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OS OBY: 

CZOU PU-JUAN, 
prezes rady dyr. kopalni węgla 

CZOU FAN-I, 
jego żona . 

CZOU PING, 
syn jego pierwszej żony 

CZOU CZUNG, 
syn Fan-i 

LU RUEJ, 
sługa rodu Czou . . . . 

LU SY-PING, 
jego żona, wofna w szkole 

LU TA-HAI, 
syn Sg-ping z pierwszego małżeństwa 

LU SY-FENG, 
córka Kueia i Sg-ping, służąca p. Czou 

SŁUŻĄCY I 

SŁUŻĄCY II 

Zbigniew Stokowski 

Krl)Stl)na Rutkowska 

Piotr Milnerowicz 

Andrzej Mirecki 

Kazimierz Błaszczl)ński 

{Bożena BorzlJm!bka 
· Henrl)ka Rodkiewicz 

Andrzej Nowiński 

Teresa Lepkowska 

* * * 

* * * 

REŻYSERIA: 

DEKORACJE: 

Danuta Pogorzelska 

NOEMI KORS:.!N 

As11stent reżysera: 

KOSTIUMY: . 

Irena Nowicka 

Zbigniew Stokowski 

Opracowanie muzyczne: Włodzimierz Jarmołowicz 

Przedstawienie prowadzi: Kontrola tekstu: 

Julian Zagwojski Halina Lewandowicz 

Ts'ao Jii to pseudonim literacki Wang Kia-pao, który uro
dził się w 1910 roku w Tsienkiang (prowincja Hupei). Teatrem 
interesow·ał się już w szkole średniej, jako członek kółka lite
rackiego „Zespół Nowego Dramatu", które wystawiało głównie 
utwory autorów europejskich. 

Studiując na uniwersytecie Tsing-hua w Pekinie literaturę 
i języki europejskie poznaje sztuki O'N eilla, Szekspira, Cze
chowa, Aischyl~sa i Eurypidesa. Pisał potem: 

„Lubię Aischylosa, potężne, szlachetn-e uczucia jego boha
terów. Od Eurypidesa uczyłem się obserwować istotne cechy 

a;harakterów ludzkich, od niego przejąłem realistyczne środki 
~yrazu". 

Na ostatnim roku studiów, w 1933 roku, napisał „Burzę". 
Sztuka ta ukazuje się na scenie w roku następnym, gdy jest 
już pracownikiem naukowym. Wykłada potem w Narodowym 
Instytucie Dramatycznym i na uniwersytecie w Futan. 

W 1936 roku i w następnych powstają dalsze jego sztuki: 
„ W schód słońca", „Pustynia", „Czlowiek z Pekinu", „Rozmy
ślania", „Przekształcenie", „Rodzina" (adaptacja powieści 
Pa Kina). 
Wśród licznych jego przekładów z języków europejskich 

znajduje się również „Romeo i Julia" Szekspira. 
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Po zakończeniu drugiej wojny światowej wyjeżdża na rok 
do Stanów Zjednoczonych, a po powrocie do kraju zostaje 
dyrektorem atelier filmowego Wenhua w Szanghaju. W okresie 
tym pisze również scenariusze. 

Po proklamowaniu Chińskiej Republiki Ludowej pisze sztukę 
„Jasne niebo", na temat zmian, które zaszły w tym okresie 
w środowisku chińskiej inteligencji. Zostaje wiceprzewodni
czącym Centralnego Instytutu Teatralnego, dyrektorem Naro
dowego Teatru Artystycznego w Pekinie, posłem do Ogólno
chińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, sekreta-
rzem Związku Literatów Chińskich członkiem zarząd...._ 
Związku Dramaturgów Chińskich. W 

J;>rzedmowa autora 
do angielskiego przekładu „Burzy" 

Prosił mnie kiedyś jeden z redaktorów, bym napisał coś na temat 
zagadnień ideologicznych w mokh utworach. To, co napisałem, zwro
cono mi z dyplomatycznie zredagowaną notatką or:lmowną: „Pańska 

ocena w:asnych prac nawet w połowie nie jest tak wnikliwa, jak ocena 
innych osób''. Położyło to kres wszelkim ewentualnym dalszym próbom 
analizowania przeze mnie moich własnych prac. 

Powiedziawszy to, muszę jednak dodać jeszcze coś - ponieważ wy
dawcy nalegają, bym napisał przedmowę do „Burzy". 

„Przedmowa - powiadają - pomoże czytelnikowi lepiej zrozumieć 
sztukę". 

