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Wielkie czasy wymagają wielkich ludzi. Istnieją bohaterowie 
nieznani skromni bez slawy i historii Napoleona. Analiza ich cha
rakteru ~aćmilaby jednak slawę nawet Aleksandra Macedońskiego. 
Dzisiaj na ulicach praskich możecie spotkać steranego życiem czlo
wieka który sam nawet nie wie, jakie znaczenie ma w historii no
wych 'wielkich czasów. Idzie sobie skromnie swoją drogą, nikomu 
się nie naprzykrza i jemu też nie naprzykrzają się_ dziennikarze1 k~ó
rzy -domagaliby się od niego wywiadu. Gdybyście go zapytali, 3ak 
się nazywa, odpowiedzialby wam skromniutko i prosto: „Jestem 
Szwejk". 

Otóż ten cichy, skromny czlowiek jest naprawdę tym star~m 
poczciwym wojakiem Szwejkiem, mężnym i st~tecznym, kt~ry me
gdyś za czasów Austrii byl na ustach wszystkich obywateli _króle
stwa czeskiego, a którego slawa nie zaaaśnie nawet w republice. 

Bardzo kocham zacnego wojaka Szwejka i opisując jego _lo~y 
czasu wojny światowej, mam nadzieję, że wy wszyscy będziecie 
sympatyzowali z tym skromnym, nieznanym b_ohaterem. On nie 
podpalił świątyni bogini w Efezie, jak to uczynił ten cymbal He
rostrates, aby się dostać do gazet i do czytanek szkolnych. 

To wiele. 
JAROS LA V HASEK 

„ 

POCHWAŁA DOBREGO 

WOJAKA SZWEJKA 

Dobry W o jak Szwejk rozpocząl swój zwycięski marsz po
pi·zez kontynenty wiele dziesiątków lat temu. Stał się posta
cią zbyt dobrze znaną i zbyt wielką przyjaźnią cieszącą się, 
aby zachodziła konieczność zaprezentowania go widzom 
obecnym na dzisiejszym spektaklu. Godzien zastanowienia jest 
fenomen ciągłej i nieprzemijającej aktualności dziela Jaro
sława Haska, zjawisko niesłychanej żywotności stworzonej 
przezeń postaci. 

Monarchia Austro-Węgierska dawno stała się pojęciem hi
storycznym, lub na poly baśniowym państwem, w którym to
czy się akcja or;eretek. Swiatem wstrząsały rewolucje. Prze
toczyła się nad Europą wojna światowa o ileż bardziej krwa
wa od tej, w której uczestniczył Dobry Wojak z Pragi Cze
skiej. A przecież nadal chętnie nakłaniamy ucha, gdy roz
poczyna on na nowo swe opowieści i sącząc piwo filozofuje 
pogodnie nad marnością świata i śmiesznością pozorów jakimi 
ozdobione bywają sprawy uznawane za wielkie, nad ułom
nością i głupotą ludzką. Dzieje się tak dlatego, że wraz z pań
stwem Franciszka Józefa nie spelzły przecież bez reszty te 
zjawiska i układy międzyludzkich stosunków, z którymi to
czył swą wlasną wojnę Dobry W o jak Szwejk. Wszędzie tam, 
gdzie mlyny bezdusznej biurokracji mielą próżnię, wszędzie 
tam gdzie zdrowy rozsądek zmuszony jest do buntu przeciw 
oczywistej nonsensowności poczynań, wszędzie tam gdzie po
garda dla człowieka zwanego „szarym" nie została wykorze
niona zjawia się Szwejk ze swą fają, gapiowato uśmiechnięty, 
z pozoru bezgranicznie naiwny i uległy, po to by unaocznić 
bez reszty absurdalność sytuacji, zdemaskować jej antyhuma
nistyczny sens. 
Ponieważ nie wszystko jest najlepsze na tym najlepszym 

ze światów, należy spodziewać się, że długo jeszcze potrwa 
Żywot Dobrego W o jaka. Zyskał on sobie miliony przyjaciól. 
Jest jednym z nas, w mnogości odmian spotykamy go w ży
ciu codziennym, czerpiemy z jego filozofii otuchę i w:arę 
w to, że zdrowy rozsądek ma jednak kolosalną przyszłość, 

BOHDAN CZE~ZKO 



O JAROSŁAWIE HASKU 
(fragmenty) 

