „Ogniska Polskiego". 
Sporo publikuje. W ci<,tgu trzech lat wojennych aż 5 ksi~k: Dwie ziemie święte (42), tomik 
zawieraj11cy utwory pisane w Rumunii, Palestynie, Egipcie. W rok później ukazuje się 
Marchewka - wierszowany pamiętnik satyryczny, ukazuj<,1cy w krzywym zwierciale 
działalność Polaków w Londynie. W tym samym roku 1943 pisarz drukuje (w wersji 
polskiej i angielskiej) pamflet polityczny Adolf Wielki, a także dwa dramaty i Dług 
honorowy. Cud biednych ludzi (również w dwóch wersjach) był wystawiony w 
1943 r. w renomowanym Abbey Theatre w Dublinie i także w Londynie, a po wojnie w 
Paryżu i Brukseli. 

W roku 1946 ukazuj<,1 się przejmuj<,1ce Lata londyńskie i prześlicznie wydane Pi.sanki -
wierszowana opowieść o tradycji wielkanocnej. Lata następne to tom wierszy zebranych 
Siedem lat chudych (1956). To także świetny tom prozy Awantury w rodzinie (1967) 
zawieraj11cy relacje z podróży do Izraela i Ameryki, a także doskonale, acz często k11śliwe 
refleksje doty~ce kulturalnego życia polskiej emigracji w Londynie. 

Plonem podróży do Izraela, gdzie dwukrotnie jeździł z koncertami, ze swoj11 ułubion11 
wykonawczyni<,! i serdeczn<,1 przyjaciółk~ Wład11 Majewsk11, były Ściana płaczu i Ściana 
śmiechu. Na rok przed śmierci11 pisarza Polska Fundacja Kulturalna wydala hemarowskie 
wiersze i piosenki o Lwowie pt. Chlib kulilwwski. Wiele tam utworów poświęconych 
Władzie Majewskiej, któr11 uważał za niezast<,1pion11 wykonawczynię utworów lwowskich 
- za serce Lwowa. 
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I wreszcie ostatnia ksi11żka - zbiór wierszy lirycznych, fraszek i przekładów Wiersze 
staroświeckie (1971). 

Osobne miejsce w dorobku literackim Hemara zajmuj11 przekłady, które uważał za jedno 
ze swoich większych osi11gnięć twórczych: Sonety Szekspira (1968) i Ody Horacjusza 
(1968). 

Ale literatura to nie był jedyny świat Hemara-emigranta. Był przecież teatr - JEGO 
teatr, od 1949 roku działaj11cy w londyńskim „Ognisku''. Sam pisał do niego teksty, 
układał muzykę, reżyserował. Chciał robić profesjonalne przedstawienia. Oczywiście 
udawało mu się to. Dlatego już od pocz11tku prób ż11dał absolutnego posłuszeństwa. Jak 
wspomina jeden z jego przyjaciół, publicysta i wydawca Juliusz Sakowski, „Hemar na 
próbach zachowywał się brutalnie: groził, krzyczał, szydził, załamywał ręce, kazał 

powtarzać niezliczon„ ilość razy słowa i gesty 'puszczone' lub niedoci~gnięte, 
dopóki przedstawienie nie zbliży się do - nigdy w jego rozumieniu nieosi11galnej -
doskonałości". 

Do historii teatru emigracyjnego przeszedł jego wieczór teatralny o Lwowie Chlib 
kulikowski, a także wystawiona na maleńkiej scenie „Ogniska" komedia muzyczna Piękna 
Lucynda ze wspaniałymi dekoracjami Tadeusza Orłowicza. 

Przedstawienie to uważane jest za największe osi~gnięcie teatru emigracyjnego. W 
rolach głównych wyst~piły takie gwiazdy jak: Włada Majewska i Henryk Vogelfaenger 
„Tońko" z Wesołej Lwowskiej Fali . Tadeusz Orłowicz wyczarował prawdziw~ Warszawę 
i Łazienki. Dość powiedzieć, że grano j~ aż 50 razy. Lucynda powstała z myśl~ o ulubionej 
aktorce Hemara - Władzie Majewskiej. Dla niej specjalnie napisał rolę Ciotki i dwie 
znakomite piosenki Namiętna wdówka i Kobieta się waha. 

