


TEATR NA WOLI 1982 

MELODRAMAT HISTORYCZNY 

W DWÓCH CZĘSCIACH 

NA MOTYW ACH POWIESCI 

LWA TOŁSTOJA 

ANDRZEJ CHRZANOWSKI i MICHAŁ KOMAR 



WOJNA I POKóJ 

„ 
OBSADA: 

Autor 

Piotr, hrabia Bezuchow 

Andrzej, książę Bołkoński 

Stary książę Bołkoński 

Maria, siostra Andrzeja 

Lisa, żona Andrzeja 

Natasza, hrabianka Rostowa 

Hrabina Rostowa 

Mikołaj, hrabia Rostow 

Dołochow, porucznik 

Helena, narzeczona, 
później żona Bezuchowa 

Anatol, książę Kuragin 

Wasilij 

Vicehrabia Mortemart 

Napoleon Bonaparte 

Car Aleksander I 

Michał Iłłarionowicz Kutuzow 
naczelny dowódca wojsk 
rosyjskich 

Karatajew 

Lekarz 

- JÓZEF DURIASZ 

- JANUSZ GAJOS (gościnnie) 

- JERZY ZELNIK (gościnnie) 

- EUGENIUSZ KAMINSKI 

- ALICJA JACHIEWICZ 

- JOANNA CICHON 

- EWA WENCEL 

- BARBARA HORA WIANKA 

- WIESŁAW DZIUBA 

- JAN M. NOW AKOWSKI -I' 
STANISŁAW ZATŁOKA 

- BARBARA BURSKA 
MARIA CZUBASIEWICZ ~ 

- MICHAŁ ANIOŁ ~ 

ANDRZEJ GOLEJEWSKI 

- PRZEMYSŁA W ZIELINSKI 

- WOJCIECH MACHNICKI 

- MAREK DĄBROWSKI 

- KRZYSZTOF KOŁBASIUK 

- MIECZYSŁAW MILECKI 
(gościnnie) 

- EDMUND KARWANSKI 

- KA~IMIERZ MERES 
. {gościnnie) 

• 

Alpa tycz - ZYGMUNT LISTKIEWICZ 

Adiutant Napoleona - MICHAŁ ANIOŁ 

ANDRZEJ GOLEJEWSKI 

Chłop I --.,.. MACIEJ BORNINSKI 

Chłop II - LEON GÓRECKI 

Chłop III - MACIEJ KUJAWSKI 

Chłop IV - ZDZISŁAW SZYMAN~KI 

Of i cer francuski - JAN M. NOWAKOWSKI 
STANISŁAW ZATŁOKA V' 

Żołnierz I - PIOTR DOBROWOLSKI 

Żołnierz II - WŁODZIMIERZ BRUHL 

oraz: ANNA BOROWIEC, KRYSTYNA CHMIELEWSKA, BARBA
RA GOŁĘBIEWSKA, MARIA SZADKOWSKA, MARIAN ŁĄCZ 
KONRAD MORAWSKI 

Balladę do tekstu Agnieszki Osieckiej z muzyką Seweryna Krajew
skiego śpiewa PIOTR FRONCZEWSKI 

inscenizacja - ANDRZEJ CHRZANOWSKI 
dekoracje - MARCIN STAJEWSKI 

kostiumy - TERESA RUZYŁLO 

muzyka - SEWERYN KRAJEWSKI 

kompozycja i wykonanie 
choreografia - HENRYKA ROMOROWSKA 

asystent reżysera - ŁUCJA RONOWICZ 

inspicjenci - Włodzimierz Briihł 
Małgorzata Sadowska 

sufler - Maria Cencora 



„Celem artysty jest wzbudzenie miłości 

do żgcia w nłezliczongch, nigdg nie wg

czerpangch jego przejawach." 

Lew Tołstoj 

WOJNA I POKÓJ - któż nie zna tej powieści Lwa Toł
stoja, obrosłej legendą, krytyką i zachwytami. Galsworthy po

wiedział, że WOJNA I POKÓJ to „największe dzieło, jakie 
kiedykolwiek zostało napisane". Iwaszkiewicz pisał, że „my 
Polacy możemy WOJNĘ I POKÓJ zestawić tylko z PANEM 

TADEUSZEM". 

Dzieło to poddawano przeróżn~m adaptacjom. W roku 1955 
zrealizowano amerykańską wersję filmową WOJNY I POKO-

. JU, a w 1964 powstał film produkcji radzieckiej. 
Wybitny kompozytor Sergiusz Prokofiew skomponował operę 

WOJNA I POKÓJ z własnym librettem według powieści Lwa 
Tołstoja. Operę tę, ukończoną już w roku 1941, kompozytor 
wielokrotnie przepracowywał, szukając najdoskonalszej formy 
dla Tołstojowskiej epopei. Prapremiera 'opery odbyła się w ro

ku 1952 w Leningrad~le. 

