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Kazimierz Brandys Listy do Pani Z. 

List XIV 

W jednym z ostatnich listów wspominałem Pani, że przyśniła mi się ciekawa historia, 
miałem ją Pani opisać przy najbliższej okazji. Właśnie taka okazja się nadarza, 
muszę się tylko zastrzec, że mój opis będzie w stosunku do samego snu nieco 
bardziej świadomy i logiczny; ale fakty i temperatura pozostaną bez zmian. 
Wydarzeniem inaugurującym, które potem przewijało się przez cały sen, była ucieczka 
głośnego mordercy ośmiu kobiet, wiezionego na egzekucję. Uciekł z karetki więzien
nej, spoiwszy przedtem wódką konwojentów, i w chwili otwarcia snu (jeśli tak można 
powiedzieć) opinia publiczna jest zaalarmowana. Dowiaduję się o tym stojąc ukryty 
za kotarą. Ukryłem się tam z bardzo osobistych przyczyn, absolutnie nie związanych 
z ucieczką mordercy, ale niezwykle potężnych, rozpaczliwych i krańcowych. Czuję, 
że muszę tu zostać, sam się do tego doprowadziłem i niewiele mam na swoje uspra
wiedliwienie. Chcę jednak żyć, przyszedłem tutaj, żeby odzyskać szansę życia, oddać 
się w cudze ręce, leczyć się z moich cierpień, których nikt nie chce uznać za chorobę 
i za które wszyscy czynią mnie odpowiedzialnym. Nie mogę podjąć tej odpowie
dzialności, nie umiem. Przez okno widać Wawel. Liczę na to, że człowiek, którego 
oczekuję ukryty za kotarą w jego własnym gabinecie, wysłucha mnie i zainteresuje 
się moim stanem. 
Wszystko to we śnie jest chwilą: człowiek, na którego czekam, wchodzi, ja mo
mentalnie go rozpoznaję. Wchodzi otoczony świtą biało ubranych asystentów, słu
cham rozmowy o tym, że chorzy są podnieceni wiadomością o ucieczce zbrodniarza, 
noc będzie niespokojna. Ktoś mówi: morderca ma rudą brodę, fryzjerzy otrzymali 
instrukcje. Podobno wozy milicyjne krążą już po ulicach. Jestem ukryty, mimo to 
widzę tę młodą kobietę w białym kitlu lekarskim, która stoi obok Profesora i zostaje 
7. nim po wyjściu asystentów. To ona pierwsza mnie spostrzega, gdy wychodzę z za 
kotary, aby się ujawnić i wygłosie swoje błagalne przemówienie. Wygłaszam je. 
Opisuję objawy, przytaczam okoliczności. Opowiadam o tym, co zniszczyłem i jak 
ludzie uciekali z mojego życia, o tym, jaik się pogrążyłem we wściekłości i bólu, 
co;·az bardziej samotny i znienawidzony, i o tej nocy, którą przechodziłem w skar
petkach po zabłoconych ulicach, ponieważ buty rzuciłem komuś w twarz. Wszystko 

to opowiadam, taki był początek snu, i oczyw1sc1e w miarę opowiadania zaczynam 
się orientować, że mam rudą bródkę, która mi wyrosła z tej męki, kiedy nie miałem 
sil się golić. 
Taki jest początek snu. Nie byłem mordercą, wszystko się potem wyjaśniło. Profesor 
okazał się mądrym człowiekiem, a młoda lekarka zakochała się we mnie. Sen był 
męczący, chociaż dość optymistyczny, nawet we śnie nie lubię rozpaczy w finale. 
Co mnie jednak zastanowiło: kompleksowa aura tego snu. Prawdopodobnie mam 
jakieś porachunki z sobą, których nie podejrzewałem. Rewelacyjne odkrycie. Potem 
przez dłuższy czas nie mogłem się od niego odczepić i wracając z wakacji, nocą, 
w pociągu, byłem pochłonięty wyczerpującą pracą retroanalizy, poznawania się 

wstecz - pracą podobną do poszukiwań archeologicznych na terenie własnej świa

domości Ten katorżny wysiłek przyprawił mnie w końcu o bezsenność, ubrałem się 
i wyszedłem D'ł korytarz. Pani wie, co to jest taki korytarz w wagonie sypialnym 
nocą. Cisza rozwalana łoskotem żelaza i rząd mosiężnych klamek błyszczących jak 
guziki na zwłokach portiera. Z każdej szyby patrzyła na mnie moja twarz. Pędząc 
przez zamarłe wąwozy ciemności , ślizgając się po krawędziach nocy, moja twarz 
połykała przestrzeń i zachłystywała się pospiesznym haustem czasu. Wracałem do 
spraw, które czekały na mnie w mieście. Przygotowywałem się do nich jak dyrektor 
firmy do spotkania z personelem. Znowu mamy razem pracować, firma musi istnieć, 

przyjeżdżam jutro godzina dziesiąta. Będę kierował, będę administrował, pojutrze 
zwołam naradę w sprawie zaległych zobowiązań. Wasz kochany szef. 
Profesor ze snu był efektowną postacią. W białym fartuchu wyglądał jak duży, stary 
anioł, srebrne włosy wiły mu się za uszami. - Dlaczego pan zabijał? - pyta! mnie, 
kiedy żebrałem o azyl. Musiałem udawać zbiegłego mordercę, czułem, że inaczej 
przestanie się mną interesować, zacząłem więc wytaczać argumenty. Osiem kobiet! 
Pierwszą przez nieuwagę, drugą z fałszywej ambicji, potem już szlo. Za każdym 
razem miałem psychologiczne powody, jakąś rację wewnętrzną, umotywowaną przy
najmniej przez literaturę i skomentowaną towarzysko. Czy Bracia Karamazow nie 
są towarzyskim komentarzem zbrodni? Zabójstwo starego jest obgadywane przedtem 
i potem, w gruncie rzeczy wszyscy się na nie zgadzają. To zrozumiałe: w samej możli

wości zbrodni kryje się jej naturalność. Profesorze, mówiłem, chciałbym żyć w kraju 
kwakrów. W małym, surowym kraju, gdzie na drewnianych tablicach byłyby wypa
lone właściwie sposoby postępowania ,w każdej sytuacji. Gdzie nie byłbym skazany 
na własne doświadczenia i gdzie z Księgi uczyłbym się moralności. Tutaj, w na
szym czasie, ja się dowiaduję rnoralności od samego siebie, i to zawsze wstecz, zaw
sze kiedy jest trochę za późno. Od trzydziestu mniej więcej lat wyrabiam sobie su-



