


w repertuarze: 

DUŻA SCENA 

Adam Mickiewicz 
Ballady i romanse 

Grzegorz Nawrocki 
Młoda śmierć 

Molier 
Świętoszek 

Witold Gombrowicz 

TEATR WSPÓŁCZESNY 
w Szczecinie 
dyrektor naczelny: Zenon Butkiewicz 
dyrektor artystyczny: Anna Augustynowicz 

MAŁA SCENA - MALARNIA 

Stig Larsson 
Naczelny 

Pablo Picasso 
Pożądanie schwytane za ogon 

Clare Mclntyre 
Bez czułości 

Iwona, księżniczka Burgunda 
Stig Larsson 
Siostry, bracia 

w przygotowaniu: 
Tadeusz Różewicz 
Kartoteka 

Bernard-Marie Koltes 
Zachodnie wybrzeże 

S amuel Langhome 
Clemens (piszący pod 

pseudonimem Mark Twain) 
urodził się 30 listopada 
1835 roku , w osadzie 
Florida, w stanie Missouri. 
Po śmierci ojca, już jako 
dwunastoletni chłopiec, 

zmuszony był do pracy 
zarobkowej. Terminował 

w drukarni, potem pilo
tował parostatki na 
Missisipi , jakiś czas był 

poszukiwaczem złota w Ne
wadzie. Wreszcie zajął się 

dziennikarstwem zaczynając od pisania humoresek, które pod
pisywał Mark Twain (stare zawołanie pilotów rzecznych przy 
sondowaniu dna, dosłownie ,)niara dwa" czyli dwa sążnie , sygnali
zowało bezpieczną dla parowców głębokość wody). W latach 
sześćdziesiątych rozpocz<1ł podróże po Ameryce (nieco póżniej 

także po świecie) z modnymi wówczas odczytami. Jako prele-
gent cieszył się dużą popularnością, zawdzięczał ją 

bezpośredności żywiołowości swojego dowcipu. Jednak 
prawdziwą sławę przyniosły mu książki: Prostaczkowie za 
granicą, Pod gołym niebem, Przygody Tomka Sawyera, Tomek 
Sawyer detektywem, Królewicz i żebrak, Życie na Missisipi, Przy
gody Hucka, jankes na dworze króla A11ura. 
Prozę Twaina, bogatą w opisy obyczajów i wydarzeń, można 
uznać za swoistą kronikę życia środkowego Zachodu Stanów 
Zjednoczonych w drugiej połowie XIX wieku. Jego twórczość 

jest wolna od zapożyczeń z literatu1y europejskiej, realizm jego 
utworów był równie surowy jak życie osadników i pionierów. 
Zmysł obserwacji i humor, a także wiara w szlachetne ideały 

młodej demokracji ame1ykańskiej przyniosły mu sympatię i uz
nanie szerokich rzesz czytelników. Ten przedsiębiorczy i dyna
miczny Amerykanin miał też w swojej biografii okres pesymiz
mu i zwątpienia. W ciągu paru lat zmarły dwie córki 
i ukochana żona pisarza. Nieszczęścia te nie pozostały bez 
wpływu na jego późniejszą twórczość. Ostatnie lata życia Twain 
poświęcił pracy nad autobiografią. Zmarł 10 kwietnia 1910 roku . 



Fragment biografii Marka Twaina 
pisanej przez czternastoletnią Susy, 

córkę pisarza . 
(druk w: Mark Twain , Autobiografia, Czytelnik 1993) 

,Jesteśmy bardzo szczęśliwą rodziną, składa się 

ona z Papy, Mamy, Jean, Ciary i mnie. Pisać będę 
o papie i nie będę z tym miała trudności, bo jest on 
bardzo niezwykłym człowiekiem . Ma piękne, siwe 
włosy, rzymski nos, dobre, niebieskie oczy i mały 

wąsik. jest bardzo dobry i bardzo zabawny. Ma wiel
ki temperament, ale to nasza cecha rodzinna. 
Zachwycająco umie opowiadać. Ciara i ja zawsze 
siadałyśmy na poręczach jego fotela i słuchałyśmy 
jego opowiadań o obrazach na ścianie. Papa ma 
zwyczaj, który nam się podoba, ale wiele osób tego 
nie lubi: zawsze spaceruje po pokoju, kiedy nad 
czymś myśli, a także w czasie jedzenia . Nie lubi 
chodzić do kościoła. Nigdy nie wiedziałam dlaczego. 
Dopiero przedwczoraj papa wytłumaczył, że nie 
może słuchać, jak ktoś inny mówi, i tylko siebie może 
słuchać całymi godzinami bez zmęczenia. Powie
dział to żartem, ale wiem, że jest w tym trochę 

prawdy. 
jedna z ostatnich książek papy to Królewicz 

i żebrak. jest to bez wątpienia jego najlepsza książka, 
ale niektórzy ludzie uważają, że powinien pisać 
w swoim dawnym stylu. jakiś pan napisał mu: 
«Przygody Hucka ogromnie mi się podobały, cieszę 

się, że Pan wrócił do swojego starego stylu». To mnie 
zdenerwowało, bo jest mi pszykro (Susy zawsze miała 
kłopoty z tym słowem)*, że tak mało ludzi zna papę. 

