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Rysunek n a. pierwszej str?nie ninie j szego programu w ykonal Jan H ryn
kowski. Przerywniki Jana Obsta. 

Następne premiery w Pańs twowym Teatrze SllłSkim: Moliera „ M izan 
trop", Konstantego Simonowa „Obc-y cień". 

SOJUSZ • WALKA I 

sztuka S.kowroń~ki_ego i Słotwińskiego „Za łoga " mówi '° walce 
. kla OWCJ na ws1 I o dobrych skutkach sojuszu chłopsko-r bo

tniczego. Od _ sa:nego początku wprowadzają nas autorzy w samo 
sedno zagadmema. 

Na zabawie fab ryczn_ej, n~ którą zaprosili chłopów z pobliskich 
Wolan, zna~azl s1~ takze, nteproszony zresztą, kułacki gospodarz 
Ba_rszcz. ~por o d_z 1ewczynę W_YWO~uje krótką, ale znamienną aw an
tur~. B_aiszcz, _k tory bałamucił dziewczynę jedn mu z robotników, 
~UJ _ st_ę ob~azony, al 1~a zapytanie, k to je" t obrażony, wskazując 

:ia si b_1e ;no~1: _ Cała -..vieś! Ja! Bar szcz ma p o części ra cję, kiedy 
1dei:-tyf1ku~e s1eb1e z całą wsią. Cała w:i eś jest u n iego tak czy ina
czeJ zadłuzona, gospodarze n a karłowatych gospodarstwach rolnych 
cl;"'u lub trzymorgovrych, n ie mogą się o prostu wygrzebać z dłu~ 
g w, brną w coraz nowe, a „hojny" młynarz Barszcz nie odmawia 
pożyczk i lub usługi . 

Ale _awantura na ~abawie t o i:ie awantura o dziewczynę mię
dzy wsią ~ ~abr:yką, Jakby sob1~ zyc~ył .Barszcz i co niewątpliwie n:a na myslL, n:ow1ąc: W1eś to Ja ! N1ewmna sprzeczka przeobraża 
się w. sprawę !111ędzy ~arszcze!ll .a wsią. Tego zapewn bogaty kułak 
s1_ę nie spodz1ey.•a ł. N1e~wątplrw1e od dawna już narastało wśród 
b~ed:iych .chłopo~. wolan~lnch p~cz_ucie, ~e moc bogacza wiejskiego 
n_te Jest ~11cz""'.yc1ęzor:a . Nicwątplrn?e buntowali się już nieraz prze
c1w~o niew ol:, w_ ktorą " pędZlła ich kułacka zachłanność . Doj rze
wali .cora_z w1ęceJ do ostat .cznej zwyci sk iej batalii w walce kla 
sowe], k~ora toczyła się i toczy coraz wyraźniej w ich Wolanach_ Po 
1_ncydenc1 z arsz~zem słysz my pi rwsze głosy oporu. Bojaź liwe 
Jeszcze, bo_ przec1ez ,każdy mu w ki szeni siedzi , na przednówku 
nic nam me da, a tu głód". Ale przyj aźń robotniczo-chłopska, to 
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mocny argument w tego r odzaju walce. Chłopi zyskują pewność, 
że jedynie ich sprawa jest słuszna, że o ich sprawę walczyć trzeba, 
że bunt j est konieczny. Toteż kied Barszcz, obrażony n a całą wieś, 
wzrva ~hłopów do powrotu, pojawiają się od.ważniejsi, którzy zo
staJ ą. N~e usłuchali głosu wszechmocnego kułaka, minął strach, bo 
u boku ich wyrosła nowa siła, sojusz robotniczo-chłopski! 
N ieco p źniej zdarzyło się, że pod Wolanami wylała Wisła . Na-

stępuje powódź, jaki j dawno już nie pamiętają ludzie we wsi. 
Na p omoc wolan iakom śpieszą - ludzie fabryki. Pierwsza, druga 
i trzecia brygada. Młodzi chłopcy, którzy czynem pragną zadoku
mentować wartość i trwałość sojuszu. 

Trzech tylko ludzi ucieka od pomocy, umyw ręce. Nic ich to ni1:: 
obchodzi, że z wodą p ' jdą nędzne gospodarstwa, że przepadnie ludz
ka chu doba. Jeden z ni h to Barszcz - który tej samej nocy ma 
ochotę na dalsze z Zośką amory. Drugi, to właściciel podmiejskiej 
restau racji ,Locarno". Jest on w porządku ze swoim obywatelskim 
sumieniem, bo - płaci podatki. baj zarobią tak czy owak, są prze
cież bogaci, dadzą sobie radę nawet w wypadku, gdyby nieszczęście 
miało dotkn ąć. ich osobiści . Restaurator co prawda także pochodzi 
z Wolan, ale wzbogaciwszy się, dawno już zatracił łączność ze swoją 
klasą, prz szedł na pozycje obce i wrogie chłopom. Trzeci to syn 
jego Staszek, k tóry jako człowiek słaby i niezdecydowany nie bie
r ze udziału w p omocy. 

