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Tarantula
„Zobaczyłem Tarantulę
Pająk

ciemny i kosmaty

Zdjąłem

I

,wszystkie moje szaty

cisnąłem

Tarantula

w

nią

była

jak

kulę.

cicho -

Aż :się zjawił chłopczyk mały
Dał

I

mi kwiatek z wosku

ulotl'llił się

Cicho

jak licho.

mówię

J a'kieś

-

usta

piekło

stainowlił zerwać
z
·szłością i .powrócić do

Tarantula -

jakiś

Strach mnie
Płomniste

biały

wnet zdejmuje

c~je

mnie przytula

Tarantula Tarantula
Długie łapy

a Jros'mate

Zdjęły zwiewną mają szatę

Bo

ZWlierzątko się

r-0zczula

Cicho sza już śpią podwiązki
Każdy mówi do swej gąski".

Cy.reruajka Wód (Wood) -

W akcie pierw.szyrn Ja111
Maciej •K arol Wścieklka
siedzi w swoim obejściu
,p od 1ipą .i ro'Zillyśla oraz
ro?Jmawri.a ze służącą Zooią.
1Pirzedmiotem jego rozmyślań jest jego dotyichc2la5owe życie. Byk> ()(110 bardzo
bogate. Wściekli-ca w cza&e wojny (imoima się domyślać, że ·była to pierwsza wojna światowa) stał
.się lboh18JteI1em narodowym,
ur>aitował :kiraj i zjednoczył
,go. Zaczął .oo prostego żoł
IIllierza i kolejno .przy pomoey bohaterstwa, a :potem
wyjątkowej
intelige111cjtl .i
111.i.esłycllanej .intuicji
ipo1ityc7Jilej ,;k.ręcił całą .radą
m.i.rristrów", jak s!ię wyraża jego Ż()(!la. Miał szainse
nawet zostać 'I)reZydentem
'l"epubliilci. Zrezygnował jednalk z wlielkiego świaita .i
życia na szeroką stopę, 1lak
typową
dJ.a przywódców,
polityków 1i bohateró'>'o, po-

Blaga

prae-

swojej iiagrody do wsi Niewyrypy Dolne, gdzie dawno
temu pełln.ił fun!kcję wójta.
Obecnie wójt i 1)0seł w
jednej osobie przeżywa !bardzo ootrą rozterkę ideową.
Nie w.ierzy on mia111ow.icie
'>'\ 111.i.e, co dotychczas :robił, natomiast do n'Owego,
to jest da'Wlllego, ·spokoiilllego życia przy?JW~ć się
nie może. Wszystko go nudzi z jednej strony, a wście
ka z dirugiej, ro.z.sad'Ul go
wola 'Zrobienia cze,goć naprawdę wielkiego .i za.razem 1larga nim ipoozucie, że
żadna
funkcja polityczna
nie jest niczym naprawdę
ważnym i w życiu jednostki (tej, która tę f~cję
pełni,
a nie tej, która

Stanisław Ignacy Witkiewicz

~ć od małego, pobudować szpital, żłobek i o-

1ba

Jan Maciei Karol
Wścieklica
w

!Życiu społeczeństwa.

W ro:mnawie z

Ż()(!lą R<>zailią, mądrą wiejslką kobietą, okaruje się, że cała rozterka biierz..e się z tego, co
sam Wścieklica nazyiwa „obrzydli"';ą d1amsiką mor.al111.ością'', lktó.rą posiada. Obecnie więc .postanawia żyć
na 1ubocru i ro71W'ażać taj-

niki Boga, 1bytu i relów
ludzkrl.ego iis'tni.erui.a. na :z.iemi. ż.ana Rozalia (l.(ł.Stawda
jecln:alk na niego kobiecą
.pubapkę. Wie ona dobrze,
że mąż nie .jest stworzony
do wiejskiego ży;cńa,lecz do
wi-el:kiej :polii.ty;ki. Chciała.by
.go swid7lieć wodzem, mimistrem 1u:b :inną =ak:omi.itością. A ipOiltieważ ana swoje lkohieoe sposoby, ipropollluje mu, że sprowadzi
do domu 111ową inauc:zycieilikę, !która nastała iw sikół
oe ~jSlciej, pięlmą i !Illło
dą ·osóbkę, któ.rej obecność
"ul.eczy męża z llliero.zsą
dlllych Wlaihań ii jes:zJcze
mniej .rozsądny.eh ipostanowdeń o przerwan.iu :ka.rie1r y .p olityika.
W chodzą następne oso by
dramatu gminny li-

Wścieklica

~adZa.

i.Się

z

ańsklu, że .słabość uwa:liają

wielkość jedynie sła:hi,
tak myślą tyltko najpodlej"Slze stwory - •pisarze
gjrninni i mali liichwia=e.
On chce coś wielk.iego zro1bić, tylko nie wie oo. I
na.glie powiada '--- '\W.em,
pojednam się z Bogiem ii.

za

chw.i.arz Abraham Mlasfk:aruer ii pisa.Tz gimilny, Czeczobut. W rozmowne t.rzej
panaw.ie zajmują nasitępu
j ące stanow.iska. 'Wl()lbec zasadniczych problemów .istruerua i duszy:
Mla.skaruer uważa, że mi.all"ą w.ielkośc.i człowielka jest
og;ramdczem.ie własnych amhicj.i, że nawet tyl.lko dzię
'lti. temu lffiOżna ·być jednostką mdyiwiiduaJną.

wielkirmi sprawami ""lielkiej polityki. Na 1"a.7lie trzeba a.dmill'listrować Niewyirypami Dollllymi.
rnimi, ·uważa ich myśli za
swojie i irozumie mądrość
Ml·a .Skauera. Ale równocześl!l.ie •pow.iada ipo Nretzsche-

(Streszczenie sztuki)
jest ,p rzez tamtą na Pif.ZYikład Ska:2la'Il.a na śmierć) i

•crzyszczalnJ.ę ścieków, a portem będziemy .zajmować się

U"'.aża

an,

że nawet
najiwięks.ze
osią~ęcia wikall"-ierae świa

towej, jeże:lii nie 1płyrną z
serca .i me są awtentyC7ll'lą
rpotrzbą człowieka, są ikłam

ldwy.m .i
.niepotrzebl!lym
s:ziaanotaniem \Się, w 1w y'!liiku 1ctórego na.wet 111aj1baroziej rusa.tyisfa:kcjonowa1ny .zwy.cięs.twami rpolity;cznymi r:z.y wojennymi OS<J1bll'llik CZU(je ""' efelkc.ie obrzydizenie do siebie .i źle koń
cr.y. Dlatego też Wściekli
ca powrini.en .wstać w Niewyrypach Dolnych, bo każ
dy na swoim miejscu jest
k.imś największym.

Czecwbut sądzi po prostu, że inaileży robić swoje
d nie szukać dziury w całym, wszystiko •się wałi d
wszystko jest źle, ale trze-

że

zam:lmę

-

s.ię

w klasztorze.

N.ie jest to

głupi pomysł,

a.le żona Rozalia nie .t ego

chce

dla

męża.

