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DO WLADZ KOSCIELNYCB 
w/m 

DONIESIENIE POUFNE 

CzuJę s1ę w obow1ązku złożyć k1lka słów wyjaśnienia w zw1ązlru ze 
sztuką pt. •oużE JASN&• pisaną wspólnie /nistety!/ z apostatą 
p. Andrzejem Jareckim /ur. 19}}, podobno chrzczony/. O jego 
zapr1aństwie dowiedziałem się dopiero w trakcie pisania pierwszego 
aktu. Było ju~ za późno - zaliczkę dawno przejedliśm,y, Jarecki 
działał z cicha, podstępn.le i chytrze, Zależało mi bardzo na wpro
wadzeniu postaci Proboszcza / aby przec1wstaw16 jego autorytet auto
rytetowi Sekretarza 1 innych/ . Udało m.1 się to poniekąd, choćby 
" pierwszym obrazie - obywatele wołają: •wszyscy za naszym księdzem 
Proboszczem ! Chrońmy się pod skrzydła kościoła! Jeden kościół 
przetrzyma!~. Wywalczenie podobnych okrzyków i to pod koniec aktu, 
kosztowało mnle wiele zdrowia, Po tym sukcesie Jarecki nie dał za 
wygraną. Zaczął chwytać się wszystkich, najbardziej niegodnych 
środkó1', byle by tylko swój, cel osiągnąć. Widząc, :te brak mu 
argument ów w dyskusji, znając moje nieprzejednanie, chytrze wyciągnął 
mnie do knajpy, spoil "Opatówką• 1 korzystając z chwilowej niemocy 
dopisał Proboszczowi mnóstwo głupich odzywek, robiąc z niego 
tchórza 1 błazna, Oczywiście jak tylko wytrzeźwiałem momentalnie 
wykreśliłem co się dało, a co się nie dało powsadzałem innym boha
terom s ztuki. W ten sposób obroniłem Proboszcza przed atakami 
Dyrektora, Michała i J areckiego /który s am ma na drugie imię 
Michał - wszystko więc teraz jest jasne! / . Donoszę o tym wszystkim 
~latego , ż e ws p61ne au torstwo może niektórych wprowadzi6 w błąd 
1 ustawić moj ą osobę w fałs zywym świetle. Nie mam zamiaru odpowiadać 
za lib ertyński e żarciki J areckiego - stąd powyższe wyjaśnienie. 
Chciałbym pr zy okazj i ost r zec władze kościelne przed tym osobnikiem , 
z k tór ym ja, Bóg mi świ adkiem, ostatni raz maczam wspólnie pióro, 
bo on jest gro~ny! Mam nadziej~, że grzech współpracy z tym za
przaócem zostani e mi wybaczony, albowiem popełni.on,y był w pełnej 
nieświadomo ści. Szc zerze skruszon,y, w ocze~waniu jozgrzeszeni.a 
j pokuty ~A~ 

Jar~~. Ab ramo• 
/ Moj e nazwisko Jest oczywi ście zmyłko~ pseudonim 

o 
łedz Wyższych 

w/m 

-!?~ ~~!~~!~ _{l!?!!f!f~ 

Okol 1 cznośc1 ułożyły e1 ę dla mnie tak n1epomyśln1e, iż z.muszony z.o
stałem. do umies zczenia mojego dotąd nieposzl ak:o\'iane go i mieni a obol'C 

az11 1ska Ob , Jarosława Abramowa , co, stano 1 niev;qtpli w1e ina teriał 

na mnie. Z drugiej jednak s trony dzi ęki t emu ł a śnie przypadk:o 1 

zdobył em materi. eł 1 na ob . Abramov;a. PiSZflC ni estety 411 Spólnie z. ni m 
eztukę dramatycz?ll\ J8 chc iałem odb i ć Zyci e ja k: V> lust rze . )b . 
bramofi podsun~ł l'Crzy e zwierciadło. U mni e społeczeńst o ~ta~iało 

