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WYDANY Z OKAZJI 

PREMIERY 

„SNU NOCY LETNIEJ " 

INAUGURACJI SEZONU 

I 200 LECIA 

SCENY NARODOWEJ 

S H A K E S P E A R E 
SONET CLV 

Królestwo moje było z tego śwfata, 
Więc dzisiaj na kształt zbitego zwierciadła 
Ustokrotnione odbija widziadła 
Króla i Błazna, Skazańca i Kata. 

Gdy na komedie nasze i dramata 
Jak groźnej chmury cień kurtyna spadła, 
Znieruchomiały zegarów wahadła 
I czas zatrzymał się u kresu lata. 

N a próżno teraz w jesiennej zawiei 
szukać nadziei, pomocy i schronu. 
Odnajdziesz krzesło skrwawionego tronu 
Siad stóp na piasku cmentarnej alei. 

Opustoszały cokół Galatei 
I kwiaty zwiędłe u brzegów A von u. 

Antoni Słonimski 
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OWIE ŚC IE 

N A R O 

L A T 

D O 

S C E N Y 

W E J 

19 listopada 1765 roku premiera nieświetnej 
przecież komedii Józefa Bielawskiego „Natręci" 
otworzyła pierwszy w Polsce teatr pub I i cz
n y. inaUJgurując tym samym pełne chwały 
dzieje Sceny Narodowej. 

Spójrzmy wstecz. Piękny jest bilans tych dwu
stu lat. Przebogate nasze tradycje. Był Teatr 
kużnią świadomości społecznej. Był też orężem 
w walce z rusyfikatorskimi i germaniz9cyjnymi 
tendencjami zaborców. Stał Teatr zawsze w 
pierwszej linii walki o nowe treści ideowe i ar
tystyczne. Teatr jednak to przede wszystkim 
dziesiątki wielkich nazwisk. Setki ludzi, którzy 
Go tworzyli . Piękny hołd oddał im przed Iaty 
dwudziestu Stefan Jaracz. w liście zwa:nyrn 
dziś jego artystycznym testamentem. 

„Niech mi tu jeszcze, na koniec, wolno będzie 
złożyć hołd tym wszystkim, którzyście odd9li 
talent swój i pracę, aby coś posunąć w ciężkim 
pochodzie Teatru w Polsce. A więc z przeszłoś
ci Tobie, Wojciechu Bogusł:iwski, któryś odwa
lił pracę nad fundamentami i nawet wam dwaj 
galicyjscy pankowie hrabio Skarbku i Kożmia
nie, którzy choć traktowaliście swe teatry jak fol
warki, ale żądaliście smaku artystycznego od 
swych aktorów. I Wam, falango świetnych ta
lentów, którzy stworzyliście wie!ką legendę 
Pierwszej Polskiej Sceny! - Czy wiecie, że 
największe fenomeny aktorskie tego okresu, 
Żółkowski i Modrzejewska byli ludżmi wielkiej 
pracy? Kiedy papa Żółkowski zabierał się do 
opracowania roli, wyrzucał okrutnik całą ro
dzinę na ulicę. Do takiej to najważniejszej czyn
ności przystępował. A Modrzejewska gryzła tek
sty swych heroin całymi nocami, aby być nie
zależną od suflera i mówić bezbłędnie tekst. 

A teraz z moich współczesnych - kłaniam 
się Wam: Tobie trzeci galicyjski panku: Pawli
kowski, który puszczałeś majątek żeby odświe
żyć ówczesny teatr, i Tobie Wielki Stanisławie 
Wyspiański, który pierwszy tworzyłeś ideologię 
teatru i przypomniałeś aktorowi polskiemu, ja
kie jest jego przeznaczenie. I Tobie, Józefie 

Kotarbiński, za próby stworzenia Wielkiego 
Repertuaru. I Tobie, Kazimierzu Kamiński, 
pierwszy odkrywco i fanatyku rzemiosła ak
torskiego. I Tobie Stanisławo Wysocka, coś 
umiała połączyć godność kobiety z godnością 
artystki. I Tobie, Niezmordowany Stary Solski, 
pierwszy techniku reżyserski. I Tobie Fantasto 
Zelwerowiczu, nauczycielu i przyjacielu mło
dzieży - i Tobie Juliuszu Osterwo, pionierze 
zespołowego teatru i nowych metod pracy -
przezwyciężaczu starej, paskudnej obyczajowoś
ci teatralnej, twórco zapomnianej przez aktor
stwo Reduty, i Tobie Schillerze, wspaniały 
i śmiały inscenizatorze, i wreszcie podaję Ci 
rękę Arnoldzie Szyfmanie, dawny adwersarzu, 
za to, że miałeś szczerą ambicję stworzenia w 
Polsce na swój sposób pojętego Europejskiego 
Teatru". 
Cóż do przedśmiertnych wyznań artysty do

dać można? Chyba tylko jedno jeszcze jaśnie
jące najszczerszym blaskiem nazwisko - Ste
fan Jaracz. 

A także to, że od pierwszych dni polskiego 
Teatru jego najświetniejsze sukcesy wiązały się 
nierozerwalnie z nazwiskiem Szekspira. I dla
tego dwusetną rocznicę Sceny Narodowej, zbie
gającą się z pierwszą rocznicą naszej działal
ności, czcimy pierwszą wałbrzyską inscenizacją 
sztuki Szekspira. 

Zespół 
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Swiat 

1551 „ De republica emen
danda" Frycza Mo
drzewskiego 

1552 „Historia powszechna 
Indii" Las Casasa 

1558 „Wizerunek własny 
żywota człowieka po-

Anglia 

czciwego" Reja 1559 Koronacja Elżbiety I 
1064 Umarł Michał Anioł 1564 23 kwietnia urodził się 

Wiliam Szekspir 

1572 Noc świętego Bartło
mieja w Paryżu (rzeź 

1570 

hugonotów) 1576 

Pius V ekskomunikuje 
Elżbietę. Burmistrz 
Londynu wydaje za
kaz przedstawień te
atralnych w City 

Burbage buduje pier
wszy teatr w Londy
nie 

1577 Podróż dookoła świa 
ta Drake'a i złupienie 
po drodze osad hisz
pańskich w Chile i w 
Peru 

1578 Wystawienie w Jazdo
wie pod Warszawą 
„Odprawy posłów 
greckich" Kochanow-
skiego 1579 Przekład Northa „ży-

1580 „Próby" (ks. I i II) 
Montaigne'a; „Jerozo-
lima wyzwolona" Tas-
sa. Hiszpania opano-

wotów" Plutarcha 

wuje Brazylię 1586 Wystawienie „Trage-

1599 Biblia Wujka 
1600 Giordano Bruno spa

lony na stosie w Rzy
mie z wyroku inkwi
zycji 

dii hiszpańskiej" Ky
de'a 

1587 Scięcie Marii Stuart 
1588 Zagłada Niezwyciężo

nej Armady „Faust" 
Marlowe' a 

1592 „Król Ryszard III" 
1593 Smierć Marlowe'a 
1594 „Romeo i Julia" 
1596 „Sen nocy letniej" 
1597 „Eseje" Bacona. Zam-

knięcie teatrów Lon
dyńskich i uwięzienie 
Ben Jansona 

1598 Wybudowanie i ot
warcie teatru „The 
Globe" 

Swiat 

1605 „ Don Kichot" Cer 
vantesa (część I) 