Wiemy o nim dużo - i prawie nic. Żyją jeszcze ludzie, 
którzy go znali, ale i w ich pamięci zmieszała się już z prawdą 
legenda. Zaczęła się jeszcze za życia pisarza, a on ją prze
kornie umacniał, karmiąc żądną sensacji opinię zmyślonymi 
dykteryjkami o sobie. I dlatego z mnóstwa anegdot, rozsy
panych we wspomnieniach jego przyjaciół, niewiele więcej 
mamy pociechy niż z niewątpliwego paszkwilu E. A. Longe
na, przedstawiającego Haska jako cynicznego potwora. 
Był zjawiskiem przy pierwszym zetknięciu zaskakującym 

- to pewne. Przyjaciel-ilustrator jego książek, Józef Lada, 
wspomina: 
„Poznałem Jarosława Haska w 1907 roku w drukarni. Ro

bił jako redaktor korektę „Nowej Omladiny". Ucieszyłem się 
z tej znajomości. Ale wygląd Haska zupełnie mnie rozczaro
wał. Spodziewałem się zobaczyć co najmniej Woltera albo 
Wiktora Sardou, a ujrzałem jakiegoś młodzika o twarzy tak 
pozbawionej wyrazu, że aż dziecinnej. Daremnie szukałem 
w tej okrągłej buzi rysów satyryka: drapieżnego nosa, zaciś
niętych ust, kpiących oczu. Ani śladu sardonicznego uśmiechu. 
·Hasek robił wrażenie dobrze odżywionego panicza, nie za
przątającego sobie głowy jakimiś problemami. Lecz wraże
nie pryskało z chwilą, kiedy Hasek zaczął mówić. Dość było 
jednej jego uwagi, ale tak ciętej, oryginalnej, trafiającej w se
dno, aby pomyśleć: „Ej - bratku, ciebie doprawdy szpaka-
mi karmiono„." · 

Dom, w którym urodził się 30 kwietnia 1883 roku łatwo 
w Pradze znaleźć. Przeszedłszy niecały kilometr od Placu 
Wacławskiego, należy zboczyć w Szkolską. Cicho, aż sennie. 
W łukiem biegnącej stromej uliczce stoją secesyjne czyn
szówki; wśród nich ta, oznaczona numerem 16 . 

... Tanie mieszkanie, kuchnia i dwa pokoiki, zawsze ciemne. 
Z kątów zalatuje pleśnią. Popołudniami przychodzą do ojca 
zamożniejsi uczniowie. ~miesznie mało zarabiający nauczyciel 
prywatnej szkoły realnej dorabia korepetycjami. Dzieci nie 
mogą wtedy ojcu przeszkadzać. Nie wolno głośno się bawić 
w drugim pokoju. Nie wolno wybiec na ulicę. „Nie wolno" -
do tego sprowadzają się kanony obyczajności lepszego domu . 

... Potem szkoła. Wielogodzinne siedzenie bez ruchu, nuda 
. galówek. Tylko na lekcjach historii, której uczył Alojzy Ji
rasek, uczniowie nie ziewają. 

· Uzupełnieniem lekcji pana Jiraska są dla chłopca wydarze
n.ia -na ulicach w iroku 1897. Demonstrujące tłumy wieloty-, ~ ' .„ . . 

-

sięcznym wrzaskiem urągają monarchii Habsourgów. · Ogło
szono stan wyjątkowy. Jednego z tych dni, w grudniowym 
zmierzchu, kilkunastu konnych policjantów eskortowało ma
łego przestępcę w szkolnym mundurku. Podobno zdzierał ·urzę
dowe obwieszczenia i rzucał kamieniami w godła państwo
we. W komisariacie policji tłumaczył się, że owszem, ma w kie-· 
szeniach kamienie, ale dla zbiorów gabinetu mineralogiczne
go gimnazjum. Małym przestępcą był - Jarosław Hasek! 

Po ukończeniu Akademii Handlowej zbliża się do anarchi
stów, pisuje do „Nowej Omladiny", agituje górników w za
głębiu kładeńskim. Ma coraz częściej kłopoty z policją, od
siaduje mi~siąc więzienia za udział w manifestacji i pobicie 
żandarma. Jednak pod koniec 1907 roku Hasek bez żalu opu
szcza anarchistów, podejrzewając - jak się okazało słusznie 
- czołowego działacza Vohryzka o. .. szpiclostwo. Edukacja 
polityczna Jarosława Haska postępuje gwałtownymi zygza
kami, umacnia go w przekonaniu, że we wszystkich stronnic
twach cuchnie łajdactwem. W trzy lata potem Hasek powie 
do przyjaciela: „Zmieniłem stronnictwo na lepsze, jestem 
u zwierząt" ... 