:przyprowadziła

Właśnie

ill&lr:z.yciel-

kę, pairunę Wandę

LeJt.toro-

wlicz. Wanda robi !!'I.a Wście
lkliey duże wrai.enie, w
dość .za.WTiłeó ;:roimowie okaZJuje się, że Rozalia decyduje się oddać męża Wandzie, jeśliby to miało obudzić uśpioną wolę
rbyoia
kilffiś wielk!im w sferze poliityilti.
Alkt d!rugi ·u lal:l.uje sytuację po pół rolpl. Wście
klica WlPDa.Wdzie pozostał
:przy Wandzie, obecnJle nawet odmawia uman.ia jej
dziecka, które oboje spło
dzili, jak utrzymuje Wanda. Ciągle C7JUje, że robi
•COŚ złego, •Czyli że nie robi tego co :po"A1i.nd.en robić
i że żyje rnie tak, aby ży
dem swoim zadolrumentow:ać najwa.im.iejs:ze praiwdy
(Dokończenie

na str. 5)
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Reżyser
Kt.o t.o jest reżyser? Jak
wie każde dziecko, reżyser
jest t.o pracownik teatru
(albo kina, albo telewizji),
który ma z.a zadanie zrealizować na scenie (na ekranie) sztukę napisaną przez
pisarza zwanego dramaturgiem. Na afiszu nazwisko
reżysera jest wymienione
zaraz po nazwisku autora,
i t.o niewiele mniejszą
czcionką. A nawet był (i
jest) taki reżyser, który nazywa się Adam Hanuszkiewicz, który zaproponował,
żeby na afiszach teatralnych imię i nazwisko reży
sera
było
wymienione
większą

czcionką

niż

imię

i nazwisko aut.ora, bo w
teatrze ważniejszy jest reżyser niż autor. Autor bowiem może sobie napisać

„

sztukę i ta sztuka jeszcze
wcale nie oznacza, że jest
teatrem. Jest zwykłą, lepszą albo gorszą literaturą.
To, co się z tą sztuką stanie, czy będzie ona teatrem,
czy przemieni się w teatr,
zależy właśnie od reżysera.
Boon }est w teatrze najważniejszy, ważniejszy nawet od dyrektora. (Prawdopodobnie dlatego dyrektorzy, którzy nie lubią, że
by był jeszcze ktoś nad
nimi - choć zawsze jest
taki ktoś
są właśnie
reżyserami, a tylko bardzo
nieliczni
akt.orami
albo
dramaturgami).
No więc wiadomo kt.o
jest najważniejszy. Teraz
co· robi ten najważniejszy.
Otóż wystawia on sztuki
lilteracltie przy pomocy au't ora (co już powiedzieliś
my), aktorów, scenografa,
kompozyt.ora
oraz całej
wielkiej machiny zwanej
w teatrze pionem technicznym, czyli przy pomocy
brygadiera sceny, pracowni
stolarskich,
ślusarskich,
krawieckich, szewskich, tapicerskich, modelatorskich,
elektrycznych itp. Do pomocy reżyserowi jest jeszcze oddelegowany inspicjent, który pilnuje, :teby
ws:z.ystko
podczas
prób
oraz spektakli przebiegało
sprawnie i wedle założeń,
tudziet sufler, który podpowiada . aktorom telut z
kulisy, jeśli akurat zdarzy
się, że aktorzy tekstu z
różnych powodów nie pamiętają.

Reżyser

robi tak. Najpierw czyta sztukę. Potem
ma pomysł, jak ją wystawić, żeby się różniła od
innych wystawień tej sztuki (jeśli jest to pierwsze
wystawienie sztuki, czyli '
tzw. prapremiera, reżyser
ma zadanie znacznie ułat
wione). Następnie prosi zaprzyjażnionego scenografa i
kompozytora muzyki na
prywatne rozmowy. W tych
prywatnych rozmowach reżyser
opowiada kolegom,
co sobie wyobraził czytając
daną
sztukę
i czego w
związku z tym
chce od
nich, czyli od tego, który
ma mu wykonać oprawę
plastyczną oraz od
tego,

który ma
muzyczną.

Prawnik (Wydział Prawa
Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie), który
został
aktorem. W latach
1934-39 występował w Teatrze Komedii Muzycznej w
Krakowie oraz Teatrze Objazdowym Ziemi Krakowskiej, z którym objechał ca-

jaki jest?

zapewnić oprawę
Po różnych kłót

niach i przeprosinach dochodzą do zgody i odtąd
każdy robi swoje. Spotkają
się
dopiero w okolicach
prób generalnych, gdzie ustalą, czy t.o, co
zrobili,
jest tym - co sobie kiedyś
wspólnie wymyślili. Jeśli
nawet nie jest tak, jak sobie wymyślili, to i tak jest
za póżno, żeby cokolwiek
zmieniać,

więc

przeważnie

zostaje jak jest.
Teraz reżyser przystępu
je do najważniejszej pracy.
Najpierw musi skompletować zespół aktorski, który
uzgadnia
z
dyrektorem
(jeśli sam jest dyrektorem,
uzgadnia ze sobą albo z
innymi
reżyserami
jeśli
uzna to za potrzebne). Po

skompletowaniu
zespołu,
czyli tzw. obsadzeniu sztuki, reżyser przystępuje do
pierwszej próby. Odbywa
się to tak, że aktorzy dostają
do rąk przepisane
egzemplarze utworu, po
czym na głos odczytują te
partie tekstu, które mówią
postacie przez nich grane.
Jedni czytają lepiej, drudzy gorzej, w zależności od
umiejętności czytania nabytej w szkole. Na drugiej
próbie idzie już lepiej, a
na trzeciej już całkiem
nieźle. W ten sposób reży
ser odbył z aktorami tzw.
próby czytane. I
teraz
wszystko zależy już od indywidualności
i inwencji
reżysera. Może on na przykład powiedzieć aktorom,
o co mu chodzi, to znaczy
po co wystawia tę właśnie
sztukę. Może też nic im
na ten temat nie mówić aż
do prób generalnych, a są
tacy reżyserzy, którzy nie
mówią tego aktorom nigdy,
gdyż sami tego nie wiedzą.
Może spytać aktorów,
co
oni mają na ten temat do
powiedzenia, tzn. na temat
sztuki, bo przecież nie na
temat jego .pomysłu jej
wystawienia. Bo trzeba od
razu zaznaczyć, żeby nie
było nieporozumień: akt.or
nie wypowiada się o pracy
reżysera, a tym bardziej o
jego koncepcji. Nawet nie
to, że mu nie wolno czy
coś w tym rodzaju.
Ale
aktor, który się wypowie
w tym duchu, naraża się
na ośmieszenie, bo skąd on
może wiedzieć, czego chce

kach" Diirrenmatta, Firaal.7.a
w „Więźniach z Altony"
Saaitire'a, Gu.stawa-Komada
w „Dziadach", Chłopickiego
w „Warszawiance" Wyspiań
skiego, Przełęckiego w „Uciekła mi przepióreczka" Że
romskiego, Higginsa w „Piirnalionie" Shaw'a. Wyreży-

45 lat na scenie

ADOLF
CHRONICKI

reżyser,

skoro jest to jeszcze me zrobione? A poza
tym aktor jest od wykonywania z.adań aktorskich, za
które dostaje pod koniec
miesiąca

określoną

pensję,

i nie ma powodu wtrącać
się w nie swoje sprawy.
Reżyser ten dostaje pensję
i swoje musi wiedzieć
Teraz przychodzi czas
tzw. prób sytuacyjnych. Do
prób sytuacyjnych zaliczamy takie próby, w których
a ktorzy znajdują się na
scenie i reżyser pokazuje
im, jak się mają po tej
scenie
poruszać.
Teoretycznie wymagana jest znajomość na pamięć
danej
roli, ale wypadki tej zna jomości są na pierwszych
próbach sytuacyjnych tak
rzadkie, że wła ś ciwie nie
należy o nich wspominać.
Teraz reżyser i sufler mają najwięcej roboty. Reży
ser, bo musi reżyserować,
a sufler, bo musi aktorom
podpowiadać teksty, które
oni powinni znać na pamięć , a nie znają , bo na
to jest jeszcze zawsze (do
premiery) czas.
Jak wygląda reżysero
wanie? W skrócie
prosto. Otóż reżyser np.
mówi do aktora T. tak: „A
teraz podejdzie pan w kierunku pani Heleny, klęk
nie na prawo kolano, oprze
głowę o jej podołek i powie swój tekst pamiętając,
że jest bardzo zakochany
i ż e ona musi w to uwierzyć, bo
od tego zależy
szczę ś cie ich obojga".
A
tymczasem, podczas gdy

Debiutow komedii muzycznej „Gospoda pod Białym
Koniem".
W czasie wojny był rolnikiem, robotnikiem oraz wykonywał
inne zawody, co
było nie tyle w zwyczaju, co
łą ówczesną Polskę.