mienie. Nieprawdą jest, jakoby sumienie było w nas gotowe, natomiast prawdą jest, 
że dochodzimy do niego jęcząc, dowlekamy się do niego jak gówniarze, czasem w se
kundę po klęsce. Dlaczego właśnie tak? W tym stosunkowo niedługim okresie mię
dzy pojawieniem się a zniknięciem doprawdy powinniśmy być lepiej przeszkoleni. 
Jeśli nie co do zasad, to przynajmniej co do okoliczności. Na przyklad od paruset 
lat gęga się o tym, czy cel uświęca środki, i dopiero ja, ja sam musiałem odkryć nie
jako własnymi rękami tę drobną okoliczność, że pewne środki niszczą cel, nie należy 
zatem ich używać. Profesorze, mówiłem, proszę łaskawie zwrócić uwagę, że pojąłem to 
bezpośrednio po czwartej kobiecie. Była podła. W ten sposób stajemy się ludźmi: 
w chwilach zadumy nad świeżą ofiarą. Przebijamy cudze serca, żeby poczuć własne. 
I zawsze w sekundę za późno. 
Rzucało mną o zamknięte drzwi sltpingu, pociąg szalał. Szalał w anachronicznym 
tempie osiemdziesięciu kilometrów na godzinę, jakieś przepaście wyły pode mną, 
zataczałem się uczepiony mego snu, jego niejasnych, powracających fragmentów. 
Może śniłem go dalej. Lekarka imieniem Małgorzata kochała mnie, mimo iż bylem 
w jej oczach zabójcą. Kiedy Profesor zgodził się mnie ukryć w klinice i leczyć ze 
zła doktór Małgorzata spędziła przy mnie pierwszą noc w sali szpitalnej, pod szkla
nym sufitem, przez Móry widać było gwiazdy. Opowiadałem jej, jak szczury pierzcha
ją przed telewizją. W prowizorycznych barakach nad Wisłą szczury grasowały od 
lat. Gdy założono anteny telewizyjne, szczury znikły. Ich uklad nerwowy nie wy
trzymuje pewnej częstotliwości drgań, tlumaczyłem. Uciekają. Może ja też czegoś 
nie wytrzymuję. Czegoś, o czym nie wiem i przed czym nie potrafię uciec. Jak ty 
możesz mnie kochać, pytałem, czy wiesz, w jaki sposób wykończyłem szóstą? 
Udawałem przed Małgorzatą zbiegłego skazańca, ponieważ czułem, że ponad wszystko 
to ją we mnie interesuje, należała do kobiet, które kochają w mężczyźnie upadek. 
Poza tym wiedziałem, że dla Profesora przed'Stawiam wartość tylko jako potwór: 
chciał na mnie wypróbować swoją teorię psychiatryczną. Gdyby się okazało, że 
jestem zwyklym pacjentem, nie leczyłby mnie. Małgorzata była jego asystentką. Tę 
szóstą, mówiłem jej, załatwiałem stopniowo, metodą dydaktyczną. Była nieszczęśli
wa. Odcinałem się od jej cierpień przez wskazywanie ich przyczyn. Wierzyła mi. 
Wmawiałem jej, że sama sobie jest winna. Kiedy wreszcie skoczyła z balkonu, krzyk
nąłem za nią, że to z wódki. Przedtem swoimi cechami doprowadziłem ją do alkoho
lizmu. To są zresztą detale, wszystkich ośmiu musiałem się pozbyć za ich obecność, 
stwarzającą mi wersję mojego istnienia. Dlaczego właśnie tak? - myślałem przy
patrując im się ukradkiem. Pozbawiając się ich dowodziłem, że nie były mi prze
znaczone, że mój los był ciągle przede mną, jak migocący gwiazdozbiór, w którym 
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moglem wybierać sobie przyszłość. Tak, Małgorzato, mówiłem, jestem gwiazdorem 
zbrodni, dlatego mnie kochasz. 
~ tym korytarzu trochę sobie jednak dosypiałem, zwłaszcza gdy pociąg przejeż
dzal przez las, wtedy mniej dudniło, i prawdopodobnie śnilem resztki starego snu. 
~a przykład scenę z pacjentami musiałem już sobie uzupełnić w wagonie, pewnie 
się zdrzemnąłem z czołem ·przyciśniętym do szyby, patrząc w gotyckie i ciemne wnę
trze lasu„. 
Bardzo jasna sala. Pacjent z przyrządami, pacjent podsłuchiwany i pacjent, który 
udaje. Czwarty spal w trumnie. Kiedy go pytano o powody, odpowiadał, że należy 
aktywnie uczestniczyć w nadchodzącej konieczności, i patrzył na mnie. To prawda, 
wyraziłem kiedyś >taki pogląd. Podkładał sobie pod głowę aksamitny jasiek i mówił, 
że dojrzewa na drodze samoanalizy. W czasie naszej rozmowy pacjent z przyrządami 
jeździł wokół sali na białym dziecinnym motocyklu, w zradiofonizowanym kasku na 
głowie, i przystawał tylko po to, żeby nas filmować. Drugi błagał, żeby mówić szep
tem: magnetofony, ostrzegał, magnetofony wielkości żołędzi są ukryte w czterech 
rogach sali... Trzeci utrzymywał, że nasza choroba nie istnieje, że wszyscy ją udaje
my, że uciekliśmy do niej ze strachu przed bytem. Spałby w łóżku, mówił, jak zwy
czajny urzędnik. Nasza choroba to brak postawy, życiu trzeba umieć sprostać, a myś
my nie stanęli na wysokości zadania. Ale gdy zapytałem, ·Od czego zaczyna się cho
roba i gdzie kończy się norma, wszyscy się uśmiechnęli. Każdy pamiętał tylko szereg 
faktów. Na tym to właśnie polega, tłumaczyli mi, fakty rozbijają świadomość. Myśmy 
się. p~zeciw temu zbuntowali, no i ma pan. Pewnie pana zastanowiła ich inteligencja, 
mow1l potem Profesor, po prostu cytują moje diagnozy, których przed nimi nie taję. 
Co za noc, co za noc. Nigdy tak jeszcze nie wracałem do Polski - rekonstruujac 
halucynacje. W korytarzu pachniało kurzem stulecia, pociąg pędził zapewne po sz;
nach, które biegły już tędy w dniach Sedanu, pod moimi nogami grały działa. Niech 
Pani pomyśli, co za pomysł z tym snem. Chodziło o to, żebym go utrzymał na odpo
:viednim poziomie (miał coś z dobrej komedii), żebym nie pozwolił mu się rozpełznąć 
Jak ~zeczywisto~ci. Chodziło o to, żeby pozostał sztuką. Dlatego tak go sobie przy
p~mmalem: chciałem go uczynić wyraźniejszym od mojego życia. Moje życie, mó
:V1~em. P.rofesoro_wi w ostatniej z naszych rozmów, jest zmięte jak pościel ladacznicy, 
~wiat .1 Ja kotłuJemy się w zwarciu, chcemy się nawzajem ogarnąć, określić, spełnić, 
1 wymka. z '.ego wspólne zniekształcenie. A jednak ·pan jest moralistą, śmiał się Pro
fe~or,. pansk1 zmysł porządku nie daje się panu pogodzić z naturą, z jej szaleństwem. 
C1erp1 pan, owszem, ale tak jak moraliści: z chłodu i obawy, nie z miłości. Jest pan 
zbyt zajęty sobą, żeby być ciekawym cudzych grzechów. Za to doskonale zna pan 



własne i posługuje się pan nimi jak bronią palną: celując w innych ma pan w obu 
lufach ołów utoczony z własnego serca. Prawdziwy moralista. Nic dziwnego, że miał 
pan tyle ofiar. Ludzie, którzy naprawdę kochają świat, nigdy nie są moralistami. 
Małgorzata. Nie pojmowałem jej. Postanowiła rzucić dla mnie męża (mówiła 

o nim: zabija mnie„.), nie biorąc pod uwagę moich zbrodni. Kiedy pytałem ją o to, 
milczała. Nie moglem zanadto jej wypytywać, bo dla mordercy skrupuły tego rodzaju 
nie powinny istnieć. Prywatnie czułem się jednak coraz lepiej i gdy Profesor oświad
czył mi, że musiał zawiadomić milicję, przejął mnie żal, że za chwilę wszystko się 
skończy. Podczas jednego z moich nocnych dialogów z Małgorzatą pacjent z obsesją 
podsłuchu udawał, że śpi. Rano doniósł Profesorowi, kim jestem, cytując fragmenty 
moich wyznań. Sam pan rozumie, mówił Profesor, że nie mogę pana dłużej ukrywać. 
Proszę, tym oknem wyskoczy pan na ogród. 