Z nieczystej gry Barszcz wychodzi pokonany. Nikt już na cie
bie - wskazuje nań palcem „głupek" w iejski, który widzi więcej 
niż inni - nie będzie pracował, zostałeś sam, widzisz! 

Rzecz dzieje się w roku 1947. Ale walka klasowa w tej samej 
ostrej formie trwa nadal. Wieś n asza j st świadkiem ogromnych 
zmagań, dokonuje się wielki przełom, zwyciężają nowe formy spo
łecznej gospodarki, która zn osi podział na bogatych i biednych, na 
w zyskiwaczy i wyzyskiwanych . Tot ż sztuka Skowrońskiego 
i Słotwińskiego ma niezmienną aktualność. Wskazuje na ogniska 
walki klasowej na wsi, n a jej formy i uczy rzeczywistych politycz
nych i społecznych wartości sojuszu robotniczo-chłopski go. Dopo
mEiga do odnalezienia drogi tym wszystkim, którzy jej szukają, 
wszys kich innych zaś raz j szcze utrwala w przekonaniu, ż drog:1 
socjalizmu, droga solidarności klasowej jest jedyną drogą w przy
szłość. wi. 
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PAŃSTWOWY TEA TR ŚLĄSK I IM. STANISŁAW A WYSPIAŃSKIEGO 
D YRĘ KT O R WLADYSLA W WOŻ NIK 

W r amach F stiwal u współczesnych sztuk polskich 

ZDZISŁAW SKOWROŃSKI I JÓZEF SŁOTWIŃSKI 

ZA ŁOGA 

Wrona, majster fabr. dowódca 
bryg. ratowniczej 
Franek, robotnik fabryczny 
Józek, robot nik fabryczny 
Zośka, ładna dziewczyna 
Strażnik wodny 
Kurek, majster fabryczny 
Robotnik I. 
Robotnilt II. 
Robotnik III. 
Robotnica 
Wiejska dziewczyna 
Andrzej, kier. Oddz. fabryki 
traktorów 
Staszek, technik fabryczny 

sztuka w trzech aktach 

Michał Leśniak 

Józef P ra 
Ryszard Radwan 
Danuta Morawska 
Rudolf Zbrojewski 
Jan Niwiński 
Stanisław Kossowski 
Borys Borkowski 
Eugeniusz Kwieciński 
J anina Burke 
Michalina Dąbrowska 

Bolesław Smela /l 
J' rzy Krasicki f ' I 

OSOBY 
J anka, jego narzeczona 
Restaur tor, ojciec Staszka 
Harmoni ta 
Antoś, chłopak do posług 
Barszcz, bogaty młynarz 
Pasek, ojciec Józka 
Paskowa, jego żona 
Bartek, chłop b zrolny 
Molenda, chłop 
Molendowa, jego żona 
Kasprzak, chłop 
Chłop I . 
Chłop II. 
Marysia, bufe towa 
Młody chłop 
S peaker 

Robotnicy, robotnice, chłopi, dziewczęta wiejskie 

Rzecz dzieje się współcześnie 

Alina Kulikówna 
J ózef P elszyk 
Antoni Graziado 
J an Rusek 
Wacław Zastrzeżyński 
Marian Bielecki 
Zofia Truszkowska 
Mieczysław J asiecki 
Stanisław Wolicki 
Neonill Kilar 
Zbisław P elc-Ichniowski 
Jerzy Nowak 
Zygm unt Wilczkowski 
Zofia Michalska 
Lech Bijałd 
Zbisław P elc- Ichniowski 

Reeyseria 
ARTUR KWIATKOWSKI 

Dekoracje i kostiumy 
JAN HRYNKOWSKI 

Kierownictwo kostiumerii: ZOFIA DIAKIEWICZ I MICHAŁ WALCZAK 



O A UTO RACH „ZAŁOGI" 
p ewien pracowity, sumienny i uczciwy urzędnik jest człowie -

kiem najlepszej woli - trudno mu cośkolwiek zarzucić, właś
ciwie należy go chwalić. Jednakże przez zbyt drobiazgowe, forma
listyczne i bezduszne stosowanie przepisów, wyrządza więcej szko
dy n.iż pożytku. Zamiast wspomag bu jnie rozwi j ające ię życi , 
hamuje i przeszkadza. Zamiast załatwić w ciągu kilku minut 
sprawę rob tnika pragnącego się zapisać na kurs fachowy, żąda 
wszelkich możliwych „załączników do załączników", stempelków 
i pieczęc i. Zamiast zmniejszyć prawne trudności nauczycielce ·orga
nizującej budowę nowej szkoły - mimowoli trudności t e mnoży. 