Tych programów teatralnych Hemara było ponad 30 i właściwie należałoby wymienić 
każdy z nich. 

I wreszcie kolejne wcielenie poety - jego, istniej~cy 16 lat, cotygodniowy kabaret 
literacki w Radio Wolna Europa. 

Pisz~c o Hemarze nie można nie wspomnieć o jego niezwykłej osobowości. Naj lepiej to 
podsumował cytowany już poprzednio Juliusz Sakowski: „Życie jego od wczesnej 
młodości naładowane było dynamik~, która buchała z niego jak gejzer ( ... ). Ze swojego 
Lwowa zjawił się w Warszawie maj~c niewiele ponad 20 lat, zaangażował się jako stały 
autor do „Qui Pro Quo". („.) chodził na wszystkie ważniejsze mecze sportowe, grał w 
tenisa, był zapalonym tancerzem. Maratony jego brydża mogły trwać cal~ dobę. ( ... )pisał 
piosenki dla gwiazd estrady, a niebawem sztuki dla gwiazd sceny, a tuż przed wojn11 i 
reżyseria jako jeszcze jedno hobby". 

I przy tym tak zawrotnym tempie życia wszystko, co robił, było dobre łub prawie 
dobre. Co nie powinno dziwić. Był on przecież perfekcjonisą I w życiu ,i w literaturze. A 
przy tym jeszcze jedna niezwykła zaleta - pracowitość. Dość powiedzieć, że w ci11gu lat 
swej współpracy z kabaretem napisał on ponad 300 piosenek, do większości z nich sam 
skomponował muzykę. Setki wierszy, kilkanaście sztuk i słuchowisk radiowych. Do 
niedawna nazwisko Hemara nie istniało w słownikach i encyklopediach. Ale powoli 
wychodzi z cienia i miejmy nadzieję, że już wkrótce stanie się tak, jak napisał w jednym ze 
swoich wierszy: 

Moją ojczyzną jest polska mowa 
Słowa wierszem wiązane. 
Gdy umrę, wszystko mi jedno gdzie, 
Gdy umrę, w niej pochowają mnie 
I w niej zostanę. 
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Krótkie „curriculum vitae" Teatru Nowego w Poznaniu 

Teatr Nowy w Poznaniu istnieje już siedemdziesięt lat. Powstał jako placówka 
prywatna, której pierwszym dyrektorem był Mieczysław Rudkowski - jakieś 
ostatnie historyczne echo dyrektora wszechfunkcyjnego, wszechkompetentnego i 
w konsekwencji wszechwładnego - jak wspomina Adam Grzymała-Siedlecki. W 
okresie międzywojennym na scenie naszego teatru występowali najwybitniejsi 
pol.scy aktorzy, a wśród nich: Irena Solska, Stanisława Wysocka, Stefan Jaracz, 
Julmsz Osterwa i Józef Węgrzyn. Tu w sezonie 1927/28 Edmund Wierciński 
realizował ·swoje awangardowe spektakle utrzymane w stylu ekspresjonistycz
nym. 

Prze.z ~ztery powojenne sezony Teatr Nowy prowadzony był również jako 
przeds1ęb1orstwo prywatne. W czasach stalinowskich włęczono go do scentrali
zowanego koncernu pod nazwę „Państwowe Teatry Dramatyczne w Poznaniu" . 
Utracił więc całkowicie autonomię artystycznę. Dopiero w 1973 roku ponownie 
zaczyna działać jako samodzielna instytucja artystyczna . Pierwszym dyrektorem 
i kierow_nikiem artystycznym odrodzonego Teatru Nowego, sprawujęcym przez 
~esnaście lat tę funkcję, była Izabella Cywińska. Jej zainteresowania skupiały 
się wokół dylematu wyborów moralnych podłegajęcych mechanizmom władzy i 
polityki. W repertuarze znalazły się takie dramaty jak: Giganci z gór Pirandella, 
Wróg ludu Ibsena, Śmierć Tarełkina Suchowo-Kobylina, Łaźnia Majakowskie
go, Rewizor Gogola, Oni Witkacego, Cmentarze Hłaski. 