Wtedy pierwszy raz poczułem się tamtym, który uciekł, i zrozumiałem, że stano
wimy razem jednego człowieka, z jedną winą, którą teraz muszę na siebie przyjąć, 

ponieważ w tej chwili właśnie ja jestem na miejscu. Postanowiłem oddać się w ręce 
władz. Wstąpił we mnie cudowny spokój, jak po dziesięciu tabletkach miltownu, 
i gdy w minutę później gabinet zapełnił się wywiadowcami służby bezpieczeństwa, 
asystentami i pielęgniarzami, wygłosiłem do nich, już w kajdankach, krótkie okolicz
nościowe przemówienie na temat wspólnej odpowiedzialności za zło. Skończyłem sło
wami: proszę nie zwlekać z egzekucją. Kiedy to powiedziałem, zadzwonił telefon. 
Czy ma pan szramę na lewym udzie, zapytał mnie komisarz ze słuchawką w ręku, 

telefonują z Komendy. Nie, krzyknęła zapłakana Małgorzata, on nie ma żadnej 

szramy! Okazało się, że drugi skazaniec został ujęty na wsi, gdzie się ukrywał jako 
pasterz bydła. Było teraz o jednego za dużo, stąd zdziwienie w Komendzie. 
Nie miałem szramy. Małgorzata objęła mnie .wzruszona. Odtrąciłem ją z rozpaczą 
i wstrętem: czy mogłem żyć z kobietą, która pokochała mordercę ośmiu innych? 
Wtedy wszyscy zaczęli się śmiać, a Profesor podszedł do mnie i uścisnął mi rękę, 
mówiąc, że jestem wyleczony. Tę scenę pamiętałem dokładnie, pociąg wypadł z tu
nelu na płaską równinę i rzucił się na nią ze świstem parowozu. 
Wszyscy od początku wiedzieli, kim jestem; wszyscy udawali przede mną, podczas 
gdy sądziłem, że to ja udaję przed nimi. Bylem obserwowany od chwili wejścia do 
kliniki. Uprzedzono Profesora, że przyjdę w tych dniach, potem Zia•telefonowano, że 
idę, sekretarka widziała, jak się wślizguję za jej plecami do gabinetu. Wszystko było 
ułożone z· góry: wejście Profesora i rozmowa z asystentami o zbiegłym skazańcu 
(w rzeczywistości został powieszony tego dnia o świcie), trick z rudą brodą, wszystko 
to prowadziło do podsunięcia mi zaskakującej sytuacji, w której zdecyduję się za-
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grać ~arzuconą mi rolę. Była to metoda Profesora, tzw. wstrząs inkarnacyjny, w le
karskim ·skrócie „inkarno", polegająca na wstawieniu pacjenta w schemat cudzej 
os~bowości. Pożądane są ·schematy społecznie najgorsze, tłumaczyli mi asystenci, 
ktorym Profesor kazał udawać wywiadowców, uświadomienie sobie podobieństw 
P?Woduje szok i ekspiację. Mój końcowy odruch przyjęcia na siebie winy i odtrące
nia ~algorza.ty za jej mil~ć do winowajcy miał cechy eks piacji wysokiej klasy. 
Zdaniem Profesora podstawą zdrowia psychicznego jest stan polegający na jedno
czesnym przyjęciu i ·odrzuceniu zła, z tym, że przyjęcie ma być metafizyczne a od-
rzucenie praktyczne. Spełniłem obydwa warunki i bylem wyleczony. ' 

Wszysc:y mi gratulowali, przyciskałem do serca Małgorzatę. Wiedziałem że nie 
jestem przestępcą, pokochała mnie od pierwszego spojrzenia. W jej mił~ści było 
coś nadmiernie tkliwego, może nawet łapczywego, i przyciskając ją do serca czułem 
chwilami obawę, czy właśnie ona nie będzie tą dziewiątą. 

... Noc już minęła, stałem przy oknie, pociąg jechał wolniej. Polski krajobraz witał 
mnie po trzech miesiącach mokrymi łąkami i błękitnym n iebem z podwójną linią 
obłoku, ciągniętą przez dwa odrzutowce. Zmarzłem trochę. Wyszedłem ze sfery snu. 
Na jakiejś stacji do wagonu wtargnęli ludzie z gęsią. Pociąg znowu ruszył. Mijałem 
parujące zagajniki i motocyklistów z wędkami, zatrzymanych pr zy szlabanach . Od 
pewnego czasu bardzo już chciałem to zobaczyć. Ludzie z gęsią jechali na Żerań, 
do FSO, konduktor twierdził, że ich usunie z platformy. Kłócili się, gęś syczała. 
Postanowiłem zapisać sobie w domu cały sen. Wydawał mi się ważniejszy od m oich 
~urystycznych obserwacji, gdyby go przerobić na telewizję, oglądano by go nawet 
w Czę~tochowie. K ryminalny sen, sen-„Kobra". Oto z czym wracałem z podróży, 
z krymmalnym snem. 

Robotnicy z gęsią .wracali z wesela, na którym wybuchł pożar. Opowiadali o tym 
konduktorowi. Podłoga zaczęła się rozgrzewać, bo na parterze ktoś zaprószy! ogień 
i przyjechała straż. A to już był trzeci pożar w okolicy i wszystkie na weselach'. 
Więc trzech strażaków ciągnęło wąż. Czwarty wszedł na górę sprawdzić, czy w izbie 
weselnej podłoga nie za gorąca, i się do niej przyłożył na plask. A jak się przyłożył, 
to zasnął. I tak już został w cieple, tylko go potem przetoczyli pod ścianę, bo prze
szkadzał w tańcu. I spal. A więcej pożarów tej nocy nie było. Nie było, m ówi kon
duktor, to cale szczęście. Bo mogły być. Mogły, przytakują ludzie z gęsią, a le n ie 
było. Czasem się ma szczęście. Czasem się n ie ma, mówi konduktor. Czasem się 
nie ma. 

Z~rzytm,1y hamulce. Przez zachrypnięty megafon ogłaszano, że pociąg pospieszny 
WJechał na tor. Wagon wiozący robotników z gęsią i mnie z m oim snem stal na 
dworcu Warszawi! Zachodnia. 



