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MOLIER - malował Mignard 

I~ i\ L E N D A R I U M 

IG22 (15 styczeń) 

lt.:33-1639 

1642 

1643 (16 czerwca) 

1644 (1 styczel'l) 

Chrzes t Jana Baptysty Poquelina w 
kośeiele św. Eustachego. Dokładniej 
daty urodzin niestety nie znamy. 
Ojdec - Jan PoqueEn prowadził za
kład tapicerski na ulicy Saint-Hono
re \\" Paryżu . 

Każdego dnia tapice r zy-lokaje po
magali w s łaniu królewskiego łoża . 

Byli też zobowiązani do opieki nad 
meblami Jego Wysokości . 

Jan Baptys ta przebywa w jezuickim 
kolegium. Większość uczniów pocho
dziła z arystokracji , niewielka zaś 

część z krqgów mieszczal'lskich. W 
klasach byli oni oddzieleni drewnia 
nymi barierami. 

Studia prawnicze w Oreans. Otrzy
muje dyplom. Rezygnuje jednak z 
kariery prawniczej. Staraniem ojca 
uzyskuje tytuł i funkcję tapicera 
królewskiego. Być może, że Molier 
jako młody człowiek przejął się epi
kurejską filozofią Gassendiego, który 
w 1641 roku osiedlił się w Paryżu . 

Mógł znać jego zwolenników i spo
tykać się z nimi wielokrotnie. 

Jan Baptysta Poquelin podpisuje z 
rodziną Bejart akt założenia „I

1

lustrc 
Theatre" , którego dyrektorem zosta
ła Magdalena Bejart matka Ar
mandy liczącej wtedy pięć lat. Mo
lieryści do dziś spierają się czy Ar
manda była córką, czy też o wiele 
młodszą siostrą Magdaleny Bejart. 

Po kilku przedstawieniach na pro
wincji trupa debiutuje w Paryżu. 



1644 (lipiec) 

16-15 

1645-1658 

1658 (lipiec) 

24 paźdź.icrnik) 

lti59 

166& 

Jan Baptysta Poquclin przybiera pse 
udonim Moliere i zostaje dyrektorem 
,Jllus lre ThealrP". 

Finanse trupy znajdują się w opła

kanym sta'l1ie. Molier zostaje na krót
ko uwięziony za długi. 

Po wyiscm Moliera z wic;zienia 
„Illustre Theatre" szuka szczęścia na 
prowincji. Znajduje protektorów, wę
druje po całej Francji. Podczas tych 
wc;drówek Molier pisze wiele far s, z 
których większość zaginęła. Jako ak
tor ~; pc'<'ializujc sic; w roli Maskaryla 
- - nil'zbyt rozgnrniętego sługi. 

Dzie~ięt: osób lic:i:ąca trupa Molier:i 
wynajmuje na przedmieściu Pnryża 

Marais j edną z sal do gry w pil
kę (było icl1 w{)\\'Czas w Paryżu ok. 
120). Protektorat nad zespołem ob
jął brat króla. 

Trupa występuje w obecności Lud
wika XIV. Dzięki sympatii i popar
ciu króla zespół otrzymuje salę Pe
tit-Bourbon, przylegającą do Luwru. 

Premiera „Pociesznych wykwintnisi", 
sztuka zdobywa olbrzymie powodze
nie. W ciągu dwóch miesięcy została 
wydrukowana. Molier ironizuje w 
„przedmowie": „Au torzy są teraz 
moimi kolegami". 

Molier stwarza postać Sganarela -
„o długich opadających wąsach, ucie
leśnienie ludzkiej brzydoty, pobu
dzającej do śmiechu" (Saint-Beuve) , 

166'.! (20 luly) 

1664 

1665 (15 lipiec) 

1669 

(23 luty) 

którą gra w „Latającym lekarzu", 
„Szkole mc;żów" , „Rogar~zu z uroje
nia" , „Don Juanie·•. 

Mo!!c:.r poślubia Armandę Bejart, 
d1rndzic:icia lal młodszą oc! siebie 
córkę lub sios lrc; Magdaleny. We 
wspaniałej sali Palais Royal, któ rą 

dzieli wraz z trupą włoskich kome
diantów, odnosi olśniewający suk
ces przedstawieniem „Szkoła żon". 