z:;:odnym c zynie " t r zecim akcie ltilka pomników /m, inn. t<os ctuszl'C1, 
Ś'fl>. S t ani sława Ko s t ki 1 BoJ091n1 ków Pr z ebud o,wy/ oraz parę fa bryk 
1 komb 1na t 6w . Abramow l'ISzyst kie pomni ki z.burzył,. ~ co o t'.ab r ylc 
to po dłuZszej walce kl as owe j ustąpił na J edną , l t o ies zc 28 osma
~ował Ob. Dy rektora. Ja ~prowadzi łem na acenę mi ło ść młodego ro bot
nika do w1.e j ak1ej dziewc zyny duc.llu so.1uszu robotniczo-chłopsk.i e<>o , 
on mi za · t .o załamał psycb.1czn1e głównego oona,te r a. Je wp rowa, d zi łem 

ś 1adomer-o rz em1 eślni ka ,. ll.:t 6ry ~i s t ępu je do .spółd zielni s ze 91 co" _ 
n ; o dsunf\ł mu butelkę wódki , I ta k dal ej 1 t e k dale j . 

Pozostaj ąc z gł ębokim s zacunkiem oczekuję kary :z.a 1spółpracę 
z Ob . Ab r amo v;em, nagrody za 19Spółpra cę :z. wła d :1t m1 ora z .;'ftrot u 
toszt óY a j edno 1 drugie . ~ 

~ ·· . . -
Andrzej Jarecls: 



o ól BUDO IE IEJ 

„„ZY ZAKU„11! 

Z KROWIE 

ni ~ s · ę , ze instal ac j a 
- a d.acil.'.lch bu<\_vn.li;:ó 'ł jest 

ca;tkov ' ci~ zabron·ona.-

KROWA DA 

MA unow~ DOMtr &ULTUJl'f' 
I GMO.JO • [ "' wrriOWfr. pąw. STARGA b --

~ -:-:1 i - obc tnicy niel!J'k'. ali!ikowan.1. oJ ' okol e. --------------------- -----------------
·ee i !.c c c d br:.: ~"ret i.c nie ~a; du~o wysiłk 



JAROSŁAW' ABRAMOW 

ruk. „ Prasa" Sm. Z . 1883. H-23. 

ANDRZEJ JARECKI DUŻE JASllE 

Komedia w 3 aktach 

Michał 

Pani Jadwiga 

Aptekarz 

Rzeźnik 

Szewc 

Proboszcz 

Kościelny 

SI imak 

żona Michała 

Zo ia - córka S!imaka 

Dyrektor 

Inżynier 

Obywatel 

Obyw atel Il 

Antek 

Jan Matyjaszkiewicz 

K rystyna Borowicz 

Zdzistaw Tob iasz 

Bogusz Bilewski 

Lu dw ik Pak 

J erzy Duszyński 

Marian Rułka 

Stefan Sródka 

Zofia Merle 

Bohdan Ejmont 

J ózef Kostecki 

Stanisław Libner 

J an Kociniak 

Andrzej Gawrońsk i 

oraz K obiety, Robotnicy i w ielu innych 

Reżyseria: J erzy Markuszewski 

Asystent reżysera : Rom an Wilhelm i 

Scenografia: Wojciech Siecińsk i 

Muzyka : Orkiestry Ochotniczych 

Straży Pożarnych 

Dyrektor T eatru 

J anusz Warmiński 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY llA SEZON 1962/63 

Dyrektor i Kierownik Artystyczny 
Janusz Warmii'iski 
Wicedyrektor 
tanisław Terlecki 

Reżyserzy : 

Zdzi ław Tobiasz, Jan usz Warmiiiski, J acek 
Woszczcrowicz 
Stala w . póh>raca. reżyserska : 

Jerzy Ma.rkuszewski, Andrze j Wa 'da. 
Kier ownik Sekretariat.u Li t.e rackiego 
And rr.e.i Ha usbra nd t; 

