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Polskie sztuki współczesne w teatrach 
Ziemi Pomorskiej 

W ośrodkach, w których ist
nieje jeden tylko teatr - in
stytucja ta musi spełnia(: 

wszechstronną rolc,: kulturalną, 

uwzględniając w swoim reper
tuarze sztuki klasyczne-polskie 
1 obce, oraz jednocześnie naj
lep-ze dzieła współczesnej dra
maturgii. Przez repertuar kla
syczny szerokie rzesze widzó\v 
zaznaj amiają si ę z ideologią 

i obrazem i ycia różnych epok 
i narodów. Donioślejsze zadania 
mają jednak do spełnienia 

dzieła autorć'.v współczesnych. 

Podczas gdy uf,wory wielkici1 
pisarzy dawnych wieków wy
chodzą naprzeciw naszemu pra
gnieniu poznania rozwoju i po
stępu społecznego w min ionych 
już 1;2asach, to od dramaturgii 
współczesnej wymagamy, aby 
uczyła nas rozwiązywania waż
nych, żywotnych i aktualnych 
zagadnień życia dzisiejszego. 

Utwory sceniczne współ-

czesne zaspokajają więc nie tyl
ko naszą potrzebę przeżyć arty
stycznych, co zresztą spełniają 

również dzieła klasyczne, a!e 
przede wszystkim oddziaływują 
na widzów wychowawczo i mo
bilizuj ąco , wzbogacają i pogłę

biają naszą świadomość społecz

ną. W ten sposób teatr włącza 
się czynnie w rytm budownic
twa i wielkich przemian współ

czesności, pomaga w rozezna
waniu i rozwiązywaniu konflik
tów naszego życia, a kształtując 
świadomość człowieka oraz 
budząc w nim entuzjazm pracy 
współuczestniczy w kształtowa

niu nowego piękniejszego jutra 
naszego kraju i ludzkości. 

Teatry nasze w nowym re
pertuarze sztuk współczesnych 
uwzględniają stale zdobycze re
alistycznej dramaturgii radziec
kiej, krajów demokracji ludo-



wej i innych narodów, że wy
mienimy tylko sztuki takie jak: 
Korniejczuka „Chirurg", „Obcy 
cień" Simonowa, „Niespokojna 

Zdztslaw Skowrońsk i 

starość" Rachmanowa, „Dale
kię" _Afinogenowa „Kto za rinil ' ' 
i _ „Nowe czasy" Mdivaniego. 
.,Taina wojna" Michajłowa . 

Uspieńskiego „Przyjaciel ", 
„Pieją koguty' · Bałtuszisa , ,.Bry· · 
gadę szlifierza Karhana" Kani 
czy „30 srebrników" Fasta. J st 
to niewielki tylko spis niedawno 
stosunkowo granych u nas sztuk 
współczesnych dramaturgii ra
dzieckiej i dzieł postępowych pi
sarzy innych krajów, ale rola 
ich we współczesnej i artystycz-

ncJ działalności teatrów Ziemi 
Pomorskiej była niewątpliwie 

olbrzymia. 
Coraz większe zainteresowa

nie budzą też wśród społeczeń

stwa Bydgoszczy i Torunia nowe 
dzieła polskich pisarzy. One to 
stanowią w repertuarze naszych 
scen pozycją największą i na 
pewno najpotrzebniejszą, 1>o 
najbliższą naszym umysłom, 

ukazują nam bowiem bezpo
średnio nas otaczającą rzeczy
wistość, często zaś nasze własne 
konflikty, problemy i przeży

cia. Jeśli zaś zdarzają się wśród 

utworów żyjących pisar zy sztu
k i o tematyce historycznej, uj
rzymy w nich sprawy naszej 
przeszłości, mówiące o rozwoju 
myśli postępowej w naszym na
rodzie. 

Do tego rodzaju sztuk należa
ły ostatnio grane utwor Brand
staettera i Auderskiej : „Koper
nik" i ,,Zbiegowie". P ier w,szy 
z nich ukazywał postać wielkie
go uczonego, któr • wytknął no
we drogi postępu na świecie, 

w drugim uj rzeliśmy losy war
stwy chłopskiej w schyłkowym 
okresie rzeczypospolitej szla
check iCJ. 
Epokę romantyzmu i do~rzc

wanie ówczesnych konfliktów 
klasowych ukazał dramat Ku
backiego „Krzyk Jarzębiny". 

Wcześniejsze jeszcze przeci-

wieństwa klasowe, bo datujące 
z epoki Odrodzenia przedstawił 

Pisarski w swych „Piernika
rzach z Torunia". 