Otrzymuje, po raz pierwszy w his
torii , przyznal!lą przez króla aktoro
wi pensję. Zawistni aktorzy z innych 
teatrów inicjują intrygi. W donosach 
zarzucają Molierowi bezbożność 

końtakty z libertynami. 

Odpowiedź króla na zarzuty przeciw
ko Molierowi. - Pierworodny syn 
Moliera ma za chrzestnych rodziców 
króla i królową. Z wdzięczności Mo
li er dedykuje parze królewskiej 
„Szkole; żon". Zaczyna urządzać dwor 
~; kic widowiska plenerowe. 
„Swiętoszek" i „Don Juan" zostają 

zdjęte z afi sza na skutek interwencji 
matki króla i koterii bigotów. 

Trupa Moliera przemianowana zo
s taje '!1a trupQ królewską i otrzymu
je s tałą dotację w wysokości sześciu 
tysięcy ludwików rocznie. 

Cofnięcie zakazu wystawiania „świę
toszka" - komedia cieszy się oszała
mającym powodzeniem. Wpływy za 
przedstawienie osiągają rekordową 

wysokość 2860 ludwików. 

Smierć ojca Moliera Jana Poquelin. 



1672 

1073 (17 luly) 

(21 luty) 

Intrygi włoskiego kompozytora Luł 

licgo odsuwają Moliera od łask kró
lewskich. 

Molier ciężko zachorował w trakcie 
czwartego przedstawienia „Chorego 
z urojenia" - przeniesiony do domu 
umiera . Zostawia po sobie duży ma
jątek - urzędnicy przez sześć d111i 
~pisywali jego ruchomy dobytek. 

Po interwencji króla u biskupa Pa
ryża odbywa się pogrzeb Moliera„. 
nocą, o godzinie dziewiątej (zmarł 

bowiem bez oficjalnej rezygnacji z 
zawodu aktora wobec księdza) w 
miejscu zarezerwowanym na cmen
tarzu dla urodzonych martwo (a więc 
nie chrz<.:zonych) 1!1oworodków. Po
grzeb był skromny, bez przepychu, 
chociaż wzięło w nim udział około 

osiemset osób. 

NIEPOROZUMIENIA - DZIWNY DON JUAN 

„.Boy oczyścił ~pory szmat drogi do Moliera z 
uprzedzeń, fałszów, często nawet wyrażny<.:h głupstw 

ale nie mógł zmienić wszystkiego, bo to było ponad 
siły jedtnego człowieka. Dotąd więc w sądach o Molie
rze posługujemy się tym łatwym skrótem, który zwy
<.:zajnic nosi miano komunału ( .„) 

.„Komunał jest tak głęboko przeświadczony o swo
jej nieomylności, że na wszystkie argumenty zatyka 
uszy ( ... ) „Prawdziwego Moliera zna najlepiej on, ko-
munał ... ) Szczególnie żle wychodzi na tym Molier wal-
czcy, Molier polemista i satyryk, właśnie Molier Swię
tDtizka i Don Juana. 

„.Wybitni krytycy mieszczańscy z przełomu wieku, 
urabiający dotychczas nasze poglądy na Moliera, nie 
kryją wcale przykrego zdumiooia, jakie w nich budzi 
„zagadkowość" tych komedii. 

„.Zagadkowe wydaje się im przede wszystkim 
powstanie tej komedii właśnie w tym okresie twórczoś
ci pisarza ... Przecież Don Juan graniczy niemal przez 
miedzę z jednej strony ze Swiętoszkiem, z drugiej z 
Mizantropem. Pisarz tej miary i tej świadomości środ
ków co Molier tych lat, nie zdaje się już na przypa
dek, nie ulega biernie tajemniczym impulsom natch
nienia. Pisze z całą świadomością tylko to, co chce na
pisać, Jakże więc to się stało, że napisał Don Juana 
tak obcego ich gustom? Jak sobie wyjaśnić, że on tak 
trzeżwy i trzymający się ziemi ,tutaj wprowadza zja
wiska nadprzyrodzone, jakieś gadające posągi, jakieś 

zakwefione duchy, i ko1'lczy sztukę wtrąceniem boha
tera w ogie1'1 buchający spod sceny? Jak dalej wytłu
maczyć, że pisarz dotąd tak ściśle zachowujący czys
tość rodzaju drama tycznego teraz pisze sztukę, która 
nie jest komedią, skoro bohater ginie, ani tragedią, 

skoro rozlega się ciągle głośny śmiech, ani nawet sta
roświecką tragikomedią, skoro nic stosuje się do prze
pisów ustalonych dla tego rodzaju dramatu? 