Duży rozgłos zyskała adaptacja teatralna Erwina Piscatora, 
Alfreda Neumanna i Guntrama Priifera. Inscenizacja Piscato
ra, zrealizowana w berlińskim Schiller-Theater, odniosła su

kces w roku 1956 na Festiwalu Sztuki Dramatycznej w Pary
żu. Tę wersję Piscatorowską WOJNY I POKOJU wystawił 
w niespełna rok później (premiera odbyła się w czerwcu 1957) 

warszawski Teatr Powszechny, w przekładzie Zbigniewa 
Krawczykowskiego i reżyserii Ireny Babel. W prologu adap
tacji Piscatora zwracał się Narrator takimi słowami do wi
dza: „Spektakl nasz nie będzie niczym więcej jak uwidocznie
niem opowiadania.„ Wszystko bowiem powinno być jasne 
dla widza - tekst, akcja i zamierzenie. Dlatego, że nie łudzi

my się wcale, jakobyśmy mogli ten olbrzymi materiał, z peł
nią jego idei, z całym bogactwem jego postaci i wielką nauką, 
jaką powieść zawiera, przełożyć bez reszty na język sceniczny. 
Raczej opracowujemy materiał, wybieramy zeń pewne partie, 



zmieniamy, nawet stwarzamy to i owo - kształtujemy ca

łość w nadziei, że przysłużymy się idei Tołstojowskiej i za

mierzeniu autora". Adaptacja Neumanna, Piscatora i Priifera 

była adresowana do widza lat pięćdziesiątych. Autorzy czer

pali z oryginału, naginając go politycznie i etycznie do swo

ich potrzeb, by zasadniczą ideą utworu uczynić antywojenne 

tendencje Tołstoja. Narrator opowiadał i objaśniał fabułę 

i „uczucia", kierując się ówczesnymi założeniami artystyczno

ideowymi i oczekiwaniami współczesnego widza. 

Minęło ćwierć wieku. Mamy rok 1982. Fascynacja dziełem 

Tołstoja nie osła~a„ niemniej jednak inne jest zapewne spoj

rzenie na _nie; inny widz - dojrzalszy o doświadczenia, jakie 

przyniosło kolejne ćwierćwiecze dwudziestego wieku. Autorzy 

nowej wersji scenicznej znów dokonują wyboru. I znów mu

szą eliminować rozliczne wątki, postaci, problemy, idee - sto

sować skróty i .uproszczenia - pokonywać ograniczenia, któ-

re niesie scena. Dramat w swej strukturze jest przeciwień

stwem epiki. Rezygnuje z jej wszechwiedzy zawartej w bo

gatej narracji. I dlatego wszelka adaptacja jest zawsze pewną 

rezygnacją: może tylko wybierać. Można na przykład z tekstu 

WOJNY I POKOJU wyodrębnić tkliwy wątek miłości An

drzeja Bołkońskiego i Nataszy Rostowej; można - koncen

trując się na postaci Piotra Bezuchowa - wydobyć motyw 

historyczno-społeczny; można też, wciąż pozostając przy Be

zuchowie, zająć się pasjonującym wątkiem duszy dojrzewa

jącej ku świadomości samozatraty. Autorzy nowej wersji 

WOJNY I POKOJU - Andrzej Chrzanowski i Micliał Ko

mar podjęli próbę „powrotu do źródeł", powrotu Cło decydu

jącej o kształcie tej powieści filozofii Tołstojowskiej, w któ

rej wątki konserwatywne mieszają się z kultem wyidealizo

wanej ludowości, a heretycka postawa wobec dogmatów reli-

I 

I 
1 

gijnych daje globalną wizję historii nieuniknionej, której sens 

odsłania się bohaterom jako pozór przypadku w nurcie że

laznej konieczności. Stąd też ani dzieje romansu Andrzeja 

i Nataszy, ani los Bezuchowa, ani klęska Napoleona - nie 

mają charakteru wątków auto~omicznych. Są to rozmaite, 

a nieustannie przenikające się poziomy istnienia bohaterów 

w wielkim procesie dziejowym. Występująca w przedstawie

niu postać Autora może tylko formułować pytania, które już 0 

przedtem nurtowały postaci dramatu. 

M.C. 

--



„Głupio jest, jeśli jeden człowiek uważa 

się za lepszego od innych, głupiej jesz

cze, jeśli cały naród uważa się za lepszy 

od innych narodów. A ten bezsensowny 

błąd popełniają wszystkie narody." 

Lew Tołstoj 

„ Co jest obowiązkiem historii 1 Rzetel

ność." 
Lew Tołstoj 

„Życie jest złe 

dlatego, 

że ludzie 

żyją źle. 

• 

Jestem człowiekiem." 

Lew Tołstoj 



„Zabójstwo jest zawsze zabójstwem, bez 

względu na motywy i okoliczności. I dla

tego ci, którzy zabijają lub przygotowu

ją zabójstwo, to przestępcy, bez względu 

na to, kim są: sędziami, generałami, kró

lami." 
Lew Tołstoj 

• 

Organizator pracy artystycznej - Teresa Krasnodębska 

Kierownik biura obsługi widzów - Witold Grzybowski 

Kierownik dz iału technicznego - Stanisław Misierewicz 

Światło - Lech Kłaczany 

Dźwięk 

Brygadzista sceny 

Rekwizytor 

Pracownia krawiecka damska 

Pracownia krawiecka męska 

- Tadeusz Kalinowski 

- Ryszard Kurek 

- Łukasz Bzowski 

- Anna Bilska 

- · Jerzy Bednarek 

Pracownia fryzjersko-p"erukarska - Szczepan Godlewski 
Anna Klawe-Wiśniewska 

Pracownia malarsko-modelator-
ska 

Pracownia tapicerska 

Pracownia szewska 

Pracownia ślusarska 

- Stanisława Gąsiorowska 

Grzegorz Gąsiorowski 

- Andrzej Mendelewski 

- Zygmunt Gołąb 

- Krzysztof Szymczak 
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W repertuarze teatru 

Eugeniusz Szwarc 

KLONOWI BRACIA 

Alfred de Musset 

NIE IGRA SIĘ. Z MIŁOSCIĄ 

Jarosław Iwaszkiewicz 

NOC CZERWCOWA 

Aleksander Fredro 

DAMY I HUZARY 

W przygotowaniu 

PRZYJACIEL WESOŁEGO DIABŁA 

wg J{ornela Makuszyńskiego 
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