Wi~le interesujęcych przedstawień, uznanych przez krytykę i publiczność, 
wyrezyserował kilka lat temu Janusz Nyczak: A jak królem, a jak katem 
będziesz Nowaka, Awantura w Chioggi Goldoniego, Wesele Wyspiańskiego i 
Damy i huzary Fredry. 
Modeł teatru autorskiego prezentował Janusz Wiśniewski w przedstawieniach 

Panopticum a La Madame Tussaud, Koniec Europy, Modlitwa chorego przed 
nocq, nagro~zonych na międzynarodowych festiwalach w Belgradzie, Nancy i 
Edynburgu 1 prezentowanych na występach gościnnych w Austrii, Francji, 
Danii, Holandii, Hiszpanii, Izraelu, Wielkiej Brytanii i wielokrotnie w Niem
czech. 
Odrębne miejsce w dokonaniach artystycznych teatru zajmuję autorskie 

spektakle muzyczne realizowane przez Jerzego Satanowskiego (Miłość, życie, 
śmierć„. wg tekstów poetyckich Edwarda Stachury i Decadance) . 

P~ Cywińskiej dyrekcję Teatru Nowego objęł w grudniu 1989 r. Eugeniusz 
Konn. W trakcie ostatmch trzech sezonów teatr występił na ośmiu festiwalach 
o~ólnopolskich zdobywajęc wiele cennych nagród i wyróżnień, przede wszyst
kim. za sztukę. D~my i huzary w reżyserii Janusza Nyczaka . Ponadto występo
waliśmy goścmme w Omsku, Grodnie, Mińsku, Lozannie i w Czeskim 
Cieszynie. 
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Eugeniusz Korin urodził się w Petersburgu 1954 r. Od 1977 r. mieszka na stałe 
w Polsce. Absolwent Instytutu Teatru, Muzyki i Kina w Petersburgu (1975), a 
także Wydziału Aktorskiego i Reżyserskiego PWST w Warszawie (1980). 

Od grudnia 1989 r. kieruje Teatrem Nowym w Poznaniu . Twórca znanych 
spektakli: Transatlantyk i Kosmos Witolda Gombrowicza w Teatrze Telewizji, 
oper Borys Godunow i Król Roger (Teatr Wielki w Łodzi i Opera Wrocławska), 
Maszyna do liczenia Rice'a (premiera w Genewie). W Poznaniu wyreżyserował: 
Portret Mrożka, Ghetto Sohola (spektakl prezentowany na Międzynarodowym 
Festiwalu Nowego Teatru w Lozannie), Króla Leara z Tadeuszem Łomnickim 
w roli tytułowej (spektakl nie doczekał premiery z powodu śmierci T. 
Łomnickiego na deskach Teatru Nowego w czasie próby), Piękna Lucynda 
Hemara, a ostatnio sztukę Petera Barnesa Czerwone Nosy (polska prapremiera). 

FRAGMENTY WYWIADÓW 

Jaka koncepcja teatru jest panu najbl!Uza? 
Mój sposób myślenia o teatrze jest bardzo konserwatywny. Teatr - to zawsze 

miejsce spotkania aktorów z publicznościę. Swoje przedstawienia adresuję do 
wszystkich, którym bliska jest, jak mawiał poeta, mędrość serca i dobroć 
myślenia . Nie wyobrażam sobie sztuki tylko dla wyselekcjonowanej grupy 
krytyków, recenzentów, czyli tzw. znawców. 