Czemu Don Juan, jakby nie dość mu było wszyst
kich łajdactw, jeszcze zostaje obłudnikiem? Czemu 
Sganarel tak bredzi stając w obronie spirytualistycz-



nC'j konccp ·ji świ'1La? Czemu poprzez głosy tych dwóch 
dyskut<rnlów pr1:ebija g łos samego Moliera tak cz<;s to 
i tak donośn:c, :';c czasem zag łu sza mowc: pos taci '? 

„.W spók:•.cśni \\T(' µow ic Moliera nic pomawiali tej 
l::C'mrdii n nirj;:i ~ nuść i ni 'zrozumiałość. Wprost prze
l'iwnic„. Wyst:iw icnic Don .Juana 15 lutego 1665 roku 
pn.ypada na cza~ wściekłej rnagonki na pisarza , grożą
c:ej mel prawdziwym niebczpiccze1'1s twem. 

„.W ty ·h warun kach Molier napisał i wystaw ił no
wą komcd iq o oiJłudniku; był nim teraz już nic lichy 
lajda c2y na , ~.eru jący na bogatej rodzinie mieszczat'l
~kiej , ale wielk i pan i libertya1. 

.„Molier, jak orzekł porywczy ksiądz Roulle, ma 

opinie; „pcv1szechn ie piętnowanego bezbcf.nika i liber
tyna". Potwierdza ją Swiętoszkiem tak dalece, że sy
tuacja s taj e się niebezpieczna. Ostatecznie wówczas za 
mniejsze bluźnierstwa posyłaino na galery. I oto te raz, 
kiedy grożne chmury zbierają się nad głową, nagle ro
bi libertyna skoilczonym łotrem i wtrąca go w ogieil 
piekielny ten sam ogi eń , który dobry proboszcz szyko
v.ra ł właś nie dla niego. Cóż to jest'? Zaprzailstwo? Pró
ba ratowania własnej skóry cudzym kosz tem'? Wresz
cie plaski wyb ieg'? Na Le wszystkie pytania his toria od
powiada w sposób bardzo jasny i nic przynoszący uj 
my ::ini godności lud zkiej, an i p isarski ej Moliera . 

„.Libertynizm Ó\\-czesny nic jest byna jmniej z.i• 
wiskicm jednolitym. Nurtem czystym, ale nikłym, pły 

ną nim myśli ludzi takich jak Gassendi, jak Mothe le 
Vayer, jak sam Molier wreszcie; bronią oni swobody 
myśli nic zważając na niebezpeczeństwo, bo służy im 
ona do poznania i uporządkowania świata („.) Liber
tynizm szerzący s ię wówczas nagminnie wśród arysto
kracji dworskiej ma całkiem odmienny charakter. Nie 
porządkuje świata. Wprost przeciwnie, wprowadza za
męt. Nie walczy o swobodę myśli jako narzędzia poz
nania„. Walczy tylko o swobodę osobistą , często poj
mowaną jako swoboda wyuzdania („.) Sprowadza swo
je wyzwolenie z dogmatów do kpinek z „zabobonów 
motłochu" i do „brania co miesiąc nowej Ż()(l1y". Ate
izm Don Juana jest właśnie tego pokroju„. Jeśli głosi 
przy tym jakąś filozofię, to będzie to filozofia użycia . 

