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OSOBY: 

Paweł Owidowicz, profes~r języków starożytnych • • 

Ernestyna, jego żona . 

Anulka } • k' 
Madzia cor 1 

• • • • • • • 

Karol Justyński, mąż Madzi . 

. . . . . 

Weronika, służąca . . . . . . . • • • • -.--. 

Leonard Strzyga-Strzycki, dyrektor wędrownego teatru . . 

Antoni Gromski, kupiec z Tarnowa • • 

Emil, jego syn . • • . . . . 

Reżyseria - MARIA KANIEWSKA 
Scenografia - JOLANTA BOJANOWSKA-KUNKEL 
Choreografia - JANINA NIESOBSKA 

Kierownictwo muzyczne - ANNA PŁOSZAJ 
Opracowanie muzyczne - TADEUSZ KIERSKI 
Opracowanie na dwa fortepiany - BOGDAN PAWŁOWSKI 
Teksty piosenek PLUSQUAMPERFECTUM, TREMA TATO, EMILEK 
SZAŁAWIŁA - FELIKS FOR8ERT-KANIEWSKI 
Asystent reżysera - MIECZYSŁAW A. GAJDA 
Współpraca scenograficzna - MACIEJ KUBICKI 

JOZEF ZBIROG 

ELZBIETA JASl~SKA 

DANUTA RYNKIEWICZ 
TERESA MAKARSKA 

BOGUSŁAW SEMOTIUK 

BARBARA WAŁKOWNA 

LUDWIK BENOIT 

MIECZYSŁAW A. GAJDA 

JACEK GUDEJKO 

„ ~ .· ·: 

Przygotowanie wokalne zespołu - TERESA STOKOWSKA-GAJDA 
Akompaniament - TERESA STOKOWSKA-GAJDA, JOLANTA MAJCHRZAK 



JPOJR"7 ANIE SABINEJK 

Nie wiem, jakie były losy tej farsy w jej ojczyźnie, 

ale u nas stała się ona na długo niemal klasyczną. 

Utrzymywała się wiele lat w repertuarze, grywali w niej 

najlepsi aktorzy. Sam wielki Frenkiel, na szczycie sła

wy, nie wstydził się na gościnnych wypadach zagrać 

sobie po cichu dyrektora Striesego; miałem rozkosz go 

oglądać w tej roli w krakowskiej „Bagateli". 

I nic dziwnego, że farsa ta mogła aktorom szczegól

nie przypaść do serca. Dyrektor Striese - obecnie na

turalizowany jako Strzyga-Strzycki - to żywy pomnik 

na grobie dawnych wędrownych teatrów. Każdy z akto

rów wczorajszego czy przedwczorajszego pokolenia 

znał jeszcze takiego Streisego, często stawiał pierwsze 

kroki w jego teatrze. Dyrektor Streise przed premierą, 

a dyrektor Striese po klapie to cały poemat! 

T. Boy-Żeleńsloi „Lecz czci nie oddam" w: 

T. Boy-Żeleńsk>i 1001 NOC TEATRU, PIW, 

1975 



GDY MELPOMENA RZEMIENNYM DYSZLEM 

OBJEŻDŻAŁA POLSI<Ę 

Przyszedłszy do zupełnej równowagi, po dwóch 
dniach zaczęliśmy przedstawienia. Pan dyrektor, chcąc 
od razu chwycić tarnopolan za serce, wystąpił na 
pierwszym przedstawieniu przed rozpoczęciem wido
wiska z deklamacją pt. „Niewiasta na sądzie". Ubra
ny tak, jakem poprzednio opisał, tylko bez płaszcza 
i słomianego kapelusza; twarz blada, wychudła, oczy 
w dole, brwi oryginalnie bujne, ręce złożone na pier
siach, cały nieruchomy jak figura z wosku - w tej po
stawie rozpoczął swój popis. Głos tubalny, grobowy, 
oznaczał w tej interpretacji jego głos Boga, zaś mez
zosopranowy niewiastę, a cienki falsetowy - anioła. 
Gdybyś dzisiaj czytelniku, słyszał podobną deklamację, 
pomimo treści jej najzupełniej poważnej uśmiałbyś się 
szczerze, wówczas jednak publiczność tarnopolska 
przyjęła to nawet owacyjnie. Łzy płynące potokiem po 
bladym licu dyrektora tak podbiły serca słuchaczy, że 
oklaskom i wywoływaniom nie było końca. 

Uradowany dyrektor wróciwszy do garderoby nie 
mógł zapanować nad sobą i głosem zachwytu zawołał: 

Panowie, za tym Rubikonem czekają nas krocie! 

Józef Nowakowski SYLWETKI TEATRALNE 
w: WSPOMNIENIA AKTORÓW, PIW, 1963 

Aby dać pojęcie czytelnikowi o tych fortelach, do ja

kich benefisanci prowincjonalni zwykli się uciekać, je
żeli chcą jaki taki mieć dochód, przytoczę ważniejsze 

ustępy w brzmieniu dosłownym. U góry plakatu zlepio
nego z dwóch arkuszy błyszczał napis: B E N E F I S, 
potem firma dyrekcyjna, data, pod nią zaś te słowa: 

„Na podwyższenie funduszów Stanisława Mikulskie

go". 

czyli 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

czyli 

Co kto lubi 

czyli 

Bukiet dramatyczny 

Nastąpi 

1-szy akt z opery ·narodowej 

Krakowiacy i górale 

Na zakończenie 

Obrazy z żywych osób, oświetlone ogniem bengalskim . 