Podziela pan poglfd wybitnego reżysera Petera Brooka ,,że do spełniania aktu 
teatru potrzebna jest n ag a scen a , czyli dowolna pusta przestrzeń, człowiek 
poruszajfcy się w niej i drugi człowiek, obserwujfcy to zjawisko". 

Tak, trafnie tu została uchwycona istota teatru. Świat sceny jest dlatego tak 
fascynujęcy, że można posługiwać się w nim wszystkim, co jest do dyspozycji 
-:---- technikę, światłem, muzykę, barwę itd. Ale jego duszę stanowi aktor, aktor i 
Jeszcze raz aktor! Bardzo często tłumaczę, że robięc przedstawienie, to tak 
naprawdę nie reżyseruję aktorów, tylko zawsze widownię. 

Rozmawiał: Milan Kwiatkowski 

* * * 
Pana ideał teatru? 
Dla mnie najważniejsze, żeby aktorzy mogli uczciwie spojrzeć w oczy sobie j 

w_idzowi . By nie mieli poczucia, że okłamuję siebie robięc coś niepotrzebnego 
mkomu. Muszę czuć się przydatni społeczeństwu. Lubię patrzeć na ludzi, którzy 
do nas przychodzę, i później, gdy wychodzę po przedstawieniu. Ich twarze 
nabieraję innego wyrazu, niektóre jaśnieję . Dzięki temu wiem, że to, co robimy, 
nie idzie w próżnię . I jeszcze jedno - dobry teatr to taki, który się nie boi. 
Robi rzeczy trudne w warstwie teatralnej, porusza dziedziny i sprawy przez 
wielu omijane. Teatr, który ma odwagę jętrzyć„." 
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Rozmawiała: Maria Mikołajczyk 
Gazeta Poznańska, 15.11.1992 



Sala Teatralna POSK-u 
240 King Street, London W6 

23-27 kwietnia 1993 

Na zaproszenie 

Urszuli Święcickiej 

goscmny występ Teatru Nowego z Poznania 
Dyrektor naczelny i artystyczny: Eugeniusz Korin 

Marianj Hemar . 
LUCYN DA 

Komedia z muzyką wg sztuki Józefa Bielawskiego „Natręci" 
wystawionej w 1765 roku w Warszawie 

Talia 
Melpomena 
Terpsychora 
Hrabia, Adam Faworski 
Pufalski, przyjaciel Adama 
Wawrzonek 
Wietrznik owski 
Skarbnik 

OSOBY: 

Faworski, stryj Adama -_ J 
Lucynda Wahadłowska, wdówka 
Ciotka U tciszewska -1 
Zuzanna 
Złota młodzież 

KAZIMIERA NOGAJÓWNA 
SŁAW A KWAŚNIEWSKA 
KRYSTYNA FELDMAN 
MARIUSZ SABINIEWICZ 
JANUSZ ANDRZEJEWSKI 
KRYSTYNA FELDMAN 
PAWEŁ BINKOWSKI 
ALEKSANDER MACHALICA 
WITOLD D~BICKI 
MARIA RYBARCZYK 
DANIELA PO PŁA WSKA 
KRYSTYNA FELDMAN 
ZBIGNIEW GROCHAL 
MIR OSŁA W KROPIELNICKI 

Inscenizacja i reżyseria: EUGENIUSZ KORIN 
Scenografia: IRENA BIEGAŃSKA 

Muzyka: MARIAN HEMAR 
Aranżacja i kierownictwo muzyczne: MACIEJ KORCZAK-ST A WUJAK 

Choreografia: EW A WYCICHOWSKA 
Premiera w Londynie w reżyserii 1'1ariana Hemara 5 lutego 1967 roku 

Prapremiera krajowa 17 listopada 1992 roku 



Teatr Nowy Poznań 
Inspicjentka: Iga Figiel-Idziak 
IGerownik techniczny: Marek Matuszak 
Światła: Jerzy Jeziorski 

Waldemar Korzyb 
Akustyka: Paweł Walczak 
Brygadier sceny: Brunon Urbaniak 
Montażyści: Piotr Tomczak 