Twórczość Haska jest od początku przeciwieństwem wszel
kiej pisaniny zza biurka, szukania inspiracji w kawiarni, 
wśród dekadenckiej wrzawy o „sztuce dla ~7tuki". 
Niewątpliwie był z rodu niespokojnych dut.1ów, przerzuca

jących się z miejsca na miejsce. Nie był mu obcy nocleg w go
<>podzie lub na aresztanckiej pryczy. Znał się na sprawkach_ 
uważanych od wieków za hańbiące - przypomnijmy sobie 
tylko ze „Szwejka" szczegóły najróżnorodniejszych sposo
bów kradzieży psów, podrabiania im później rodowodów. Nie 
gardził dobraną kompanią i nie wylewał za kołnierz, lubił 
dobrze zjeść i potrafił być w potrzebie wyśmienitym kucha
rzem. Według wspomnień przyjaciół, moż~a go było o każdej 
porze zastać w jakiejś g0sporlzie, kawiarni nie wspomin_ając 
już o dość częstych i trwających tygodniami wypadach poza 
Pragę. 

. .. Mało wiemy o późniejszych włóczęgach, ale pewne jest, 
że w nich zasmakował. Rzucił dla nich nawet możliwość sy
tego życia, jaka się przed nim otwarła po skończeniu Akade
mii Handlowej. Zaledwie kilka miesięcy wytrzymał za biur
kiem i - pewnego dnia po prostu zniknął. Kompleks uciecz
ki z przygnębiającego - środowiska praskiego, od narzekań nad 
każdym wydanym halerzem, od czczości kawiarnianej gada
niny i tępoty biurokratów, gnał go teraz po wszystkich goś
cińcach naddunajskiej monarchii. Był to odwet za lata zmar
nowane w tym świecie. Ale te odruchowo podejmowane eska
pady były wielką szkołą życia i charakteru, nieocenioną ko
palnią doświadczeń pisarza. 



.„.Jarosław Hasek zawiera znajomość z tymi najbiedniej
szymi, zupełnie wysadzonymi z siodła, wykolejeńcami, z~o4 

dziejaszkami z musu, włóczęgami. Sypia z nimi w stogach, 
pije, gdy jest za co, czasem kuflem oberwie. A jakie to bo
gactwo typów! I - jakie zbrodnicze stosunki, że ci ludzie, 
w gruncie nieźli, o większym poczuciu sprawiedliwości niż 
sędziowie, którzy ich pakują do kryminałów, ludzie nieraz 
zdolni, sympatyczni, tułający się bez kąta, bez nadziei na 
lepsze jutro. Pisze o tym. Nie ukrywa nienawiści do „porz'ąd
ku", który jest wyrozumiały dla jednych i okrutny dla dru
gich. Ośmieszył już wszystko, co było dla burżuja święte; 

nie zostawił suchej nitki na kupcach, kamienicznikach i lich
wiarzach, na znienawidzonych wydawcach, na ministrze fi
nansów i posłach, na biurokratach i księżach. Na kilka lat 
przed wojną dojrzewa w nim myśl wyszydzenia samej istoty 
burżuazyjnej machiny społecznej. Założył stronnictwo-paro
dię. 

To, że c. i k. namiestnictwo zatwierdziło statut Stronnictwa 
Łagodnego Postępu w Granicach Praw, że wzięło za dobrą 
monetę słowa programu: „Każdy rozsądny obywatel widzi, 
że wszelki radykalizm jest szkodliwy i że postęp można osiąg
nąć jedynie środkami łagodnymi i powoli" - świadczyło naj
lepiej o słuszności poglądów Haska na Austrię, na jej biu
rokrację, na życie polityczne. 