Aktorzy: 
Kr st •n a Bor owicz. Krys.tyna. Brył , Miro l'aw a 
Dubrawskac, .Jadwiga J araczowa, Anna Jara
czówna„ Elżbieta Kępi1'1ska, \Vancla, Koczewsk a , 
Danuta l.\"lniew ska„ Alfreda Sarnawska. Ewa. Ra.
dzikowska, Hanna. Skarżanka. Aleksa.odra. . l ą,-
ka. Izabela. Wilczyńska., Henryk Barwiński, 

Bogusz Bilew ki, Zbigniew Cybulski, Bronisfaw 
Dardzil'iski. Jerzy Duszy1is.ki. Bohdan Ejmonl' . 
Andrzej Ga.wroński, Emil Karewicz, Bogumił 
Kobiela, J a.n Kocinia.k, l\farian Kociniak, Jó
zef Ko teek.i, Władysław Kowalsk i, Hugo Krzy -
ski , Stanisław Kwaskows ki, Sta.nisJa,w Libner, 
Henr yk ł~apil1ski, J an l\1at.yja.szk iewicz, Ludwik 
Pak , Marian Rulk.a, Stefan SrócJka„ Zdzisla,w 
Tobia z, Roman Wilhelmi, Jacek Wo zczerow icz 
In spicjen . i : 
Regin:i. Dąbrow ka .. Halina. Staszewska 
Sufle rzy: 
Wie ;ł.1wd. Dor kowska, Irena Ko1,czyń ka. 
Or sani zacja pracy art.yst.yezn2.i 
1ere;1 Chybal-ka. 



U PROGU NOWEGO SEZONU TEATRALNEGO Nowy s~on tcat,ralny 1962/1963 będzie 
w zasad1.ie kontynuacją linii re1>ertuaro
wcj jaką teatr „Ateneum" realizował w 
minionym sezonie. Cztery pra,prem.iery 
szt,uk polskich: Le zka Kołakowskiego 
„Wejście i Wyj'cie", Krzy ztofa Choiń
skiego „Krucjata", Jarosława Abramowa 
„Remanent", try1>tyk Stanisława Grocbo
n•iaka, Janusza Kiiasińskiego i Jerzego 
Janickiego pod wspólnym tytułem „Stwo
rzenfo Swiata" oraz cztery t>remiery 
sztuk obcych: J. P. Sartre'a „Więźniowie 
z Altony" , J. Genet'a „Murzyni", M. Fri 
scb'a. „Andorra", wreszcie W. Faulkner'a 
- A. Camus·a „Rt>ou• m elfa zakonnic " 
- rysują chyba. dość wyraźnie główne 
zainteresowania „Ateneum": sztuki współ
ezesne. Ilo · ć poi s i< ich prapr ~1 1 i e r w oec -
nej, dobrze wszystkim znanej sytuacji na
szej rodzimej dramaturgii, podkreśla wai:ę 
jaką przywiązujemy do now~·ch utworów 
polskich pisarzy, a zwłaszcza pisarzy mlod
szego t>okolcni.a.. szczególnie debiutantów. 
Debiuty dramaturgiczne stają się już u 
na trwałą pozycją repertuarową. Oczy
wiście o tzw. obliczu ideowo-art~·stycz
nym teatru decyduje nie tylko repertuar, 
choć stanowi on podstawę wyjściową, ale 
i jego realizacja. Dlatego też formułując 
program ideowy i artystyczny teatru czy
nimy to ostrożnie wiedząc, że konfron
tacja naszego programu z jego scenicznym 
kształtem dokonuje się każdego wieczoru. 
Sąd współczesnych jest dla teatru są

dem nieodwołalnym. Nie można dokonać 
po latach jego rewizji. Podlega jej kat
da inna sztuka - litera.tura. muzyka, 
plastyka, film, nawet telewizja - tylko 
nie teatr. Sztuka. teat,ru - przedstawie
nie - musi działać doraźnie, natychmiast. 
\\lidz bywa zwykle t;ylko raz na przed
stawieniu. Przcdstawien.ie jest jedyną 
szansą teatru. Teatr musi więe być świa-