Stanisław Manturzewski 

Psychodrama Jakuba Moreno 
czyli 
teoria włażenia w cudze skóry 

W pięknym 1956 roku bylem świadkiem zaba
wy w sąd: sędzia był mordercą, oskarżony zlo
dz-iejem, podobnie adwokat, prokurator, woźny, 
strażnicy i publiczność. Lawę przysięgłych zdo
bił kwiat młodocianych recydywistów Paryża. 
Jedynym, niewątpliwie uczciwym człowiekiem 

na sali był Jean Chazal również sędzia ale tym 
razem incognito, twórca idei resocjalizacji mło
docianych przestępców w warunkach pełnowol
nościowych. Działo się to wszystko w pierw
szym zorganizowanym przez niego zakładzie 

w Vitry pod Paryżem. 
W takich okolicznościach zetknąłem się z psy
chodramą - metodą zainicjowaną przez ame
rykańskiego profesora Jakuba Moreno. 
W myśl koncepcji Moreno przeciętny śmiertel

nik nie chce mieścić się w prozaicznych ramach 
oficjalnego życiorysu. Tworzy -On sobie własną 
mitologię, scenariusz własnego losu. Rola, którą 
w tym scenariuszu rezerwuje dla siebie, jest 
zwykle świetniejsza, bardziej barwna, niż by to 
wynikalo z ankiety personalnej. W ten sposób 
stara się zasugerować sobie i innym taką wersję 
własnej osoby, która zapewni mu szacunek, po
dziw, sukces. Własne klęski i słabości stara się 
ukryć, albo przydać im patosu, zdemonizować je 
i uczynić interesującymi. Często „rola" tak jest 
skonstruowana, aby pomogła wyjaśnić przy
czyny niepowodzenia w życiu, czasem służy dla 

celów „odwetowych" ... Istnieją role pozytywne 
organizujące osobowość do celów społecznie po
żytecznych. Istnieją takie, które dezorganizują 

i niszczą „aktora". Są role, Móre chronią przed 
zakładem dla obłąkanych i równocześnie _pro
wadzą do kryminału ... 

Niekiedy bywa odwrotnie. 

Moreno wspomina przypadek leczenia maniaka, 
który wyobrażał sobie, że jest Hitlerem. Był to 
skromny rzeźnik amerykański, człowiek o sza
rym, nieatrakcyjnym życiorysie. Psychiatra wi
dząc, że wybrana rola uformowała się na tle 
braku uznania społecznego, przydzielił mu dwóch 
asystentów w charakterze Goeringa i Gebbelsa. 
Ci z całą powagą oddawali filhrerowi honory, 
witali go pragermańskim „heil". Cała trójka 
z atlasem w ręku snuła plany podboju świata. 
Pewnego dnia raptem rzeźnik zgołił wąsik i cha
rakJterystyczny lok, a następnie zaczął oddzia
ływać terapeutyczaiie na „Goeringa" i „Gebbel
sa", w których nie domyślał się psychopatów 
fikcyjnych. 

Komiczno - makabrycz.nym momentem w całej 

historii jest fakt, że działa się ona w czasach, 
gdy inny maniak - do którego nie przydzie
lono w porę odpowiednich asystentów - wyru
szał właśnie na autentyczny podbój świata tra
są bardzo zbliżoną do tej, którą opracował ame
rykański psychopata. 

Z powyższych przykladów można by wnosić, że 
psychodrama daje się stosować jedynie w psy
chopatologii i socjopatologii. Bynajmniej! 

Dla przeciętnego Polaka dyrektor bawiący się 

w petenta to pomysł o wiele bardziej perwer
syjny, niż przestępca zgrywający się na uczci-

wego człowieka. A jednak ... Działający w Wai·
szawie Instytut Organizacji ii Kierownictwa 
wprowadził psychodramę, jako metodę szkole
nia kadr. 

Bo czego, proszę pańs.twa, brak, przede wszyst
kim, naszym dyrektorom? EMPATII! 
Tym spośród widzów, którzy byli na uroczym 
filmie „Zabawna buzia" wytłomaczyła to Audrey 
Hepburn. Pozostałym możemy skrótowo wyjaś
nić, że e m p a t i a j e s t t o z d o 1 n o ś ć 
widzenia siebie w sytuacji 
i n n e g o c z ł o w d e k a. 

Empatia zawiera więc również jakiś moment 
teatralizacji, niejako psychodramę utajoną, ro
zegraną we własnej głowie. Trzeba bowiem 
opuścić w imaginacji własną skórę i wleźć w 
cudzą, porzucając na moment własne przesądy, 
mity i fobie, przebudować własny scenariusz 
w oparciu o cudzy. Trzeba spojrzeć na siebie 
oczami innego człowieka - cóż za pouczająca 
algebra emocjonalna. 

Bez empatii nie można być dol.;rym dyrektorem. 
Komu brak empatii ten z każdej sytuacji wy
ciśnie maksimum zawartych w niej potencjalnie 
konfliktów, obrazi, upokorzy i rozdrażni, n ie 
zdoła zaapelować ani do najszlachetniejszych 
uczuć, ani do najniższych instynktów. Smutny 

.] 
los jego podwładnych, zwierzchników i petentów, 
smutny los jego partnerów bridgeowych i sek
sualnych. Bez empatii nie można być dobrą 

matką, ekspedientką, sekretarką, bokserem, ani 
reporterem. 

Dla uczciwości i porządku dodać wypada, że 

bez empatii nie sposób być <także hochsztaplerem, 
lowelasem i demagogiem. Na pocieszenie niektó
rym warto zaznaczyć, że empatia, która na 

oko zdaje się być darem losu, jest wyćwiezalna. 
Jedną z fomn jej ćwiczenia (ale nie jedyną) jest 
właśnie psychodrama. 

Prowadzone w roku 1950 w siedmiu krajach 
Bliskiego Wschodu badania nad empatią wyka
zały, że szt uka ta koreluje z nowoczesnością: 

z urbaniizacją, wyikształceniem, rozwojem środ
ków masowej inforunacj'i. Wszystkie te czynni
ki ułatwiają nam włażenie w cudze skóry i wy
pędzają nas ze skóry własnej. Pewien pasterz 
irański indagowany w ramach wspomnianych 
badań wykazał taik n iski stopień empatii, że 

łatwiej było mu wyobra2lić sobie raczej własną 
śmierć, niż siebie w roli innej niż własna. 
Człowiek nowoczesny, który jest równocześnie 
członkiem w ielu wzajemnie przecinających się 

grup, jest - nawet bez własnej inwencji -
wpisywany w skomplikowany scenariusz życia 

wielkomiejskiego, pełen dłużyzn, zabawnych 
qui-pro-quo, monologów na stronie, przebiera
nia i kopniaków. 

„świat to t eatr, a Judzie t o artyści" - teza. 
którą lansuje w formie metafory przynajmniej 
raz w życiu każdy młody poeta, a w stanie śred
niego upojenia alkoholO\vego co drugi nasz zna
jomy, awansowała w ciągu lat ostatnich do ran·· 
gi teorii naukowej, a co więcej - skutecznie 
stosowanej techniki pedagogicznej i terapeutycz
nej. Włażenie w cudzą skórę staje się powoli 
z rozrywki - obowiązkiem służbowym. 