W tym czasie powstaje też pierwszy pomysł Szwejka. 
Jest anegdota, zresztą prawdziwa, na temat narodzin po

mysłu. Kiedyś o świcie Jarosław Hasek wrócił z „posie
dzenia" w „Kravinie". Siadł za stołem i na kartce papieru 
zaczął coś bazgrać. Sen go jednak zmorzył, a kiedy się obu
dził - kartka znikła. Więc w krzyk, że zanotował na niej 
genialny pomysł, że go sobie teraz ani rusz nie może przy
pomnieć itd. Na koniec żona przypomniała sobie, że wyrzu
ciła świstek do śmieci. Zachował się do dziś. Można odczy
tać tylko tytuł i kilka następnych słów, reszta nie jest nawet 
ważna. Tytuł humoreski brzmiał: „Oferma w kompanii". 
Niżej słowa: „Dał się sam zbadać przez komisję, że może 
służyć jako normalny żołnierz." 

Taki był początek Szwejka. 

STEFAN DĘBSKI 

-

JARACZ W ROLI SZWEJKA 

Punkt centralny widowiska stanowi rola samego Szwej
ka. Kreował ją jedyny artysta, który mógł się podjąć ta
kiego zadania, a mianowicie pan Jaracz. Ten znakomity 
aktor nie ma, niestety, humoru. Ale intuicja i wybitna 
inteligencja w połączeniu z wielkim talentem tworzy 
cuda: Szwejk p. Jaracza jest b. zabawny. Wprawdzie 
sam tekst roli staje się dla artysty pomocą, ale naj§wiet
niejsze chwile miewał p. Jaracz wówczas, gdy wydoby
wał z postaci Szwejka coś więcej, niż jego głupkowatość. 
Wszystko, co się działo na scenie, otoczył atmosferą cie
niuchnej a złośliwej ironii, tak właśnie, jak chciał autor. 
Każde zjawienie się Szwejka budzi miłe zaniepokojenie, 
po którym następują wybuchy śmiechu. Prostota wyrazu 
i naturalność złożyły się na jeszcze jedną niepospolitą 

kreację". 

(Lorentowicz, „20 lat teatru", t. III, str. 518). 

• • • • 
W 1928 r. Erwin Piscator wystawil „Przygody dobrego wojaka 

Szwejka" w Berlinie. Inscenizacja stala się rewelacją. Poniżej 

zamieszczamy wypowiedzi twórcy na temat tego spektaklu. 

W literaturze ostatniego dziesięciolecia dominował temat wo
jenny, co świadczyło niewątpliwie o wyraźnym napięciu w spo
łecznym I duchowym rozwoju Europy. Jednak większość twórców 
po prostu „zajmowała postawę" wobec wojny, prób9wała z nią 

dyskusji. Natomiast powieść Ha§ka warta jest szczególnej uwagi 
chociażby dlatego, że przedstawiona w niej wojna, jakbyśmy to 
powiedzieli, sama się znosi, ubezsensownia. Oglądamy tu wojnę 
oczyma zwykłego człowieka; obraz jej to triumf zdrowego roz
sądku nad łrazesem. Ha§ek i jego bohater Szwejk znajdują się 

• • 
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}ioza. zasięgiem wszelkich dotychczas znanych ł uznawanych po
jęć, poza wszelką konwencją. Sprowadza to konfrontację postawy 
zdrowo myślącego człowieka z bezsensem masowego mordu i mi
litaryzmu na płaszczyznę, w której każdy sens staje się bezsen
sem, w której herol7m staje się śmiesznością, a boski porządek 
świata groteskowym domem wariatów. 

Inscenizacja „Szwejka" jest świetnym przykładem tego, jak 
można opracować adaptację powieści na scenę bez naruszenia 
jej istotnych wartości. Max Pallenberg podsunął ml próbną at'ap
tację Maxa l'roda i Hansa Re'manna. Byłem z niej niezadowo
lony - owa nosząca niemal metafizyczny charakter walka pro
stego, naiwnego człowieka, Parsifala przedmieść Pragi, zamieniła 
się w niedobry wodewil w trzech aktach. Chcąc przywrócić adap
tacji zasadniczy temat, porozt:miałem się z jej au.torami w spra
wie udzielenia mi zezwolenia na pewne przeróbki powieści 

i sztuki; była to jedyna możliwa droga. Jako głównego elementu 
scenograficznego użyłem taśmy ruchomej, po której Szwejk ma
szerował - mniej lub bardziej symbolicznie - ze swej wioski 
na front. Wraz z posuwaniem się Szwejka winno zmieniać się 

całe jego otoczenie. Georg Grosz wykonał techniką Walta Disneya 
trzysta różnych rysunków. Wykorzystałem również maski - po
dobnie jak to uczynił później Brecht w „Kaukaskim kredowym 
kole". Dzięki taśmie ruchomej scenografia nabrała epickiego I po 
trosze ilustracyjnego charakteru, czym wyrażała wiernie środo
wisko bohatera powieści. Inscenizacja poszła za scenografią; taśma 
ruchoma stała się rodzajem dramaturgicznej Niagary. 