1606 Urodził się Corneille 

1610 „Siderus nun tis" Ga
lileusza 

Anglia 

1601 Spisek Essexa. 7 lu te
go teatr „The Globe "• 
wystawia „Rysza rda 
II". 25 lu tego ścięcie 
Essexa. Krwawe stłu
mienie powstania w 
Holandii 

1603 Smierć Elżbiety, ko
ronacja Jakuba I 

1605 „Król Lear" i „Mak
bet". Spisek pr ocho
wy . „Volpone" Ben 
Jonsona 

1608 „Koriolan" 

1611 Komedianci angielscy 1611 
w warszawie. W re
pertuarze ich były 
prawdopodobnie sztu-

,,A utoryzowany'' 
przekład Biblii 

ki Szekspira 1612 „ Burza"', Szekspir po
wraca do Stratfordu 

1616 Umiera Cervantes 

1618 Potępienie systemu 
Kopernika przez Koś
ciół. Początek wojny 
trzydziestoletniej. 
„Owcze źródło" 
Lope de Vegi 

1622 Urodził się Moliere 

1613 Pożar teatru „The 
Globe" 

1616 23 kwietnia umiera 
Wiliam Szekspir 

(z książki Jana Kotta „Szkice o Szekspirze") 
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O „Ś N I E N OC Y LET N IE J" Pl 5 A LI •.• 

Jan Kott 

P
rzy wszystkich pozorach prostoty, łat
wości i nieskomplikowania „Sen nocy 
letniej" jest w istocie jedną z najtrud
niejszych komedii szekspirowskich, gwał
townie skontrastowaną, łączącą w sobie 
z genialną i młodzieńczą beztroską naj

bardziej różnorodne elementy. Był to najpraw
dopodobniej w pierwszym zamyśle napisany 
weselny balet na uroczyste dworskie zaślubiny. 
Stąd w pierwszym akcie owa uroczysta i szty
wna para książęcych narzeczonych. Nazwał ich 
Szekspir Tezeuszem i Hipolitą i z całą niefra
sobliwością umieścił w Atenach. Ale to tylko 
gest, aby prolog sztuki wyszedł bardziej okaza
le. Ateny, podobnie jak Iliria, to jedna z nazw 
elżbietańskiej Anglii, to nawet nie klasyczny 
kostium jak u Racine'a. Grecka królowa Ama
zonek, Hipolita, dopiero co przestała być na
łożnicą króla elfów, a Tezeusz miał miłosne 
konszachty z Tytanią. 

Ale to dopiero początek dziwnego pomiesza
nia materii, to tylko ramy dla całej komedii. 
Bo oto już od pierwszych scen zaczyna się wiel
ka historia miłosna. Dwie pary, ale w nich peł
nia wszystkich uczuć. Pasja i trwoga, wstyd 
i namiętność, zaczadzenie miłosne i nagłe wy
buchy nienawiści; cała poezja miłości wygrana 
od razu w najwyższych tonach, w gwałtownym 
jak zawsze u Szekspira spiętrzeniu uczuć, nie 
tracąca ani chwili, ani jednej linijki wiersza 
na prz~·gotowanie wybuchu, na podprowadzenie 
psychologicz.ne. na drobne uprawdopodobnienia. 
Oto drugi element dzieła: realistyczna prawda 
o renesansowych kochankach. 

Trzeci element komedii jest zupełnie , z innej 
beczki. Coraz dalej jesteśmy od Aten. Na sce
nę wprowadza Szekspir aktorską trupę londyń
skich rzemieślników, z którvch sztuki wnósł. 
i którym tyle zawdzięczał. Wielka poezji mi
łosna ustępuje grubym i tłustym żartom. Ale 
wielki mistrz nie tylko szydzi i naśmiewa się 
ze swoich poprzedników. Dobrze wie, że naiw
nie odegrana przez trupę pana Pigwy „Najża
łośniejsza komedia i najokrutniejsza śmierć 
Pyrama i Tyzbe" jest może okrutniejsza, bo 

bardziej okrutna od dziejów Lizandra i . Hermii, 
Heleny i Demetriusza. Szekspir ma wiele czu
łości dla tej prostackiej trupy, wie, że bawiła 
ona krawców, cieśli i kotlarzy, tworzących naj
wierniejszą publiczność teatru „Pod Kulą Ziem
ską". 

Wszystko to nie jest jednak snem nocy let
niej. Arcydzieło powstaje dopiero wtedy, kiedy 
w noc świętojańską spotykają się w lesie re
nesansowi kochankowie, król i królowa elfów, 
Puk, rusałka i cała trupa pana Pigwy. Ale 
czymże jest ten las zaczarowany? 

„Sen nocy letniej" dzieje się w tym samym 
Ardeńskim Lesie, dokąd chronią się kochanko
wie, wygnany władca i Jakub filozof z „Jak 
wam się podoba". Las w twórczości młodego 
Szekspira odgrywa szczególną rolę. Jest wielką 
metaforą, którą przeciwstawia Szekspir rozkła
dającemu się feudalnemu porządkowi, jest rze
czywistym lasem, w którym jeszcze nie tak daw
no Robin Hood polował wraz ze swoimi towarzy
szami, jest wreszcie wybranym miejscem, w 
którym na krótką chwilę Szekspir ucieleśnił 
swoje marzenie o harmonii i pełni życia. 

W każdej ze sztuk Szekspira inne elementy 
ideowe i artystyczne „lasu" występują ze szcze
gólną ostrością, ale we wszystkich „las" łączy 
w sobie ludowe, antyfeudalne tradycje swo
bodnego życia zbójców i renesansowe marzenie 
o humanistycznej harmonii. Bez głębokiego zro
zumienia owej podwójnej wymowy „lasu" musi 
zawsze nastąpić trywializacja „Snu nocy let
niej" i „Jak wam się podoba". 