Kariera teor ii Moreno grozi nam tak wielką 

teatralizacją wszystkich dziedzin życia, że go
towi jesteśmy zapomnieć, iż n ie najbłahszą do
meną psychodramy jest również... teatr. 

„Inkarno" Kazimierza Brandysa próbuje temu 
niebezpiecznemu przeoczeniu zapobiec. 



Boleslaw Alapin 
lekarz-psychiatra 

Dr Brandys leczy psychonerwice 
świata 

Psychonerwice są niewątpliwie schorzeniem bar
dzo częstym, a ilość ich w ostatnich czasach na
rasta z roku na rok. Kraje wysókocy.wilizowane, 
o rozwiniętej technice, wielkim tempie życia 
.,przodują" w tabeli częstotliwości tego schorze
nia. Wydaje się, że ludzkość posuwa się w kie
runku powszechnego, ba, totalnego znerwicowa
nia. W takim aspekcie teza Profesora, twórcy 
metody inkarno - ze sztuki Brandysa o po
wszechności zdrowia i choroby jako stanie nie
sprzecznym nie jest tak nonsensowna, jakby się 
znawcom medycyny wydawało. Wielu współ

czesnych psychiatrów (tak, tak - ne1'Wicami po
winni zajmować się i zajmują się na calym 
świecie psychiatrzy) stoi na stanowisku, że skłon
ność do zapadania na psychonerwice zależy wy
łącznie niemal od osobowości pacjenta. W tej 
sytuacji leczenie nerwicy polega oczywiście na 
wychowaniu, a więc na wytwarzaniu odpowie
dzialności za własne czyny i postarwy. Nie wiem 
tylko dlaczego Anatol ma się wyleczyć biorąc 

na siebie odpowiedzialność za mordercze popę
dy Matyasa, dlaczego Profesor uważa Anatola 
za wyleczonego, a doktor Koshito twierdzi, że 

„nasze wysiłki powinny zmierzać do tego, by 
w przyszłości człowiek tworzył świat mniej po-

spiesznie". Ciekawe jest, że Profesorowi nie 
udało się nikogo wyleczyć - nie sądzę jednak 
by Autor chciał przez swoją sztukę ośmieszyć 

lekarzy, posługujących się metodami psychotera
peutycznymi. 
Na szczęście „Inkarno" jest tylko sztuką tea
tralną, a leczeniem chorych na psychonerwice 
zajmują się lekarze. Psychiatria jest co prawda 
pól-nauką, pól-sztuką, uzależnioną od świato

poglądu lekarza, jednak wykonawcy tego za
wodu na całym świecie w większości, a w Pol
sce niemal stuprocentowo reprezentują przeko
nania przyrodniczo-materialistyczne, co sprawia, 

że nawet starając się wychowywać leczonego, 
usiłują przystosować go do $wiata rzeczywistego, 
a nie fantastycznie wymyślonego. Większość 

psychiatrów stara się pomóc nerwicowcowi w 
ustosunkowaniu się do faktów, czy sytuacji kon
fliktowych, które stały się rzeczywistym powo
dem choroby. Takie postępowanie, zwłaszcza 

wspomagane lekami, zmniejszającymi napięcie 

emocjonalne, jest często skuteczne. Zawodzi 
właściwie tylko wtedy, jeśli lekarz, albo czasem 
nawet sam pacjent nie zna prawdziwej przy
czyny choroby. Może być inna przyczyna braku 
sukcesu w leczeniu - wtedy gdy choroba ta nie 

jest psychonerwicą. My - psychiatrzy - uwa
żamy, że większość ludzi to zdrowi psychicznie, 
inni chorują na psychozy jeszcze inni zapadają 
na psychonerwice. Na pewno nie jest winą czło
wieka, · że zachovował na psychonerwicę, jest 
natomiast bardzo często winą rodziców, wycho
wawców, czy jakichkolwiek kierowników grup 
ludzkich, że nie przyczynili się do tego by 
wszyscy dorastający mieli pełnowartościowy cha
rakter, określający poczucie odpowiedzialności 

i pozwalający dobrze przystosować się do życia, 
ta kiego, jakie jest. 



Kazimierz Brandys 
" 

INKA RHO" 

Komedia kryminalna 

V premiera w sezonie 1962/63 

Osoby : 
Profesor 

Anatol 

- Jan Matyjaszkiewicz 
J Zbigniew Cybulski 
l Ludwik Pak 

Małgorzata - Elżbieta Kępińska 

„Główny Temat" I -Józef Kostecki 
„Podsłuchiwany" - Marian Rułka 

. „Brak Tożsamości" pacjenci - Stanisław Libner 
„Płetwonurek" - Bogusz Bilewski 
.. Skamieniała Róża" - Bronisław Dardziński 
Starszy Asystent - Zdzisław Tobiasz 
Młodszy Asystent - Wanda K oczewska 
Dr Koshito Czimed Danzan 
Dyr. Burungu - Odia Omage 
Fotorepor ter - Jan Kociniak 
Pan I - Henryk Łapiński 
Pan II * * * 
Pan III * * * 

Dyrektor i Kierownik Artystyczny Teatru 

Janusz Warmiński 

Reżyseria: Wanda Laskowska 
Scenografia: Andrzej Sadowski 
Muzyka: Włodzimierz Kotoński 



KBMUllKAT 
Jury III Konkursu Debiutu Dramaturgicznego -
organizowanego przez Teatr Ateneum w War
szawie przy udziale dzienników „Trybuna Lu
du", „Życie Warszawy", „Sztandar Młodych" 

i dwutygodnika „Teatr" podaje do wiadomości, 
że sztuki na III Konkurs należy nadsyłać w ter
minie do dnia. 31 maja 1963 r. na adres: „Teatr 
Ateneum, Warszawa, ul. Jaracza 20, III Kon
kurs Debiutu Dramaturgicznego". Sztuki nade
słane po tym terminie będą automatycznie prze
suwane na następny - IV Konkurs. 
Zgodnie z obowiązującym regulaminem w Kon
kursie Debiutu Dramaturgicznego mogą uczest
niczyć te osoby, które jeszcze nie wystawiały 
na scenach zawodowych swych sztuk teatral
nych. Realizacje filmowe, radiowe, telewizyjne, 
wzgl. publikacje sztuk drukiem nie stanowią 

przeszkody do udziału w Konkursie. 
Nadesłane sztuki podlegają ocenie Jury Kon
kursu w składzie: Edward Csató („Teatr"), 
August Grodzicki („Życie Warszawy"), Andrzej 
Hausbrandt (Ateneum), Andrzej Jarecki („Sztan
dar Młodych"), Maria Kosińska („Życie War
szawy"), Maria Roerichowa (St. R. N.), Jan Al
fred Szczepański („Trybuna Ludu"), Roman 
Szydłowski (Klub Krytyków Teatralnych SDP), 
Janusz Warmiński (Ateneum), Halina Zakrzew
ska (Min. Kultury i Sztuki). 