Nie był to bynajmniej jakiś „mechanizm sceniczny", jak twier
dzili krytycy dostrzegający jedynie zewnętrzne przejawy, którzy 
usiłowali i w dalszym ciągu usiłują - o niczym nie wiedząc lub 
też, co jest bardziej prawdopodobne, o wszystkim zapomniaw
szy - przeciwstawić się ostro eksperymentom tego rodzaju. Była 
to próba uwspółcześnienia sceny. 

•••• ••••• 

Erwin Piscator 

Opracowanie graficzne programu: Marcin Wenzel 

-;; 
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„SZWEJK" BERTOLTA BRECHTA 

Brecht napisał „Szwejka" pod koniec wojny, nie ogłosił 
go nigdy i nie grał. 

„Szwejk" Brechta jest na pewno artystyczną pomyłką. 
I to pomyłką od początku, w samej koncepcji. Brecht „Do
brego wojaka Szwejka" przeniósł z pierwszej wojny świa
towej w drugą. I to właśnie okazało się niemożliwe. Austria 
ze swoim Franz-Josephem i cesarzową pełną łask, nawet ze 
swoimi lazaretami i polową żandarmerią - była humory
styczna. Nie był śmieszny hitleryzm i nie było śmit!szne ge
stapo. 

Jan Kott „Przegląd Kulturalny" 

ŻYCIE TEATRU 

FAKTY 
WYDARZENIA 

LUDZIE 

Nr 4 r. r. 1957 

• • • • • • 

Teatr Polski wystąpił w dniu 3 listopada z premierą sztu
ki Aleksandra Ostrowskiego „I koń się potknie", reżysero
wanej przez Zbigniewa Maka, w scenografii Marcina Wen
zla. W foyer teatru została otwarta nowa wystawa „Mos
kiewski Akademicki Teatr Mały". 

• 
W dniu 4 listopada 1964 r. odbyła się w Teatrze Współ

czesnym premiera „Policjantów", pierwszej sztuki Sławomi
ra Mrożka, zrealizowanej na szczecińskiej scenie. Spektakl 
przygotował reżysersko - Jan Maciejowski, a scenograficz
nie - Janusz Adam Krassowski. Równocześnie została 
otwarta wystawa p.t. „Sławomir Mrożek". 

• 
Teatr „Krypta" na Zamku Szczecińskim przygotował z oka

zji 47 rocznicy Wielkiej Rewolucji Pażdzlernikowej program 
p. t. „Rzecz o ludziach" - montaż sztuk radzieckich i prozy 
Babla, w reżyserii Zdzisława Krauze. 

• • 



ZOFIA ORDY~SKA 

Zofia Burzyń.ska-Ordyńska pochodzi z Tarnowa. Młodość i póź
• niejsze sukcesy artystyczne i dziennikarskie wiążą ją z Krakowem. 

Uczennica Knake-Zawaczkiego i Kazimierza Kamińskiego -
po raz pierwszy występuje na scenie Teatru Ludowego w Krako
wie w rolach: Desdemony w „Otellu", Kamilli w „Żołnierzu kró
lowej Madagaskaru" i Mańki w „Królowej przedmieścia". Jest 
rok 1905. Już wówczas jej ulubiony genre - to role charaktery
styczne. 
Później pani Zofia przenosi się na krótko do Poznania. Pierw

sza wojna światowa zastaje ją w Wiedniu. Tam należy do zespołu 
Teatru Uchodźców Po}.skich. Równocześnie rozpoczyna działalność 
publicystyczną. 

W 1919 r. powraca do Krakowa. Jest to okres znakomitych ról 
aktorki na scenie Teatru im. J. Słowackiego: Łechcicka w „Roz
bitkach" B:izińskiego , Gwinona w „Lilli Wenedzie" Słowackiego, 
Katarzyna w „Spadkobiercach" Grzymaly-Sied'eckiego, córka Kró
la Gór w „Peer Gyncie" Itsena (Teatr Bagatela) , Gospodyni w „We
selu" Wyspiańskiego , Topolnicka w „Lekkomyślnej siostrze" Pe
rzyńskiego i in. 