W noc świętojańską święcono w Anglii pa
mięć Robin Hooda. Mały skrzat, Puk, Robin
Dobry Koleżka, wyrasta z fantazji angielskiego 
ludu. Z greckich bóstw i boginek w tym śnie 
nocy letniej nie spotykamy ani jednego. Puk 
złośliwie przyprawia oślą głowę panu Spodko
wi i wielkie zamieszanie wprowadza między 
kochanków, ale Puk i pan Spodek i nawet ko
chankowie mimo greckich imion należą do jed
nej ludowej angielskiej rodziny. Tak jak do 
jednej nadgoplańskiej rodziny wyczarowanej 
fantazją Słowackiego, choć o wiele mniej niż 
u Szekspira autentycznie ludowej, należą Gra
biec, Goplana, Skierka. 
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Zaślubiny królewskich kochanków są ramą, 

prologiem i epilogiem. Parodia jest tutaj bar
dzo cienka, ledwo dostrzegalna; parodia dwor
skich ceremonii i dworskiego teatru. Na zasa
dzie wielkiego kontrastu jarmarczny teatr rze
mieślników londyńskich czy stratfordzkich 
wprowadzony jest do tych umownych Aten. 
Teatr autentyczny, prawdziwy, przedszekspi
rowski. Ale teatr ten wprowadzony jest nie 
tylko dla wielkiej zabawy. Jak w „Hamlecie", 
teatr w teatrze jest tylko jednym ze zwiercia
deł głównego teatru. ( ... ) 

Trzecim zwierciadłem tej komedii o miłosnym 
szale jest sprawa Oberona i Tytanii. Tylko w 
dwóch sztukach Szekspir stwory wprowadził 
na scenę . W „Burzy" i w „śnie nocy letniej" . 
Tylko w aw6ch szekspirowskich sztukach zegar 
tak ściśle odmierza czas: w „śnie" i w „Burzy". 
W „Burzy" hist_oria świata rozgrywa się w ci~
gu trzech god.zm. Potem wszystko zaczyna się 
znowu od początku. Każda z postaci przeszła 
przez prób~ szaleństwa i jest mądrzejsza o do
świadczenie. Tutaj szaleństwo trwa całą czerw
cową noc. Potem jest świt, wszyscy się budzą, 
śnili c:oś dziwnego i strasznego. Nie chcą pa
miętać o swoich snach. Wstydzą się nocy. 

„Sen nocy letniej" jest komedią. „Burza też 
była współcześnie uznana za komedię. „Sen" 
jest zapowiedzią „Burzy", ale napisany jest w 
innej tonacji: jeśli „Burza" jest w dur, „Sen" 
jest w moll. Książę jest dobrotliwy i wyrozu
miały, ojciec Hermii daje się przebłagać, Hy
men wieńczy trzy szczęśliwe pary. Tak jest w 
epilogu. Ale w prologu ojciec żąda kary śmierci 
dla córki, która wbrew jego woli wybrała uko
chanego, kochankowie uciekają do lasu. Hermia 
kocha Lizandra. Demetriusz szaleje za Hermią . 
Helena jest nieprzytomna z miłości do Deme
triusza. Świat jest okrutny i nierozumny zara
zem, okrutny w swoich prawach, szydzący z 
uczuć. Ale sama miłość jest także szalona ( ... ) 

Tytania jest wiotka, czuła i liryczna. Budzi 
się w nocy , widzi przed sobą gbura z głową os
ła. Tej nocy rzuci dla niego wszystko. Ona o 
takim kochanku marzyła . Tylko nigdy, nawet 
przed sobą, nie chciała się do tego przyznać. 
I rano będzie chciała jak najprędzej zapomnieć. 
Tytania, która pieści maszkarę o oślej głowie, 
bliska jest okrutnym wizjom Boscha. A jed
nocześnie ma w sobie coś z wielkiej groteski 
nadrealistów. W tych majakach snu nocy let
niej jest jakaś odkrywcza i prekursorska zapo
wiedź psychologii głębi i podświadomości. 
W gwałtownych kontrastach miłosnej poezji, w 
wielkim obrazie miłosnego szaleństwa Szekspir 
jest najbardziej renesansowy i jednocześnie 
najbardziej współczesny. I tutaj należy szukać 
prawdziwej współczesności Szekspira. Gorzkiej, 
ale bardzo ludzkiej . 

(„Szkice o Szekspirze", PIW 1961) 
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Wojciech Natanson 

Pozory zdają się świadczyć przeciw zacnym 
rzemieślnikom ateńskim, wśród których Spodek 
wodzi rej. Są nieuczeni i naiwni. Podejmują się 
zadań artystycznych, które przerastają ich moż
liwości. I dlatego w niejednym przedstawieniu 
„Snu" dźwigają na sobie ciężar smagającego 
ich komizmu. A wśród niemądrych rzemieślni
ków tkacz Spodek zdaje się dzierżyć palmę 
pierwszeństwa, jest arcygłupcem wśród głupców. 

Rychło opadną nas jednak wątpliwości. Spo
dek jest przez swoich kolegów uważany za naj 
lepszego odtwórcę roli sentymentalnego ko
chanka. „W całych Atenach nie ma człowieka, 
który by tak przedstawiał Pirama jak on'', mó
wi cieśla Pigwa w scenie II aktu IV. A mie
chownik Duda dodaje: „Mówiąc po prostu, to 
gość z najlepszym dowcipem między ateńskimi 
rzemieślnikami". I znów dodaje Pigwa: „A tak! 
I najokazalsza postać, a co do słodyczy głosu, 
to prawdziwy fenomen". 

Rzemieślnicy szekspirowscy nie znają się na 
literaturze. Ale o „warunkach zewnętrznych" 
decydują rozsądnie i nie bez racji. ( ... ) Szekspir 
nie śmieje się ze starych, słabych, upośledzo
nych, z tych co przegrywają walkę ; źródłem 
zabawy czyni najbardziej triumfalną i słoneczną 
młodość; zgodne z naturą grawitowanie mło
dych serc. Hermia i Helena, Lizander i Deme
triusz są w tej komedii w inny sposób, ale 
równie zabawni jak Spodek, Pigwa i ich to
warzysze. Tylko, że ich komizm w szekspirow
skiej chemii poetyckiej wcale nie rozpuszcza, 
nie zdziera uroku poezji. Można więc śmiało 
powiedzieć, że owe ośle uszy biednego Spodka 
nie są wcale ciosem satyrycznym, wymierzonym 
przeciw godności ludzkiej. Wydają się raczej 
skrótem komediowym całego erotycznego kon
tredansu ( ... ) pary miłosne schodzą się i roz
chodzą; młoda dziewczyna, słuchając bicia wła
snego serca, prosi ukochanego, by nie kładł się 
za blisko niej na murawie. (. .. ) 

W akcie V „Snu nocy letniej" poeta ustami 
Tezeusza sam wzywa do pobłażliwości dla ateń
skich rzemieślników - amatorów: 

„ Wszak niezdarności miło jest pobłażać 
Intencji dobrej szukać a nie błędów" 

Dziecinna radość z jaką ateńscy rzemieślnic~· 

przygotowują swe \Vidowisko, jest zjawi. kiem 
nie tylko zabawn~·m, ale i uroczym. Nieporad
ność z jaką zabierają się do grania, nie umie.i
sza ich w oczach poety i nie powinna µoniżac 

w naszych. 

