


„Wiele jest rzeczy godnych podziwu, ale nic nie zasługuje 
na uwielbienie większe, niż człowiek". 

(Sofokles - „ANTY GON A") 
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? 

WROCŁAWSKI TEATR 
PANTOJVIIMY 

Kier. artyst.: Henryk Tomaszewski 

Kier. admin.: Marian Wawrzynek 

MASKI 
ARLEKIN A 

(TRZECI PROGRAM PANTOMIMY) 

Prapremiera dnia 24 kwietnia 1959 
we Wrocławiu 



„Wiele jest 
na uwielbi 

MASKI ARLEKINA 
(intermedia pantomimiczne) 

Arlekin przeszedł w swym życiu scenicz
nym skomplikowaną drogę. Satyr w starożyt
ności, diabeł w średniowicznych szopkach i mi
steriach, przybrał właściwą postać Arlekina 
dopiero w commedia dell' arte. 

Wypędzony z teatru około dwieście lat 
temu przez skrupulatny racjonalizm, pędził 

przez cały czas liche życie pajaca bud jar
marcznych i klowna prowincjonalnych cyr
ków. W karnawale tańczył jako Pierrot. Jest 
on uprzywilejowaną postacią klasycznego ba
letu. 

Ciekawym zjawiskiem jest pojawienie się 

postaci Arlekina z początkiem naszego stule
cia. Znajdujemy go jako temat w nowoczes
nym, malarstwie (Picasso, Buffet). W filmie 
wyst'ępuje jako „Tramp" Chaplina - :pajac 
Jat dwudziestych, potrącany jak piłeczka, ska
cząca między nadzieją a rozpaczą. 

Każda epoka ma swojego Arlekina. 

Scenariusz, inscenizacja i reżyseria: 

Henryk Tomaszewski 

Scenografia: 
Janusz Tartyllo 

Obsad a: 

INTERMEDIUM I - „ST AROŻYTNOŚĆ" 
NAWOŁYWACZ 

HERA 
ZEUS (ŁABĘDŹ} 

LEDA 

Leon Górecki 
Ałła Laskowska 
Jan Uryga 
Jerzy Puzilewicz 
Elżbieta Jaroszewicz 

INTERMEDIUM II - „ŚREDNIOWIECZE" 
(moralitet) 

MNICH . 
ANIOŁ . 
DIABEł .... 
DUSZA . 

ARLEKIN 
KOLOMBINA 
PIERROT 
PANTALONE 

. Adam Rymarczuk 
Józef Podlaski 
Jan Uryga 
Ludmiła Dąbrowska 

„RENESANS" 
Jan Uryga 
Halina Kieszczyńska 
Jerzy Kozłowski 
Janusz Pieczuro 

INTERMEDIUM III - „ROKOKO" 
ARLEKIN 
MARKIZA 

Janusz Okniński 
Ałła Laskowska 

MARKIZ I Jerzy Kozłowski 
MARKIZ II Janusz Pieczuro 
REWOLUCJONISTA* Leszek Czarnota 

INTERMEDIUM IV „ROMANTYZM" 
(obraz l) 

PAJAC . Janusz Okniński 
oraz damy i kawalerowie 

„NASZE CZASY" (obraz Il) 

TRAMP . Janusz Okniński 

duet apaszowski: Elżbieta Jaroszewicz 
i Eugeniusz Marchwicki 

"' kostium rewolucjonisty - proj. Gischi. 



„Wie 
na u 

POZAMIENIANE GŁOvVY 
(na podstawie noweli Tomasza Manna) 

Opowieść o przyjaźni, o miłości i jej bez

droźach, której aspektem filozoficznym są na

stępujące słowa: 

„ ... przeznaczeniem ludzi jest, by w uroje

niach tego życia wchodzili sobie w drogę, to 

też daremnie lepsi spośród nich tęsknią do 

takiej egzystencji, w której śmiech jednego nie 

byłby płaczem dla drugiego ... " 

Tomasz Mann 

Scenariusz, inscenizacja i reżyseria: 

Henryk Tomaszewski 

Scenografia: 

Krzysztof Pankiewicz 

Obsada: 

NANDA, pasterz Aleksander Krasuski 

SZRIDAMAN, myśliciel Janusz Pieczuro 

SITA, dziewczyna Ludmiła Dąbrowska 

TYGRYS Anatol Krupa 

BOGINI KALI Henryk Tomaszewski 

oraz bogowie, dobosze i chór 



KSIĄŻKA 

skecz pa,ntomimiczny Henryka Tomaszewskiego, 

przedstawiający treść jednej i tej samej książki, 

czytanej przez czworo ludzi o różnych tempera

mentach. 