Chodzi o to: czy warto czytać „Burzę"? Wydaje mi się, że jednym 
z zadań piszącego przedmowę jest w;;kazanie najle:pszych punktów 
sztuki , po to, aby skłonić czytelnika do przekartkowania jeJ. Ja jedna. 
- nie potrafię znaleźć w niej ani jednego punktu, który hy :nnie 
zadawalai. Jeśli chodzi o wystawienie jej na scenach chińskich, mogę 
tylko powiedzieć, że grywano ją wielokrotnie. Od Jakichś dwudziestu 
lat pojawia się regularnie w większych miastacJ. chińskich. Wy~tawiano 
ją w teatrach, szkołach, na wsi, w fabrykach i na obozach wojsko
wych. Uzupełniona muzyką i spiewem grywana była w różnych ope
rach. Możliwe, i:e należy do sztuk najlepiej znanych publiczności 

chińskiej. 

Żaden sprzedawca melonów nie przyznaje się. ze jego owoce są 

cierpkie, muszę jednak wyznać, że jedyną słodyczą, jaką mogę znaleźć 
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w tym „melonie", który mam sprzedawać, to fakt, że choć sztuka ta 
napisana została przed dwudziestu kilku laty, przetrwała (ku memu 
wielkiemu zdziwieniu) do dnia dzisiejszego. 

Mój przyjaciel, który widział ją po raz pierwszy jakieś dwadzieścia 
lat temu, powiedział mi niedawno, zobaczywszy ostatnią inscenizację: 

„Gdy teraz znów zobaczyłem „Burzę" zaszokowałCI mnie spostrze
żenie, w jak podłym społeczeństwie żyliśmy. Gdy widziałem ją pierw
szy raz, czułem, że aż za dobrze znam 7.ycie w niej przedstawione -
takie wlaśnie było codzienne źycie. Dziś jednak ten sposób życia wy-

• 

Chińskie przedstawienie „Burz~/' 

daje się nam tak bardzo odległy - to jest już zupełnie inny świar·. 
Rzeczywiście, „Burza" jest dramatem wziętym z żyr.ia, takiego, :akie 

wówczas było. Te gorzkie, ciemne dni bezpowrotnie rninęly, '1 szt.ika 
.ozostała tylko dzięki swoJemu realizmowi historycznemu. Ilekroć to 

sobie uzmysławiam, fala zadowolenia wypełnia moJe serce, gdyż zrea
lizowane jest aziś moje najgorętsze marzenie z okresu, kiedy to pi
sałem „Burzę". 

Oczywiście, sztuka jest za długa. Jeśliby ktoś chciał wystawić „Burzę" 
poza Chinami, obawiam się, że dla dobra obcej widowni sztuka będzie 
musiała być skrócona. Pozostawiam to zadanie przyjaciołom za gra
nicą, którzy chcieliby ją wykorzystać. 

T5'ao Jii 

(p~żdziernik 1956 r.) 
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Współczesny teatr chiński 

W roku 1907 grupa studentów chińskich w Japonii założyła 
stowarzyszenie teatralne pod nazwą „W ierzba wiosenna" . Wśród 
przedstawień przygotowanych przez młody zespół wyróżniał się 
spektakl „Murzyni walają do niebios" według znanej powieści 
Beecher-Stowe „Chata wuja T_oma" . 

Organizatorem „nowego teatr u" (stojącego pod wpływem 
teatru europejskiego) stał się w Chinach jeden z członkó& 
stowarzyszenia „Wierzba w iosenna", Oujang Jii-tien, znan~ 
dziś aktor, reżyser i dramaturg, dyrektor Centralnej Akademii 
Teatr alnej . W 1911 roku zespół „Wierzby wiosenne j" pr ze
niósł się z Tokio do Szanghaju, a w 1919 roku odrodził się, po 
przejściowym rozwiązaniu przez władze. 

„Nowy tea tr " zaczyna się rozwijać żywiołowo dopiero w la
tach trzydziestych, k iedy to powstał centralny zespół drama
tyczny i szkoła teatralna im. Gorkiego. W okresie tym debiu
tują też tacy pisarze jak Ts"ao J ii, Kuo Mo-żo, Lao S,ze i J ang 
Han-szen . 
Następny okres rozwoju zapoczątkowany został przez zwy

cięstwa rewolucji ludowej w północnej części kraju. Wydział 
dramatyczny akademii im. Lu Suna stał się t am ośrodkiem 
życia teatralnego. Początkowo grywano Gogola, Ostrowskiego, 
Tołstoja - od 1942 roku, pod wpływem Mao Tse-tunga, zaczęto 
zwracać baczniejszą uwagę · na repertuar rodzimy. W oparciu 
o elementy folkloru powstał teatr „jangko", którego najwybit
niejszym dziełem był dramat muzyczny „Dzi·ewczyna o bia
łych wlosach". 

