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K . I. GAŁCZYŃSKI 

DERBY W PAŁACU nazwał autor sztuką, - sztuką współ
czesną. Uszanujmy jego wolę, chociaż utwór ten ma w sobie wiele 
cech komedii, a nawet satyry. Na postacie swoje patrzy autor często 
przymrużonym okiem humorysty. I nie dziw. Jarosław Abramow 
(syn Igora Neverle, autora „Pamiątki z Celulozy", długoletniego 
sekretarza Dr. Janusza Korczaka) wywodzi się ze słynnego STS-u -
Studenckiego Teatru Satyryków. Był w latach rozkwitu tej sceny, 
wprzęgniętej bez reszty w sprawy „polskiego października" jednym 
z najpłodniejszych jej autorów. Nie opuścił go do dzisiaj dar realisty
cznego widzenia rzeczywistości , a także umiejętność satyrycznego jej 
przedstawiania. 

DERBY W PAŁACU należy bezprzecznie do najciekawszych 
sztuk, które ukazały się w ostatnich dwu latach na scenach krajowych. 
Po premierze w „Teatrze Polskim" w Warszawie wzbudziła sztuka ta 
wiele dyskusji, sprzecznych osądów, entuzjazmu i oporów. Jest chyba 
pierwszą sztuką obyczajową, mocno osadzoną w obecnej rzeczywi
stości. Ukazuje pałac wiejski, upaństwowiony i przemieniony na 
PGR. O jego ściany odbijają się jak w wklęsłym zwierciadle aktualne 
problemy ideowe, moralne, obyczajowe, narastają tu pytania, które 
dręczą nas wszystkich, w kraju czy na emigracji. Można ujrzeć w 
sztuce Abramowa jakby dalszą kartę dziejów wiejskiego dworu, 
ukazanych w „Rodzinie" Słonimskiego, a pałac w Dembopolu 
utożsami się nam łatwo z pałacem w Lekcicach z „Rodziny". Przez 
tę jedną noc, którą każe nam autor przeżyć wraz z bohaterami sztuki, 
zostajemy i my wciągnięci „na pół żartem , na pół serio" w nasze 
wspólne polskie emocje i problemy. W nocnych cieniach snują się 
tutaj dawne, na pół zapomniane motywy ZEMSTY, TURONIA czy 
nawet FANTAZEGO, - odżywa również jakby nowe wcielenie 
Docenta Przełęckiego , walczącego o wartości bezwzględne , i skaza
nego tradycją na klęskę , „bo takie są moje obyczaje" ... 

ROZMOWA Z AKTOREM 
Właśnie wyszedł przed chw i-l ą 
jeszcze jego pa pieros 

.. Na scenie jest parę świec 

i wi ęcej n ic -
pokój dymem napeł!ll i a 

jeszcze c'e.nie od ges:tów -
jeszcze ten dym nad świecą. 

Z głośnika płyn ie Bach. 
Chmuram i pełnia . 

Teraz chodzę i chodzę 1 przypominam sobie jego stowa, 
i jak las pod-ateński szumi w mej gtowie ta rnzmowa. 

Mów ił o roli: 
że c hciałby - pow iada - widown ię 
s,t ro ić, jak skrzypce się stro i 
(nasz narodowy i·nstrument), 
że czasem śn i mu się tak : 

lecz w blasku tych małych św iec 

jakaś serdecz!Ila sprawa, 
jakaś sZJtuka pt. np . .. Warszawa" 
i słowa o sztuce poczynają biec 

ja1k chmmy ztote. k:óre wiatr wiosenny gon i 
aż zachwycona widownia powsta je z miejsc. 
a,ż pochodn iami są płomyczki Ś1wi ec 

f JEDNO JEST: AKTOR i ONT". 

- Czy nap'szesz mi taką rnlę? 
- Spróbuję . Odejdź z nadzieją . 

SztU!ka jesrt wi eczmą w ' osną . 
Sz;tuka jesit ciepłym wiatrnm, 
od którego śn ieg i topn i eją. 

TEATR POLSKI ZASP 
LONDYN 
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Kier. Art. LEOPOLD KIELANOWSKI 

Premiera 27 października, 1968 r. 

JAROSŁAW ABRAMOW 

DERBY W PALACU 
sztuka współczesna w 3 aktach 

KARB OT 
BYRCZAK 

HRABIA 
ALICJA 

JÓZEF 
WACHMISTRZ 

CZARNA DAMA 
STACHOŃ 

PATEK 
NACZELNIK 

SIGNORA LUISA ALBORNOS 

WITOLD SCHEJBAL 
ROBERT OLEKSOWICZ 
BOGDAN URBANOWICZ 
EWA SUZIN 
ROMAN RATSCHKA 
STANISŁAW ZIĘCIAKIEWICZ 

EWA SUZIN 
EDWARD CHUDZYŃSKI 
ZBIGNIEW YOURIEVSKI 
FELIKS ST A WIŃSKI 
BARBARA GALICóWNA 

Rzecz dzieje się współcześnie, w wiejskim pałacu w Polsce 

Scenografia : Reżyseria : 

TADEUSZ ORŁOWICZ LEOPOLD KIELA NOWSKI 

Kier. sceny : światła: 
Jan Smosarski Feliks Stawiński 

Organizacja : 
OLGA LISIEWICZOWA 

Prapremiera odbyła się w TEATRZE POLSKIM w Warszawie 
we wrześniu, 1966 r. 