„.A pod innym wzg lQd em? Cóż z tą jego obłudą. 
kt<)ra tak ni epokoi ła w ielu mieszczat'lskich krytyków. 
że radzi byli ją \\'ziąć· za rysę w charakterze postaci? 
Molier wedle nich skorąs tał z pierwszej nadarzającej 
:=; ; (~ vkazji. aby s woją świetną „pochwałą obłudy" w V 
akcie komedii chlasnąć po gębie przec iwników, którzy , 
u:mali go już w pokonanego. Zapewne. ta wspaniała 
przf'mowa. jedna z najv„· spanialszyc h. jakie napisa ł . ea
la aż dygo('e od jego pasji i gniewu. Ale oddzielić ją 

nd pos taci. to zdrad zać· s iQ . że s ic: nic nic zrozumiało z 
intencji pisarza. Molier nic toc zył walki z libertyniz
mem. na\\'c t z tym li chy m libertyni zmem dworskim. 
Toezyl zaciekłą i 1I1iebezpicczną walkę z obłudą. Liber
tynizm Don Juana był mu potrzebny tylko do wydoby
cia obłudy. Gdyby ni c wielka diatryba V aktu nic by
łoby Don Juana . Ten bezczelny panek is tnieje dla koil
(·owej hipokryzj i. gdyż wszystko. ('O robi poprzed11io. 
nieubłaganie w warunkach epoki do tej obłudy„ _go 
prowadzi. Nic dlatego .że tak chciał Molier. tak 
chciała historia. Wielkość Moliera polega właśnie na 
tym. że chwyta i ksz tałtuje żywy proces historyczny. 

„. W tych lataC'h mnożą siQ głośne ,.nawrócenia" lu
dzi, którzy przed paru laty wywlekali kościotrupy z 
podziemi, aby z nimi ha sać po kościele . Jedno z takich 
naw róceó Molier odczul bardzo boleŚ/J1ie na własnej 

~· k órze. Gdy brat Wielkiego Kondeusza, książe de Conti, 
z.mienił s ię z protektora pisarza w prześladowcę. 

Oohdan K orzenie\vski 
„o wolność dla„. pioruna" s. 197-207. 



PCJEDYNEK POSTA\V LUDZKICH 

Odv:o lu jąc s:ę do pojęć \\ spó!czc nych, można by 
rzec, ż.c sceniczny Don .luan Moliera postępuje niczym 
j;;ikiś dzi s iej szy kc.ntestator, zbt.:dowany przeciw wszel
kim normom współży c ia spolc'czncgo. Z młodzicticzą 

bczlroskq łamie on - prąnajmnicj do czasu - wszel
kie świętości uznawane przez Kośció ł , pa1·1stwo. trady
l'ję rodzinną , o byczajowość społeczną itd . Podkreślamy 

to - łamie d o c z a s u. 
Wiek młodzicticzy znam ionuj e ~ie; u niego osle111-

l<.1c):jnyrn IJman:cm za:,a d i prowokowaniem opinii 
publicznej , schyłek życ ia pozostaj e pod znakiem o wie
le bardziej wytrawnego skrywania s ię za przewrotny
mi pozorami. Toteż w rz·eczy samej Molier dobiera się 
tu - m'yląc pogonie - do spraw i ·to tn1ych zawsze ·i 
wszędzie , mianowicie do tajemniczych s ił kierujących 
postępowaniem człowieka niezależnie od swego pocho
dzenia , wykształcenia i co ważniejsza - wicku. Zło 

jes t złem niezależnie od tego, kto je 
0

popcłnia. 
W tym też wyraża się g łówna idea Moliera w lej 

sztuce. I nie wiadomo, co w prezentowanym przez nie
go zjawisku jest gorsze : nie licząca się z niczym szcze
roś ć popędów ludzi młodych, czy też sztuka skrywania 
się za obłudnymi pozo rami bardziej doświadczonych , 

\dekowych łajdaków? Bezporna taj emniczość funkcjo
nowania .właściwych różncm·..i wickowi ~ ił biologicz
nych wymagała też rówrnie tajemniczego rozstrzygnię
cia końcowego , sprowadzającego za służoną karę na 
. prawc;ę i dającego chwilę s tosownej refleksji bądż 

uspokojenia dla obserwatorów pos tępków don Juana. 
Zasadnicze pytania, ważne dla sz tuki Moliera, nie 

tyle wynikają z jej rozstrzygnięcia firnałowcgo , ile z 
osądzającej refleksji , którą wzbudzić powinny wszyst
kie kolejne akty Don Juana , jakie poprzedziły finał. 