(„Szkice teatralne", Wyd. Lit 1955) 
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Edward Csato 

Przeczytałem świeżo „Sen nocy letniej". Jest 
to szczególne dzieło, któremu podobnych nie da 
się znależć łatwo w dramaturgii światowej. Nie 
twierdzę przez to, że jest to najlepsze ze wszy
stki.ego, co napisano; nie wiem zresztą, co by 
takie określenie miało znaczyć, Wiem za to na 
pewno, że jest osobliwe, i że ta osobliwość jest 
wyłączną własnością Szekspira. On sam obja
wia ją jeszcze w niektórycłf innych swoich 
utworach, inni nie okazują jej wcale. 

„Sen nocy letniej" jest sztuką o przyrodzie, 
o naturze. Drugi podobny utwór każdy potrafi 
wymienić z łatwością: będzie to również szek
spirowska „Burza". Ale już przy próbie nazwa
nia trzeciego pojawia się zakłopotanie, z któ
rym tak łatwo nie damy sobie rady: istotnie, 
gdzież jest ten trzeci i czwarty? - Nie wiem, 
nie pamiętam; takich nie ma, poza reminis
cencjami... z Szekspira. (Pomijam tu świadomie 
utwory, które - jak „Niebieski ptak" Maeter
lincka - stanowią nie wyraz poczucia zwiazku 
człowieka z przyrodą, lecz wynik spekuiacji 
filozoficznych, jak np. o „duszy świata", „duszy 
przedmiotów" itp.). („.) 

.„w „śnie nocy letniej" natura nie jest obo
jętnym czy nawet lirycznie nastrajającym kraj
obrazem. Nie sprawy ludzkie na tle przyrody 
dzieją się w tym utworze, ale sprawy pomię
dzy przyrodą a człowiekiem. Z głębi srebrzystej 
nocy wyłanają się siły niespodziewane i zwod
nicze, aby igrać z ludzką wolą, oszukiwać roz
sądek, plątać najrzetelniejsze zamiary, zmuszać 
do gonitwy za miłością, która nie jest prawdą 
ale jest rozkoszą, więc jej nie szuka. Te siły 
są na scenie żywe. Działają, zwyciężają i tylko 
ich dobrotliwej wyrozumiałości zawdzięczać na
leży, że sprawy ludzkie znajdują rozwiązanie 
łagodne i przyjemne. („.) 

W „śnie nocy letniej" natura panuje niepo
dzielnie nad człowiekiem. Opanowuje jego wy~ 
obraźnię, prowadzi go „przez wzgórza rozłogi, 
przez krzaki, przez głogi, przez płoty, ogrody i og
nie, i wody" - jak sama chce. Nie jest to jednak 
cała prawda o stosunku między człowiekiem 
i przyrodą. Jej uzupełnieniem - a może raczej 
rozwinięciem bardziej filozoficznym i wyważo
nym - będzie „Burza". Tam również natura 

wystąpi jako jeden z głównych bohaterów ak
cji scenicznej, rozdzielony na postacie wzniosłe, 
to znów pokraczne. Ludzie kroczą przez las cza
rodziejski, rozdźwięczany głosami, które wabią 
i przerażają. 

Wszyscy idziemy przez ów las grupkami, za
gadani o swoich sprawach i przez to tylko bar
dzo rzadko i z daleka dochodzą do nas jego gło
sy. Dobrym prawem dramatu jest skupienie 
całej uwagi na naszych własnych rozmowach 
i bynajmniej nie odważymy się żądać zaniecha
nia tej utrwalonej praktyki. A jednak jest coś 
pocieszającego w myśli, że mieliśmy także 
i Szekspira. 

(„O Prometeuszu ciuchach", Czyt. 1959) 
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O PIĘCIU INSCENIZACJACH 

„S N U N O C Y L E T N I E J" 

Maxa Reinhardta - Berlin 1905 

N
a plastycznie wykonanych brzozowych 
pniach migotało księżycowe światło, 
niepostrzeżenie przewijały się w nim 
roje rusałek, chochliki wyrastały 
z drzew i kamieni. W noc poślubną 
Tytanii scena wraz z całym orszakiem 

zaczyna się obracać - sceniczne nowatorstwo 
sceny obrotowej doczekało się po raz pierw
szy demonstracji. Berlińczycy szeptali sobie do 
ucha: „O dziesiątej kręci się las".( ... ) Cały spek
takl błyskał setką pomysłów poetyckiej fan
tazji i swawolnego humoru. 

(Juliusz Bab „Teatr Wspólcz.", PIW 1959) 

Reinhardt nie szczędził niczego: dał najzna
komitszą obsadę artystyczną, najkosztowniejszy 
aparat sceniczny, który olśniewał nieznanym 
dotychczas bogactwem. Z punktu widzenia dzi
siejszej teatrologii można mieć zastrzeżenia co 
do daleko posuniętego naturalizmu szaty sce
nicznej, nie ulega jednak kwestii, że trzydzieś
ci lat temu był to czyn epokowy. ( ... ) Scena 
kręciła się w oczach widzów, z nowych apara
tów projekcyjnych lalo się światło, a drzewa 
były prawdziwe. ( ... ) Aktorom wolno było opie
rać się o drzewa lub biegać wśród nich bez 
obawy, że zaczną fruwać i dygotać malowa
nymi profilami. 

(Ryszard Ordyński „Z mojej wlóczęgi", 
Wyd. Lit. 1956) 

Wilama Horzycy - Poznań 1948 

Za to mamy w „śnie" pokrewne zresztą na
warstwienie: polskiego teatru monumentalnego. 
Ono to jednoczy i spaja wszystkie inne pokła
dy koncepcji. ( ... ) Jeden zaś element zawdzię
cza mu nawet bezpośrednio, bodaj że z pols
kości i silnie akcentowanej narodowości nasze
go stylu monumentalnego, z wyspiańsko-mickie
wiczowskiego rodowodu, wyrosła myśl przerzu
cenia kostiumem świata elfów z Oberonem, Ty
tanią i Pukiem na czele w krąg mitologii sło-

wiańskiej - najciekawszy i niezwykle cenny 
chwyt przedstawienia Horzycy. Bo przecież ca
ły ten świat był dla Szekspira i jego widowni 
jak dla Mickiewicza świtezianka. Tytania i Obe
ron w prostych słowiańskich strojach z jedno
barwnej srebrzystej lamy, Puk w łapciach i ko
żuszku i ' z konopiastą czupryną wiejskiego 
chłopaka - stają się dla nas nagle bliscy zro
zumiali i żywi. Z obojętnej egzotyki pr~ywo
dzącej nienajlepsze skojarzenia z Wagnerem, 
prz~kształcają się na powrót w to, czym kiedyś 
byli: w starą ludową baśń. Baśń obrzędową, 
baśń Godów. 