*uwaga pochodzi od Marka Twaina 

To znaczy mało kto zna go naprawdę, bo wszyscy 
myślą, że Mark Tiuain to humo1ysta, który sobie ze 
wszystkiego żartuje. « WJ-az ze strzechą rudobrą

zowych włosów, które bardzo domagają się fryzjer
skiej szczotki, rzymskim nosem, krótkimi grubymi 
wąsami, smutną i pooraną twarzą i siecią zmar
szczek pod oczami itd». W ten sposób opisują papę, 

chciałabym, żeby papa napisał taką książkę, żeby 

było widać, jaki jest miły i sympatyczny, a w Kró
lewiczu i żebraku trochę mu się to udało. W tej 
książce jest tyle cudownych, uroczych pomysłów 

i ach, ten języki jest d o s k o n a ł y . Myślę, że 

jedną z najbardziej wzruszających jest w książce 

scena, w której żebrak, jadąc konno wraz z dostoj
nikami w pochodzie koronacyjnym, napotyka swoją 
matkę. Ach, co się działo potem! Matka, widząc, że 

on zasłania oczy dłonią zwróconą na zewnątrz, 

podbiega ku niemu i jeden z królewskich oficerów 
brutalnie ją odpycha. I jest tam też o tym, jak mały 
żebrak ma wyrzuty sumienia i przypomina sobie te 
haniebne slowa, które wyszly z jego ust, kiedy odciąg
nięto ją od niego: «Nie znam cię, niewiasto». 
I o tym, jak jego monarsza godność straciła nagle 
swój blask, a pycha obróciła się w popiół. jest to cu
downa i wzruszająca scenka . Papa tak ją pięknie 
opisał. Nigdy nie widziałam, żeby ktoś miał tyle 
różnych uczuć co papa. Królewicz i żebrak ma wiele 
WZ'ruszających momentów, ale prawie w każdym 

z nich jest coś śmiesznego. Na przykład podczas 
koronacji - w tej wzruszającej scenie zaraz po tym, 
jak mały król odzyskuje koronę, żebrak mówi, że 

używał pieczęci królewskiej «do tłuczenia orzechów». 
Ach, to takie śmieszne i takie ładne! Papa bardzo 
rzadko pisze coś, w czym nie ma choć trochę 

humoru i nie sądzę, żeby się zmienił ". 
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Mark Twain , . 
KROLEWICZ I ZEBRAK 

(The Prince and the Pauper) 
przekład : Tadeusz Jan Dehnel 

adaptacja: Waldemar Zawodziński 

osoby: 

Księżniczka Elżbieta, Żebraczka 

Matka, Kobieta zwana Czarownicą, 
Żebraczka 

Babka, Przekupka, Żebraczka 

Dobra Kobieta, Siostra Toma, 
Żebraczka 

Katarzyna Bujakiewicz 

Anna Januszewska 

Iwona Kowalska 

Magdalena Myszkiewicz 

Królewicz, Żebrak Arkadiusz Buszko 

Hugon, Lord I Robert Gondek 

Rycerz, Kanclerz Grzegorz Młudzik 

Chłopiec do bicia , Gwardzista Paweł Niczewski 

Żebrak Konrad Pawicki 

Lord II , Gwardzista Dariusz Pick 

Ojciec Andrzej, Konstabl Zbigniew Witkowski 

Jan Kanty, Henryk VIII , Inkwizytor Tadeusz Zapaśnik 

reżyseria 

dekoracje 

Marek Pasieczny 
Ryszard Warcholiński 

kostiumy Ryszard Kaja 
muzyka Jacek Gałuszka 

ruch sceniczny Arkadiusz Buszko 
reżyseria światła Krzysztof Sendke 

przedstawienie prowadzi Jolanta Karszul 

premiera 23 listopada 1996 roku 
sto osiemnasta premiera 
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Według pietwotnej koncepcji opowieść miała służyć roz1yw
ce i zabawie „młodych wszelkiego wieku ", jak głosił tekst 
zachowany na karcie tytułowej, mimo zmienionej intencji. Ale 
w toku pisania Twain zmienił zasadniczo pogląd. „Moim zamia
rem - donosił Howellsowi w liście z 11 marca 1880 r. - jest 
ukazanie straszliwej surowości praw tego czasu poprzez spowo
dowanie, by sam król odczuł je częściowo na własnej osobie, 
a także by zobaczył ich ofia1y naocznie. Tym właśnie objaśnię 
pewną łagodność, jaka odróżniała panowanie Edwarda VI od 
jego poprzednika i następczyni " . 