Tomasz Wiśniewski 
Rekwizytor: Leszek Kellner 
Perukarnia: Czesława Doroszkiewicz 
Garderobiana: Jadwiga Jakubowicz 

Teatr POSK-u 
IGerownik techniczny: Martin Little 
Inspicjentka: Urszula Filipowicz 
Obsługa widowni: Izabela Kolosińska 

Krystyna Kwapisiewicz 
Obsługa kasy: Małgorzata Bond 

„Piękna Lucynda" reż. E. Karin. Od lewej: Kazimiera Nogajówna, 
Krystyna Feldman, Sława Kwaśniewska 

Fot. Wojciech Plewiński 
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byłem zachwycony Twymi fraszkami, naprawdę świetnymi, z jakimś 
klasycznym podkładem literackim i maestriQ ... 

STANISŁAW BALIŃSKI 

Liryka emigracyjna M . Hemara - to poetycka droga do Lwowa. 
JAN BIELATOWICZ 

Hemar . . . w swoim twórczym warsztacie miał wszystkie poetyckie narzędzia 
potrzebne mu w jego pracy. Prze}Qł w siebie nieprzebrane zasoby i wszystkQ 
krasę mowy polskiej. 

JAN FRYLING, Wiadomości 

Hemar, mistrz wielu kunsztów, praktykujQcy niejedne wirtuozerie, wierny 
pozostał dawnym powiQzaniom . . . nie wstydzi się sentymentu. 

ALEKSANDER JANTA, Wiadomości 

Jego dowcip wywodził się z nieomylnej, skrzQcej się inteligencji, z najczulszej 
wrażliwości na śmieszność, na słabostki, na potknięcia, na głupstwo ... 

STEFANIA KOSSOWSKA, Wiadomości 

Pańska ksiQżka jest zupełnie doskonała i wydaje się jak jasny promień ... Powie
dzQ mi może, że Hemar był przede wszystkim poetQ, pisarzem, satyrykiem, 
literatem . . . a wspominam go jakby był przede wszystkim politykiem. 

JÓZEF MACKIEWICZ, „Poeta ostatniej linii obrony", Wiadomości 

. . . wbrew utartym dziś i trochę już wytartym poglQdom na poezję, wiersze 
;zawarte w tym tomie były odważnie klasyczne, zuchwale tradycyjne, przekornie 
niemodne. 

JULIUSZ SAKOWSKI, Wiadomości 

. . . GorQcym, bezpośrednim uczuciem natchniony jest zbiór wierszy Mariana 
Hemara ... Z pięknej ksiQżki jego bije patriotyzm, żarliwa polskość, szczera i 
rzetelna - od instynktów do ideowych sformułowań . Wszystko w ksiqżce tej 
żyje, jest ciepłe, chciałoby się rzec ogrzane porywczym lwowskim sercem ... 

KAZIMIERZ WIERZYŃSKI 

,,Nikt nam nie dostarczył tyle przyjemności w ciQgu ostatniego ćwierćwiecza co 
Marian Hemar". 

KAROL ZBYSZEWSKI, Wiadomości 
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Fot. Władysław Bednarski 

Hemarowska Lucynda w Ognisku Polskim w roku 1967 

Fot. Wojciech Plewiński 

Teatr Nowy z Poznania z „Piękną Lucyndą" w reż. E. Karina 

Fot. Władysław Bednarski 

Włada Majewska i Ryszard Orłowski w .Pięknej Lucyndzie· 1967 

Fot. Wojciech Plewiński 

Mariusz Sabiniewicz i Maria Rybarczyk w „Pięknej Lucyndzie· 1993 



TEATR POSK-u 

Po otwarciu gmachu POSK-u oprócz wielu imprez, 
które odbywały się wtedy w Sali Malinowej, „Czwartki 
w POSK-u" były stał~ imprez~ artystyczn~. Powstały z 
inicjatywy ówczesnego kierownika administracyjnego, 
Tadeusza Jarzembowskiego, i od maja 1975 r. do chwili 
otwarcia sali teatralnej organizowane były przez Urszulę 
Święcick~. Odbywały się raz w miesi~cu, w pierwszy 
czwartek, i miały charakter różnorodny, od recitali 
piosenek do wieczorów poezji i kabaretów literackich. 
Występowali w nich znani aktorzy emigracyjni. Pierw
sze kontakty z Krajem nast~piły w 1981 r., kiedy to na 
prywatne zaproszenie Urszuli Święcickiej przyjechały 
teatry: Adekwatny, Nieogromny i Mały z Warszawy. 