„Dramat czy farsa naszego życia buduje zbyt trwałe dekoracje, by 
można było zmieniać repertuar." 

Stanisław Jerzy Lec 
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mm 
„Albo kraj będzie tr•idny 

do rządzenia , i będzie sie 

składał z ludzi w o I ny c h. 

albo będzie łatwy do rządze

nia, ale mało bQdzie w nim 

LUDZI". 

(Anto ni Slonimski 

„ Rodzi na") 

Fot.: W. Bednarski 

'ragment t rzeciego aktu „ Rodziny". Od lewej: Stanisław Zięciak iewicz, M i chał Kiersnows k i, Józef Opieńsk i. 
t a ryna Buchwaldowa, Bogdan Urba nowicz, Ewa Suzin, Irena Brzez i ń ska, Andrzej Kam iń ski i Barbara 

Galicówna 

GŁOSY PRASY O PRZEDSTA WIEN/U „RODZINY" 
„Wy.stawiają.c ,komedię Antoniego Słonim

skiego .,Rodzina" LeopoM Kielanowski dał 
chyba jedno z najlepszych zespoło,wo zagra
nych przedstawień". 

(Stanisław Baliński „Dziennik Polski") 

„Bogdan U11banowicz t,rzyma główną mię -
monlerczą, gdy chodzi o wysiłek akitorski. ( ... ) 
Waiżne jest to że Uribanowicz napraiwdę jest 
tym polsikirn zwa1riowanym dziedzicem, że od
najdujemy w nim wszys·tkie ziemjańskie dzi
waotwa. Ale również ów szlachetny liiberalizm. 
który zapadł się pod ziemię razem z naszymi 
dworami". 

(Maciej Cybulski „Wiadomości") 

„ . . . Oddzielne słowa należą się Irenie Brze
zińskiej za postać żydówki Lebenbaurnowe·j 
( . . .) w rjej interpretacji, inteligentnej i sub
telnej Leben baJumowa to positać pełna god
ności i wrodzonej 1klasy, a przy ,()ml nieod
parcie komicma". 

(Tamara Karren „Tydzień Polski"). 

.. Drugą na1j1lepszą rolę da.ł Roman Ratsoh!ka 
jako mł}'illa,rz Rosenberg. 

Ciekawy jest !komisarz Lebenbaum, postać 
zaledwie nas:zlkicowana. . I tak ·też zagrana 
z dużą delika,tnością i kuMurą przez Andrzeja 
KallUńskiego". 

(Maciej Cybulski „Wiadomości") 

„Maryna Buchwaildowa . . . była na peWlllo 
wypisz, wymaluj jaiką 1ją w i dział autor" ... 

(Tamara Karren „Tydzień Polski"). 

„Michał Kiern1owsk i doj·rzały rozwój talen
·u artyS1tyczne30 . . . Oklas•ki należą się także 

efektownie zabawnej Barbarze Galicóiwnie". 
(Stanisław Baliliski „Dziennik Polski" ) 

.,Marysia ( ... ) ,.przeciętna, sympatyczna 
panna" w wykonaniu Ewy Suz'n s•tała się na
gle n:eprzeciętną panną .. . 

Stanisław Zięc:akiewicz ( ... ) był śmieszny 

i groźny w swym chamS1twie ... 
Przy,jemnie było zobaczyć na scenie Józefa 

Bzowskiego jako stairego chłopa Pitułę" . 
(Tamara Karren „Tydzie1i Polski" ). 

..Józef OpieńS1ki „normalny wojewoda" i 
.,no11malny starosta" Robert Ole1ksowicz byli 
normalni. typowi przyziemni i zaikuci" .. . 

(Stanisław Baliński „Dziennik Polski" ) 

„Dekoracja Orlowicza jeS1t jak dobrze uszyte 
ubrainie - w pierwszej chwi,li nie dostrzegamy 
eleganoj' : w następnej oceniamy wyrtwomość". 

(Maciej Cybulski „Wiadomości" ) 

YourievS1ki tym razem rola zagrana bez za
rzutu" ... 

(S1anisław Baliński „Dziennik Polski") 
,.Trudną rolę młynarza Rosenberga dublo

wał z wielkim sU1kcesern FeJiiks Stawiński .. . 

3 5 przedstawień 

4 ,430 widzów 


