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Kto rozpraw.ia pQIWolując się n.a autorytet, nie posługuje 

się rozumem, lecz raczej pamięcią . 

• 
Widząc, że nie mogę obrać materii o wielkiej użyteczności 
lub przyjemności, bo ludzie urodzeni przede mną 7!aorali 
dla siebie wszystkie tematy pożyteczne i konieczne, uczynię 
jak ten, który z ubóstwa ostatni przychodzi na jarmark 
i nie mogąc dostać nic illtnego, zbiera rz·eczy już przez 
innych widziane i nie przyj~te. odrzucone z powodu ich 
małej wartości. 

Ten pogardwny i odrzucony towar, pozostały po licznych 
kupcach, naładuję na me słabe zwier2".ę juczne i pójdę z nim, 
nie po miastach wielkich, lecz po W&iiach ubogich, roz.dzie
li!!Jjąc go i biorąc taką _n.agrÓdę, na jaką zasługuje rzecz, 
którą daję. 

• 
Naśladowanie rzeczy starożytnych jest chwalebniejsze niż 
naśladowanie nQIWoczesnych. 

Z pism Leonard.a da Vinci 

• 

LAURA J. Pożakowska 
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Kto nocą jeździ, temu odpocznienia 
I snu w dz.ień ci.asem trzeba, przeto wierzę, 
Ze życie wróci mi i sily świeże, 
Mój pan, po c::ziasie tak długim cierpienia. 

Zło, jak i dobro, nie trwa w równej mierre, 
Lecz często jedno w drugie się przemienia 

Michał Anioł Buon.arotti 

BOKCZIŁO 
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Karnawałowa pieśń Wawrzyńca Medyceuszia: 

Jaldiesz piękilla jest młodość 
A jednak przemija 
Kto chce być wesoły, niech będzie, 

AlboWiiem jutro jest niepewne. 

Była nia ustach całego Rzymu. Stolica świata sz.alała, plla
wila się w niesko11czonych uciechach stając się niedoścignio
nym wrrorem rozj)usty · dlia reszty Włoch i dla całego śWtiata. 
Po Juliuszu II, tym hartownym mężu wł01Skiego quattro
centa, po okresie · nieustannych v1rojen, nastała epok.a słod

kiego spokoju i rozkwitu sztuk, przypominająca złote czasy 
rzymskiego Augusta. 

Na stolicy Piotrowej zasiadł papież-schyłkowiec, papież-de

kadent, upatrujący jedyny sens i cel życia w wygodnym 
estetycznym sybarytyzmie.„ 

,.Wszelkimi sposobami odciąć bólom i troskom dostęp do 
duszy" stało się dewizą papieża, a ulubiony błazen nadworny, 
fra Mari.ano, dodawał później: „Żyjmy, ojcze święty, ponie
waż wszystko inne je-st fraszką". 

Filozofia odumierającej epoki wcieliła się w horacjuszow
skie carpe diem, a ludzie zaczęli przemieniać życie na 
nieustanny karna\Wlł. Nic to, że polityk.a zniewieściałego 

Medyceusza, r.ządy kamarylli florenckiej, symonie, zepsucie 
hier.axchil i marnotrawstwa pchały papiestwo ku prz€1paści, 

nic to, że na dalekiej północy rozlegał się stuk luterskiego 
młoijDa, a z mroku przyszłoścj wyłaniał się straszny dramat, 
tragedia ostatniego MedyceuS?Ja na zamku Sw. Anioła -
Rzym szalał, a festyny, uczty, bankiety i polowania stLły 

jednym ciągiem biorąc przykład z papieskiego, zeświecczo
nego dworu. 