Rozległy jest reper tuar sztuk 
polskich autorów mówiących 

o naszym życiu współczesnym 

lub o niedawnej przeszłośc1. 

Graliśmy więc u nas utwory ta
kie jak: Świrszczyńskiej „Strza
ły na ulicy Długiej" , Sterna 
„Wiosnę w Norwegii" i wreszcie 
wspaniałe dzieło Leona Krucz
kowskiego „Niemcy" . Wszystkie 
one, nawiązując do okresu oku
pacji, budziły w szerokich rze
szach wolę obrony pokoju. 
W okresie wojennym rozpoczy
nała się też akcja sztuki Mali
szewskiego „Wczoraj i Przed
wczoraj" , która jednakże po
dobnie jak „Wodewil \varszaw
ski" ukazywała perspektywy 
naszego powojennego budownic
twa pokojowego. 

Osobną grup~ w twórczości 

naszych autorów stanowią sztu 
ki o tematyce antyimperialisty
cznej , czy to demaskujące kno
wania podżegaczy wojennych, 
czy też ukazujące walkę mas lu
dowych krajów zachodn ic~1 

w obronie pokoju. czy wr szc ·e 
ośmieszające kulisy imperiali
stycznej polityki. Tu wymienić 

trzeba by sztuki: Jurandota 
.,Rodzinka" , · Broszkiewicza 1 

Gottesmana „Bancroftów" oraz 

„Pociąg do Marsylii" Grusz
czyńskiego. 

Najważniejszą oczywiście rol~ 

spełniają sztuki mówiące nam 

Józef Slotwiński 

o zagadnieniach dnia dzisiejsze
go w naszym kraju. Tutaj zda
rzają się utwory satyryczne de
maskujące wrogów klasowych, 
lub pewne wady społeczne, jak 
to widzieliśmy w „Pani Dulskiej 
na rozdrożu " Sterna, w „Dwóch 
tygodniach w raju' Słotwiń 

skiego i Skowrońskiego , czy 
ostatnio w „Pajęcz:;- nie" Cza
nerle i w „Takich czasach" Ju
randota. 

Do rzędu tych utworów saty
rycznych zaliczyć musimy rów-

·' 



Zdzisław Skowroński i Józef Słotwiński 

Imieniny paą. a dyrektora 
komedio-farsa w 3 aktach 

os o by· 

LEON PUCHALSKI. dyrektor fabryki płyt gramofon . 
MARIA, jego żona 
MAGDA, ich córka 
POLDEK, kuzyn dyrektora 
INZ. ANDRZEJ RACHWAŁ 
HIPOLIT DOBEK, naczelnik wydziału 

ZUZIA, sekretarka 
LUBOWIECKI, st. radca 
NACZELNY DYREKTOR 
DĘBICKI, st. inspektor 
KALIT A, inspektor 
KARWOWSKA, urzędniczka 
NACZELNIK . 
WIĘCKOWSKI, woźny 

URZĘDNICZKA 

U rzędnic , urzędniczki 

Mieczysław Winkler 
Maria Szczęsna 
Lucyna Cwiklikówna 
Zdzisław Zachariusz 
Bogdan Śmigielski 
Edward Rominkiewicz 
Klara Korowicz-Kałczanka 
Jerzy Siekierzyński 
Jan Borkowski 
Leon Jaroszyński 
Lech Pietrasz 
Wanda Rucińska 
Hieronim Zuczkowski 
Władysław Cichoracki 
Stefania Cichoracka 

Rzecz dzieje się współcześnie w mieście powiatowym. \\.. dzień czerwcowy. 

Reżyseria 

Cze~ław Strzelecki 

Asystent reżysera 

Zdzisław Zachariusz 

ScenoJafia 

Antoni Mlszyński 
Kier. techniczny 

Walerian Przybylski 

Kier. literacki 

Alfred Kowalkowski 



nież nową sztukę Słotwińskie

go i Skowrońskiego pt. „Imieni
n y pana dyrek tora" . W nasze j 
współczesnej temat~e komedie 
takie odgrywają niezwykle do
niosłą rolę , zwalczając burżua

zyjne nawyki. tępiąc.: egoizm. 
prywatę, obłudę i zakłamanie . 

