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Osoby: 

Don K!it:hot z Manchy . MIECZYSŁAW VOIT 

Sa!Ilcho Pia!ncha . EDWARD WICHURA 

KarczmaTIZ ZYGMUNT MALAWSKI 

Karczmarka WANDA JAKUBI~SKA 

Inez, ich córka URSZULA MODRZY~SKA 

Mnliich 

Kupiec 

PedTo 

Student 

Maritmnes 

Mulnilk I 

M uilllitk II 

• EMIL KAREWICZ 

ADAM DANIEWICZ 

J ANUSZ KUBICKI 

WITOLD ZATORSKI 

DANUTA MNIEWSKA 

SŁAWOMIR MISIUREWICZ 

MARIAN STANISŁAWSIU 

Inscenizacja i reżyseria 

TADEU8Z MINC 

scenoerafia 
IWONA ZABOROWSK A 

Oprac. muzyczne 

KAROL STROMENGER 

Kier. ltteracki te~tru 

J AN KOPROWSKI 

Kier. techniCZillY 

KAZIMIERZ MltOZ 

WŁADYSŁAW SMÓLSKI 

o SWOJEJ SZTUC E 

O SOBIE 

Zycie przeciętnego czlowi\eka jest smutne i sza4"e. 
Tej szarości i iilltldy nie mogą rozprOSllyć nad
nowsr.z.e wyna.Lazki, upowsreahniające rooryWlki 
jak k.i:no, radio, telewiizja. Człowiek bowiem 
łaknie iprzeżyć osobffitych. Stąd skl-Ocruność do 
wszelkiego rodlmju ekistremów: allroholu, prz:y
gód erotyc:llilyoh, awantUJr,. W tym wszystkim 
wyżywają się raczej ;nężczyźru. Psyiehilkla kobiet 
bocd.ziej skompllilkowaina i subtelJI'la wyrywa się 
z szarości< świata rea[nego najczęściej przy po

mocy marzeń. Jednym z najpopularniejszych 
miltów o przerz.wyc~żenilu &za.rej rzeczywi5tości 

PT'ZEl'Zl wyobraźnię jest nJ·ewąt«>li'wie Do.n Kirchot. 
Dla~o uczynli!lem go postacią nraczelJilą mojej 
sz.tu!kt 

Postacią naciz.elną , gdyż bohaJterką sztukt jest 
raczej Inez. Don Kichot, mimo pozorów reali~ 

zmu, to raczej symbol niż żywy człowiek. T.re
ścią smu'kJ. - czarodlzi.ejskie przeżycia Inez, 
·wyrzJWaiLające w niej z dziecka kobiietę. ~nane 

i1 dzęste u młodych dlzieWicząt w okresie pokwi
tania zjawri5ko psyichologicm.e tz.w. „adoracji.", 
które z nJastainiem młodo.śd przechodzi w mi
łooć, z.tna1a.zlo tu - jak mi się zdaje - poe
tycką paralf.razę. 

„Zaczarowaną gospodę" inapisałem prrzed diwu
nastu lraty. Wiele już teatr.ów chciialo ją wy

sitawti~. OdstTaM:acy je tir;udlności teclm'icme. Nie 
odważył się na to nawet Leon SchliUer, który 
pierwszy ZM71!'ÓCił UJWaJgę na waritościi sceniczne 
„Zaczarowanej g<>SIPOdy". Zamiar jednak wy
stawienia sztuki w jego teatrze w Łod2i nie 
doszeda do skutku, być może z powodu ·nil.epo-



myślinej koruilUnktUTy. Jak widfilmy na odiwagę 
wystawdenia sZttuklii zdobył się dopiero dyr. 
Dejmek. Odrzlucił tylko akt III. (W calości 

sztuka była wyda.na prizeZ\ Pax w r. 1956). 
Ziresztą zoo.tała napisana pieriwotnie w dwu ak
tach, które starnowią ~mkin.iętą cal.ość. 

Od czasu „Zaczarow.anej gospody" napisałem 

już Sze['eg sz.tuk mniej w:ięcej w tym samym 
rodizaju, gdlzie irzeczywilsto.5ć łączy się ze śwfiJa,. 

tern nierealin~m. Widrwwfie telewfrzji mogli 
oglądać ina jej ekiranaiah w kwietrniru il'. 1961 
baśń wschodln.ią lI1a tematy katastroficzne 
„S?Częśl'iwy żebrak" or~z jesZJCze jedlną wersję 

o Don Kichocie {„Podróż Don Klicihota"). Do 

ni!Ch 1I1ależy np. wydana w ['" 1956 „Legenda 
o św. Aleksym" orarz wystaW1iony na pół roku 
praed wojną i;:>i1V.ezi Teatr 1Jm. Słowackiego 

w Krakowie driamait „Beniowski inra Kaimczatce". 
Pasjonują mnie tematy wojenne o martyrologi-i 
Polak.ów i żydów. Należy do nich wyl'ooniona 

na konktla.'Sie Sto.łec:llilej Rady Narodowej sztu
ka „Strach". Obeclllie pracuję nad ocamatem 
przedstaw.ilającym m!ifość Żydówki i Niemca. 

· O~ÓCZI sztuk piszę również i książki. Wydałem 
dwa tomil!d humoresek „DreWIIlliania koorula" 
i „Dziesięć nameczonych dra Kudełka". W r, 1001 
ukazał się tom mojej ~<YZY o św. Fl'anc.iszku 
z Asyżu - „Frrun.c.iszek irozdtaje słońce". Ostat
nio ZlOStała in.agi-od.zona powieść pl „Losy dlziec
k:a'', o przechowywaniym p.rzere mnde w crz.as.ie 
wojey żydowskim d:mecku i iróżnych perype
tiach z tym zwtiąmnyich,. Mrllmo grozy okreeu 
okupacyjnego jest w niej nawet SPQ['O humoru. 
W tych dni.ach książka powinna s-ię już ZIIlaleźć 

na półkach księiankich. 
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