domy swoich celów i środków, by tać 
się potrzebnym. Musi być „żywy, aktul
ny i użyteczny". 
Dokładnie 30 la.t temu Stefan Jaracz 

i Leon Schiller objęli wspólna, dyrekcję 
teatru „Ateneum". Najwybitniejszy ów
czesny aktor i najbardziej t,wórczy z re
żyserów w historii polskiego teat,ru z jed
noczyli swoje siły by stworzyć teatr: ży
wy, aktualny, użyh!czny - jak to określi
li. Ich zmagania. świadczą najlepiej jak 
I.rudnym i ryzykownym przedsięw1Jęclem 
jest próba tworzenia. takiego właśnie 
teatru. 

Teatr żyw y musi reagować na prze
miany, którym ulega świat i człowiek 
współczesny, musi wykrywać zachodzące 
w nim procesy społeczne, intelektualne i 
moralne. 

Tea,t.r a k t u a 1 ny musi umieć doszukać 
się istot.nycb spraw współczesności i sta
wiać je z określ.onych pozycji w każdym 
realizowanym na. scenie utworze tak 
dawnym jak nowym. 

Teatr u żyt e cz ny to po prostu teatr 
dla widza. dla n ajszerszej publiczności. 
Nie stworzy go sztuka uprawia.na dla sa
mej siebie, dla przemijających mód, dla 
wą kiego grona znawców. Nie stworzy go 
również sztuka nie szukająca nowych ko
munikatywniejszych form dla przekazywa 
nych treści. 

Nie trzeba być W)•bitnym znawcą teat
ru, by zrozumieć jak trudno jest w prak
tyce zgrać te trzy elementy w jednym 
spektaklu i w całym repeduarze. Tym 
bardziej, że w tym sezonie postanowili.;;
my jeszcze mocniej wysunąć na pienvszy 
plan polską. dramaturgię współczesną, mi
mo powszechnie głoszonego jej kry~· u. 
Oddajemy polskim autorom dwie nasze 
ceny - scenę dnżą i małą., Scenę 61. Roz

poczynamy sezon sztuką. Abramowa. i Ja-

reckiego „Duże Jasne", 1>rzygotowujemy 
nową. sztukę Kaz.imierza Brandysa „In.
karno", wystawimy sztuki wyróżnione n:L 
U Konkursie Debiutu Dramaturgiczne~o 
naszego teatru. 
PiSU!. dla nas nowe sztu.ki Abramow, Ja
recki, Iredyński, Herbert i Choiński, autor 
„Krucjaty" nagrodzonej na I Konkur le 
Debiutu Drama.tur"'icznego w ysta\ ionej 11a 
scen.ie „Ateneum". Na.wiązujem~· w pót
pracę z wieloma inn~•mi pisarzami. Ktli
ra. z tych sztuk i kiedy wejdzie na na ze 
sceny nic wiemy. Wiemy tylko, że nie 
cofniem)• się przed żadnymi trudnościami , 
aby za.równo sztuki polskich autorów jak 
i ich realizacje były coraz lepsze. Aby po
woli, z uporem, na. pew no ni zawsl e z po
wodzeniem, kształtować dalej teatr „Ate
neum" w myśl założeń Ja.racza i Schi l
lera jako teatr „żywy, aktualny i uży · 
tcczny". Aby tworzyć własny repertuar, 
wl.asny styl nie powielając choćby najlep· 
szych w:iorów obcych. To jest ambicją 
Zespołu i Kierownictwa teatru. W tej pra
cy wielką pomocą. będzie nam przede 
wszystkim poparcie i zrozumienie naszej 
~vidowni. Bo z dumą możemy stwierdzić, 
ze zaczynamy mieć już s w oj ą publicz
ność. 