W 1982 r. została otwarta sala teatralna. Pierwsze 
Urszula ŚWI~CICKA przedstawienie dał is~n!ej~cy dot~d w. Ognisku Polskim 

Teatr ZASP, wystaw1aHC sztukę Mrozka Ambasador w 
reż. L. Kielanowskiego. Urszula Święcicka przeniosła swoj~ działalność z Sali Malinowej 
do sali teatralnej wystawiaj~c sztukę uprzednio przygotowan~ na scenę Ogniska Polskiego, 
Rozdział drugi w reż. H. Kaut-Howson. W grudniu 1982 r. wystawiła Małą Apokalipsę T. 
Konwickiego wg scenariusza i w reżyserii Heleny Kaut-Howson. Był to zalµek nowej 
grupy teatralnej. 

W 1983 r. otworzyła się możliwość uzyskania funduszy od wladz brytyjskich. Dzięki 
staraniom Adama Ostoi-Ostaszewskiego, POSK otrzymał szereg półetatowych stanowisk 
opłacanych przez komisję rz~dow~ zwan~ Manpower Services Commission i administro
wanych przez Brytyjsk~ Radę do Spraw Uchodźczych (British Refugee Council). To 
zdecydowało o utworzeniu nowej1 komórki teatralnej należ~cej do POSK-u, nazwanej 
Teatrem Nowym, subsydiowanej przez British Refugee Council i POSK, a później przez 
Fundację Feliksa Laskiego i POSK. Na pocz~tku aktorzy byli angażowani na roczne 
stypendia. Pierwszymi aktorami Teatru Nowego byli: Zofia Walkiewicz, Dorota Zięciow
ska, Wojciech Piekarski i Daniel Woźniak. 

Pierwszym przedstawieniem Teatru Nowego była sztuka Zapolskiej Ich czworo - reż. 
V. Sheybal, scen. M. Rukat. Następne przedstawienia to Śnieg Przybyszewskiego - reż. 
M. Wachowiak , scen. J. Guttner; Wyjątkowe pozwolenie na pobyt wg scenariusza i w reż . 
H. Kaut-Howson, scen. A. Lech; Alfa Mrożka - reż . P. Dangel, scen. R. Czajkowski: W 
małym dworku Witkiewicza - reż. P. Dangel, scen. R. Czajkowski; Gołoledi Przybory -
reż. P. Dange'l, scen. J. Tarnowska; Milczenie Brandstaettera - reż. T. Lis, scen. M. 
Greliak; Taka noc nie powtórzy się więcej - widowisko muzyczne - reż. i choreografia B. 
Fijewska, scen. A. Badziak; Policja Mrożka - reż. M. Sławiński, scen. R. Czajkowski; 
Porwanie Sabinek - reż . J. Wróblewski, choreografia B. Fijewska, scen. R. Czajkowski; 
Labirynt - dwie jednoaktówki Andermana - reż. W. Nurkowski, scen. R. Czajkowski; 
Pastorałka L. Schillera - reż. B. Fijewska, scen. R. Czajkowski; Powróćmy jak za 
dawnych lat - kabaret Matiana Hermana - reż. W. Majewska, scen. R. Czajkowski; 
Czerwony kur J. Krok-Paszkowskiego - reż. W. Nurkowski, scen. M. Taylor; Śluby 
panieńskie Fredry - reż . J. Englert, scen. R. Czajkowski, kostiumy L. Kossakowska; 
Zołnierz królowej Madagaskaru Tuwima - reż . J. Wróblewski, choreografia B. Fijewska, 
scen. A. Rachel; Kandyd wg Woltera z piosenkami M. Wojtyszki - muz. J . Derfel, reż. 
M. Wojtyszko, scen. T. Kwiatkowska; Fifty-fifty St. Tyma - reż. B. Hussakowski, scen. 
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P. Dobrzycki, „Piosenki i romanse Ordonki" scenar. i reż. Zofia Walkiewicz-Slav kostiu
my Anna Rachel-Koenig, choreografia Andrzej Bazarnik. W listopadzie 1990 ~. Teatr 
Nowy wyjechał z Kandydem w reż. M. Wojtyszki na gościnne występy w Teatrze 
Powszechnym w Warszawie. 