Wyniki Konkursu podane zostaną do wiado
rności publicznej w dniu 1 października 1963 r. 
Sztuka nagrodzona będzie wystawiona w sezo
nie 1963/64 na scenie Teatru Ateneum. 
Bliższych informacji o Konkursie udziela Se
kretariat Literacki Teatru Ateneum, Warszawa, 
ul. Jaracza 20. 

PRZED IASTĘPIĄ PREMIERĄ 

Jako następną premierę Teatr Ateneum zamie
rza wystawić angielską komedię „Pod włas

nym dachem". Londyńska premiera tej sztuki 
odbyła się w grudniu 1962 roku. Autor, David 
Turner, ma lat 35, mieszka stale na prowincji 
(pod Birmingham), debiutował w roku 1955, ja
ko pisarz telewizyjny. 

Kiedy Laurence Olivier postanowił, przed ob
jęciem funkcji dyrektora Teatru Narodowego 
w Londynie, zagrać jeszcze jedną rolę, wybór 
jego padł na sztukę Turnera. W ten sposób do 
galerii kreacji wielkiego aktora przybyła nowa 
postać: Fred Midway. 

Komedia Turnera została bardzo dobrze przy
jęta przez londyńską publiczność i krytykę. Mie
sięcznik ,,Plays and Players" krótko po pre
mierze uznał ją za najlepszą spośród sztuk gra
nych w Londynie. 

„Przyjemność, jaką nam sprawia ta sztuka -
pisze Bamber Gascoigne w tygodniku „Specta
tor" - zawdzięczamy w znacznej mierze jej 
jonsonowskiemu tematowi: główna postać ko
medii święci triumfy, wesoło i bezwstydnie na
bijając w butelkę każdego, kto się jej nawinie 
pod rękę. Taką właśnie postacią w sztuce Tur
nera jest Fred Midway, agent ubezpieczenio
wy, który kojarzy małżeństwa i romanse swych 
dzieci, aby posługując się nimi niczym alpinista 
starannie wbitymi hakami, wspiąć się na wy
żyny małomia,steczkowego społeczeństwa. In
tryga sztuki jest świetnie powikłana". Ale za
bawa - pisze dal~j Gascoigne - nie jest je
dynym celem intrygi. Dźwiga ona ciężar satyry. 

• 

Nie jest to satyra oparta na drobi< • .i:ga.wej ob
serwacji, autor buduje ją wyłącznie z dwóch 
motywów. Są nimi: Pieniądz i Prestiż, sprężyny 
decydujące o każdym zwrocie intrygi. Ilekroć 

planom Freda, dotyczącym jego pieniędzy i po
zycji, grozi katastrofa, zawsze ratuje sytuację 
wygrywając te właśnie pobudki u innych. 

Harold Robson w „Sunday Times" nazywa „Pod 
własnym dachem" ostrą satyrą na tych, którzy 
robią karierę w kapitalistycznym społeczeń

stwie. Fred Midway pnie się w górę jako ab
solwent korespondencyjnych kursów prowadzo
nych pod hasłem: „Co robić, aby twoim konku
rentom zrzedła mina?" 

Hobson, jak większość recenzentów, wskazuje 
na parantele łączące Turnera z autorem „Vol
pone": 

„Turner, jak Ben Jonson, interesuje się tylko 
tym, co .jest złe w naturze ludzkiej. I jak Jon
son, jest zabawny i pełen inwencji." 

A dalej pisze Hobson: 

„Scribe byłby zachwycony zwartą intrygą tej 
sztuki, nagromadzeniem przypadków, jednością 

czasu, miejsca i nastroju, nieustannym i błys

kawicznym ciąg.iem wydarzeń". 

Milton Shulman (,,Evening Standard") stwier
dza: 

„Turner napisał pełną wymowy i chwilami 
bardzo zabawną satyrę ( ... )" 

Kenneth Tyna'n („Observer") wita w „Pod włas
nym dachem" autentyczną satyrę opartą na kla
sycznych wzorach angielskich. Sztuka Turnera 
- pisze Tynan - „niewątpliwie przedstawia 

życie rodzinne, ale skorupę prawdopodobief!
stwa rozsadzają środki świadomej przesady 
i groteski, ukazujące obsesje, jakie się kłębią 

pod zewnętrzną warstwą dramatu". 

Sztuka spodobała się Tyna·nowi, kiedy ją zo
baczył po raz pier.wszy w Coventry. Dowcip, ja
kim tu i ówdzie zaprawiono ją na użytek lon
dyńiskiej publiczności, nie przypadł krytykowi 
do gustu. 

Znacznie powazmeJsze zastrzeżenia Tynana 
wzbudzili dwaj znakomici realizatorzy londyń
skiego spektaklu: Olivier w roli głównej i Tony 
Richardson - reżyser, pierwszy że nazbyt sub
telny, drugi, że wprost przeciwnie. 

W tej sprawie jednak zdanie Tynana. jest od
osobnione. 

W. najbardziej krytycznej z wszystkich recenzji, 
Charles Marowitz („Plays and Players") wypo
wiada pogląd, że Turner może się stać współ
czesnym Sheridanem, jeżeli wyostrzy swą broń 
satyryczną. 

Zdaniem Marowitza Turner nie przeprowadził 
konsekwentnie zamiaru napisania ostrej satyry 
społecznej i uległ farsowym pokusom. 

Oddajmy w tej sprawie głos autorowi (wywiad 
dla „Plays and Players"): 

„Sztuka w jednej swej warstwie jest wyraźną 
farsą, ale jej założenia są znacznie szersze 
i rzecz się dzieje równocześnie w kilku war
stwach. Komu na tym zależy, może odczytać 

więcej . ( ... ) Ale gdyby publiczność chciała się 

tylko dobrze uśmiać, nie będę miał o to naj• 
mniejszej pretensji". 



ATENEUM WCZORAJ I DZIŚ 

ROK 1933 
STYCZEŃ 

28.1.33 
W nrze 40 (5184) „Robotnika" ukazało się zawiadomie
nie następującej treści: „Ostatnie dni „Kapitana 
z Koepenick" \V „Ateneun1". Kapitan z Koepenick 
oklaskiwany przez 60 tysięcy widzów zejdzie nieba
\Vem z afisza. Kto nie zna tego świetnego \Vido\visl{a , 
kogo nie rozchmurzył Jaracz swym humorem - musi 
się śpieszyć, gdyż efektowna sztuka dłużej w „Ate
neum" grana nie będzie. Miejsce jej zajmie arcydzieło 
współczesnego Moliera angielskiego, G. B. Shawa ko
media „Major Barbara", wypowiadająca nieubłaganą 

walkę zgniłej moralności konwencjonalnej w imię no-

wej etyki opartej na zasadzie dobra powszechnego. 
Rolę główną odtwarza Stefan Jaracz. W innych ro
lach St. Perzanowska, Maria Wiercińska, Irena Bo
rowska, J. Danillowiczówna, H. Sokolowska, z. Ko
reywo, A. Wojdan, J. Woszczerowicz, D. Damięcki, 

St. Daniłowicz, ,J. Hajduga, J. Maliszewski i E. Fidler. 
Reżyseria E. Wierciński, dekoracje \Vl. Daszewski." 

LUTY 
5.11.33 
Ostatnie przedstawienie „Kapitana z Koepenick" Zuck
mayera. 