wał rolą

koni eczno ś cią. Więzienie, ści

gany przez Gestapo, ucieczka z więzienia, trzy fronty

na str. 5)

osobiście

„Warszawiankę" ,

oraz

sztukę

„Pociąg

można

„Przepióreczkę",

McColla pt.
zatrzymać".
Później
na

cztery sezony
zapisuje się do teatru Polskiego we Wrocławiu, gdyż
nastają tam K. Skuszanka i
J. Krasowski. Gra wtedy w

„Balałajkinie
chałkowa,

i

spółce"

„Odejściu

Mi-

Głodo

mora" Różewicza, a obecnie
pracuje nad rolą Tobiasza w
„Gwałtu co się dzieje" Fredry.
Gdyby chcial, mógłby być
tzw. aktorem emerytowanym,
co umożliwiłby mu jego wiek
i olbrzymia ilość twórczych
dokonań w polśkim. :teatrze
na przestrzeni przeszło 40
lat uczestniczenia w życiu
teatralnym. Ale Ad'Olf Cbronicki, aktor młody, jak tylko młody może być aktor
'Wciąż
twórczy,
allli
o
tym
myśli.
Nie
łudźmy
się jego srebrno-siwymi wło
sami i rolami godnych starców, których ostatrtio coraz
częściej
grywa. Dalby jeszcze szybki odpór na scenie
własnemu synowi, gdyby ten
był aktorem;
no i gdyby
miał w ogóle syna, a nie córki godne Ojca.

aktor T. i pani Helena· wykonują polecone
udanie,
reżyser
prosi Bolka J.
i pannę Z.G„ też oczywiście aktorów, żeby udawali, że nie słyszą, co tamci
mówią, i szeptali sobie coś
do ucha. Tamci wyznają
sobie miłość, a ci szepcą z
boku do ucha. Ale w tej
scenie jest jeszcze zły oj(Dokończenie

serowa! też (otrzymał uprawniertia reżyserskie w 1962)

„$nie srebrnym Salomei",
Sonnebrucha w „Niemcach"
Kruczkowskiego,
„Sprawie
Dantona"
Przybyszewskiej,
tejże
Przybyszewskiej „91"
w telewizji, w reżyserii J.
Krasowskiego, który wtedy
właśnie
przeżywaJ
ostatni
wzlot swego talentu repertuarowego i reżyserskiego.
Od 1970 do 1974 Adolf
Chronicki, znany już wówczas nie tylko z teatru, ale
i wielu ról filmowych, zostaje dyrektorem i kierownikiem artystycznym Teatru
Dramatycznego w WaJbrzychu, gdzie gra i r~seruje,
od dramatu
do komedii;
'Zl'lÓW gra Rrzelęclciego, Higginsa, retyseruje „Horsztyń
skiego" Słowackiego i gra
tam role Szczęsnego.
I wreszcie od 1975 jest
aktorem Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu. Wystąpił w naszym teatrze
w
wielu znaczących i jak zwykle z precyzją i godnością
wykonanych rolaeh: w „ Radosnych dniach" Becketta,
„Doktorze Faustusie" Marlowe'a, „Iwonie
księżniczce
Burgunda"
Gombrowicza,
„Opowieściach
kanterberyjskich"
Chaucera,
„Snach
Sindbada Zeglarza" Leśmia
na, „Czterech !lm'opilach"
Rozowa, „Burzy" Szekspira,
„Dziadach"
Mickiewicza,

1

w Wojsku Polskim od 1944
- normalna droga Polaka.
W 1945 zapisuje się do Teatru
Lubelskiego,
potem
Lódź,
Teatr
Kameralny,
gdzie pod dyrekcją Erwina
Axera gra wreszcie role teatralne z prawdziwego zdarzenia: Izia w „Głupim Jakubie" Rittnera, także rolę
w
„Majorze
Barbarze",
Shaw'a.
Ale już od 1947 jest w
Teatrze Polskim we Wrocławiu, gdzie rozpoczyna się
jego prawdziwa, długa i zasłużona
kariera. Gra już
główne
i
tytulowe
role:
Smitha w „Harry Smith odkrywa Amerykę" Simonowa,
Alfreda w „Mężu i żortie"
Fredry, Cdblsow w „Czło
wieku z karabinem" Pogodina, Wierszynina w „Trzech
siostrach" Czechowa, Jakuba
w „Głupim Jakubie", Zbigrtiewa w „Mazepie" Sło
wackiego, Dobrego Księcia
w „Jak wam się podoba"
Szekspira.
Od 1953 obejmuje dyrekcję i kierowrtictwo artystyczne Teatru . Rozmaitości (obecnie „Współczesny") we
Wrocławiu, na którym to stanowisku pozostawał przez 13
lat. Wbrew „13" - lat szczę
śliwych: zagrał wtedy Rodriga w „Cydzie" Corneille'a,
Zawiszę Czarnego w dramacie pod tymże tytułem Sło
wackiego, Proctora w „Czarownicach z Salem" Millera,
Edypa w „Królu Edypie" Sofoklesa, Einsteina w „Fizy-
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Reżyser jaki
(Dokończenie

ze str. 2)

ciec panienki, którą gr~
pani Helena. Reżyser prosi
więc pana
Zenka, który
gra ojca, żeby pan Zenek
był uprzejmy skradać
się
lewą kulisą w stronę mło
dych zakochanych, lewą
dłoń trzymając blisko lewego ucha, co będzie oznaczało, że pilnie nasłuch1.1je,
co też tam wyrabia jego
córeczka ze swoim gachem.
Ci gruchają, ci szepcą, on
się skrada, i już jest jedna scena zrobiona.

wieczoru trzyma go przy
życiu, i tak dochodzi
do
finału.
Następują
brawa,
kurtyna, oklaski, kurtyna
w górę, aktorzy się kłania
ją, kurtyna spada, ale ktoś
tam woła z sali „Reżyser,
reżyser!", więc kurtyna się
podnosi, reżyser niby się
broni i wstydzi, ale cóż
służb.a nie drużba, trzeba
pokazać się kochanej publiczności,
no i reżyser
kłania się trzymając się za
ręce aktorów (inna szkoła
mówi, że należy skromnie

jest?

wymyślać jakieś
numery,
figury, jednych co za duzi o>boinać, illlnych, ;za małych, naciągać. A tego opieprzyć, że się tekstu nie
nauczył, a tamtemu wytłu
maczyć, żeby dzidę
trzymał w lewej ręce a nie w
prawej, bo tak będzie kompozycyjnie lepiej . Owemu
znowu kazać grać chytrego
króla, podczas gdy wiadomo, że jest to pierwszy
idiota w zespole, który nawet żonie porządnie zełgać
nie potrafi, że próba się
przedłużyła do rana.

I
jeszcze z autorami
sztuk kłopoty, bo to albo
za długie, albo za krótkie,
albo jakieś takie miejscami przygłupaw·e, choć gdzie
indziej .znowu dorzeczne ...
No i gonią terminy premiery, bo już w kolejce czeka następny reżyser z następną
sztuką, już aktorzy też chcieliby co ś nowego ...
Pośród
dują

jątki,

Kiedy scen takich jest
sporo, to znaczy kiedy dojdzie się do końca egzemplarza sztuki, reżyser zapowiada aktorom: „Od jutra jedziemy całościami".
Jazda całościami oznacza,
że aktorzy będą się musieli wreszcie nauczyć tekstu
na pamięć, zapamiętać po
kolei te wszystkie sceny,
które były robione po kawałku, i wykonać je pod
rząd
jak leci bez zatrzymywania. Podczas całości
inspicjent trzyma przed sobą
zegarek i patrzy, ile
trwa ta całość. Pierwsza
całość trwa zazwyczaj trzykrotnie dłużej niż powinna
trwać sztuka, ale to nic, to
tylko oznacza, że jeszcze
przejścia
nie są sprawne.
Przejścia to są te momenty, kiedy poszczególne sceny łączą się ze sobą albo
poprzez działanie aktorskie, albo poprzez pomysły inscenizacyjne. Pomysłom inscenizacyjnym pomaga scenografia i muzyka, które głównie po to zostały zrealizowane. Scenografia jest kompletna zazwyczaj dopiero na pierwszej próbie generalnej,
muzyka z niejasnych powodów bywa przeważnie
wcześniej. Kiedy jest
już
i scenografia, i muzyka,
i aktorzy umieją teksty,
wtedy reiyser zarządza
próby generalne.
Próby generalne są trzy.
Pierwsza trwa o połowę za
długo nii powinien
trwać
spektakl, Jrl.Y cz.ym
ściwie