Od roku 1936 praca dziennikar:ska i sceniczna biegną równoc 
ległym torem. żywy umysł, dowcip, olbrzymia pracowitość p~zy 
bogactwie uzdolnień i w teatrze pozwalają jej uprawiać różne 
typy pracy aktorskiej. _ Odnosi sukcesy w operetce i na estradzie, 
grając często własne teksty. -

Publiczność warszawska pamięta ją dobrze z Teatru Marii Ma-

Iickiej i Teatru 815• Właśnie dobiega wtedy końca dwudziestolecie 
międzywojenne. Pani Zofia z dużym powodzeniem gra rolę Gene
rałowej w „Trafice pani generałowej" Bus-Feketego (sztuce, która 
utrzymała się przeszło rok w repertuarze), gra ponadto w operet
ce i kcmedii muzycznej. 

Pierwszym teatrem, w którym występuje pani Zofia po wyzwo
leniu, jest Teatr Kameralny w Łodzi (m. in. role: Pani Higgins 
w „Pygmalionie" Shaw'a i Pani Ra' ston w sztuce Montgomery 
„Dzień tez kłamstwa'"). Później Teatr Miejski w Częstochowie, 
wreszcie poczynając od 1949 r. teatry szczecińskie (zaangażowana 
przez dyr. Zbigniewa Sawana). 

W Szczecinie w ciągu 15 lat zapisała się w pamięci publiczno
ści licznymi kreacjami aktorskimi. Jednocześnie znana jest jako 
działaczka SPATiF-u (otrzymała zaszczytne wyróżnienie członka 
Kapituły Zasłużonych Stowarzyszenia) i Ligi Kobiet. Nal eży przez 
czas dłuższy do Zarządu Klubu „13 Muz". Pamiętamy ją jako znako
mitą Matkę w „:sprawie Pawia Eszteraga" Gergely, Fioklę w „Ożenku" 
Gogola, Kamieńską w „Sprawie rodzinnej" Lutowskiego, Charitono
wą w „Za tych, co na morzu" , Nianię w „Wujaszku Wani" Czecho
wa, Panią Pernelle w „Swiętoszku" Moliera, Babcię Bełską w „Do
mu Kobiet" Nałkowskiej , Aktorkę w „Spotkaniu" Anoui;ha, Dziur
dziulińską w „Klubie kawalerów" Bałuckiego (jubileusz 50-lecia 
pracy artystycznej), jako Matkę Bohatera w „Cudotwórcy" Ster
na, Matkę w „Miłości" Kohouta, Babcię Zebrzydowską w „Dowo
dzie osobistym" Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej, Mamkę w „Romeo 
i Julii" Szekspira i innych. 

Wysokie odznaczenia państwowe jak „Krzyż Oficerski Or?eru 
Odrodzenia Polski" Medal X-lecia i nagroda artystyczna miasta 
Szczecina w roku i962 są wyrazem uznania dla aktorki. 

ZDZISŁAW RELS KI 

Po ukończeniu Szkoły Aktorskiej pod kierunkiem Teofila 
Trzcińskiego, debiutował w sezonie 1923/24 w teatrze krakowskim 



pod nazwą „Bagatela". Występował w okresie międzywojennym 
w wielu czołowych teatrach: we Lwowie, Krakowie, Wilnie, Poz- . 
naniu i Warszawie (teatr rządowy T.K.K.T.) . 

W czasie okupacji przerwał pracę artystyczną. Po wojnie, zaan
gażował ·Się do teatrów łódzkich (1945/46). Później przez 12 lat wy
stępował w Poznaniu. Do Szczecina przybył w roku 1958 i wystę
puje do dziś z roczną przerwą (Teatr Słowackiego w Krakowie w se
zonie 1961 /62). 