(Konstanty Puzyna „To co teatralne", 
WAF 1960) 

Bronisława Dąbrowskiego -'- Kraków 1948 

Aby zrodzić teatr Dąbrowskiego widowisko 
wagantowskie przeliftrowane został~ przez dzie
więtnastowieczną mieszczańską operę. Wyraźne 
jej relikty mamy w przedstawieniu krakow
skim: nacisk na wystawę, na balet; brak obaw 
przed przeładowaniem, nadmiarem; pewna ope
rowość efektów świetlnych i akustycznych, wi
doczna między innymi w błyskawicach rozświe
tlających scenę, kiedy żądni walki rywale po
szukują się w gąszczach leśnych. W przedsta
wieniu festiwalowym były jeszcze ognie sztucz
ne, k_tórymi z hukiem strzelał balet, w którymś 
z koncowych obrazów. „Typowy chwyt music
hallu" - napisał o tym recenzent „Życia War
szawy" - „I po co - dorzuca jeszcze - ten 
żywy pies towarzyszący Księżycowi i chwyta
jący za ogon Lwa? Przecież to już po prostu 
cyrk". Epitet jest zapewne przesadny, ale są
dząc choćby z kucyka, paradującego po scenie 
w „Owczym źródle", przyznać trzeba, że Dą
browski lubi zwierzęta". 

(Konstanty Puzyna „To co teatralne'', 
WAF 1960) 

Wilama Horzycy - Wrocław 1953 

Z „ateńskiego" założenia Horzycy wypływają 
dalsze konsekwencje. W ludowym staroangiel
skim lesie renesansowi kochankowie nosić bę-
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dą stro je greckich hoplitów, a londyńs cy r ze
mieślnicy greckie chlamidy. I znow u nie jest to 
spr awa tylko dekoracji i kostiumów. Ko stium 
wyznacz3 gesty. Sklasycyzowani koch ankowie 
będą patety cznie wyciągać ręce, będą w wiel
kich miłosnych scenach zimnymi, recytującymi 

fi gurami. („ .) W dr ugim akcie zaczęła się smut
na wiedeń sk a opera, której nawet biedny Puk 
nie mógł rozweseli ć . Oberon w .k sięży cowej 

zbroi i Tytania z „zatopionego jeziora" ponuro 
i dostojnie chodzili tam i nazad, w górę i w 
dół po schodach. Z nocy świętojańskiej zostało 
tylko księżycowe światło reflektorów, nudne 
i nieustępliwe przez trzy długie akty. 

(Jan Kott „Szkice o Szekspirze", 
PIW 1961) 

Aleksandra Ba rdiniego - Warszawa 1959 

„Hamleta" grano we frakach. Była to intelek
tualna prowokacja i próba udowodnienia, że 
„Hamlet" jest wieczny. „Hamleta" można za
grać w dilinsach. („.) Ale „Snu nocy letniej" nie 
da się pokazać ani na zasadzie kabaretu ani 
parodii. Bo w „Śnie nocy letniej" już jest i ka
baret i parodia. („.) Widownia jest jeszcze w 
światłach, na scenę wciska się Puk, podnosi 
kurtynę. Pisk i wielkie zamieszanie. Nic jesz
cze nie jest gotowe, aktorzy kończą się charak
teryzować, biegną przerażeni maszyniści, wy
wracają się zaskoc:;;one dziewczęta w trykotach . 
Stoją jakieś drzwi, które prowadzą do nikąd. 
Puk pomaga zawiesić kawał płótna z fragmen
tem greckiego pałacu. Wnoszą fotel, wchodzi 
Tezeusz w koronie i królowa amazonek w cie
lis tych trykotach i turniurze. Na środku sceny 
s toi wieszak. Robi się bardzo wesoło. Trochę 
kulisy teatru, trochę studencki wspólny pokój . 
Rodzice wyjechali, można się zabawić w prze
bierankę i jasełka. Puk będzie reżyserem tej 
zabawy. Już chwytamy pomysł Bardiniego. Bę
dzie to współczesna komedia dell'arte. Już przy
szli goście. Wprost z STS-u lub „Largaktilu". 
Lizander i Demetriusz są w farmer kach i ko
lorowych koszulach„. 

(Jan Kott „Szkice o Szekspirze", 
PIW 1961) 
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SZEKSPIR I CHRYZANTEMY 

Kiedy nocą odpływał okręt do Arabii, 
od fajerwerków huczną, a od bólu niemą 
długo jeszcze z pokładu twoje oko wabił 
lunatyczny kochanek z białą chryzantemą. 

Nie wierz temu kwiatowi: kochanek cię zdradza, 
„prądem rzek obojętnych niesion w ujścia stronę" -
choć zielone twe oczy i usta czerwone, 
jak nad tobą jest jego, nad nim inna władza. 

Morze jest teatr z wody i na tym teatrze 
pójdzie grać swoją sztukę pośród trąb Szekspira 
ty jesteś taka mała, ty jesteś jak lira -
jego śladów na piasku żaden wichr nie zatrze. 

Nie wierz mu: on jest wściekłym kochankiem 
Rimbaudów, 

tyś jest sercem zgubionym na plaży pochyłej; 
jego oczy są straszne, twoje - tylko miłe -
on - to posąg i duma i klęska narodów. 

Nie płacz, przestań! bo przyjdą jeszcze cięższe noce -
. wszak miłość jest cierpieniem, nie fraszką jałową. 
Dosyć, kiedy smakując zamorskie owoce, 
usta sobie przypomni, soczystsze nad owoc. 

K. I. Gałczyński 

22 

Projekty kostiumów 
W ANDA CZA PLANKA 
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8 LANSUJEMY S E Z O N 

Fakty ... 

Premier - 7 

Przedstawień - 285 w tym w Wałbrzychu 170 

Widzów - 100,682 w tym w Wałbrzychu 49 ,659 

Aleksander Fredro - „Zemsta" 

Reżys. - Bronisław Orlicz 

Scenografia - Wanda Czaplanka 

Opracowanie muzyczne - Janusz Koziorowski 

Premiera - 23 listopada 196~ r . 