Czyż nie znamy takich biurokr tów? Są w każdym urzędzie 
i nie tylko w urzędzie. W pewnym kraj u przed pierwszą woj ną 
światową funkcjonariusze straży celnej urządzili „strajk gorli
wości", polegający na przesadnym i karykaturalnym stosowani 
wszystkich obowiązujących , a często zapomnianych p rzepisów. 
Wskutek tego ruch handlowy został zahamowany. To była świado
ma zła w ola. Ale urzędnik, o którym mówimy, miał wolę najlep
szą. Był tylko biurokratą, ogarniętym manią formalizmu. 

Mamy na myśli bohatera zabawnej komedii Józefa Słotwińskiego 
i Zdzisława Skowrońskiego „Przyjmujemy o ósmej h·zydzi ści." . 

Józef Stolwiński Zdzislaw Skowroński 
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„ Salon pani Klementyny" A n drzejo. Wydrzyńsk i.ego n a scenie Pmi.stwo
w ego Teatni S1qskiego. Reż. R. Zawistowsk i. Na zdjęciu ocl lewej K azi
mier z L ewicki (Hipo!it), Lech Madal iński (Józef), Helerz ct Rozwadows ka 

(Mari.a). 

Komedia ta, wydana przed r okiem przez Centralną Radę Związków 
Zawodowych oraz Spółdzielnię „Książka i Wiedza", świ ciła ogrom
ne sukcesy na scenach amatorskich (ponad dwieście przedstawień 
teatralnych i świetlicowych). Autorzy potrafili wyśmiać chorobę 
biurokratyzmu , szkodliwą nawet i wtedy, gdy rozwijała się u ludzi 
w li n aj lepszej . 

Przełożeni biurokraty chcą go wyleczyć z t j manii. Czynią to 
w sposób pomysłowy, jak by zaczerpnięty ze starej komedii _ molie
rowski j czy fredrowskiej. Wysyłaj ą formalistę do władzy wyższej , 
z p leceniem zał t Vlrienia sprawy bardzo ważnej dla ogółu ; p o cichu 
umawiają się z tamtą władzą , że wysłannik będzie potrak towany 
z ts.ką samą pedanterią i drobi azgowością, j aką sam okazywał przy 
z ł a twianiu swy h petentów. Doznawszy na własnej skórze rozko
sz przesadnej procedury, bohater sztuki pojmuje nareszcie swe 
błędy, zaczyna więc bardziej wyrozumiale i po ludzk u traktować 
sprawy urzędowe. 

Ta sama spółka aut rska - Sł twiński i Skowroński - daje nam 
obecnie sztukę napisaną j u ż dla teatrów zawodowych i poruszającą 
doniosłe problemy: współpracy miasta i wsi, robotników fabrycz
nych i proletariatu chłopskiego. Szczęśliwa gwiazda, pod którą 
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zaczęła się współpraca dwóch młodych autorów, będzie im zapewne 
świeciła przy rozwiązywaniu nowych zadań. 

A oto kilka słów o tych nowych pisarzach. Józef Słotwiński, uro
dzony w r. 1908 w Jaśle, jako syn nauczyciela, jest polonistą z wy
kształcenia i zamiłowania. Przed wojną pracował w „Ossolineum", 
pisał pracę o komediopisarzu Bałuckim i - niesłusznie zapomnia
nym Józefie Dzierzkowskim, powieściopisarzu o dużym zacięciu 
satyrycznym (zm. 1865). Zasłynął też z radiowych słuchowisk. 

Wzięty do niewoli w kampanii 1939 roku, był Słotwiński wię
źniem Oflagu II B i II D. Został tam kierownikiem literackim 
teatru, którego dyrektorem był Leon K ruczkowski. Zajmował się 
też reżyserią: wystawił piętnaście sztuk. Po powrocie z obozu pra
cował jako recenzent. Był przez półtora roku redaktorem miesięcz
ruka „Teatr", pisał też słuchowiska radiowe, pełne humoru i dow
cipu, jak na przykład słynna audycja „Dlaczego są dziurki w serze?" 

Zdzisław Skowroński, drugi u czestnik naszej spółki autor skiej, 
jest k rakowianinem. Urodził się w r . 1909 w grodzie podwawel
skim. Z wykształcenia - dla odmiany - prawnik, w obozie roni
k arz teatru i autor komedii muzycznej , tłumaczył wiele utworów 
z języka angielskiego. W roku 1946 w miesięczniku „Teatr" zamieś
cił interesującą pracę o Bernardzie Shaw pod tyt. „Arcyheretyk 
współczesności" . Obecnie pracuje jako urzędnik w Warszawie. 

Spółki autorów dramatycznych, bardzo częste w innych kra
jach - szczególnie w e Fra .ji - były u nas do t ej pory zjawiskiem 
raczej wyjątkowym. W czasach dzisiej szych, gdy życie co zierint' 
przynosi dowody, jak wielkie i pozytywne znaczenie ma współdzia
łanie mózgów i energii, umożliwiające twórczość wspólną, spółki 
dramatyczne staną się napewno jednym z czynników rozwoju litera
tury dramatycznej. 

Jan Rochowicz 
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