wła

nie wiadomo dlaczego. Reżyser siada więc
nad tzw. skrótami. Skróty
są to konieczne skreślenia
w tekście sztuki, żeby sztuka była krl>tsza. Jedni aktorzy się eiesz.ą, jak się im
coś skreśla z roli, inni nie.
Można jesz.cze zrobić skróty inscenizacyjne, co też
niekiedy reżyser, acz z bólem, czyni. A są tacy jeszcze reżyserzy, na szczęście
niewielu, którzy po prostu
każą
aktorom grać szybciej, co· nie jest ani moralne, ani słuszne (niekiedy).
A potem jest premiera,
aktorzy boją się jak diabli, reżyser siedzi za kulisami albo w którejś garderobie (nigdy na widowni) daje ostatnie rady artystom, częstuje niektórych
łykiem z piersiówki
koniaku, która dzisiejszego

sta( z boku i tylko lekko
pochylać głowę

we wstydliwym zażenowaniu), panie
wnoszą
na scenę kosze
kwiatów, potem indywidualne bukiety, no i już
powoli koniec, koniec, kurtyna spada, lud wychodzi
do szatni, aktorzy ściskają
się z reżyserem, ze scenografem (z innymi aktorami, z rodzinami, kolegami,
no i jest fajnie, wspaniale,
teraz szybko przebrać się
i na bankiecik, który już
stygnie.
Pomyśli ktoś, przeczytawszy powyższe uwagi o zawodzie reżysera, - tyleż
żartobliwe ,
co poniekąd
prawdziwe - że nie ma
to jak być reżyserem. Ale
reżyser w gruncie
rzeczy
ma straszne życie, niestety. Najpierw musi mieć jakiś pomysł na wystawienie
sztuki, co jest o tyle kło
potliwe, że a nuż ktoś
wcześniej ma taki sam pomysł, a przecież nie sposób wiedzieć o wszystkim,
co się dzieje i działo w
teatrze. Potem trzeba być
jeszcze okrutnym w stosunlm do aktorów: traktować ich
jak dzieci, jak
przygłupów, jak lalki, jak
maszynki do wykonywania
zadań, no
bo skąd niby
mają
wiedzieć, co trzeba
robić
na scenie? Trzeba
ich ustawiać, przestawiać,

reżyserów

znajczas wyodmawiają tak
życia. A przynaj-

co
które

się

pojętego

jaki ś

mniej odmawiają udziału
w części tego życia. Którzy
nie chcą być normalnymi,
porządnymi polskimi reży
serami normalnych, porządnych polskich teatrów.
Którzy albo wariują od tej
normalności i porządności,
albo dostają obrzydzenia,
albo dochodzą do przekonania, że ta normalność
i porządność jest w gruncie rzeczy podejrzana, że
jest właśnie nienormalna
i bezsensowna. Ze być może teatr polega całkiem na
czymś innym bądź
przynajmmeJ
częściowo
na
czymś innym. I ludzie ci
któregoś dnia dostają szczę
kościsku, odmawiają
najprostszych i najoczywistszych
posług
twórczych,
przyłączają
się do grona
osobników myślących anarchistycznie albo zgoła
sprzecznie ze zdrowym rozsądkiem i zaczynają traktować teatr jako posłannic
two ducha - myśli i serca. W aktorach widzą biednych, zniewolonych ludzi a
nie nadęte
kukły,
zaś
przedstawienia są dla nich
rozmową z innymi ludźmi
o czymś dla wszystkich
istotnym, a nie wypełnia
niem planu repertuarowego albo zadawalaniem stołecznych krytyków.
ten

(Dokończenie

ze str. 1)

iby'llu. Gro7Ji clą.glie izałoże
inde halbditu i opUS2lOZElllli.em
św.iata dla ~- Ale
pojaJw.ia. się nowa polruta.
Oil> nadchodzą dwaj zawodowli politycy, ~e DeimUI' :i Goligozan. PrQponu.ją
oni W'śorelklzicy lk.arndy<Wwalnie rw wyborach prezydenWścieklica .począt.ko
iwo &ię v.aha, ale potem
godzi Sli.ę. Jest ciągle nie-

Clridh.

:z.decyOOwan.y podobnie
ja'k w iprzyipadku .Wandy,
ozy robli dobrze czy ile !i
me w.ie gdz.ie je6'l jego
spełnien!iie c:.z.y przy ko·bietach, polityee i w.ielik.ości. światowej, czy raoeó
rw samotności i nad kartiką
ip&pi.€'IIU, ll1a której zapisywałby swoje wielkie przemyślenia.

.Jan Maciei Karol
Wścieklica
wdekają 111a rw:idok publicrz.ny jego fałszywti polityani
iprzyjaciele. Wście.kiliica w.ie,
cronym, pnezydentulra go
ddbiła ~e.

Co autor cheial w 'SWOjerj sztoce poiw.iedzieć albo

jaki jest rmorał sztuati?

Jest IIli:m praestroga, że
'OOrl.ę kłamstwa d nieautentyczneg ożycia nie warto 1być 111.awet prezydentem.
że jest 1człow.ieki.em skoń-

za

W alkcie i!Irzecim znów observ.mjemy ,połO\Wcz.ność
.i niezdecydowanie Wście
·kilicy. Opuścił Wandę i poszedł do klasztoru... ale !118
wybory prezydenckri.e, w
ikltórych ie.dnak ikan dyduje

o!k;ręgach.

Oka.7ruje

wybrał

się,

ż.e

(CIĄG

DALSZY ZE STR. 3)

jednomyślnie

ubie ra trak d wychodzii do tłu
mów. A Ta.cz.ej cal!kow.ic:ie
'beŻwład.nego i ogłupiałego,

J.G.:

załaJIDanego

dziewałeś

Wścieklicę. W ścieklica

człowńeka iw y-

&ię

rw

nyimi, a 111ie paz.orami .i
ghlipst!wami. Niestety cz.k>iwiek jest tak: urządmny,
że zawsze uwarża
r.z.eo.y
złe za dobre, a n:ie-ważne
:za iwailne. Natomiast 'WMnycła i dobrych spraw nie
widzi. Gdy zacz.yna a'OZU'lD!iteć jest już wykoń
ochła;pem.

czonym l:ud:zlk.im

Rozmowa z reżyserem
Jerzym Gol ińskim

- :mala.z.ł się w chałuipie.
Zosia -- s łiużąca wpada .z.
rtelegraanami o wyinjkach
wyborów w poozczególnych

ikraj

zawsze w rllgUsobą d zajmować
ży.ciu sprawami istot-

Nałeży żyć

dzie z

Od ...

„Program"·
Czy

może też
się,

raczej s poŻP
tutaj

przy od młodzowła śnie
nym, a pr zecież zapr a wionym w bojach zespole,
przy ludziach, k tórzy mów ią wprost nie są z
T w ojego pokolenia , znajdziesz może inn ą formu łę
m yśli , · inn ą pasję , że może

nawet odkryjesz
o naszej epoce?

Aktorka wszechstronna

Ewa Worytkiewicz
...

pr awdę

J.G.:

Od ...

„Program":
Czy T wój

konta kt ze
Opola

społeczeństwem
wzbogacił

Cię

wewnętr z 

nie? Sp ę dzasz tu przecież,
Ty, mieszkaniec w ielkich
metropolii,
sporą
część
swojego obecnego iycia. To
zmienia perspektywę , da je
nowe horyzonty poznawcze,
poszerza zasób doświad
czeń ...
J.G.:

Od ...