Aktorzy mieszkaj~cy na stale w Londynie, którzy współpracowali z Teatrem Nowym: 
Dorota Zięciowska , Zofia Walkiewicz , Joanna Kańska, Matylda Szymańska, Wojciech 
Piekarski, Daniel Woźniak, Maryna Buchwaldowa, Czesław Grocholski, Roman Ratschka , 
Krzysztof Różycki, Tomasz Barkowy, Janusz Guttner, Barbara Rogacka, Helena 
Kitajewicz, Małgorzata Praglowska, Teresa Bogdańska, Grzegorz Stachurski, Jacek 
Jezierzański, Lena Harrison-Hardock, Janusz Szydłowski, Stefan Gołębiowski, Wacław 
Dybowski, Jerzy Gaweł, Konrad Łatacha, Hanka Rawicz, Krystyna Podleska, Dorota 
Kwiatkowska. Kierownictwo muzyczne - Maria Drue przy współpracy Anny D~browskiej . 

Aktorzy z Kraju, którzy wyst~pili gościnnie w Teatrze Nowym: Zygmunt Hobot (Alfa), 
Jerzy Karaszkiewicz (Milczenie) , Joachim Lamza (Policja), Barbara Dobrzyńska („Taka 
noc . ~ie powtórzy się więcej", Hemar), Jerzy Zelnik (Porwanie Sabinek), Dorota 
Mac1eiewska (Pastorałka), Krystyna Liskowadzka (Pastorałka), Aleksander Machalica 
(Pastorałka, Hemar) , Piotr Machalica (Hemar), Henryk Machalica (Czerwony kur), 
Joanna Szczepkowska (Śluby panieńskie) , Zdzisław Mrożewski (Śluby panieńskie), Jan 
Englert (Śluby panieńskie) , Anna Kazimierczak (Zołnierz królowej Madagaskaru, Kan
dyd'. Fifty.-fifty)„ Ta~eusz Chudecki (Zołnierz królowej Madagaskaru, Ka~dyd, Fifty-fifty), 
Zofia Baiuk (Zołmerz królowej Madagaskaru), Katarzyna Skawina (Zołnierz królowej 
Madagaskaru), Jolanta Banak (Fifty-fifty), Ewa Dałkowska (Fifty-fifty), Mieczysław 
Czechowicz (Fifty-fifty), Stanisław Banasiuk ( Ordonka). 