(Z przedmowy Edwarda Boye do „żywotów kurtyzan" 
P. Aretino) 

Marin Drżić 

DU N DO MA ROJE 
(Rzymska Kurtyzana) 

Adaptacja - MARKO FOTEZ 
Przekbad - JAN BRZECHWA i ZYGMUNT STOBERSKI 

OSOl~Y: 

Dundo Mairoje - kupiec z Dub~nik.a 
TADEUSZ SZANIECKI 

Maro, jego syn · 
ANDRZEJ HRYDZEWICZ 

Hugo Teclesko, sz.J.achcic niemiecki 
EDWARD RĄCZKOWSKI 

Pomet, jego sługa 
WITOLD PYRKOSZ 

Popivia, sługa Maria 
FERDYNAND MATYSIK 

Bokcziło, sługa Dundo Maroje 
STANISLA W MICHALIK 

Ondardo de Augusta, ojciec Laury 
TADEUSZ LUBERADZKI 

Sadi, lichwiarz 
MICHAŁ LEKSZYCKI 

Niko - GUSTAW KRON 
Vlacho - JANUSZ MIRCZEWSKI 
Oberżyista - ZDZISLA W KLUCZNIK 
Strażnik - JAN BRZEZINSKI 
Laura, kurtyzana rzymska 

KRZESISLA W A DUBIELOWNA 
Petrunellia, jej służąca 

MARIANNA GDOWSKA 
Pere, narzeczona Mara 

W ANDA UZIEMBLO 
Powiernica ;pere 

BOGUSŁAWA CZUPRYNOWNA 
Rzecz dzieje się w Rzymie w XVI wieku. 

Reżyseria: KRYSTYNA SKUSZANKA 
Scenogr>afia: JADWIGA POżAKOWSKA 
Muzyka: JOZEF BOK 

Jedna przerwa 15 minutowa 
PREMIERA 25 LUTY 1960 ·R. 



JADWIGA POZAKOWSKA - PROJEKT DEKORACJI 



Inspicjent: Alicja Woźniak 

Sufler: ZdziJSławia Wątroba 

Oświetlenie: Ludwik Kolanowski 

Radioakustyka: Hubert BreguŁa 

Brygadier sceny: Edward Górski 

K!ier. Prac . .Krawieckiej: Feliks Koliak, Zdzisława Gajdeczko 

Kier. Prac. Perukarskiej: Henryk Jargosz 

Kier. Prac. Stolarskiej: Zygmunt Osika 

Prace malarskie: Roman Banaszewski 

Prace modelatorskie: Stanisław Siedlik 

l • 

FERE J . Pożakowska 
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MARIN DRZIC 

Marin Drzić urodził się w roku 1508, w rodzinie zubożałej 
szlachty dubrownickiej, jako 'dwunaste skolei, najmłodsze 
dziecko. Brak nam dokładnych danych o jego życiu. Wia
domo jedillak, że :ziarówno on jak i oaŁa rodzin.a grzęzła 

w stałych niedootatkiach i kłopotach pieniężnych. 

Archiwa miejskie w Dubrowniku wspominają o tym, że 

w 1526 roku Marin Drz.ić przejmuje od swego stryja 
Andrzeja kierownictwo dubrownickiego kościoba wszystkich 
Swiętych . Wydaje się, że przede wszystkim pogoń za pie
niądzem spriawila, iż Drzić zosta ł klerykiem. Jego bowiem 
temperament jak cały życiorys, nawet j•ak na owe bujne 
cz.asy, wykazują ostrą spr:z.eczność z ide.abami kapłańskiego 
powołania. Ale i dochody z pairafii Wszystkich Swiętych 

nie wiele pomogły. Właśnie w tym mniejwięcej okresie, 
z osiągnięciem przez Drzića pełnoletności, dokonuje się 

ostateczny krach finansowy jego rodziny. K•atastrofa ta 
wpływa na decyzję wy}azdu do Włoch - tymbardziej że 

Drzić otrzymuje od WŁadz Republiki jednorazowe stypen
dium n.a studia w Italii. 

Drzić studiował w Sienie. Pełnił tam nawet obowiązki 

rektora bursy studenckiej, a w roku 1542, we Florencji, wita ł 

imieniem studentów papieża Pawła III-go. Mimo to - wcią

gu s iedmiu lat - studiów nie ukończył, nie uzysk•ał też 

żadnego tytułu naukowego, ani żadnego dyplomu. Rzucił 

się n atomiast w wir renesansowego życia, którego obraz 
odbił się tak ostro i barwnie w całej jego twórczości. 