,,Program":

Fot. J. Bortlk!iewic:z
Ukończyła PWST w Krakowie w roku 1973, co oznaeza. U- jest k4>bietą
mlodlł i pełną sil do nowycll . wypadków, których
jej życie aktorki polskiej
nie szczędzi. Już w szke>lnych dyplomach wyróaiiała się podejmowaniem najkarlwłomnie)s.z.ych
zadań,
jednocześnie zagrała rolę Nastki w "Na

np. prawie

dnie" Gorkiego i .króla Byczysława w „Królu
Ubu"
Jarry'ego. Po Szkole była
jeden sezon w. Teatrze Ludowym w Nowej Hucie,
dopóki nie przyszedł tam
na dyrektora Ryszard Filipski. Przed nadejściem
R.F. udało się jej zagrać
tam Marysię w „A jak
królem, a jak katem bę
dziesz" wg T . Nowaka oraz
carycę Irinę w „Carze Fiodorze" Tołstoja.
Następnie czas
niedługi
pobyła w krakowskim Teatrze „Bagatela" gdzie wykonała ro.in. rolę kabaretową w kabarecie wg tekstów Boya pt. „Boy - mę
drzec" i Julię w „Odnowicielu" Jesionowskiego.
Potem urodził się syn
Sebastian, czyli jedno z

podstawowych
osiągnięć
naszej aktorki.
No a później jui Teatr
w Opolu. gdzie Ewa grała
kolejno: Łarisę w „Czterech .kroplach" Razowa,
Helkę w „Tato, tato sprawa się rypła" Latki. Bronkę
w „Sniegu'' Przybyszewskiego, Klarę w „Slubach panieńskich" Fredry,
Pannę w ,,sonacie widm"
Strindberga, Ninę w „Starszym synu" Wampilowa a przygotowuje się teraz
do zagrania roli Kasi w
„Gwałtu
co się dzieje"
Fredry.
Jest aktorką dramatyczną, komiczną, charakterystyczną,
liryczną i prawdopodobnie potrafi być jeszcze każdą inną,
jeśli
słownik
teatru i krytyki
teatralnej wymyśli dalsze
terminy. Dawniej nazywało się, że taki aktor (czy
aktorka) jest „wszechstronny". Dziś wszechstronność
jest po prostu używaniem
swojego człowieczeństwa w
całej pełni, bo człowiek nie
składa się (pomijając prostactwo tego określenia) z
jednego, ale z wielu przymiotników.

Stałeś się, jak sam mówisz, innym człowiek i em.
Przekroczenie pięćdziesiąt
ki zmusza człowieka, a jesteś wszak człowiekiem, do
istotnych przewartościowań
w obrębie podstawowych
po~ć
egzystencj(lnalnycb,
m()ralnych, artystycznych. ..
Czy rzeczywiście tzw. zycie animuje Cię ba:r<Wej
niż sztuka, niż teatr?

J.G.:

Od ...

„Program":
Starasz się robić przedstawienia o naszym współ
czesnym życiu o Polsce
i Polakach. Co sądzisz o
Teatrze Ludowym w N owej
Hucie?
J.G.:

Odrnawiam
odpowiedzi
i proszę o przyjście w innym terminie.

„Program":
Dziękujemy za rozmowę
i czekamy na nowe przedstawienia.

1'7' 'XII 1978

PRoGRA>M
Twórczość dramatyczna i powieściowa Stanisława Ignacego Witkiewicza rozpatrywana była obszernie i uczenie.
z ·bardzo wielu aspektów. Można przypuszczać, że były
po temu dwa powody: Pierwszy ten, że jest to twórczość
bardzo ważna, a może nawet taka, która nabiera wagi
z latami, które ubiegają w naszych oczach, duszach i myślach. Drugi natomiast powód to ~ba ten, że mimo takiej nawalnicy interpretacji i sądow, opinii czy wyjaś
nień albo pozornie, ale
naprawdę mądrych,
badacze
(i czytelnicy po prostu) są dalej niezadowoleni. Dalej nie
wiedzą, co ta twórczość zawiera naprawdę, czyli że wiedzą, iż cały ten zasób słów, jakie wypowiedziano o Witkacym jest niewystarczający, że potrzebne są inne słowa
czy inne myśli do wyjaśnienia tkwiącej w tym autorze
zagadki.
Przysłuchując się pracy nad sztuką „Jan Maciej Karol
Wścieklica" w naszym teatrze, patrząc i słuchając reży
sera i aktora Jerzego Golińskiego, patrząc i słuchając ininnych aktorów w tej sztuce występujących wydało mi
s:ię ważnym i intrygującym pytanie, które zwykle pomijało się przy omawianiu działalności Witkacego. Pytanie
to brzmi dość prostacko: Kiedy to wszystko się dzieje?
Odpowiedzmy na nasze pytanie. Otóż trzy spośród czterech powieści autora naszego dramatu, liczne
inne utwory dramatyczne, a wśród nich także i „Wście
klica" dzieją się w przyszłości. Jest to więc twórczość
identyczna z tą, jaka obecnie wydaje filmy „633 stopni
FarenheHa" (Godarda), „Capricorn-1" („Koziorożec-I")
oraz inne których tu nie przytoczymy. Pewieści i drama-

ty dziejące się w przyszłości powstawały prawie w każ
dej epoce i wszystkie zaliczamy do gatunku utopii albo co jest logiczne - do „antyutopii". Pierwszy gatunek zawiera! te utwory, które opisywały przyszłość w różo
wych barwach, drugi rodzaj gromadzi te, które opisują
to, co nas czeka, w barwach czarnych. Funkcją i jednych i drugich jest zawsze jedno i to samo: wyrażenie
opinii autora o tym, co dzieje się w jego teraźniejszości.
Chce on teraźniejszość swoją przedewszystkim skrytykować, albo też pouczyć, żeby była lepsza (utopie). Oczywiście jest czystym nieporozumieniem sądzić, że jakieś
utwory napisane w przeszłości (w okresie międzywojen
nym, gdy chodzi o Witkacego) mogłyby się odnosić do
naszej teraźniejszości. Chociaż zawsze istnieje cień takiego podejrzenia, bo przecież nasza teraźniejszość była
dla Witkacego przyszłością. Nie należy jednak traktować jego utworów jako przepowiedni czy proroctw,
Jak wygląda utwór pisany w przeszłości (gdzieś około
1932 roku, a więc czterdzieści pięć lat temu) o d<śyczący
przyszłości, może świadczyć fragment powieści St. Iga..
Witkiewicza pt. „Jedyne wyjście" (PIW 1968 str. 125-127):
„Och - ten codzienny dzeiń ! Gdzież były czasy tworzenia się Pe-Zet-Pepu, pełne barwy i blasku, nasycone
samą esencją sensu i mądru istnienia, a nawet codziennego życia? Jak po wielkim święcie, został tylko niesmak, glątwa i zniechęcenie. Czarnej pracy nie umiał dokonać nikt, a oszalały świat wyrwał się sam ze swoich
posad, a nawet cugli. Ludzkość stworzyła taki ustrój społeczny i gospodarczy, z którego sama nawet nie umie
zdać sobie sprawy, nie mówiąc już o jego opanowaniu.
Ale nie te problemy były teraz aktualne dia Kiziora.
Pogrzebał dawno siebie jako członka narodu i społeczeń
stwa. Zbyt duży procent durniów i draniów rozsiany był
w nim niemal równomiernie, aby dawnego typu prawdziwy artysta lub literat, nie uważając:!! za jedyne ·swe zadanie mumifikowanie truposza zmarłej samobójczą śmier
cią filozofii („.) żyć w nim mogli.
Kizior otorbia! się coraz bardziej. Obrazy jego kupował hurtem pewien Szwed, baron Dagmar Freyst w
Szwecji jeszcze zajmowano się dawno zdechłym na świe
cie calym malarstwem. Paru optymistów szczekało z uporem, że wszystko jest dobrze. Każdy odruch samokrytyki
siepacze Pe-Zet-Pepu uważali za zdradę stanu. Już niejeden prorok, co chciał ratować resztę ludzi od samoomamienia w idiotycznej pogodzie ducha (...) zawisał na
stokach Cytadeli, zwanej teraz nie wiadomo czemu Castel de! Ovo - co to mial być za dowcip, nie wiedział
nikt. Kretyny śmiały się cuchnącymi gębami w brudne
śmierdzące kulaki. Trzeba było się otorbiać za wszelką
cenę (nawet za cenę nędzy i znoszenia oszczerstw tak
zwanych „liźnich" - ohydne słowo - nawet nie mówiąc
o sprawach życiowych), bo trwanie w kontakcie z pewnymi odłamami pseudosztuki i zakłamanej, tandetnej,
głupiej i beztalentowej w dodatku literatury groziło zakażeniem i rozkoszną śmiercią powodzenia u pierwszych
matołów kraju. Ktoś rządził tym wszystkim na pewno
jednak, ale jakiś tajemniczy duch chyba, bo na zewnątrz,
prócz kilku lokajów, grubo pozłacanych i szamerowanych, nie widać było nikogo. Ale o tym sza! - a kysz! bo zgnież „tyż". (... ) Ale mniejsza z tym: nic nie uratuje polskiej knltury od zwiotczenia i marazmu, jeśli intelektualny rozwój zarówno ludzi wyjątkowych jak
i „in-" i „Pół-inteligenckiej" masy nie zostanie przyśpieszony.