ROI 
1962 

CZERWIEC 

2.\ 1.62 - Wizyta w teatrze Ateneum zna
nego amerykańskiego krytyka teatralnego, 
sprawcndawcy . teatralnego New York 
Times - p. Howarda Taubmana. 

22.VT.62 - Premiera sztuki „Requiem dla 
zakonnicy" wg. Williama Faulknera w 
adaptacji scenicznej Alberta Camusa, 
przekład: Joanna Guze, reżyseria: Jeny 
Markuszewski, dekoracje: Audrzej Stru
millo, kostiumy: Jadwiga Grabowska. Ob
sada: Mirosława. Dubrawska, Aleksandra 
Sl~ka, Zbigniew Cybulski, Józef Kostec
ki, Stanisław Kwaskowski, Stanisław Lib
ner, Marian Rulka, Roman Wilhelmi. 

30.Vl.62 - Zamknięcie II Konkursu De
biutu Dramaturgicmego, organizowanego 
corocznie przez Teatr Ateneum przy 
współudziale Redakcji: „Trybuny Ludu", 
„życia \Varszawy", „Sztandaru l\lłodych" 

i dwutygodnika „Teatr". Na konkurs 
wpłynęły 93 sztuki. W roku 1961 na I 
Konkursie Debiutu Dramaturgicznego na
grodzona została sztuka Krzysztofa Choiń
skiego „Krucjata", oraz wyróżnione sztu
ki: Z. Nienackiego „Termitiera" i J. 
Sito „Płaczcie miasta". Sztuka „Kru
cjata" była wystawiona. na scenie teatru 
„Ateneum" (premiera w dn. 2<l marc•L 
1962 r.) w reżyserii Jana Bratkowskiego, 

scenografii: Krystyny Zachwatowicz, z 
muzyką. Tadeusza Kacz~·ńsklego. 

30.VI.62 - Wyjazd zespołu teatru Ate
neum na występy gościnne do Sopotu ze 
sztukami: „Requiem dla zakonnicy" \V. 
Fau.lknera - A . Camusa, „Dwoje na huś
tawce" - W. Gibsona i „Remanent" -
J. Abramowa.. 

LIPIEC 

1.VIl.62 - Pierwszy spektakl „Requiem 
dla zakonnicy" n a. gościnnych występach 
w Sopocie. 

4.VIl.62 - „ ... Requiem - jak zawsze u 
Faulknera. - to jakby połą.czenie powieści 
kryminalnej z tragedią. antyczną.. Tyle, 
że osoby działają.ee są jakna.jbardziej 
współczesne - współcześni bohaterowie 
i współcześni zbrodniarze. Ale konflikt.y 
są znów na miarę heroiczną. że wszystko 
ma posmak patologii - t-0 inna. rzecz, 
ale przecież i na greckich koturnach po
ruszały się postacie anormalne.„ Jest to 
Jlrzedstawienie dużego wymiaru arty
stycznego, z ogromna. rolą Aleksandry 
Sląskiej, zagranej w skali kreacji ... (z re
cenzji M. Dulęby w Nr 157 „Dziennika 
Bałtyckiego"). 

8.VII.62 - Pierwszy gościnny występ w 
Sopocie z jednoaktówkami Jarosława. Ab
ramowa („Smierć po latach", „\Vielki ko
chanek", „Licytacja") wystawian~·mi pod 
łącznym tytułem „Remanent", oraz ze 
sztuką Gibsona „Dwoje na huśtawce." 

11.Vll.62 - Pierwsze posieclzenie Jury 11 
Konkursu Debiutu Dramaturgicznego w 
składzie: Edward Csató, August Grodzic 
ki Andrzej Hausbrandt, Andrzej J arec
ki'. Maria Kosińska, l\laria. R.ocrichowa, 
Jan Alfred Szczepański, Roman Szydłow
ski, Janusz Warmiński, Halina Zakrzew
ska. 

13.VII.62 - Zakończenie gościnnych wy
stępów Teat.ru Ateneum w Sopocie. 