Siena była zreisztą dobrym terenem do zdobywania nieco 
przewrotnej wiedzy o życiu. Niegdyś wolne miasto-republika, 
potem miasto studenckie - słynęła ze swoich hucznych, 
plebejskich karnawałów, 11abaw, intryg, wina i innych ra
dości życia. Tu też Drzić poznał teatr sieni.eński - teatr 
pastorałek i wielce swawolnych, masowo ,grywanych siela
nek. Siedem lat pobytu w tym mieście stało się okresem 
krystaliz.acji jego clTamaturgicznego talentu. PO MET J. Pożakowska 
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Po pow;roc.ie .do rodzinnego miiasta Drzić jeszcze niejedno
krótn.ie wyrusz:ał w. granicę - m. in. do Carogrodu, w towa
rzystwie renesansowego iawanturnika, hrabiego Rogendorfa. 
Wiresroe, jako .dojrzały mę:żiczyma, Drzić angażuje się 

w walkę polityczną, spiskując przeciw oligarchii dubrow
niclciej, starając się ją obalić przy pomocy t01S~ańskiego 

księcia Cosimy. 

Wralk.a ta kończy się klęską Dr.zióa. Musi emigrować. Udaje 
się więc do Wenecji - gdzie w roku 1567 umiel'a. Tam też 
zostaje pochowany. 

• 
Swoistym pamiętnikiem tego niespokojnego życia jest teatr 
Marina Drż.icia - jego komedie, ostre, swawvlne, pełno

krwiste i goirzkie U1Ta.zem. 

W ciągu jedenastu lat powstało ich jedenaście, m. in. 
dookonałe plautowskie komedie jak „Tirena", „Skąpiec", 
„M•ande", „Arkulin" i „Nowela od Stanca". Warto wspom
nieć, że jego „Pliakiz" choć o wiele wcz.eśniej napisany, 
żywo prz,ypomina szekspirowski „Sen nocy letniej". 

Najwybitniejszym jednak utworem scenicznym Drzicia j·est 
komedia „Dundo Mairoje" (czyli „Rz,ymska lrurtyiian.a") napi
sana w 1550 roku - a więc ·na czternaście lat przed urodze
niem Szekspira i na siedemdziesiąt dwa lata przed Molie
rem. Komedia ta po śmierci autoira szybko uległa zapomnie
niu. Wznowiona jednak po czteirech stuleciach stała się 
wielkim odkryciem i najc.zEistszą pozycją repertuarową ju
gosłowiańskich teatrów, (gdzie uzyskaŁa poniad cztery ty
siące przedstawień) - stała się też odkryciem dla scen 
Piaryż.a, Wiednia, Leningradu, MO!Skwy, Pragi i wielu innych 
m.Last europejskich. „Dundo Maroje" jest bowiem jednym 
z najciekawszych dokumentów renesansowego śmiechu 
i drwiny, renesansowej zabawy w teatr, zabawy śmiesznej 
kpiącej i goirzkiiej. Jest też dokumentem wielkiego talentu 
Drziciia - jednego z tych, którzy sobą zapowiedzieli epokę 
Szekspira i Moliera w europejskim teatrz.e. 

Zygmunt Stoberski 

, 

W REPERTUARZE TEATRU: 

JOHN STEINBECK 

„MYSZY I LUDZIE" 

JULIUSZ SŁOWACKI 

„SEN SREBRNY SALOMEI" 

FRIEDRICH DURRENMATT 

„ROMULUS WIELKI" 

MARIN DRZIC 

„DUNDO MAROJE" 

W PRZYGOTOWANIU: 

ZBIGNIEW NIEMCZYKOWSKI 

„RAKIETA ALFA I" 

(PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI I MŁODZIEZY) 

AJSCHYLOS 

„ORESTEJA" 



NOWOHUCKA DRUKARNIA PRZEMYSŁU TERENOWEGO 
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ZE ZBIORÓW 
JERZEG -, 11N,OSZEW\CIA 

VI' ARSZA W A. 

Cena zł 3,-