Scenografia: 

Marcin Wenzel 

Muzyka: 

Stanisław Michalek 

postacie czytające: 

CHOLERYCZKA 

MELANCHOLIK 

SANGWINIK 

FLEGMATYK 

postacie książki: 

MĄŻ 

ZONA 

KOCHANEK 

Obsad a: 

. Iwona Podolak 

. Leon Górecki 

. Stanisław Brzozowski 

. Aleksander Krasuski 

. Janusz Okniński 

Halina Kieszczyńska 

. Jan Uryga 



Z CHŁOPA KRÓL 
komedia pijacka wg Piotra Baryki 

w inscenizacji i reżyserii Henryka Tomaszewskiego; sceno

grafia: Jadwiga Przeradzka i Aleksander Jędrzejewski 

Udział bierze cały zespół. W roli chłopa: Stanisław Brzozowski 



\VOYZECK 
mimodram według fragmentów dramatu Georga Biichnera 

* 

Georg Biichner (1813-1837) przedwcześnie zmarły pisarz nie
miecki, który pod wpływem budzących się prądów wolnościowych 
napisał swój pierwszy dramat „Śmierć Dantona" jako protest prze
ciw absolutyzmowi. Pod hasłem „Pokój chatom - wojna pałacom" 
redagował w Hesji rewolucyjne pismo. Uciekając przed prześlado
waniami znajduje schronienie w Szwajcarii, gdzie opierając się na 
autentycznych materiałach - znalezionych u ojca, lekarza sądowe
go - pisze „Woyzecka" . 

* 

Woyzeck - to nie tylko uosobienie szarego człowieka, lecz 
i buntu natury przeciw obłudzie i nieprawościom ówczesnych sił 

społecznych, które go poniżają i niszczą. Walka o prawdę doprowa
dza go do zabójstwa. Reszty dokona machina społeczna, której groź
nych trybów Woyzeck absolutnie nie może zrozumieć. 

* 

Ko 1 ej n ość scen: 
lunapark (scena wstępna) - koszary - w szuwarach - nad sta
wem - capstrzyk - salon żony majora - dom Woyzecka -
w pracowni naukowej doktora - major u Mariki - salon żony 
majora - major w kąpieli - procesja - scena uliczna - w ba
rze - wizje Woyzecka nad stawem - u handlarza - zabójstwo -
scena uliczna - śledztwo - sąd - więzienie. 

Scenariusz, inscenizacja i reżyseria: 

Henryk Tomaszewski 

Scenografia: Krzysztof Pa n kie w i cz 

POGROMCA ZWIERZĄT 

MAŁPA . 

WOYZECK 

MARIKA 

KAPITAN 

MAJOR . 

BŁAZEN 

DAMA, żona majora . 

POKOJÓWKA 

DOKTOR 

ODBICIE W WODZIE 

HANDLARZ 

KATARZYNA 

KAT 

Obsad a: 

Jerzy Fornal 

Anatol Krupa 

Henryk Tomaszewski 

Jan Uryga 

Aleksander Krasuski 

Elżbieta Jaroszewicz 

Stanisław Brzozowski 

Leszek Czarnota 

Jerzy Kozłowski 

Halina Kieszczyńska 

I wona Podolak 

Leon Górecki 

Jerzy Puzilewicz 

Jerzy Puzilewicz 

Ałła Laskowska 

Leszek Czarnota 

oraz cały zespół 



Projekt kostiumu 
Janusza Tartyłło 

Istnieje mylne przekonanie, że pantomima jest sztuką eksklu

zywną, mało komunikatywną, że treść jej obrazów jest w pełni 

dostępna tylko nielicznym. Przekonaniu temu przeczy fakt po

wszechności i popularności pantomimy w starożytności, średniowie

czu, czy w epoce renesansu. Bawiły się nią bowiem zarówno dwory 

królów i książąt, jak i najniższe warstwy społeczeństwa. 

Jak każda ze sztuk i pantomima w swoim rozwoju przechodziła 

różne okresy. Lecz jej cechą charakterystyczną jest to, że nie była 

jak teatr słowa instytucją ciągłą, lecz pojawiała się sporadycznie, 

odradzana potrzebą wyrażania pewnych prawd właśnie w ten 

sposób. Była sztuką kameralną, wirtuozowskim popisem jednego 

artysty. Raz była koncertem gry aktorskiej, innym razem zbliżała 

się do tańca, wyrażając na ogół treści komediowe i satyryczne. 