SIERPIEŃ 

Przerwa. letnia w działalności Teatru. 

WRZESIEŃ 
3.IX.62 - Roz1>oczęcie prób z komedią 
Jarosława. Abramowa i Andrzeja Jarec
kiego pt .. „Duże jasne" .. Reży .e~ia Je~zy 
l\Iarkuszewski, scenografia \\IOJCtech Sie
ciński. Obsada : I~r styna Borowicz, Zofia 
ł\lcrlc, Bogusz Bilewski, Jerzy ~u~zyó_ski, 
Bohda n .t.Jmont, Andrzej G awronslu, Jozef 
Kostecki, Ja.n Kociniak, Stanisław Libner, 
Jan Matyjaszkiewicz, Ludwik Pak , Marian 
Rulka, Stefan ródka, Zdzisia.w Tobia z. 

29.JX.62 - Ostatnie posiedzenie Jury 
n Konkursu Debiutu Dramaturgiczne o. 
Przyznano dwa równorzędne wyróżnie
nia sztukom: „Zegarmistrz" - Michał 
T oneckicgo i „Pięć pytań i nic więcej' ' -
rty zarda Smożcwskicgo. 

PRZED NASTĘPNĄ PREMIERĄ 
Demony„ n 

JOHNA WHITINGA 

PLAYS AND PLAYERS, nr 4/1961; (Frank 
Gra.nville Barker): 

Widwwie, którzy mieli szczęście być na 
premierze Demonów, byli świadkami na
rodzin arcydzieła. 
Pomysł Demonów długo zaprzątał 

umysł Johna. Whitinga. Przed dziesi ipc~u 
łat;y, przeczytał on, świeżo wydaną, ~s1ąz
kę Ald.ousa. Huxleya pt. The Devlls of 
Loudun i zafascynowała Jr'l hi<>tori a. Ur· 
baina Grancłiera i Siostry Joanny od Anio
łów. W dwa. czy trzy lata później powziął 
myśl napisania w oparciu o tę książkę 
sztuki o 1>otędze zla. Nie było jego zamia
rem adapt-0wanie książki Huxleya., uznał 
t)•lko, że daje ona najpełniejszą z dotych
czas 01>ublikowanych relacji o tym przera 
żającym, lecz fa. cynującym wydarzeniu 
his torycznym. 

P i ząc wą sztukę Whiting trzyma się 
wiernie taktów historycznych. żeby akcję 
lat dwunastu zmieścić w dwu i pólgoclzin
nym przed ta.wieniu, musiał , ocz~·wiścic , 
odrzucić sporo materiału , lecz ta konden
sacja w niczym nie zniekształca fak~ów._ . 
Sztuką tą. wpisał się Whitlng do w1elk 1<:!J 

tradycji dramatu światowego, do tej tra 
dycji, do której należą. lb~en. ! Shake -
pea.re, Brecht i Molicre. Sm1ałosc zamysłu , 
ponura moc retoryki i uniwersalność te
matu Demonów każe oceniać tę ztukę na 
jednej płaszczyźnie z Peer Gyntem, ~au
stem i Learem. I choć mierzona tą miarą 
sztuka. Whitinga może się wydać nie bez 
skazy - któreż arcydzieło, wyjąwszy 
wmiosłego Don Juana, jest bez skazy? 



NEW STATESMAN, 24.11.1961 (H.A.L. 
Craig): 
Są w tej szt.uce partie, nic mające rów

nych sobie w teatrze angielskim od czasów 
Webstera, a nawet Otway'a. Taka jest miJ
ra Demonów. Wobec Withinga najlcp; i 
nasi dramatopisarze od czasu wojny zdają 
się być po prostu zepchnięci na boczne 
ścieżki dramatu. Demony stanowią. jedy
ny główny trakt. 
TIMES, 21.11.1961: 
Materiał n gromadzony w książce Hux

lcy'a jest obfity i grozi na cenie niebC'Z
pieczcństwem przeładowania. Whiting wy
ciągnął zeń jeden wątek i to uje technikę 
krótkich scen - które, rzecz jasna, różnią 

ię od icbie napięciem dramatycznym -
twor.tył sztukę obfitującą. w ironiczne alu

zje i fascynującą jako utwór samoistny. 
THE OBSERVER, 26.IJ.19fH (Kenneth T y
nan) : 