Przyznaje, że lubi współczesny dramat psychologiczny i ... farsę. 
W okresie międzywojennym grał bardzo dużo ról w tym gatunku 
scenicznym (farsa francuska: Caillavet, Flers, Labiche i in.). Z se
tek ról, które odtwarzał pamięta szczególnie Skapena w „Szel
mostwach Skapena" Moliera, H ja:mara w „Podporach społe 
czeństwa" ll::sena, Czkawkę w „Wieczorze trzech króli" Szekspira, 
Lućwika XI w „Królu włóczęgów", Naczelnika Ochrany w „Róży" 
żerom-skiego, Cesarza w „Księżniczce Turandot" Gozziego. 
Występował m. in. ze Stanisławą Wysocką, Juliusz€m Osterwą. 

Aleksandrem Zelwerowiczem, Ireną Solską, Ludwikiem Solskim 
Brał udział jako jeden z profesorów w słynnym przedstawie
niu sztuki Żeromskiego „Uciekła mi przepióreczka", z Osterwą 
i Jaracz€m. 
Spośród wielu szczecińskich ról wymie6my chociaż najciekaw

sze: znakomitego Pana Frank ze sztuki „Pamiętnik Anny Frank", 
Johna Pope w „Kapeluszu pełnym C:eszczu" Gazzo, tytu1ową ru.ę 
w „Pocróży Pana Perrichon" Labiche'a i Martina, Polcnii.:·sza 
w „Ham?ecie" Szekspira, Capuleta w „Romeo i Julii" Szekspira, 
Dora Aleksandrowicza w „GoC:zinie dwunastej" Arbuzowa, Agenta 
w sztuce „Psie czasy, sierżancie", Pułkownika Martinelli w sztuce 
Głowackiego „Wielki bluff", Karczmarza w „RzC>mskiej kurtyza
nie", Żyda w „Weselu" Wy.spiańskiego (rola wyróżniona na fe
stiwalu toruńskim) i ostatnio Generała w „Policjantach" Mrożka. 

Wielokrotnie trał udział w spektaklach! Teatru Propozycji... 
W ut iegłym sezonie minęło 40-lecie pracy artystycznej Pana 

Zczisława. Zawsze skromny, nie lubi przyp:minać o sobie. Naj
ważniejszą rzeczą dla niego jest scena, jest rola i... publicznoś(-. 
O innych sprawach nie warto mówić - powiada. 

• • • • • • • • •••• 
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JERZY WĄSOWICZ 

Związany jest z teatrem od roku 1946, początkowo jako ... kie
rownik finansowy warszawskiej „Syreny", później, po ukończe
niu PWST w Warszawie w roku 1949, już jako aktor (Teatr im. 
J. Osterwy w Lublinie). Powraca do Warszawy w roku 1951 -
występując w ciągu 10 lat w Teatrze Klasycznym, Teatrze Sensa
cji, Teatrze Wojska Polskiego i in. 
Równocześnie jest kolejno kierownikiem artystycznym dwóch 

ostatnio wymienionych scen, a nastE;pnie kierowniki€m artystycz
nym warszawskiej Estrady (Estrada spółdzielcza). 

W sezonie l.!l61/62 występuje w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku . 
Wreszcie, w 1962 roku angażuje się do Szczecina. 

Poza naszym miastem grał m. in. Petersa w „Niemcach" Krucz
kowskiego, Zwoncowa w sztuce Gorkiego „Jegor Bułyczow i inni", 
Grabca w „Balladynie" Słowackiego, Adwokata Rema w „Skan
dalu w Hellł:ergu" Broszkiewicza, Rousseau w „Lecie w Nohant" 
Iwaszkiewicza, ponadto w „Sprawiedliwych ludziach" Brandysa, 
w „Osaczonych" Warmińskiego, w sztuce Dickensa „Dombey 
i syn", w kcmediach Fredry i in. 

W Szczecinie rozpoczął rolą G:eba Batenina w sztuce Sztejna 
„Hotel Astoria". Grał m. in. Maksa w „Piątej kolumnie" Heming
waya, Gospodarza w „Weselu" Wyspiańskiego, Siwarda i Zbója 
w „Maktecie" Szekspira, Pesaro w „Sułkowskim" 2ercmskiego . 

Udziela się społecznie, ł:ierze ueział w koncertach szkolnych, · 
różnych imprezach itd. Występuje również w Teatrze Propo
zycji . 

Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem 
X-lecia PRL. 

Na scenie oc'powiada mu solidny realizm i konstruuje postać 
weć.ług jego prawideł. • • Wyc'awca: Państwowe Teatry Dramatyczne w Szczecinie 
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