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M. MAETERLINCK 



Maurice Maeterlinck, laureat nagrody Nobla, urodził się 
w Gandawie (Belgia) w 1862 r. Czołowy przedstawiciel 
symbolizmu w europejskiej literaturze dramatycznej. 
W roku 1889 ukazał się pierwszy jego dramat Księżniczka 
Meleine, po nim seria innych sztuk: Intruz, Slepcy, Peleas 
i Melisanda, Wnętrze, Aglawena i Selizeta i wreszcie 
Siostra Beatrix. Sztuki te poruszają zagadnienie bytu ludz
kiego, są pełne tragicznego pesymizmu. W późniejszym 
okresie twórczości Maeterlincka znajdujemy zwrot w kie
runku człowieka, w stronę realizmu, a sztuki są coraz bar
dziej optymistyczne. Pisze więc Monna Vanna, Cud św. 
Antoniego i inne. 
Z tego okresu sztuka Niebieski ptak stanowi pozycję naj
popularniejszą. Maeterlinck zmarł w 1949 r. w Nicei. 
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iebieski ptak 
W Niebieskim ptaku (L'oiseau bleu - 1908) Maeterlinck odkrył nowy i. owoc
ny temat; trzeba w pełni uznać powab tej sztuki, nawet jeśli obecnie wiele 
jej alegorii uważamy za dziecinne, a filozofię w większości za fałszywą. 

NICOLL 

Nowa sztuka Maeterlincka Niebieski ptak . wymagała od teatru skomplikowa
nego technicznego opracowania i zmuszała mni>e do wytężonej pracy. 

STANISLAWSKI 

Maeterlinck chciał ze sceny usunąć aktora, marzył o teatrze, w którym wy
stępowałyby jakieś istoty „nie mające życia", jakieś postacie bezcielesne, 
w które wstąpić by mogły zmarłe du'Sze poetów lub bohaterów" ... 

KOTARBIN'SKI 

Niebieski ptak - to symbol szczęścia, dla zdobycia którego potrafi człowiek 
pokonać największe przeszkody. Ale czy niebieski ptak rzeczywiście istnieje? 
I czy prawdziwe szczęście nie polega raczej na samym właśnie przezwycię
żeniu życiowych trudności i obaw? I na zrozumieniu dobra, zawartego w ota
czającej nas codziennej rzeczywistości? 

Z programu teatru 
im. Żeromskiego 
w Kielcach 
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KILKA INFORMACJI 

Monna Vanna odegrano w 1902 r. w willi poety, w roli tytułowej 
żona autora Georgette Leblanc-Maeterlinck. W drugiej połowie 
stycznia 1903 r. pani Leblanc wystąpiła w tej sztuce w teatrze 
lwowskim. 

W marcu 1903 r. Neuer Theater wystawił Peleas i Melisanda 
w reżyserii Reiharcl§. 
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W roku 1901 w lipcu wystawiono w teatrze lwowskim Warsza
wiankę z udziałem Modrzejewskiej. Podczas tego samego wieczo
ru wystawiono również Maeterlinckowskie Wnętrze. Sztukę reży
serował Pawlikowski. 

W roku 19ł6 Teatr Polski wystawił Niebieskiego ptaka. 

Wiosną 1906 r. teatr lwowski wystawia sztukę Peleas i Melisanda. 
Dekoracje do sztuki projektuje (debiut) przyszły twórca sceno
grafii polskiej Karol Frycz. 

• 

REPERTUAR W SEZONIE 1963/64 

Don Kichot Cervantesa - adaptacja Jana Donnana 
Sen Nocy letniej Szekspira 
Setką do piekła Gerharda Dietzmana 
Siewierska panna Jana Dormana 
Która godzina Wojciechowskiego 
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Parafraza na temat utworu 

M. M A E T E R L I N c K I A 

i nscenizacje opracował : 

JAN DORMAN 

Reżyseria : JAN DORMAN 

Asystent reżysera: JANHJA DORMAN 

Scenografia : ANDRZEJ ŁABINIEC 

Współpraca scenograficzna : 

JACEK DORMAN 

Muzyka: TADEUSZ KOCYBA 

Wykonawcy : 

Jadwiga Fijałkowska 

Henryk Ćmok 

Janina Dorman 

szg S-c •am 3748 12 63 D-14 1000 szt 



Widowisko zostało przygotowane na podstawie 
utworu Maurice Maeterlincka i zmusiło realizato
rów do podjęcia ciekawej decyzji: w spektaklu 
występuje tylko 2 <>.ktorów, podczas gdy w utw0rze 
Maeterlinck'a jest postaci ponad 30. W budowie 
naszego wido'Wiska opartego na daleko idącej 

umowności musieliśmy wprowadzić statystów-po
ruszaczy, którzy zmieniają dekoracje, dopełniają 

lalki, występują bezpośrednio na scenie tworząc 
grupę „ludzkiego tłumu", poruszają marionetka
;ni, dopełniają dekoracje, a miejscami są chórem; 
np. las statystów „wypożyczyliśmy" z sąsiadującej 
obok szkoły. 
Uczennice Liceum im. Hanki Sawickiej początko
wo zgłosiły się, bo ktoś „musiał się zgłosić", ale po 
kilku dniach jednogodzinnych prób dziewczęta 

z entuzjazmem chę.rakterystyc;;:;nym dla ich wieku 
chętnie chodziły na próby i bawiły się doskonale. 
Wśród uczenmc jeden chłopiec. 
Uczniowie biorą udział w widowisku na prawach 
konwencji teatralne:j. Wynagrodzenie za występ 
otrzymuje samorząd szkolny na cele organizacji. 
W widowisku poza tym biorą udział uczniowie 
Państwowej Szkoły Muzycznej. Pomysł zaprosze
nia uczniów ze szkoły uodził się po ostatnim pop:
&ie. Zauważyłem wtedy, że uczniowie bardziej 
przeżywają wyjście na podium, że wmontowanie 
grajka w widowisko pozwoli uczniowi na wyzwo
lenie chęci popisania się bez konwencjonalnych 
oklasków. Jednocześnie muzykowanie uczniów sta
nowi w konstrukcji widowiska element dużej 

wagi. 

Uczni owie-statyści: 

Grażyna Zawodna 
Teresa Skrzat 
Anna Capiga 
Anna Zwolska 
Grażyna Kowalczewska 
Teres.a Sikora 

Wanda Dudziewicz 
Aleksandra Widor 
Krystyna Pala 
Krystyna Oziębło 

Barbara Bednarczyk 
F'ranciszek Sobolewski Feliksa Stera 

Muzycy-statyści: 

waltornia 
trąbka 

skrzypce 
wiolonczela 
puzon 
klarnet 

Marek Łyszczasz 
Jan Budzyń 
Jerzy Kantok 
Janina Sokół 
Mieczysław Stryczak 
Roman Klas,iński 

Informacja w ostatniej chwili: 
Plakat do widowiska „Niebieski Ptak" oraz opra

cow::.nie graficzne programu powierzono 
Tadeus.zowi. Grabowskiemu 

Teatr otrzymał z Moskiewskiego Teatru MCHAT 
materiały (fotogr-afie) eraz plakat .dotyczący wysta
wienia „Niebieskiego ptaka" w-g znanej insceniza
cji tej sztuki przez Konstantego StanisławskiegC> 
w roku 1908. 