Chodzi o to, aby w przerwach między jednym atakiem, a drugim nie niszczyć jego możliwości. Jedynym
środkiem jest tu praca umysłowa, , a nie wysiadywanie po
kawiarniach, robienie dowcipów, czytanie gazet i chlanie wódy". St. Ing. Witkiewicz...
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Halina

Rasiakówna

AUTORYTET
Michał Mi.si6rny oświad
cza - i wydaje się, 7.e wie
co mówi - „z eałą pew.nością chciałlbym na tegoTocznych Spotikaniach (Warszawskie Spotkania Teatral.!ne) oibejr.zeć. „Wyzwolenie'' (Szczedn), „Z biegiem
lat, z biegiem dni", ,,Hamleta", „Słowo o cudzie" (Kraków), „śmierć w starych
dekoracjach"
(Wrocław),
„Nieporozumienie" Ca'musa
z T. Wybrzet.e z Gdańśka.
Ja'k znamy życie, to właś
nie ta'k będą .t e Spotkall.!ia
Warszawskie
wyglądały.
Misior.ny znów trafił w dziesiątkę.

Teatr 24/76

KRÓTKIM
RUCHEM
W
„Trybunie
Odrzań
skiej" .nieoceniona Romana
Konieczna opLsuje kabaret
w Klubie Związlków Twórczych na Rynku. Ale nie
ien, !który odbywa się tam
codzien.riie, tylko ten, kt6iry ·przeclstalWiły trzy artysitikli ~ teatru, palllli.e
Irena Dudzió.Ska, Joanna
DobrzańSka i El.21bieta Piwków.na.
„Dwa rekwizyty - cylinder i lasecZka wystarczyły,
•b y aktorki zmieniły ipłeć."

NIE MA NIC
He.nryk Kubioki w „Trylbunie Odrzańskiej" (13. XI
78) stwierdził „Zresztą .nie
mam nic przeciwko Strip.•teaserkom:•. ·

NARESZCIE!
Na pół ikolumny w „Kuloturze'' (12. XI 78) pochwalny arty1w.ł o [przedstawie..,
niu w 111aszym teatrze! Magdalena ·Raszewslkiego chwali
„StaTs:z.ego syna" Wampiło
rwa w reżyserii Walerego
Fok.ina.
A :najbardziej chwali Marc:iJna Rogiozińskiego, itak:że
Ewę Worytlkiewicz: „Rogoziński
świetnie
pokazuje
[proces .rodzenia się owych
przemyśleń i odnajdywania
wartości ... "
(„.) ,,Nina Worytlkiewicz to
h-zecia kreacja tego IPI'zedstawieni.a".

U ŹRÓDEŁ

SYMPATII
Taki tytuł nosi wyznanie
1kryty'ka
teatralnego Krysiyny
SwierczewSk:iej
w
,,Now.iinacih" (rzeszowskich)
z 30. X 78. Wyznanie dotyczy byłego <iyrektora teatru
qpolskiego,
alktora
Mariusza Dmochowskiego:
„Jan Ili Sobieslki mocarny?
Rozpięta IPO pas koszula jalkoś nie daje przypiąć husars.'kich skrzydeł ...

Stanisław Wokulski.? To też
JUZ nie tamten... (który)
(... ) poprawia pręgi nad ponętnym kalanem Kazi Wą
sowskiej - Kucówny.
(... ) Lew lbiene do ręki
n.akroohmalooy ikołlnie.rzyik;
inspicjent zapowiada, że jest
16,45 - za kwadrans WistowSki !będzie prychał na
scenie swoje staroikawalerskie fumy... ( ... ) Życzę tedy
sU!kcesu i... do miłego zobaczenia.

KTO JEST KTO
W listqpadowym numerze
cza·s opisma „Opole" Marek
Jodłowski recenzuje przedstawienie ,,Starszego syna"
Wiaimpilowa w
ireżyser:ii
Fdkina. Pisze, że Wampiłow to .nie C-Zechow, a Fok.in nie Stanisłaiwski.
Dodajmy, że Jodłowski to
nie Puzyna.

Na wstępie odnotujmy
kilka wydarzeń wydawniczych. Oto ukazała się,
i oczywiście zaraz znikła
z księgarń, najlepsza polska (i nie tylko) książka
dla dzieci „KTól Maciuś
Pierwszy" napisana wiele
lat temu przez wielkiego
przyjaciela dzieci, zabitego
w
warszawskim
gettcie
człowieka, kt6Ty
nazywał
się Janusz Korczak.
Sygnalizujemy też nową
Stefana Bratkowskiego
„Oddalający
się
kontynent". Jest to książ
ka o Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zyczyć należy
autorowi, żeby opublikował książkę o swoim
kraju Todzinnym równie
mqdTą, pTzenikliwą,
krytyczną i na dłuższą
metę
konstruktywną.
książkę

Wielki i bardzo znaczą
cy dla współczesnej poezji
polskiej · oTaz dla polskiej
duchowno§ci tom wierszy
pt. ,,Nasze życie rośnie" opublikował Ryszard
Krynicki, ostatnio malo znany,
ale bardzo wybitny polski
poeta.

Z wydarzeń kulturalnych
stołecznej maTki odnotujemy, że w Warszawie, w
Teatrze NaTodowym, na jego Malej Scenie, mieszczą
cej się w piwnicach Domów Towarowych „Centrum" odbyła się premiera
„Dziadów" A. Mickiewicza
w reżyserii Adama Hanuszkiewicza.
ReżyseT
„Dziadów" w naszym tea-

Znana m.i.n. z ról Pauliny w „Białym Małżeńst~ne" Różewi.icza, Di.i.e<WOZYillY w „Odejściu Głodomora" R6że.wli.cza,
Zosi w „Ułalnia.ch" Rymkdewi~ czyli Halina Ras.iaik6wna,
aktor>ka Teatru Współcr.enegn we Wrocławi.u tym ol'a.2'.e'm
gościnnie •W Opolu jako Basia bohaterka najbliższej
,premiery „ÓWICZEŃ Z ANIOŁEM" Łwbieńsk.iego.

trze

granych Tomasz
zjawil się na premieTze przedstawienia Hanuszkiewicza. Po oglądnię
ciu sztuki oświadczył licznie zebranym
krytykom
teatralnym, że oczekuje od
nich publicznych przeprosin.
W krakowskiej galeTii
BWA odbyło się niedawno
otwarcie
wystawy
prac
malarskich i graficznych
trzech znanych plastyków
średniego
pokolenia: Sła
womira Lewczuka, Romana SkowTona i Stanisława
Kluczykowskiego.
Poza
hucznym wernisażem nic
nie wskazywało na jakieś
specjalne przeżycia.
Zygadło