Styl pana Whitinga. jest lakoniczny, lek
ko zabarwiony mizantropią; cla.wno już nic 
lyszeliśmy takiego języka. na na zych sce

nach. Tc zaprawione octem aloryzmy, te 
zdania z ogonami skorpionów mogły w~·j ć 
t.ylko spod jccłncgo pióra; a obok całe par
tie cz stcj tkliwości , mając złagodzić ao
minujący na trój Swietowskiego niesmaku. 
Whiting wolno nabiera rozpędu; godzina. 
minęła, zanim wytoczono pierwsze oskar
żenie przeciw Grandicrowi. Za to w środ
kowym z trzech aktów pełno jest znako
mitych ką ków ... C(,ż, kiedy trzeci akt za
łamuje się jako ' . Wychodzimy z teatru 
pod wrażeniem , ale nie wzruszeni.„ 

• 
(W zy tkic powyższe recenzje napisane zo
stały po londyńskiej prapremierze sztuki 
w Ałydwych Thcatre. W ta.wił ją. zespół 
Royal Shakespeare Theatre ze Stratfordu; 
reż~·scrował Peter Wood; cenografia Sean 
Kenny; muzyka John Pric tman: w rolach 
głównych Dorothy Tutin i Richard John-
on). 

KOMUNIKAT 
Jury li Konkursu Debiutu 

Dramaturgicznego 

Jury Il Konkursu Debiutu Dramat.urgicz
nego, organizowanego corocznie przez 
Teatr Ateneum w Warszawie , przy współ
udziale Redakcji dzienników „Trybuna. Lu
du" , ,.Życie \Varszawy" . ,.Sztandar Mło
dych" oraz dwutygodnika. „Teatr"-komu
nikuje, że do dnia. 30 czerwca 1962 r „ tj. do 
upływu terminu nadsyłania prac konkur
sowych, wpłynęło 93 sztuki. Jury Konkursu 
w skład.zie: Edward Csató (Dwutygodnik 
„Teatr"), Augu t Grodzicki („Życie War-
za.wy"), Andrzej Ha.usbrandt (teatr „Ate

neum"), Maria. Kosińska („Życie Warsza
wy"), Maria Roerichowa. (Stołeczna Rada 
Narodowa), J an Alfred Szczepański (,.Try
buna. Ludu"), Roman Szydłowski (KJub 
Krytyków Teatralnych przy SDP), Janusz 
Warmiński (teatr „Ateneum"), Halina Za.
krzewska (Ministerstwo Kultury i Sztuki) 
- postanowiło na. posiedzeniu w dniu 2U 
września 1962 r. nie przyznawać 1-szej 
nagrody, lecz dwa. równorzędne wyróżnie
nia po 5.000 zł. sztukom: .,Pięć pytań i nic 
więcej" - Ryszarda. Smożewskiego (godlo: 
Rysiek) i „Zegarmistrz" - Michała Tonec
kiego (godło: Michał). Teatr ,.Ateneum" 
podejmie próbę realizacji scenicznej obu 
wyróżnionych sztuk w sezonie 1962/63. 