6.11.33 
Próba generalna komedii G. B. Shawa „Major Bar
bara". 

7.11.33 
Premiera komedii „Major Barbara" G. B. Shawa, 
w przekładzie F. Sobieniowskiego, reżyserii E. Wier
eil1skiego, scenografia Wł. Daszewskiego. 

8.11.33 
„Przede wszystkim jedno zapytanie: jakiej publicz
ności ma służyć „Nowe Ateneum" Jaracza i Schil
lera? Czy tym, malo uświadomionym warstwom pra-

• 

co\vniczyn1, ty1n członkom różnych związkó\v za\vo
dow ych, którzy tak chętnie odwiedzaj ą gmach ko
lej owców? Jeśli tak, to wystawianie tam tego rodzaju 
ut\voró\V co „Major Barbara", U\Vażnmy za niewska
zane i wn;cz szkodliwe.„ T ego rodzaju publiczność, 

która \V \Viększości zapełnia „NO\VC Ateneun1" trzeba 
jes :t.c ze v-,rychowywać. Wątpię, aby to wycho\vanie na
l eżało rozpoczynać od sztuk Zuckmayera, Shawa, 
Wedekinda, od utworów może niegroźnych dla pu
bliczności o wyższym poziomie umysłowym, ale 
'"' tym teatrze mogących wywrzeć zgoła nie to wra
żeni e o jakim myśleli kierownicy, a często nawet nie 
to, jakie przewidywal autor. Oklaski rozlegające się 

n ie raz na premierach w „Nowym Ateneum", gdy jest 
n10\Va o relig ii , o \Vojnie, o społeczeństwie, o bogac
t wie i nędzy i o wszystkich tych ranach spoJecznych, 
k tórych nikt nie myśli ukrywać, ale które obnażać 

n a l eży umiejętną dłonią są bardzo znamienne 
i zdają się wyraźnie wskazywać, jakimi drogami cho
dzi myśl oklaskujących. Błądzi ona najczęściej po 
n1ano\vcach.„ Co do „Majora Barbary" to \Vystawie
nie jej nie było może wskazane i z innych jeszcze 
w zgl<;dów. Poza doskonałym ·.Jaraczem i wybornym 
Woszczerowiczem nie ma przecież w tej sztuce ani 
jednej roli zagranej właściwie, zagranej tak jak trze
b a grać sztuki Shawa„." (z recenzji T. K-c. pt. „Z tea
tru" opublikowanej w nrze 39 „Kurjera \Varszaw
skicgo" z dnia 8.II.33). 

!l.11.33 
.„„Sztukc; Shawa grano w teatrze Nowe Ateneum -
z wyjątkiem St. Jaracza, wykonawcy głównej roli -
ź l e . W teatrze tym nie uważa się wcale jak aktorzy 
mówią.„ Nasza publiczność jest dziwnie cierpliwa 
i pobłażli\va. To by! po prostu skandal!" (z recenzji 
z. L. pt. „Bogactwo czy ubóstwo" opublikowanej 
w nrze 40 „Kurjera Polskiego" z dnia 9.II.33). 

13.11.33 
„„.\V sztuce tej („Major Barbara" - red.) ujrzeliśmy 

nowe oblicze Stefana Jaracza. Tak jak w „Sędziach" 

potrafi! być tragicznym żydem, a w „Koepenicku" -
biednym szewcem - tak tutaj jest kimś wręcz in
nym: ironicznym, dowcipnym burżujem. Tam by! cięż
ki, posępny, smutny, tu jest lekki, wesoły, nieustan-

nie uśmiechnięty. Mówiono mi kiedyś, że Jaracz naj
lepszy jest w rolach ponurych, tragicznych. Uwierzy
łem. Dziś widzę, ze jest równie pomyslowy, bezpo
średni w każdej innej roli.„" (z recenzji Tadeusza 
Gładycha pt. „Pokora jest zbrodnią" opublikowane j 
w nrze 61 „Robotnika" z dnia 13.II.33). 

17.11.33 
„.„Sztuka ta („Major Barbara" - red.) świetnie jest 
dopasowana do linii ideowych teatru Jaracza i Schil
lera„. Spektakl mało różni ·się od inscenizacji w in
nych teatrach. Reżyser Edmund Wierciński nie miał 

zbyt szerokiego pola do popisu, natomiast dekorator 
Władysław Daszewski znowu zabłysnął zarówno swo
ją pomyslowośclą, jak i talenkm. za akt czwarty 
wart jest nagrody. Obsada tym razem nie była do
statecznie równa„." (z recenzji T . D. M. pt. „Major 
Barbara" opublikowanej w nrze 49 „Wieczoru \Var
szawskiego" z dn. 17.II.33) 

ROK 1963 

STYCZEŃ 

15.1.63 
Do Sekretariatu Literackiego Teatru Ateneum wpły

nęla pierwsza sztuka na III Konkurs Debiutu Dra
maturgicznego. 



Jury IlI Konkursu Debiutu Dramaturgicznego rozesłało 
do prasy komunikat o terminie nadsyłania sztuk i wa
runkach uczestniczenia w konkursie. 

19.1.63 

Na Scenie 61 odbyła się premiera adaptacji scenicznej 
„Białych nocy" F . Dostojewskiego. Reżyseria W. Las
kowskiej , scenografia A. Sadowskiego. Wystąpili: 

Elżbieta Kępińska - Ona i Władysław Kowalski - On. 

28.1.33 

Teatr Ateneum wznowił sztukę Maxa Frischa „An
dorra" w reżyserii Janusza Warmińskiego, dekoracja 
Andrzeja Sadowskiego, kostiumy Zofii Wierchowicz, 
muzyka Tadeusza Bairda. Obsada sztuki: Władysław 
Kowalski - Andri, Elżbieta Kępińska - Barblin, Mie
czysław Milecki - Nauczyciel, Izabela Wilczyńska -
Matka, Hanna Skarżanka - Senora, Stanisław Libner 
- Ksiądz, Bohdan Ejmont - żołnierz, Stanisław Kwas
kowski - Oberżysta, Bronisław Dardziński - Stolarz, 
Hugo Krzyski - Doktór, Andrzej Gawroński - Cze
ladnik, Jerzy Duszyński - Ktoś, Marian Rulka -
Idiota, Ludwik Pak - Tropiciel żydów, Roman Wil
helmi i Henryk La piński - żołnierze andorańscy. 
Przerwa w wystawianiu „Andorry" spowodowana była 
zatargiem z agencją zagraniczną. 

30.1.63 

„. .. teatr „Ateneum" wystąpił z premierą „Białych 
nocy ' ' Dostojewskiego. Premierowy spektakl odbył się 
na eksperymentalnej Scenie 61... Patrząc na szamota
Rla pary Kępińska-Kowalski w bezpośrednim sąsiedz
twie krzeseł dla publiczności, w ciasnym kręgu wi
dzów w każdej chwili zaglądających aktorom w dziur
ki od nosa, myśli się: mordercza próba talentów, nie 
wszyscy luminarze sceny wyszliby z niej zwycięsko . 