Wystawiano również wielkie widowiska pantomimiczne o treści 

religijnej i świeckiej. Wystawiano tragedie i dramaty. Każda 

epoka nadawała swoim treściom specyficzny, sobie tylko właściwy 

wyraz. W związku z tym nie należy dopatrywać się w naszym 

~ teatrze kontynuacji jakiegoś określonego kierunku, czy stylu. Stu

diując historię pantomimy i poznając współczesne jej kreacje, 

staramy się nadać naszemu teatrowi własny wyraz. W oparciu 

o zespół chcemy tworzyć widowiska o jak najszerszej tematyce: 

od groteski i żartu lirycznego, do tragedii. Chcemy wyrazić 

każde ludzkie uczucie, każdą myśl, wydobyć z prawdy o życiu 

to wszystko gestem, co poeta robi słowem, a malarz kolorem i linią. 



Ciało ludzkie jest nieograniczone w bogactwie swoich gestów, 

w harmonii i wdzięku ruchów. Poznając te możliwości, staramy się 

przechodzić od bardziej znanych i prostych treści, do bardziej 

skomplikowanych i trudniejszych. Chcemy by pantomima była te

atrem poezji gestu, wyrażonego przez ciało. Program obecny jest 

dalszym etapem w poszukiwaniu naszej sztuki. 

Henryk Tomaszewski 

Premiera III-go programu naszego młodego teatru posiada spe

cjalny aspekt. Jest to właściwie pierwsza premiera teatru uznane

go oficjalnie i prawnie, teatru z dopiskiem - „państwowy". Daje 

to możliwość do przeprowadzenia analiz, porównań naszych sukce

sów i porażek . Nie uczynimy jednak tego już teraz. Chcemy nato

miast przytoczyć tylko jeden fakt. II-gi program, którego premie

ra odbyła się dnia 16 grudnia 1957 r., graliśmy 131 razy, występu

jąc w 34 miastach Polski. Oglądało nas w tym okresie ponad 

78 OOO widzów. Odwiedziliśmy Moskwę, Budapeszt i Londyn. W mię

dzyczasie graliśmy również specjalnie dla szkół i w samym Wro

cławiu widziało nas 5000 młodzieży szkolnej. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że cały nasz trud, nasz zapał nie 

przyniósłby wyników, gdyby nie pomoc w ciężkich chwilach naszego 

istnienia, najpierw Dyrekcji Teatrów Dramatycznych p. p . dyr. 

Grywałda i Rotbauma, bezinteresownej współpracy scenografów 

p. p. Jadwigi Przeradzkiej i Aleksandra Jędrzejewskiego - póź

niej opieki finansowej i zrozumienia potrzeb przez Wydz. Kultury 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, a następnie wielkiej 

pomocy Wydziału Kultury Prezydium Rady Narodowej miasta 

Wrocławia. 

Pracując dalej będziemy pamiętać o tej sumie życzliwości, przy

jaźni i pomocy, dzięki której stajemy dzisiaj przed widzem z III-cim 

programem. 

Marian Wawrzynek 



Projekty kostiumów 
Jadwigi Przeradzkiej 

• 

HENRYK TOMASZEWSKI 



Projekty kostiumów 
Krzysztofa Pankiewicza 

, 
J 

MARIAN WAWRZYNEK 



Projekty kostiumów 
Janusza Tartyłło 

HALINA KIESZCZYŃSKA 



ELŻBIETA JAROSZEWICZ 

LUDMIŁA DĄBROWSKA 



JANUSZ PIECZURO 

OKNINSKI JANUSZ 



JAN URYGA 

JERZY FORNAL 



LEON GÓRECKI 

JERZY KOZŁOWSKI 



JERZY PUZILEWICZ 

JÓZEF PODLASKI 

IWONA PODOLAK 



ALEKSANDER KRASUSKI 

AŁŁA LASKOWSKA 

STANISŁAW BRZOZOWSKI 

LESZEK CZARNOTA 



EUGENIUSZ MARCHWICKI WIKTOR P ASZ UN 

'·, 
. I, 

ZDZISŁAW ŻUKOWSKI 

ANATOL KRUPA 

ADAM RYMARCZUK 
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