Przedstawień - 94 

Widzów - 36.9~5 

w Wałbrzychu 

w Wałbrzychu 

52 

15.275 

Włodzimierz Perzyński - „Szczęście Frania" 

Reżyseria - Zbigniew Bessert 

Scenografia - Wanda Czaplanka 

Premiera - 24 listopada 1964 r. 

Przedstawień - 50 

Widzów - 15.255 

w Wałbrzychu - 24 

w Wałbrzychu - 7.237 

J. B. Moliere - „Lekarz mimo woli" 

(„Le medecin malgre lui") 

Przekład - T . Boy-Żeleński 

Reżyseria - Zbigniew Bessert 

Scenografia - Wanda Czaplanka 

Premiera - 31 grudnia 1964 r. 

Przedstawień - 40 

Widzów - 14.336 

w Wałbrzychu 

w Wałbrzychu 

26 

8.456 

Leon Kruczkowski - „Odwety" 

Reżyseria - Bronisław Orlicz 

Scenografia - Wanda Czaplanka 

Premiera 

Przedstawień - 63 

Widzów - 23.620 

2 marca 1965 r. 

w Wałbrzychu 

w Wałbrzychu 

Jerzy Szaniawski - „Dwa teatry" 

Reżyseria - Bronisław Orlicz 

Scenografia - Zbigniew Wi<;ckowski 

Premiera 

Przedstawień - 23 

Widzów - 7.226 

27 marca 1965 r. 

w Wałbrzychu 

w Wałbrzychu 

Bohdan Drozdowski - „ Kondukt" 

Reżyseria - Zbigniew Bessert 

33 

10.780 

19 

5.211 

Scenografia - Zbigniew Więckowski 

Opracowanie muzyczne - Janusz Koziorowski 

Premiera 

Przedstawień - 14 

Widzów - 2.800 

26 czerwca 1965 r . 

w Wałbrzychu 

w Wałbrzychu 

lJ 

2.JOO 

Oscar Wilde - „Brat marnotrawny" 

(.,The importance of Being Earnest") 

Przekład - Cecylia Wojewoda 

Reżyseria - Zbigniew Bessert 

Scenografia - Wanda Czaplanka 

Premiera - 31 sierpnia 1965 r. 

Przedstawień -

Widzów - 360 

w Wałbrzychu 

w Wałbrzychu 360 

(stan na dzień 31 sierpnia 1965 roku) 
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... i k o m e n t a r z e 

Z listów Jerzego Szaniawskiego 

„Dziękuję pięknie za miłą wiadomość o pracy 
nad „Dwoma teatrami" Zespołu Teatru w Wał
brzychu i jak widzę z listu serdecznego usto
sunkowania się do tej sztuki. W tej chwili nie 
mam żadnej fotografii swojej, ale napiszę do 
fotografa z poleceniem aby mi nadesłał odbitkę". 

Zegrzynek , 20 lutego 1965 r. 

„Najserdeczniej dziękując za tak piękne i cie
kawe projekty do „Dwóch teatrów" przesyłamy 
jak najlepsze pozdrowienia. Żona mając kon
takty z teatrami Polonii Amerykańskiej, Au
stralijskiej i innych gdzie grają nasze sztuki 
Polacy pragnie przesłać śliczne z Polski Panów 
programy. Proszę o przesłanie kilku„.". 

Zegrzynek, 23 kwietnia 1965 r. 

Z prasy 

„Na koniec najbardziej uroczysty moment: 
oto mgr Zygmunt Surowiec dokonuje symbo
licznego uderzena w gong i w ten sposób Pań
stwowy Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu zo
staje ogłoszony za otwarty. Znowu długie burz
liwe oklaski. Kurtyna opada, żeby za chwilę 
znowu się podnieść. Rozpoczyna się premierowe 
inauguracyjne przedstawienie „Zemsty". 

[(jah) „Państwowy Teatr Dramatyczny 
w Walbrzychu otwarty" -Tryb. Walbrz.] 

„ ... różne przejawy naszej działalności mają 
inspirować życie kulturalne miasta. M. in. w 
przyszłym roku weźmiemy pod opiekę wał
brzyskie kluby i świetlice. Jesteśmy również 
teatrem objazdowym. Na razie wędrujemy po 
ziemi wałbrzyskiej i kłodzkiej. ( ... ) Na zakoń
czenie chciałbym powiedzieć, że stosunek miej
scowych władz jest wprost idealny. 

( Rozmawial: Wojciech Kiciński „Rozmowa 
w najmlodszym teatrze" - Tryb. Ludu) 

„Reakcja, z jaką publiczność wałbrzyska 
przyjęła tę pierwszą premierę swojego teatru, 
świadczy o trafności inauguracyjnego wyboru 
i - co najważniejsze - o szczęśliwym znale
zieniu scenicznego dlań kształtu. Nie w każdym 
wprawdzie momencie przedstawienie miało do
statecznie wartki rytm i tempo, nie zawsze 
umiano mu nadać tok przyjętego za motyw 
wiążący poloneza, chwilami nawet ów łączący 
sceny polonez i oparte na nim pantomimki sta
nowiły raczej dziury niż „plomby" w spektak
lu, całość jednak miała tyle przynajmniej 

·""' 
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\vdzięku , by pozy:skać nowemu teatrowi zaufa
nie i sympatię widowni. Istotna w tym za łu~a 
scenogr afii Wandy Czaplanki, która nie tylko 
ułatv.'iła reżyserowi naturalne rozmieszczenie 
planów akcji (sceny w domu Rejenta, z mura
rzami, P apkinem, Wacławem i Podstoliną -
umieszczone na wyższej kondygnacji niż sceny 
u Cześnika) , ale przede wszystkim dała wido
wisku piękną wesołą i pogodną oprawę kolorys
tyczną" . 

(Tadeusz Lutognieu:ski „Z fre drowskim 
błogoslawieństwem" - Gazeta Robotn.) 

„Widowisko ( „Szczęście Frania") zostało świet
nie skomponowane. V.7 gwarze teatralne j nazy
wa się to „czystą robotą "' , a polega na tym, że 
nie do. trzega się interwencji reżysera. Wszyst 
ko układa się czytelnie jasno. lol,ticznie i w 
.sposób niewym uszony, że w końcu skłonni jes
teśmy uznać, jakby taka już była ,.przFodzo 
na" natura spektaklu. Sprawnie podanej war
stwie fabularnej towarzyszy bardzo dyskretn.' 
komizm. Ruchy aktorów są starannie w~·ważo
ne, reakcje opanowane. choć przecie w~Tazi te". 