Opinia publiczna i w ogóle na
~ze dzisie jsze rycie - na każ
dym kroku ujawnia potrzebę 

szerokiego stosowania satyry 
jako oręża w walce z ujemny mi 
cechami ludzkiego ·~harakteru 

i ludzkiej mornlności. Jak waż
ną dla nas bronią jest satyra, 
wynika choćby z tego, że i w 
Związku Radzieckim -tow. Ma
lenkow szczególnie dobitnie 
podkreślił jej znaczenie na 19 
Zj eżdzie KPZR mówiąc: „Po
trzebni nam są radzieccy Go
golowie i Szczedrinowie, któr7.y 
ogniem satyry wypaliliby z 7.y
cia wszystko to. co jest nega
tywne, przegniłe, obumarłe, 

wszystko to, co hamuje marsz 
naprzód. Nasza literatura i sztu
ka radziecka pow inna śmiało 

ujawniać życiowe sprzeczności 

i konflikty , umiejętnie posługi

wać się bronią krytyki jako 
jednym ze skutecznych środków 
wychowania". Z tego, że istnk
je tak wyraźne zamówienie spo
łeczne na utwory satyryczni:-, 
wynika ogromna popularność, 

jaką zyskały sobie również i u 

nas sztuki Jurandota oraz Słor

wińskiego i Skowrońskiego. 

Dojrzewanie nowego człowie 

ka i p roblem y inteligencji zary
sowały sztuki w rodzaju „Dr . 
Anny Leśnej" Krzyw ickiej 
i niedawno widzianej „Sprawy 
rodzinnej" Lutowskiego. Ta 
osta tnia sztu!<a ukazała nam po
dobnie jak „Wczoraj i Prze<i
wczoraj'' środowisko robot n icze, 
aie mieliśmy już dawniej sztukę 
mówiącą nam o awansie społe

cznym robotnika, a mianowicie 
Domańskiego „Otwarte Drzwi" . 

Sztuki te nie dają nam ja"kic 
goś pełnego przekroju wspól
czesnej polskie] twórczości dra 
matycznej, gdyż wybór ich dy
ktowany był niekiedy skromny
mi możliwościami osobowymi 
naszego teatru. Ale i ta lista 
daje nam pewien obraz naszego 
obecnego pisarstwa scenicznego,. 
które rozwija się coraz wpraw
dzie bogaciej, przed którym jed
nakże stoją jeszcze ogromne za
gadnienia pełnego zobrazowania 
przemian zachodzących w na
szej rzeczywistości i poruszenia 
wielu nietkniętych jeszcze, leci 
palących problemów z zakresu 
socjalistycznego budownictw "ł , 

walki klasowej na wsi i w mieś

cie oraz dojrzewania nowego, 
świadomego swych zadań czło
wieka. 

Alfred Kowalkowski. 

Obrona farsp 

Utarło się mniem~nie , że far
sa, to podlejszy gatunek sztuki 
teatralnej . Mniemanie to, lan
sowane przez laików. zaraziło 

nawet swoją sugestią pewnych 
kró.tkowzrocznych profesjonali
stów. Gdyby tak było istotnie. 
musielibyśmy przekrdli · twór 
czosc: Plauta Ar ystofanesa, 
większą część dorobku Moliera 
i wszystkich następców tych 
wielkich nazwisk. Od wieków 
to , co dramat obrazował nam w 
zwier ciadle prawdy, pojętej te
atra lnie - według kry teriów w 
danej epoce panuj ących, kome
di obrazowała nam w zwiercia
dle 5krzywionym. zaprawiając 

prawdę ciętym ostrzem satyr:v, 
sarkazmu, słowem tego, co zwy
kliśmy zwać : .,dawką soli at
tyckiej" . Im wykwintniejsza 
dawka soli at tyckiej. tym ce l
niejsza komedia! Toteż farsa . w 
sw0j ewolucji, siągająca metry
ką .,mimów" rzymskich, po
przez „Con medię del'ar te" ope~ 

rQ - buffo. francuską „sotic~" 

itd. wywalczyła sobie prawo 
obywatelstwa i u nas, jako naJ 
bliższa krewna Muzy Thalii. 
Mało ! Farsa poprzez komedię' 

jest dalszą fazą rozwojową dr a
matu - bo żeby coś wykpić, 

t r zeba pr zed tym poznać jego 
dramatyczną prawdę, - ba! 
nie tylko poznać. ale przeżyć! 

Im trafniejsze podpatrzenie 
wszelkich odcieni ludzkich cha
rakterów, ty m celniejsza farsa! 
Toteż tylko ślepcy mogą w tym 
gatunku sztuk i dopatrywać się 

obrazy, zniewagi lub dysfami1. 
Zżymać się na farsę mogą tylko 
ci nieuleczalni, których satyr a 
taka zraniła w ich naj słabszą 

stronę. którzy przez obrażoną 

dumę i próżność nie chcą wi
dzieć siebie w zwierciadle farsy! 