,,Niedawno
otworzyłem
pewien zagraniczny magazyn i oto z artykulu, poświęconemu nowemu kierunkowi w plastyce wyjTzała ku mnie
fotografia
dobrego znajomego, którego bardzo niedawno jeszcze spotykałem na Nowym
Swiecie, a także w gorszych miejscach, a który
obecnie z żoną i córeczką
na rękach, uśmiecha się ku
mnie z pięknie reprodukowanego zdjęcia, jako świe
żo odkryty zagraniczny inwestor artystyczny. Ponieważ
znam człowieka

wiem, że jest autentycznie
zdolny nie mam wątpliwo
ści, że za jakiś czas będzie
z niego „wielki Todak" KTzysztof
Teodor
pisze
Toeplitz w KultuTze w
swoim felietonie.
Fotografia,
o
której
wspomina felietonista ukazała się w czasopiśmie „Ameryka". Istotnie przedstawia ona Jasia Sawkę z rodziną w ich pracoivni w
Nowym Jorku. To ten Sam
Sawka, kt6Ty na skutek
znajomości
robi dla naszego teatru plakaty i który ilustruje ksiqżki swoim
przyjaciołom
w
Polsce.
Chłopak
pracowal
przez
długie Lata, między tnnymi w Tedakcji „Studenta"
w Krakowie. Potem zrobił
szereg wspanialych plakatów (a także plakat Teatru
w Opolu, ta fioletowa gło
wa dotąd wi$i na honorowym miejsC"U w Wilanowie w Muzeum Plakatu) i
następnie ponieważ uznano go w USA za jednego z trzech na;lepszych
grafików świata, a przy okazji dostał nagTodę plastyczną Prezydenta FTancji
- więc pojechal odebrać te
nagrody i wydać pieniądze
ze stypendium. No i tyle.
O mechaniźmie powstawania takiego „wielkiego Todaka" najlepiej poinformuje Państwa mała i doskonała książeczka autora
estońskiego ENN Vatemmy
pod tytułem „Pomnik", radzimy przeczytać.

PROGRAM
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„Redakcja Programu"
Drogt Jurku, jesteś zwią
zany z Teatrem im. Jana
Kochanowskiego w Opolu
od trzech lat. Co w tym
czasie przeżyłeś jako artysta, co zmieniłeś w swojej sztuce, w swoim teat{ze wewnętrznym? Co odrzuciłeś i czego się być
może nauczyłeś w tym
okresie i w kontakcie z
ludźmi w tym teatrze pracującymi oraz do tego teatru przychodzącymi jako
widzowie?
Jerzy Goliński:
Od ...

Rozmowa
z rezyserem
Jerzym
•

Golińskim
„Program":
Przypamnijmy, że jesteś
laureatem Nagrody Pań
stwowej w dziedzinie teatru, że byłeś przez wiele
lat dyrektorem teatru „Wybrzeże" w Gdańsku że
przez lata całe Twoim ulubionym autorem teatralnym i niezmożonym problemem
inscenizacyjnym
był Juliusz Słowacki...
J.G.:

Od...
„Program":
Tak więc przybyłeś do
naszego nowego, pięknego
teatru w Opalu spodziewając się,
że
znajdziesz tu
najlepsze warunki do pracy nad Twoim teatrem wewnętrznym, że
znajdziesz
tu ludzi, którzy uszanują
Twój artystyczny trud i
zrozumieją kierunek?
(Dokończenie

na stT. 5)

STANISŁAW

IGNACY WITKIEWICZ

IAI MACIEJ KAROL

WSCIEKLICA
Muzyka

JERZY GOLIŃSKI
URSZULA KENAR
MAREK WILCZYŃSKI

Asystent reiysera

ZBIGNIEW KOSOWSKI

Reiyseria
Scenografia

Aktorzy
Jan Maciej Karol Wścieklica
Rozalia z Supelkiewiczów

JERZY GOLINSKI

Wścieklicowa

JANINA

Wanda Lektorowiczówna
Anobazys Demur
Klawecyn Gorgozan Bykoblazjon
Abraham Mlaskauer
Volentina de Pellinee
Czeczobut
Kierdelion
Twardzisz
I radny
Zosia

BOŻENA ROGALSKA

SKAŁACKA

ZBIGNIEW KOSOWSKI
JERZY STASIUK
TADEUSZ 2:YLINSKI
JOANNA DOBRZANSKA
ZDZISŁAW ŁĘCKI
BRONISŁAW KASSOWSKI
MIROSŁAW SMOLAREK

JERZY SMYK

Inspicjent: Bogdan Pasrlciewicz

Sezon 1978/1979

Sufler: Marta lu komska

Premiera, grudzień 1978 r.

MAŁA
Premiera 17

SCENA
grudzień

1978 r.
Od lewej: Bożena Rogalska, Zbigniew Kosowski, Jerzy
Jerzy Stasiuk.

Goliński,

KAZIMIERZ NOWAKOWSKI -

FOTOREPORTAŻ

Z PROB

PROGRAM

17 XII 1978

Program rozmawia

z Joachimem Wystupem
Wystupów w Teatrze Kochanowskiego jest dwóch. Jeden, starszy, Io kierowco.
Przeszło 25 lat za kierownicą teatralnych samochodów.
Drugi, młodszy, jest
stolarzem. Od niedawna kierownikiem pracowni
stolarskiej
w Teatrze. Kiedyś, lata temu,
był zwykłym stolarzem budowlanym od okien i drzwi,
potem cieślą w Krupskim
Młynie,
procował
też
w
OPZB, fabryce papieru w
Krapkowicach.
„Program":
No o co z tym teatrem?
Joachim Wystup:
Do teatru, Io jeszcze był
ten story teatr, za dyrektora
Godzińskiego namówił
mnie
broi kierowco i Stelmach, leż
stolarz. Od poru lot już tom
procowali.
I . przyszedłem,
ole pechowo, bo to
było
pierwszego moja w 1959, i
zamiast Iść no pochód musiałem naprawiać
nogę
w
zepsutej konopie, bo
teatr
jechał w objazd.
No i tok
zostałem do teraz.
„Program":
No Io w przyszłym
roku
będzie Pon obchodził dwudziestolecie ...

J. W.:.
Ano tok.
„Program":
Zatem no zapas wszystkiego najlepszego. A w ogóle
jak się Panu procuje?
Nie
ma pon kłopotów ze scenografami?

J. W.:
To zależy . . Jak scenograf
do dobry, rozrysowany projekt, to ·stolarz ma połowę
roboty zrobione. A jak przyjdą jokie'ś tdkie szkice, rysunki odręczn.e, to wie Pon jak
to jest. Jo coś muszę pogłówkować, . wymyślać, o po-

Iem to się dopiero dopasowuje, przymierza ...
„Program":
A z jakimi scenografami
procowało się Panu
najlepiej?

J. W.:
Z panem Wenzlem

..

Sergiej

Michałkow

SPÓŁKA

Tadeusz Rórewicz
ODEJSCIE GŁODOMORA

J. W.:
Ale ja tu sobie dłubię tez
lak dla siebie, takie różne
do domu, drobiazgi, wie pon,
lampę stojącą, ławkę, trzeba
się napracować bo Io delikatne, ole jo Io lubię ...
„Program":
To jedyne Pono hobby, stolarstwo?
No nie ... zbieram stare że
J. W..:
lazka, chcę zrobić taką kolekcję, mam już ze 25... No
samochodem lubię jeździć.
„Program":
Ma Pan samochód?
J. W.:
To od rodziny, raz przyjechali i mi zostowill. I tok
sobie jeździmy z rodziną no
wycieczki i w ogóle. Bardzo
się
razem trzymamy, moja
żona, dwóch synów .. .
,„Program":
żaden nie poszedł w śla
dy ojca?
J. W.:
Starszy jest w wojsku, skoń
czyi Technikum Budowlane,
młoqszy ma czeladnika i chodzi do wieczorowego Technikum. Nie piją, nie palą, lok
jak jer. .
„Program":
Nie' pozostaje mi nic in· nego jak w imienlu swoim· I
całego teatru życzyć
Panu
wszystkiego najlepszego. Nie
tylko no okrągłą
rocznic.ę
dwudziestolecia procy ale no
dzień.