Dziś istnieje w Chinach Ludowych 150 zawodowych teatrów 
dramatycznych, około 100.000 amatorskich zespołów scenic. 
nych, zrzeszających około 3 miliony członków. 

Wszystkim, interesujacym się problemami teatru chińskiego, 
zarówno tradycyjnego („opery chińskiej"), jako też nowoczes
nego, polecić można lekturę artykułów Jerzego Lobmana 
„Wspólczesny dramat chiński" („Dialog", 6/1959); Wojciecha 
Natansona „Umowne znaki chińskiego teatru'' („Teatr" 18/1959); 
Eugeniusza Markowskiego „Opera p·ekińska, najstarszy teatr 
świata" („Przeglad Kulturalny" 35/1958); Romana Szydłow
skiego „Spotkania z dramatem chińskim" („Teatr" 2/1960); 
G. Guriewa „Sowremiennyj tieatr Kitaja" („Niewa" 11/1959). 
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• 

• 
• 

Scena :z: dramatu 
„D:;iewczNna o bialNch włosach" 

Kiedy westchnie naród cały, 
niebem wstrząsa burza, 
głazy kruszą się i skały, 

kiedy westchnie naród cały . 

Krzyu;dy miarę swą przebrały 
i męka za duża -
kiedy westchnie naród caly, 
niebem wstrzqsa burza. 
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Stani~ław C!.zarnik 

Z wrażeń chińskich 

Interesowałem się wyłącznie tradycyjnym, kla~ycznym tef!trem chińs
kim, nazywanym przez Europejczyków potocznie i nieściśie operą chiń-A 

ską. Nie od rzeczy będzie na wstępie scharakteryzować widownię. W 
Podlega ona odmiennym niż nasze zwyczajom. Do teatru przychodzi 
się „bez pompy", o ile pompą można nazwać odświętny strój lub choćby 
oddanie płaszcza i czapki do szatni. Opera Jest ludowa w pełnym 

znaczeniu tego sbwa i lud przychodzi na przedstawienia bez specjal
nych ceremonii, wprost z ulicy, z fabryki lub biura, w roboczym kom
binezonie lub waciaku. Rząd ludowy dokonał reformy i w tym zakresie. 
Spostrzegłem pan; razy próbę palenia papierosów, relikt poprzedniego 
„stylu". Kończyła się z reguły uwagą sąsiada lub kontrolera. Przed 
reformą nie tylko palono. Roznoszono herbatę i słodycze. Podawm10 -
za opłatą - ręczniki moczone we wrzątku dla wycierania rąk lub 
twarzy - · rozpowszechniony to zwyczaj w Chinach. 

Lecz taki stosunek widowni do teatru nie wynika i nie wynikał 
bynajmniej z lekceważenia sztuki. Teatr jest i był corizienną potrzebą 
mas. 

Klasyczne sztuki teatru chińskiego są stare, wiekowe, niektóre po
chodzą sprzed kilkuset lat i należały do ustnej, nie pisanej literatury, 
przechowywanej w pamięci nie tylko aktorów, po prostu w powszech
nej pamięci ludu. 
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Gdy nie kwitną ci jabłonie, 
to nie słońca wina, 
za mało się troszczysz o nie, 
więc nie kwitną ci jabłonie. 

Leniwe się stały dłonie, 
w nich złego przyczyna -
gdy nie kwitną ci jabłonie, 
to nie słońca wina. 

• • 

Ostatnio, wobec zwiększonego napływu ludności wiejsk iej do miast 
r ozszerza się widownia, przyjmując m nóstwo widzów nowych, po raz 
pierwszy przeży\vających poważne widowisko. Jest to element nie
słychanie chłonny, „pożerający" teatr . 
Widziałem w Szanghaju urządzony jeszcze w 1917 roku wielki przy

bytek rozrywkowy tzw. Wielki Swiat. Jest to olbrzymi, sześciopiętrowy 
pałac, w którym skupia się kilkadziesiąt czynnych sal teatralnych. 
Równocześnie gra co najmniej dwadzieścia zespołów teatralnych. Wy-

„ Miłość pod wierzbami" 
Opera szeczuańska 

Gdy się dziecko śmieje, 
niebo się uśmiecha, 
nocny mrok bieleje, 
gdy się dziecko śmieje. 