„Imienin y pana dyrektora" 
są dzięki swej konstrukcji tech
nicznej, pierwszą powojenną 

wzorową farsą, - a równocześ

nie kapitalną satyrą na tzw. 
.,fa r bowan ych marksistów" . 



Niezaprzeczalne zalety tej sztu
ki pozwalają ujrzeć dogłębnie 

szkodnictwo pewnych jednostek. 
k tóre w naiwny sposób nieraz 
chcą zaważyć na szali ogólnego 
dobra i przemycić nielegalnie 
własny interes, czy snobistyczną 
ambicyjkę. 

Farsa ta , ze wszech miar kon
struktywna, po „Faryzeuszach 
i Grzesznikach" Wolina i Po
mianowskiego, „Dwóch tygod
niach w raju" tychże Słotwiń
skiego i Skrowrońskiego, „Spra
wie rodzinnej" Lutowskiego, 

shaw'owskiej komedi i Makar
czyka pt. , Wielka Polityka" , 
precyzyjnej komedii Jurandota 
„ Takie czasy" - rozszerza wa
chlarz środków komediowych, 
przełamując passę wielu często 

banalnych sztuk współczesnycr1 
autorów, a otwierając przed 
widzem możliwość nowych 
emocji, dzięki niewyzyskanej 
u nas jeszcze po wojnie formie 
farsowej, ugruntowuje żywot 

tego rodzaju utworów scenicz
nych w naszej dramaturgii. 

Czesław Strzelecki 

Bieżący repertuar 

Państwowych Teatrów Ziemi PGmorskiej 
Scena u1 Bydgos::czy: Józe:" 

Korzeniowski. „Maj ątek albo 
imię" . Reż.: Irena Ładosiówna, 

scenogr.: Karol Gajewski. W te.i 
obfitującej w poezję i humor 
czołowej sztuce znakomitego na
szego pisarza 19 w. występuje 
w roli sędziny Bydgowskiej za
służona artystka Nata lia Moro
zowiczowa, która obchodzi 
obecnie jubileusz 60-lecia pra
cy scenicznej . 
Słotwiński Skowroński , 

„Imieniny pana dyrektora" . 
Reż.: Czesław Strzelecki, sceno-

I n 

eraf: Antoni Muszyński. Jest to 
ciesząca s ię wszędzte wielkim 
powodzen iem wesoła komedia 
satyryczna, wy:-:zydzaj ąca zakł:l

mani~. mQtniactwo i demagogię 
ludzi, którzy nadużyc' em fraze
& ' v.r chcą pokryć brak we
\vnętrzncgo przekonania i zro
zumienia dla naszych współczes
nych przemian społecznych. 

Na dziesięciolecie wyzwolenia 
naszych ziem scena w Bydgosz
czy wystawiła sztukę dwóch au
torów pomorskich: Heleny By
chowskiej i Tadeusza Petryka-

wskiego pt. „Krzyż i jaszczur
ka". Utwór ten osnuty jest na 
ile dziejó•v Związku Jaszczur
czego, który pięćset lat temu 
odegrał ważną rolę w oswobo
dzeniu przez Polaków Pomorza 
spod przemocy Zakon u Krzy -
:lackiego. 

Scena w Toruniu: Suchowo
-Kobylin, „Małżeństwo Kre
czyńskiego" . Reż.: Maria d'Al
phonse, scenogr.: Antoni Mu
szyński. Komedia wybit neg0 
rosyjskiego realisty XIX wie
k u , demaskująca pasożytnictwo 
warstw panujących w ustroju 
carskim. 

Na obchód dziesięciolecia wy
stawiona została w Toruniu 
sztuka Kazimierza Korcelliego 
,.Dom na Twardej", reż. : Mal
wina Szczepkowska, scenogr.: 
Antoni Muszyński. Jest to jedn:i 

z naj lepszych szt uk współcze::s

nych naszej rodzimej drama
turgii. Na tle całkowitego ro:~

kład u moralnego warstw rzri.
dzących w Polsce przedwrześ

niowej obrazuje ona w drama
tycznym skrócie dojrzewanie, 
wkraczanie w życie i przejmo
wanie władzy przez klasę robot 
niczą. Akcja rozgrywa się w 
Varszawie w 19·13 r. i nawiązu

Je do utworzenia pierwszego 
prawdziwego przedstawiciel
stwa narodu polskiego: Krajo
wej Rady Narodowej. 

Molier , „świętoszek". Reż. : 
Stefan Winter, scenogr.: Antoni 
Muszyński. Niegrane jeszcze p(J 
wojnie w Toruniu arcydzieło 

światowej literatury, od trzech 
blisko w ieków demaskuj ące nie
zmiennie wszelką obłudę rel :
gijną. 
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