[(jah) „Przepis na śmiech" 
Trybnna Wałbrzyska ] 

. „Lekarz mimo woli" w reżyserii Z. Besserla 
to przedstawienie zalecające się sprawną opra
wą scenograficzną, pł~·nnością i plastyką ruchu 
scenicznego, zręcznym montażem sytuacji. Dzię
ki temu klasyczna molierowska farsa była i dla 
współczesnej publiczności tęgą. autentyczną 
zabawą. Szkoda tylko, że zespół aktorski raz 
jeszcze okazał . ię nierówny, drażniącą nieied
nolit~· w tylu. (. .. ) Poza tym raczej zbędny, a 
przynajmniej wątpliwy \vydał mi się sam po
mysł aktualizującego ztukę prologu i epilogu. 
Rozumiem dydaktyczne intencje realizatorow. 
ale mam oba\\~" czy ten zabieg nie je. l zb~-
tecznym upro. zczeniem i public_,. t~·cznym na
tręctwem wobec widowni. Wreszcie premiera 
najświeższa „Odwet~-'' • realizacja jednej z na 
pewno slab. zych sztuk Kruczkowskiego, drama
tu po:taw ideowych wpisanego w stare ibse
nowskie schematy Czy można tę pozycję jesz
cze i dziś ocalić na scenie'! Teatr udzielił na to 
pytanie odpowiedzi raczej poz. ·t~-\\'nej. Wpraw-

J. 

dzie okazało się przy tym, że zademonstrowana 
w politycznym dialogu „Odwetów" gra racji 
zachowała dla współczesnego widza walor pra
wie wyłącznie dokumentalny_ (.„) Orlicz wyre
żyserował sztukę Kruczkowskiego z taktem 
i konsekwencją, możliwie tuszując melodrama
tyczność fabuty. Przedstawienie jest wartkie 
w rytmie i jakby ściszone w interpretacji tek
stu. Jeśli mi czegoś w tych „Odwetach" zabrak
ło to wybitniejszych propozycji aktorskich. 
Wstępny i końcowy komentarz (pióra Smożew
skiego) punktujący historyczny dystans wobec 
tekstu, okazał się chyba pomysłem szczęśliw
szym niż w wypadku komedii Moliera ... ". 

(Jerzy Bajdor - „Teatru spotkanie 
z rniastem" - Magazyn Tygodniowy) 

„Jego temperaturę - jak na termometrze -
pokazują w sposób wymowny liczby: „Zemsta" 
do dnia 22. III. doczekała się 45 przedstawień. 
„Szczęście Frania" miało 32 spektakle, „Lekarz 
mimo woli" - 25, „Odwety" były natomiast 24 
razy wystawiane. Należy jednak zaznaczyć, że 
statystyka powyższa dotyczy wyłącznie Wał
brzycha, a ponadto żadne z cytowanych wido
wisk nie zostało do końca wygrane. Poza tym 
liczby te nabierają właściwej wymowy, jeśli 
dodamy, że w okresie „jeleniogórskim" rekord 
należał do „Ani z Zielonego Wzgórza" i wyniósł 
26 przedstawień. (...) Więź ze środowiskiem jest 
jednym z naczelnych motywów postępowania 
kierownictwa placówki. Dodajmy: bardzo słusz
nym. Musimy bowiem uzmysłowić sobie, że w 
bieżącym, pierwszym sezonie teatr działa w dość 
wyjątkowych warunkach, w których mecenat 
nad wałbrzyską melpomeną stał się poniekąd 
patriotycznym obowiązkiem, a życzliwość obo
wiązującą modą. · Bardzo zresztą ładną i „twa
rzową". Trzeba jednak dążyć, aby stała się ona 
żywiołową potrzebą, nawykiem, czy nawet sno
bizmem naszego społeczeństwa. 

(Jarosław Haak „Teatr na półmetku" 
Trybuna Wałbrzyska) 

„W ostatnich słowach mojego „listu z widow
ni" muszę powiedzieć, że jeśli ktoś chce zorien
tować się w pełni życia teatralnego na Dolnym 
Śląsku, to gdy tylko nadarzy się okazja, np. 
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w postaci wyjazdu służbowego, niech skorzysta 
z możliwości zajrzenia do młodego teatru dra
matycznego w Wałbrzychu .... udało mi się ostat
nio zobaczyć tam nie tylko „Odwety" Krucz
kowskiego, o których pisał już w Gazecie Je
rzy Bajdor, ale i „Dwa teatry" Szaniawskiego. 
Spektakl ten, którego premiera przypadł'.'! wy
mownie na Swiatowy Dzień Teatru, daJe wi-

, 

dzowi niemałą satysfakcję, potwierdzając prze
konanie, że w tym rzekomo nieteatralnym mie
ście Bronisław Orlicz tworzy po prostu praw
dziwy teatr, który można ocenić bez „taryfy 
ulgowej". Najlepszy utwór Szaniawskiego został 
zaprezentowany na tej scenie w pełnym wy
miarze artystycznym". 

(Tadeusz Lutogniewski „Dekada 
niespodzianek" - Gazeta Robotnicza) 

„Ta jedna z najbardziej farsowych sztuk 
Moliera jest na tyle krótka, że dla uzyskania 
widowiska pełnospektaklowego trzeba dodawać 
inscenizacyjne ozdobniki. Należy pochwalić, że 
na afiszach nie mianowano tych reżyserskich 
dodatków ani „adaptacją", ani „inscenizacją" 
lecz skromnie wymieniono tylko reżyserię Zbi
gniewa Besserta. ( ... ) Należy tylko życzyć be
niaminkowi naszych scen państwowych, by in
tensywną pracą stworzył sobie warunki do co
raz ambitniejszych zadań". 

(Jerzy Zagórski „Ambicja i praca" 
Kurier Polski) 

„W dniu 22 maja w Państwowym Teatrze 
Dramatycznym obchodzono pierwszy jubileusz 
aktorski w dziejach tej młodej placówki. Po
pularnny aktor Henryk Halski święcił 40-lecie 
pracy scenicznej. („.) Pan Henryk na zakończe
nie rozmowy powiedział nam, że bardzo lubi 
Wałbrzych, a publiczność wałbrzyska należy do 
najbardziej wdzięcznych ... 

[(jah) Jubileusz Aktora - Tryb . Walbrz.] 

„Dwa Teatry" ujmują pomysłowością reali
zacji i niezwykłym pietyzmem dla autora. Or
licz, który tę sztukę realizował, stonował hi
storiozoficzne i patriotyczne tony, tak wyraźnie 
brzmiące w pierwszych realizacjach, na rzecz 
poetyckiej, na poły pirandellowskiej, na poły 
ghelderodowskiej opowieści o teatrze, o jego 
właściwościach, perspektywach - o tym, co w 
nim niedopowiedziane, a przez to potrzebne 
i bliskie. Pokazał filozofię teatru w wyróżnia
jących się subtelnością kategoriach tego pisar
stwa, a opanowane i racjonalne podkreślenie 
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refleksyjnych właściwości „Dwu teatrów" od
kryło nagle nowe i nieprzeczuwalne uroki tej 
wciąż świeżej sztuki. ( ... ) Krytyczna egzegeza, 
chłodna, racjonalistyczna interpretacja wrażliwa 
przecież na nastroje sztuki przyniosła jej nie
spodziewanie świeże odczytanie, wydobyła no
wy, nie dość dobrze słyszany przedtem ton. 