Jednocześnie Jury li Konkursu Debiutu 
Dramaturgicznego poda.je do wiadomo ' ei, 
że termin nadsyłania sztuk na następny 
Ili Konkurs De::iiulu Dramaturgiczne o 
upływa z dniem 31 maja. 1963 roku. P race 
opatrzone godlem - należy kierować na 
adre : Teatr Ateneum, \Varszawa, ul. J a.-

' 

racza. 2 „Konkurs Debiutu Dramaturgicz-
11cgo". Jury przypomina., że zgodnie z re
gulaminem w Konkur ie uczestniczyć mo
gą jedynie szt.uki tych autorów, którzy 
dotychczas nie wystawiali na. scenie zawo
dowej jakiegokolwiek utworu ··•nm ,tur
gicznego. Rea lizacje filmowe, radiowe, te
lewizyjne, bądź publikacja sztuki drukiem 
nie stanowią. przeszkody do udziału w 
Konkursie. 
Uczestnicy bieżącego - li Konkur u De
biutu Dramaturgicznego - którzy nie zo
stali nagrodzeni, ani wyróżnieni i pragną 
wycofać zgłoszone prace proszeni są o pi-
semne polecenie otwarcia. kopert z naz
wiskiem i adresem. Bez takfogo upoważ

nienia. - teatr Ateneum nie będzie ot
wierał kopert opatrzonych godłami, a co 
za tym idzie nie będzie mógł dokonać 
zwrotu nade lanych ztuk ich autorom. 

REPERTUAR BIEŻĄCY 

RYSZARD 111- Wlllama Szekspira. lmce
nlzacja I re:tyserla - Jacek Wos7.C'UJ'O

. wtcz. Scenografia - Wojciech SleclńsJd. 
Muzyka - Tadeusz Baird. 

• 
lllAI Z PIOSEllAll - Leona Schillera. 
Reżyseria I choreografia - Barbara Fl
Jewska. Scenografia - Wojciech Sieciń
ski. Kierownictwo mu1ycsne - Stanisław 
UrntaJn. 

• 
AIDOllllA - Masa Frischa. Betyaerla -
Ja.naaz Wannlńałd. Dekoracje ....!. Andrej 
Sadowski. Kostiumy - Zofia Wlerchowic:z. 
Muzyka - Tadeusz Baird. 

llEOllEI DLA ZAIOlllCf- Wllllama Faul
knera w. adaptacji Alberła CamWIL Be
:lyserla - Jeny Markuzewskl. Dekoracje 
- Andrzej Strumillo. Koełlamy - Jadwt
ra Grabowska. 

Scena 81: 

IEIUEll - Jarosława Abramów&. Be
:łyaerla - Jeny Markuszewski. Sceno
rra.fla - Andrzej SadowskL 

STIOIZEllE ŚllAIA - Słanlalawa Gro-
chowiaka, Janusza Kraslńakleso I Jerzeso 
Janickiego. Re:tyserla - Zdzisław Tobiasz. 
Scenografia - Hilary Krzysztofiak. Mu
zyka - Andrzej Wbznlewskl. 

W PBIYGOTOWANIU: 

· DEIOll - John WhlOnr 

1111110' - K&zlmlen BrandJS 
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Ce a zł 4,-



TEATR ATENEUM 

DUŻE JASNE 

Jarosław A bramow 

i Andrzej Jarecki 

Reż eria: Jerzy Markuszewski 

cenografia: Wojciech Sieciński 

Muzyka: Orkiestry Ochotniczych 
Straży Pożarnych 

P remiera 19 październik 1962 r. 



1. K. Borow iC"l. (Pani Jadzi a), B. B ilewsld (R zeź'lik\, .T. Du-
szyński (Proboszcz). 

2. Soena 'Zbioro:wa z II aktu. 
3. J . Matyjaszkiewicz (Michał). B. Ej mont (Dyrekt.or). 
4. B. Bile-wsie.i. (Rzeźnik) , L . Pak (Szew c), Z. Tobiasz (Apte

karz). 
5. Z. Merle (Zosla). 

„ 
G. Scena zb iorowa z I aktu. 
i . M. Rulka (K ościelny) , .J. Duszyński (Proboszcz). 
8. J. Ma.tyjaszkiewicz (Michał) , S. Śródka (Śl imak) , J. K o

steck i (Inżynier ) . 

9. J. Ko tecki (Inżynier), Z. Mer le (Zosia), K. Borowi.cz (Panl 
J adz,ia). 