Na scenie_ Teatru POSK-u na prywatne zaproszenie Urszuli Święcickiej wyst~pili: w 
1982 r. Dame! Olbrychski w wieczorze poezji romantycznej (przy fortepianie Aleksandra 
KJaczyńska). W styczniu 1983 r. przyjechał również z Paryża Jacek Kaczmarski z 
recitalem swoich piosenek. Następnie, kiedy wyjazdy z Polski stały się możliwe , na 
prywa~ne. zaproszenie Urszuli Święcickiej na scenie teatru POSK-u wyst~pili: Zbigniew 
Zapas1e~cz (L_ustra, Kwwty polskie), Barbara Horawianka i Mieczysław Voit (spektakl o 
ModrzeiewskieJ) , Gustaw Holoubek 1 Magda Zawadzka (Wieczór poezji i Skiz), Jan 
Englert (Monologi romantyczne, Kontrakt, Dziady, Pan Tadeusz) , Kazimierz Kaczor 
(Kabaret „Pod Okiem" , Audiencja), Barbara Dziekan i Zbigniew Zamachowski (Kabaret 
„Pod Okiem"), ~iotr Machalica (Kabaret „Pod Okiem", Dziady), Krystyna Janda i 
Tadeusz Borowski (Edukacja Rity), Zdzisław Mrożewski (Kontrakt), Anna Dymna (Mąż i 
żona, Pan Tadeusz), Anna Seniuk (Mąż i żona, Pchła szachrajka, Sztuka konwersacji) . 
Marek Kondrat i Andrzej Kopiczyński (Mąż i żona), Andrzej Łapicki (Emigranci, Sztuka 
kon_w~rsacji), Mieczysł_aw Cze~howicz (Emigranci), Kalina Jędrusik - recital wspólnie ·z 
Woic1echem Młynarskim, Manusz Benoit (Dziady, Pchła szachrajka, Audiencja i Protest, 
Pan Tadeusz), Adam Bauman (Dziady), Jerzy Zelnik (Dziady) , Joanna Żółkowska (Pchła 
szachr~jka), Maja Komorowska (wieczór poezji), Ewa Wiśniewska (Skiz), Piotr Fron
czewski (Skiz), Władysław Kowalski (Protest), Katarzyna Figura (Pan Tadeusz), 
Kr~yszof_ Kolberg~r _(Pan ~adeusz) , zespół Teatru „Kalambur" z Wrocławia w programie 
„P1o~enk1 lwowskie] uhcy , zespół Teatru 1m. Jaracza w Łodzi w spektaklu „Monte 
Cassmo", zespół Teatru „Rampa" z Warszawy z Czerwonym stoliczkiem (gościnnie Daniel 
Olbrychski), Stanisław Tym w swoim programie „East Side Story", Joanna Szczepkow
ska,. Ryszarda Hanin i Mariusz Be1_10it w Lekcji Ionesco (Scena Prezentacja), Ryszarda 
Hanm w monodramie Przyjechała Zydówka (Teatr Stara Prochownia), Teatr Ateneum z 
Zemstą Fredry i z kabaretem Hemar oraz Krystyna Janda w Shirley Valentine (Teatr 
P?wszechny), Tadeusz Łomnicki (Najpiękniejsze stronice polskiej literatury) i ponow
rue Teatr Ateneum z Kabaretem Tuwim, Teatr Współczesny z przedstawieniem Lady i 
Generał, Teatr Ateneum z Mazepą oraz Kabaret „Sześćdziesi~tka". Urszula Święcicka 
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FREGATA ORGANIZATION INTERNATIONAL 
ZAŁOŻYCIEL: SOCIETY OF POLISH-AMERICAN TRAVEL AGENTS (1959) 

THE NEW EUROPE INCORPORATED (1991) 
MA ZASZCZYT ZAWIADOMIĆ O OTWARCIU ÓSMEGO 

MLĘDZYNARODOWEGO BIURA PODRÓŻY 

FREGATA TATRY 

ZAKOPANE~~ 
HOTEL ZAKOPANE - UL. BRONISŁAWA CZECHA 1. 

TEL. : (165) 15-021; FAX: (165) 14-906 

RÓWNIEŻ U NAS W ANGLII MOŻNA NABYWAĆ BILETY DO POLSKI I Z POLSKI 
I NA CAŁY ŚWIAT NA WSZYSTKIE WIĘKSZE I MNIEJSZE. LINIE LOTNICZE ŚWIATA 

Polecamy się względom Państwa, służąc Wam od kilkudziesięciu lat tak dobrze, jak tylko nas stać, 

w myśl naszej naczelnej dewizy, że przez 
RZETELNOŚĆ ZAUFANIE PROFESJONALIZM 

FREGATA SŁUŻY POLAKOM NA CAŁYM ŚWIECIE 