1 Sobieski pod Wiedniem 

2 Pomnik w kaplicy Potockich na Wawelu 

3 Mojżesz na Górze Synaj, odbierający dziesięcioro 

przykazań 

Edward Webersfeld Z TEKI AKTORA. 
WSPOMNIENIA AKTORÓW, PIW, 1963 



Rekwizytor teatralny dawnego typu musiał to być 

taki spryciarz, który idąc za węchem potrafił ze skle

pów, urzędów, prywatnych mieszkań dostarczyć lichta

rzy, lamp, dzwonków, albumów, dywanów, mebli, obra

zów, naczyń stołowych itp. drobiazgów, nieodzownych 

do wykonania danej sztuki. 

Sprytny rekwizytor potrafił nieraz tak „omotać" 

„szanującą się" rodzinę mieszczańską, że za trzy bilety 

gratisowe całe urządzenie mieszkania łącznie z łóżka

mi i pościelą przenosił do teatru. 

Wprawdzie czasem zdarzało się, że akcja drama

tyczna w jakiejś sztuce rozgrywała się, dajmy na to, 

o skradzioną gęś, pytał - czy może być konewka? -

W pierwszej chwili oburzenie dyrektora, lecz w końcu 

okazało się, że równie dobrze „osią" sztuki może być 

konewka zamiast gęsi. 

Stefan Turski GDY MELPOMENA RZEMIEN
NYM DYSZLEM OBJEŻDŻAŁA POLSKĘ w: 
WSPOMNIENIA AKTORÓW, PIW, 1963 

'I 

W restauracji Domu Zdrojowego toczyła się nastę

pująca rozmowa: 

- Idziecie państwo w sobotę do teatru? 

- Ej, nie. Mąż był z córką na Mazepie i tak się zde-

nerwował, że aż zachorowal. Po co takie straszne rze

czy ludziom „przed oczy" pokazywać? Mówię pani, że 

ten, co napisał tego Mazepego, pewnie sam nie chciał 

żeby kto o tym wiedział. A drugi raz byłam ja znowu 

na jakiejś tam Na dnie. Powiadam pani, na scenie 

taka hołota, że wyszłam zaraz po rozpoczęciu, zaże

nowana„. 



W Czerniowcach Rapacki rozpoczyna swą pracę te
atralną, która trwać będzie już nieprzerwanie przez 
blisko lat siedemdziesiąt. 

Boże, czego on nie robi w tych Czernio:-vcach ! ~r~
buje być 1inspicjentem, sufluje, rozle~ia afisze w m1es
ście pełni funkcję kursora, otrzymu1ąc czasem mał.e 
rólki do grania. Sypia w teatrze okryty „wolną okoli
cą" lub „lasem"; cierpi głód, nędzę, ale się nie zała
muje - pozostaje czysty, uczciwy. Zaiste, hart na spar-

tańską miarę. Jel'Zy LeSZC7yński z PAMIĘTNIKA AKTORA, 

Czy,telnik, 1958 

Wspomina Helena Modrzejewska: 

Otóż graliśmy Narcyza Rameau. W S(:en ie liloj ej 
śmierci jako Margrabiny Pompadour aktorzy, malow
niczo rozgrupowani, stoją w zadumie. Aktor grający 
Kanclerza, ubrany w długą szatę, pod którą z pow0du 
gorąca nie miał literalnie nic, wsparty o kolumnę, stał 
tyłem do publiczności. 

Umieram„. nastrój tragiczny osiąga kulminacyjny 
punkt, cisza„., po chwili zrywa się huragan oklasków„. 
Poczciwy Kanclerz sądził, że akt się skończył, kurtyna 
spadła, podnosi więc swoją szatę do pasa i tnie przez 
całą scenę kankana, śpiewając z Pięknej Heleny „tra
lala tralala tralala". 

Stefan Turski GDY MELPOMENA RZEMIEN
NYM DYSZLEM OBJEŻDŻAŁA POLSK Ę w: 
WSPOMNIENIA AKTORÓW, PIW, 1963 

Hipolit Wójcicki, przez brać aktorską przezwany 
„Wójciem", był typem, któremu należy się choćby pa
rę słów w historii anegdoty teatru polskiego. Pierwszy 
raz usłyszałem o nim z ust Solskiego, który w latach 
siedemdziesiątych zeszłego stulecia, jako początkujący 
aktor, znalazł się w trupie prowincjonalnej tegoż właś
nie „Wójcia", objeżdżającej dawne „Priwislinje". Wój
cicki, będąc spryciarzem niezwykłym, zorientował się 
szybko, że jako aktor nie zrobi kariery. Postanowił więc 
oddać się dyrekturze. 

W czasie swej krótkotrwałej prowincjonalnej dyrek
tury poznał doskonale wewnętrzne życie teatru. Poza 
tym przy swoich dyrektorskich zdolnościach posiadał 
tzw. „nosa". Orientował się doskonale w gustach pu
bliczki, wiedział, co w danej chwili może się podobać, 
wyławiał spod ziemi młode talenty aktorskie, był nie
zwykle pracowity, zimny i opanowany, nic nie potrafiło 
go wyprowadzić z równowagi. Gaże w teatrze jego 
były więcej niż skromne. Przez dłuższy czas kursował 
dowcip między aktorami: „Kolega ostatnio pracował . 
u Wójcickiego? To znaczy, że kolega jada tylko raz 
na dzień?" . 

Jenzy Leszozyński Z PAMIĘTNIKA AKTORA, 
Czytelnik, 1958 





Wydawom 

l( t'} TeatrNowy 
" w ł:odzt 

E :zemp\orz bezpłn\ny 

ŁDA Typo - zam 740/ Cena 30 zł . 85 - P6/1221 - 3000 szt. 