Wszystkie w nim nadzieje, 
radość i uciecha -
gdy się dziecko śmieje, 
niebo się uśmiecha. 
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stawia się najbardziej znane opery - tych więcej, ale jest też teatr 
dramatu współczesnego, cyrk, teatr lalek, estrada, kino, sala tele
wizyjna ... 
Ośrodek otwarty jest od południa do jedenastej w nocy. Można 

swobodnie wchodzić i wychodzić - za jedne dwa „mon" - w każdej 
chwili, bez względu na tok przedstawienia. Byłem tam w godzinach 
wieczornych. We wszystkich teatrach -- natolk. Tylko w sali telewi
zyjnej było luźno. 

W największej sali „szła" opera chińska. Ale jak szła! Wobec kilku 
tysięcy widzów - wielu z nich musiało stać. 

Przedstawienia operowe trwają zazwyczaj cztery godziny z jedną 

tylko przerwą rłziesięciominutową. Wymaga to duł.ej cierpliwości, ~ 
zwłaszcza u otcego widza-słuchacza, nie przyzwyczaJonego do tak 
długirh widowisk. Kto nie jest osłuchany w muzyce chińskie.i, może 

nawet cierpieć, dopóki się nie przyzwyczai. Ale cierpliwość opłaca się, 

dzięki efektom sztuki aktorskiej nie spotykanej w podobnej postaci 
w naszych teatrach. 

Trzeba przyzwyczaić się do różnych f.orm i chwytów opery chińs

kiej. Początkowo trudno zrozumieć niektóre gesty i znaki umowne. 
Zaskoczeniem są też maski malowane na twarzy. Np. czoło żółte 

przed7ielone po środku wąskim trójkątem o barwie niebieskiej, ozdo
bione z obu stron silnymi czerwonymi krl'chami rzuconymi równolegle 
do brwi; pod tym duże czarne plamy zakrywają oczy, nos ledwo za
znaczony czarną kre~ką i dwiema czerwonymi kropkami, żółte po
liczki, czarne wąsy opuszczone, czerwony wycinek ust i ogolona 
broda pomalowana na biało. Bywają jeszcze bardziej fantastyczne. 

W kolorach zamknięta jest określona symbolika. Trzeba poznać jej 
klucz, by zrozumieć przedstawiany typ Kolor czerwony oznacza szla
chetność, biały chytrość, czarny - naiwną prostQlę. Nie wszystkie 
postacie występu.ią w malowanych maskach, aktorki - z twarzą na-
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Zgasi ci pragnienie studnia, 
ale nigdy morze, 
gdy cię zmęczy żar południa, 
zgasi ci pragnienie studnia. 

W żary lipca, w chłody grudnia 
czy o innej porze 
zgasi ci pragnienie studnia, 
ale nigdy morze. 

• • 
Bohaterka oper~ „Miłość pod wierzbami" 

Prawdą przejdziesz świat, 
fałszem - tylko krok, 
nie bądź kłamstwom rad, 
prawdą przejdziesz świat. 

Bez kłamstwa i bez zdrad, 
bez kluczenia w bok, 
prawdą przejdziesz świat, 

fałszem - tylko krok. 
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turalną, mocno pokrytą różem i pudrem, podobnie -· młodzi . boha
terowie, dzieci i inni. 

O bogactwie scenograficznym tego teatru stanowią kostiumy. Bły

skotliwa feeria strojów, tradycją sięgająca w zamierzchłe czasy. Widz 
ogląda stroje, o jakich mu się nie śniło. · 

Różne konwencje wpływały na styl poszczególnych oper. lVI.in. na 
styl tzw. opery pekińskiej wpływały dawniej role kobiet grane wy
łącznie przez mężczyzn. Obecnie nie przestrzega siE; tej wyłączności. 

Widziałem natomiast operę, w której zachowała się wyłączność ko
biet, grających wszystkie role męskie. 
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(Fragmenty artykułu zamieszczonego w 18 numerze „Orki" z 19&0 r.} -

Pokój to ryż, a wojna - głód, 
nędza i ból, i śmierć, 

niweczy ludzki znój •i trud, 
pokój to ryż, a wojna - głód. 

Groby wśród pól - · jedyny płód, 
spójrz! i sam prawdę stwierdź: 
pokój to ryż, a wojna - głód, 

nędza i ból, i śmierć. 

• 

Kierownik administracji 
w Olsztynie 

Kierownik techniczny 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej 

krawieckiej męskiej 

perukarskiej 

stolarskiej 

ślusarskiej 

malarskiej 

modelarskiej 

tapicerskiej 

szewskiej 

Główni elektrycy 

Brygadierzy sceny 
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ZOFIA ZIMMER 

GRZEGORZ FRANKOWICZ 
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ANTONI LEWANDOWSKI 
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WIKTOR JANKOWICZ 

JAN MURAWSKI 

TADEUSZ GEREJ 
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