(gaw. „Pierwszy sezon" - Zycie Liter.) 

„W tym skromnym i bezpretensjonalnym, ale 
uderzającym swą kulturą i ładną prostotą wi
dowisku (obsadzonym przeważnie przez akto
rów zupełnie jeszcze młodych, w znacznej częś
ci odbywających dopiero swój pierwszy staż na 
„prawdziwej" scenie, po wyjściu ze szkoły) bar
dzo jasno została uwydatniona podstawowa 
myśl odtwórcza. Bronisław Orlicz, kierownik 
artystyczny teatru i reżyser spektaklu, odczytał 
utwór Szaniawskiego przede wszystkim jako 
dyskusję na temat relacji: sztuka - rzeczy
wistość. Mniej interesowały go tutaj aluzje do 
określonego momentu dziejowego (sprawa pow
stania warszawskiego, ewokacja zburzonej sto
licy itd.) nacisk położył raczej na zagadnienie 
generalne: na stale powtarzające się ambiwa
lencje, psychologiczne i moralne, w działaniach 
ludzkich, i na funkcję teatru, jako „łapki na 
myszy" wobec sumienia człowieka ( ... ) Te spra
wy zostały przeprowadzone konsekwentnie, 
ukazane bardzo przejrzyście". 

(tref. „Dwa teatry" w najmłodszym 
teatrze" - Teatr) 

„Z reguły nowe inscenizacje „Odwetów" trą
cą drętwotą. Tymczasem teatr w Wałbrz)'chu 
znalazł sposób na ożywienie sztuki poprzez in
scenizacyjny · cudzysłów, który pozwala na po
traktowanie jej jako czegoś w rodzaju doku
mentu . Na ten cudzysłów składa się nie tylko 
słowo wstępne Ryszarda Smożewskiego z refre
nem zamykającym 'Przedstawienie, lecz również 
dyskrecja w szlachetnie stonowanej grze artys
tów. Unikając taniej jaskrawości uzyskują nie
zbędny dystans do przedstawianych spraw. ( ... ) 
Oczywiście znacznie ważniejszym wydarzeniem 
artystycznym jest śmiałe porwanie się nowego 
zespołu na takie zadanie jak „Dwa teatry" Sza
niawskiego. Jest to realizacja piękna i przemy-
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ślana. Choć sztuka ta została napisana z koń
cem wojny w atmosferze szczególnie napiętych 
dyskusji ideowych i artystycznych, wydała mi 
się w tym ujęciu już nie odświeżona jak „Od
wety", ale po prostu nic nie tracąca ze swej 
świeżości. Cechą arcydzieł jest, że mogą z upły
wem lat nie tylko zachować smak, ale jeszcze 
go nabrać. Reżyser Orlicz i scenograf Więckow
ski, kładąc nacisk na siłę uogólniającą tekstu 
uczynili krok bardzo słuszny. Gra zespołu w peł
ni usprawiedliwia pokuszenie się o trudne za
danie. 

(Jerzy Zagórski „Na przykład w Wał
brzychu" - Kurier Polski) 

„Tym większym zgrzytem okazał się fakt bez 
precedensu wystawienia przez Państwowy Te
atr Dramatyczny w Wałbrzychu „sztuki" Droz
dowskiego pt. „Kondukt". ( ... ) Plugawe „słówka" 
- nic z Boyem nie mające wspólnego - pa
dające ze sceny, bójki, erotyka, wystawianie 
chłopom cenzurki kompletnych idiotów, oto w 
syn tetycznym skrócie treść tego arcydzieła. ( ... ) 
Jeśli mamy walczyć z chuligaństwem słownym 
i wzywamy załogę do przestrzegania dobrych 
form we wzajemnych stosunkach, zerwać mu
simy z „neologizmami" padającymi ze sceny 
teatru, o którym się mówi i pisze, że pełni rolę 
pionierską na ugorach. Bijemy na alarm!". 

[(k) „Na marginesie pewnej premiery" 
Koksochemik Wałbrzyski] 

„Wałbrzyska inscenizacja „Brata marnotraw
nego"' bardzo przypadła do gustu publiczności. 
Reżyser widowiska Zbigniew Bessert, potrafił 
wydobyć z tej świetnej sztuki cały jej wdzięk, 
urok i błyskotliwość. Przedstawienie ma znako
mite tempo, doskonały rozkład akcentów ko
micznych i świetnie opracowane dialogi. Reży
seria jest ponadto tak dyskretna, że się właści
wie jej nie dostrzega. Poszczególne sytuacje 
i spięcia sceniczne składają się na zharmonizo
waną i klarowną całość. Wszystkie role, nawet 
epizody, uzyskały staranny kształt sceniczny. 

[(jah) „Już siódma premiera" 
- Trybuna W ałbrzyska.J 
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Tym piękniej będzioe podziękować za nic. 

Wszak niezdarności miło jest pobłażać, 

Lntencji dobrej szukać, a nie błędów. 

Nieraz widziałem, jak wielcy mistrzowie 

Ohcieli mnie witać mową ułożoną , 

Jak oni drżeli ze strachu i bledli, 

Jak zacinali się pośrodku zdania, 

Jak sobie psuli akcent w różnych lękach, 

Ażeby w końcu stanąć tak jak drewno, 

Bez prawdziwego powitania. Wierz mi, 

Ze w tej tu ciszy jest więcej powitań 

I że ta skromność prosta i ofiarna 

Wzrusza nas więcej niż owe jęzory 

I cafa kraisomówcza paplanina. 

Albowiem miłość i skromne wejrrenie 

Mówią najwięcej, gdy mówią milczeniem. 

(Szekspir „ Sen n ocy letniej" ) 

' 

„ 

Dom Szekspi ra w Stratford nad Avo nem 



PROGRAM NR IX 

WYDAWCA 

PA"iil'STWOWY TEATR 

DRAMATYCZNY 

W WAŁBRZYCHU 

REDAKTOR: 

BOGDAN BĄK 

PROJEKT OKŁADKI 

I OPRACOWANIE 

GRAFICZNE 

ZBIGNIEW WIĘCKO~'SKI 

.CENA 3 ZL 

WDA - 2399 20.10.65 0-15/739 !OOO br. 

\ 

, 



S E Z O N 