MAŁA

SCENA

Aleksander Fred:ro
SLUBY PANIEŃSKIE

i - panią

„Program":
Ac ho.

zwykły

SCEN A

BAŁAŁAJK.IN I

Czoplanką.

każdy

DUŻA

Dzięku

jemy Panu.

Adam Mi<lkiewicz
DZIADY
Aleksander ·Gelman
PROTOKÓŁ

Aleksander Wampilow
STARSZY SYN

Fragment listopadowej wystawy plakatu Andrzeja
skiego.

Pągow

„CWICZENIA Z ANIOŁEM" - Tomasz Łubieński
reżyseria MAŁGORZATA DZIEWULSKA
sceinogra.fia - JERZY OZERNIAWSKI

Marcin Mroszczak i lomasz Sikora
W grudniu kolejny ;werndisaż wystawy. Tym razem będą
to PLAKATY M:aincina Mr.os.zczalka i fotogramy Tomasza Silkory - „KSIĄżKA".

Sztuka Tomasz.a Lubieńslciego autora
„Zegarów"
i „Koczow:iska", jest napisana tak, że przypomina iraczej scen.ari.u:sz filmowy. Tekst jest ciągiem dialogów
dwojga bohaterów: młodego aildora 'i jego żony studen tki. Diailogi Łu:bieńwego czyH rozmowy w domu bohaterów to tylko jeden :z dwóch wą~ów pr.zedstruwieirtia.
Driugim wąitikllem jest ipraoa MaTika w tea.trze, gd'llie
pr.z.y.gotowuje on z !kolegą scenę walllci Jakuba z Andołem w
„AJk.ropolis" Stainisława Wyspiańskiego. Marek
gira Jalkiuba, bohatera ibiblijnego. Oba wą.tk:i !będą sń ę
w przied.staiw.ieniu przeplatać na za.sadzie dwóch ró:Mlyich
~zy-wti.stośc.i ukazanych w · kolejnych sekwencjach. A
wti.ęc kochę: film ina scenie.
„ GWAŁTU,

CO

ur. 10 I 1950 r.

.w •OOku

1973 'l.llkończył Akademię Sztuk Bięk.nych w Wars zawie, Wyd~ Gr-afilki - ITacoWil1ia Plakatu. ·
Po •s tudliacll, rw latach 1975-1976 był redakitorem girafJioz;nym czasQPisma „TEATR" a
obecnie czasopisma
„LE THEATRE EN POLOGNE". WSpól!pracuje stale z
'Deatrem P o wszechnym w Wwszarwie.
Od rollru 1972 bierze udział w w.ielu wystawach zagranicz.nyclJ. ipolsiki.iego plakatu (m..in . Tisbwg, TOlkrlo, Nowy
Yo rlk, Pa.ryż, Lahti).

SIĘ

DZIEJE" - Aleksander Fred.ro
BOGDAN HUSSAKOWSKI
.scenografia ·- JAN POLEWKA
·muzyka WALDEMAR PARZYŃSKI
reżysel'ia

MARCIN MROSZCZAK

-

S:ntuka o śwjeoie na opak, którego mieszkańcy przy wY1kli do niezwykłej sytu.a:cjl ·i nie chcą pomoc -tym,
·k tfuzy maxzą o IJ)O'VlltrOcie sensu i zdrowego rozsądiku.
Ta mądra i gorz.Jv.i, · choć bardzo śmieszna zabaiw•'I, 111ależy do najlepszych . U/tworów A. Fredry, choć d łu go
poz.os.ta.iwa.la . w ci€1ll'iu innych u.=anych arcydzieł .

•

Wysta'Vl•Y indyw.idua1ne (1978 r.):
-

Galenia Plalkatu - Warszawa
Teatr .ian. Stefana Jaracr,a w Olsztynie
Bium Wysta!W Airtystycmych - Pom.ań
KI'.Zyisztofory-Krraków (wspólinie z Tomaszem
WAREXPO i1978

Sik(}["ą)

'DO.MASZ SIKORA

ur. 9 IX 1948 r. Fotograf.
w Paryżu. Ja.iko reporter
,,PERSPEKTYWY"
Udział

Scenograf Urszula Kenar wyjaśn i a szczególy techniczne
elementów stolarskich do sztuki Witkiewicza (pierwszy z
prawej J. Wystup).

Kderowllli.ctwo technicm e

Główny

energetyk

-

mgr in ż. Stanisław
Kuczkowski
iinż Andrzej Wójcik
Jan Balcerek

-

liirl ż

-

KIEROWNICY

Krawiecka

-

Mala!I'Sk:a
Sitolarslka
Elektroakustyczn a
'Daipiicer.ska
Beiiuika!I'S'ka
Modelariska

-

Brygadier sceny
Operator światła

·Operaoor

dźVl•ięku

Rekwi!Z.yror

Brygadier

zespołu

morutaż .

Pracował w STUDIO MODY
współpracuje z cz.a.so.pi.s mem

w wystawach:

Biennale Plaka-tu
.Plakat Filmowy w

w Lahti (1976r.)
(1977 r.)

Holl~•:xx:I

Wyisba.wy .indywidualne:
1975 - „PROPOZYCJE" Gałeriia ZPAF Warszawa
1977 - Og61no.polska Wystaiwa Fotogiraifi.i Gdańsk
(PIERWSZA NAGRODA)
1978 - KTzysztofory
- WAREXPO Warszawa
- Og61nopolska Wystawa Fotografitl Foto-Kino
Po mań
- Wystawa Młodej Polskiej Grafiki Warszawa- Poznań - Gdańsk

meta.

.Lreneusz. Podhalański

PRACOWNIE

SzewSkia
Sliusarslka

-

Teresa Kawa i Katimierz
Bi.reoki
Witold Warmuwk
Joachim Wystup
Bronisław Zamlkotow.icz
Ryszard Piotrows ki
Paweł Stelmach
A1e!k!Sander Łakomski
Gerard Mróz
Jall1. Woły!Illiec
Zdzi słarw Wolny
Kazimienz: Marosz
Ryszard Balcer
Leon P:rzybylski
P iotr Dobis

Novi Singers

27 stycznio, w ramach naszego cyklu muzycznego gosc1w Teatrze doskonale znaną grupę wokalną NOVI SINGERS oraz miody, niedawno powstały zespól jazzowy SUN
.SI-Jl P. Poniedziałkowy koncert spotka I się z niezwykle życz
liwym przyjęciem opolskiej publiczności, która miało okazję
posłuchać muzyki jazzowej w znakom itym wykonaniu wokalnym i Instrumentalnym. NOVI, tym razem w powi ększonym
składzie, jeszcze raz potwierdzili swoją wysoką klasę prezentując repertuar niezwykle trudny i urozmaicony; obok
utworów znanych (m.in. owacyjnie przyjętego Mazurka i Preludium Chopina) słuchaliśmy wielu nowych kompozycji.
, Zaskoczeniem dla Opolan był bardzo wysoki poziom, jaki
zaprezentowała grupa SUN SHIP. Zespół występuje razem
dop iero od roku, a ma na swoim koncie jui takie os i ągnię
cia jak nagroda na tgorocznym festiwalu JAZZ NAD ODRĄ.
Oprócz znakomitego wykonania muzyki jazzowej, członkowie
zespołu potrafili nawiązać miły kontakt z publicznością i stworzyć atmosferę wspólnej zabawy.
liśmy

Tomasz Sikoro

Marcin Mroszczak