„Zaczyna się to - pisał w tym samym liście - o 9 rano 
27 stycznia 1547 r„ czyli siedemnaście i pół godziny przed 
śmiercią Henryka VIII ; książę Walii zamienia się ubraniem 
i stanowiskiem z małym żebrakiem w tym samym wieku. 
Następnie prawowity władca przebywa wśród włóczęgów i pos
pólstwa w hrabstwie Kent aż do 20 lutego, kiedy podczas 
uroczystosc1 koronacyjnych trafia on do westminsterskiego 
opactwa i wykazuje swoją tożsamość , po czym odzyskuje 
tron". („ .) 

(. .. ) Pamiętać trzeba ponadto, że mimo wzmianki o „ mło

dzieży wszelkiego wieku" książka od początku przeznaczona 
była dla dzieci. Dedykacja głosiła: „Dobrym i miłym dzieciom , 
Susie i Ciarze Clemens". Fabuła powieści oraz wiele scen pow
stało w czasie rodzinnych wieczorów, kiedy Mark opowiadał 

dzieciom - przy asyście żony - niezwykłe historie o małym 

żebraku i księciu Walii, pilnie obse1wując reakcje i w myśli 

przebudowując akcję zależnie od wywieranego wrażenia. 

„Historie", jak wiemy choćby z „biografii" pisanej przez Susie, 
niezmiernie się podobały obydwu dziewczynkom. jeszcze pod 
koniec życia Twain, w dyktowanym przez siebie życiorysie 

własnym, opisywał z prawdziwą satysfakcją , że jesienią 1883 r. , 
kiedy wrócił cło Hartfordu zmęczony odczytowym objazdem, 
nie dano mu wypocząć, lecz zaprowadzono do domu Warne
rów, gdzie Susie, Ciara oraz inne dzieci odegrały - wspaniale , 
jego zdaniem - kilkanaście scen z Księcia i żebraka; za
chwycony autor wziął na siebie rolę Milesa Hendona (błędnego 
1ycerza, opiekującego się księciem podczas jego wędrówek) 

i sztukę odegrano kilkanaście razy na użytek znajomych. 

Fragmenty z książki Juliana Stawińskiego MARK TWAIN 

Có rki Marka Twaina - Ciara , Jean Susy 

Do m Marka Twaina w Hartfordzie 



Karykatura Marka Twaina wykonana 

przez}. T McCutcheona w 1905 r. 
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zastępca dyrektora: Mirosław Gawęda 

ZESPÓŁ TECHNICZNY: 

kierownik techniczny: Włodzimierz Bojakowski 

operatorzy świateł: Janusz Kłym , Robert Skrzyniarz 
akustycy: Andrzej Banaś , Adam Dziclziszewski 

główny brygadier sceny: Brunon Melkjs 
brygadier sceny: Andrzej Miszkurka 
pracownia ślusarska : Józef Kazubski 

pracownia stolarska: Włoclzimjerz Młyńczak 
pracownia krawiecka damska: Irena Błońska 

pracownia krawiecka męska: Zofia Kazimierczak, Jerzy Burmistrzak 
pracownia tapicerska : Stanisław Falkowski 

pracownia fryzjerska : Renata Szwed, Elżbieta Wiśniewska 

garderobiana: Krystyna Storożyńska 
rekwizytorka: Barbara Cieśluk 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: Bolesław Pyzclrowski, tel. 34 23 75. 
Kasa teatru przy Wałach Chrobrego 3, 

czynna w dni powszednie (z wyjątkiem poniedziałków) 
od 10°0 cło 1300, 

a także zawsze na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu. 

Kasa prowadzi telefoniczną rezerwację biletów, tel. 34 23 75. 

opracowanie programu: Izabela Gawęda 
projekt okładki: Ryszard Kaja 

wydawca: Teatr Współczesny, 70-500 Szczecin, Wały Chrobrego 3 
skład i druk: ComGraph 
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