Dygresyjka: świetny jest program do „Białych no
cy", dzieło anonimowego autora. czyżby w naszych 
teatrach wygasi humanitarny obyczaj zlecania takich 
rzeczy kuzynom organizatorów widowni i zięciom 
suflerek? ... " (z „Raptularza Niepoczciwego" opubli
kowanego w nrze 5 „Przeglądu Kulturalnego z 30. 
I.63). 

LUTY 
10.D.63 
„. .. Na plan pierwszy (spektaklu , .Białych · nocy" -
red.) - plan jedyny - wysuwa się sentymentalizm, 
spre parowany do chemicznej czystości. Ale jego for
mula nam nie odpowiada, staje się chwilami trudna 
do zniesienia. Duetu aktorskiego słucha się jednalc 
chwilami ze wzruszeniem. (z recenzji Jaszcza pt. 
.,Smutne noce" opublikowanej w nrze 41 „Trybuny 
Ludu" z 10.II.63) 

11.11.63~ 

„.„ Do walorów (przedstawienia „Białych nocy" -
red.) należy niewątpliwie gra wykonawców dwu je
dynych ról w tym widowisku. Grają Elżbieta Kępiń

ska I Władysław Kowalski, malżeńslca para naszych 
najmłodszych, utalentowanych aktorów ... Elżbieta Kę

pińska jest autentycznie młoda, nieledwie dziecinna, 
pełna uroku, rozporządzająca wieloma doskonałymi 

środkami artystycznymi, ale zaczyna, niestety ulegać 

pewnej niebezpiecznej manierze: pieści się ... Całkiem 

to zbyteczne... Władysław Kowalski jako On, równie 
miody I obiecujący, jak jego partnerka, by! naprawdę 
bardzo przekonywający. (z recenzji Karoliny Beylin 
pt. „Białe noce państwa Kowalskich" opublikowanej 
w nrze 35 „Expresu Wieczornego" z dnia u.II.63). 

12.11.63 
Białe noce... przeniesione jak to się stało 

w „Ateneum" - do naszej współczesności, tracq caty 
swój sens ... I dzie je się tak mimo że gra para uta
lentowanych aktorów· Elżbieta Kępińska I Władysław 

Kowalski .. .'" (z reeenzji Augusta Grodzickiego pt. 
„Noce białe czy bezbarwne?" opublikowanej w nrze 36 
„życia Warszawy" z dnia 12.II .63). 

„ ..• Młode, utalentowane malżeristwo aktorskie, Elżbie

ta Kępińska I Władysław Kowalski - wbrew przypi
sywanym młodzieży aktorskiej jakimś rzekomym 
sztywnym predyspozyciom do „nowoczesności" - po
tra fili zejść wraz z Dostojewskim w głąb serc dwojga 
młodych bohatera"' sztuki... Kępińska nie gra Nastu
si - jest nią. Du.I.a wrażliwość, Intuicja I lntellgen
cja tej zdolnej aktorki wspierana jest bardzo rozbu
dowanym już, precyzyjnym warsztatem aktorskim, 
który umożliwia rzecz najtrudniejszą: wrażenie natu
ralności i prostoty Kowalski jest bardziej oszczęd

ny w środkach wyrazu, bardziej skupiony, ale też 

tekst autorski narzucił mu taką właśnie grę ... " (z re
cenzji Stefana Polanicy pt. „Białe noce Dostojew-

skiego" opublikowanej w nrze 37 „Słowa Powszech· 
nego" z dnia 12.II.63). 

15.11.63 
W nume rze 3 „ Współczesności" ukazała się obszer na. 
chociaż poważnie spóźniona recenzja z komedii „Duże 

jasne" Jarosława Abramowa i Andrzeja Jarecki ego. 
Auto recenzji Michał Kaspe rowicz pisze m. in. „Rów
nież wpływ tradycji STS-owskiej (tzn . rękę reżysera) 

widać w grze aktorów . Objawia się on przede wszyst
kim w częstym, nieco nadużywanym zwracaniu się 

aktorów bezpośrednio do publiczności. Nie świadczy 

to bynajmniej o tym , że nie było dobrych kreacji, na 
dobrą sprawę wszystkie były one dobre, a dwie 
świetne : Jana Matyjaszkiewicza - Michał& I Ludwika 
Paka - Szewca .. O „dużym jasnym" to już wszystko. 
Pozostaje jeszcze najbardziej generalna ocena sztuki. 
Autorzy nie mierzyli wysoko, ale do celu trafili do
kładnie. Napisali dobrą , współczesną komedię. 1 to 
jest ich i teatru, który ją wystawi!, niewqtpliwą za
sługq." 

26.11.63 
„Białe noce" Dostojewskiego z których adaptacją sce
niczną w przekładzie Broniewskiego zapoznał nas teatr 
„Aten eum", to tra giczna histo ria dwojga ludzi giną

cych z niedosytu uczucia... Ksi ężycowego marzyciela 
gra najwybitniejszy rhyba z aktorów młodego poko
lenia Władysław K()walski. Jest w nim zaduma, m e
lancholia, wszystko co mówi zmienia się na naszyc h 
oczach w wizję obrazu. Nie nadużywając głosu, ani 
gestu, artysta w sposób niezwykle subtelny ukazuje 
otchłanie samotności. Elżbieta Kępińska jest w roll 
jego partnerki chyba zbyt nowoczesna. Chwilami ma 
się wrażenie, że za dużo wie i rozumie . za mało czuje 
I przeżywa ... " cz recenzji Jacka Friihlinga pt. „Dosto
jewski, młodzież krakowska , Syrena" opublikowanej 
w nrze 8 .,Tygodnika Demokratycznego" z 20-26.II.63) 



REPERlUAR BIEŹĄCY 
ANDORRA - Max Frisch. Rety
seria - Janusz Warmiński. Deko
racje - Andrzej Sadowski. Kos
tiumy - Zofia Wierchowicz. Mu· 
zyka - Tadeusz Baird. 

REQUIEM DLA ZAKONNICY 
William Faulkner. Adaptacja 
Albert Camus. Reżyseria - Jerzy 
Markuszewski. Dekoracje An
drzej Strumilło. Kostiumy - Jad
wiga Grabowska. 

DUŻE JASNE - Jarosław Abra
mow I Andrzej Jarecki. Reżyseria 

Jerzy Markuszewski. Sceno
!lrafia - Wojciech Sieciński. Ilus
tracja muzyczna: orkiestry Ochot
niczych Straży Pożarnych. 

DEMONY - John Whiting. Reży

seria - Andrzej Wajda. Sceno-

Ceaa li f...,.; 

grafia: Ewa Starowieyaka I An· 
drzcj Wajda. 

SCENA 61: 

BIALE NOCE Fiodor Dosto
jewski. Przekład - Władysław 

Broniewski. Reżyseria - Wanda 
Laskowska. scenografia An
drzej Sadowski. 

KONDUKT - Bohdan Drozdow-
ski. Reżyseria Zdzisław To-
biasz. Scenografia Wojciech 
Sieciński. 

PIĘC PYT~ I NIC WIĘCEJ -
Ryszard smożewski. Reżyseria -
Jan Blczycki. Scenografia - Kry· 
styna Zachwatowicz. 