Sprowadzają s ię zaś one do pytali elementarnych : w 
czym tkwi \\·artość życ ia ? czy hedonizm i zaspoka
janie popędóv.· mogą s ta111owić sens is tnienia? Albo 
inaczej (wchodząc niejako w domniemany tok rozumo
wania Don Juana): jeśli sądzone byłoby mu rozpocząć 
życie na nowo , czy żyłby tak samo, jak to zademon
strował na scen ie, czy też posłuchałby głosów innych 
i poddał swoje czyny krytycznemu osądowi i powśc iąg

nięciu? 

1o \\·szaki J(St najbardzieJ v. ątpllwe , jako i e .. don
juainizm" zdaj e s ię być wiecznie ni epoprawny. Przecid 
i w dzi~łan iu . jakie obsennijcmy na scenic. Don Juan 
lli c dopu~zcza do s iebie .iadnej autorefleksji, jes t nie 
zmiennie przekonany o s luszności swoich .. zasad". 
zi:Juntowany przeciw wszystkiemu, co może us łyszeć od 
::; \•:oich \·: ~póczcsnych, 5 i<ł(1cony z nimi, zmierza niepo 
ruszony, zgodnie z popędami swojej natury nic tyle do 
samozagłady, ile do kresu życia , absolutnie przrświad

,·;'.ooy , że obrał cząstkG najlepszą z możli\vyc!1 . Wokół 

tej kw es tii toczy s ię wszak na scenic zasadni czy splot 
dywagacji. 

Z\\"róćmy uwagę, że ile na scenie pos taci . tyle pos
.ta1.v i tyle ideałów życiowych. Toteż „Don Juana" moż
na uznać za pojedynek postaw ludzkich . Molier uka
zuje je wszys tkie w sposób może nie po r ówni plas
tyczny, ale 111a pewno po r ówni nęcący i na SWOJ spo
sób trafiający do przekonania. Wszystkie te postawy 
występują w opozycji do s tanowiska zajmowanego 
przez Don Juana. Zapewne znaleźliśmy wśród nich 
postawy także z d zisiejszego punktu widzenia s pra
wiedliwe, godne u:zmania. 

Do takich kwalifikowałoby się np. postępowanie 

żony Don .Juana, Elw iry, ojca Don Luisa. Pioterka , Pa
na Niedzieli ... A przec i eż \\"szyscy oni przegrywają w 
zetnięciu z Don .Juanem. Właściwie Z\vycięs ko wycho
dzą z tego ·„pojedynku na racje" jedynie żebrak Franci
szek i posąg Komandom. Obaj zresztą nic odnoszą z 
tego faktu żadnej korzyści. prócz osobistej satysfakcji . 
I może właśnie w tym tkwi taj emni.a tego, że pozo
s tają w tym św i ec i e w mniejszocśi? 

„Don .Ju~111" Moliera nic jest \Vięc sztuką łatwą w 
odbiorze. Może być ona interpretowama na wicie spo
sobów. Zawiera bowiem w sobie wiele możliwości in
tcrpr.e tacji. Przer, łanki po temu zawierają się w postę

powaniu i postawach każdej postaci sceniczne j, w ich 
poglądach wygłaszanych wprost i w przekonaniach do 
ko1ica nie wypowiedzianych. 

Miał rację Żele1iski-Boy pisząc: ,.Nigdzie może bar
dziej 111iż w „Don Juanie" Molier nic rozsadza ram 
konwencj i scenicznych, nigdzie bardziej nie wyprze
dza swej epoki". 

Feliks Fornalczyk 



DON JUAN, syn don Lui~a 

SGANAREL 

ELWIRA. żona don Jna na 

.GUZMAN, burgrabia 
dony Elwiry 

J. B. MOLIERE 

·no N JUAN 
DOM JUAN ou le FESTIN de PIERRE 

Kornel ia w 5 aktach 

Przekład: ) hdan Korz~iewski 

- Waldemar Wuli s iak 

- Marek Pyś 

- Jolanta Sutowicz 

-- J óze f Sajdak 

o s o b y : 

KAROLKA 
MARCYSI!\ } chłopki 

PIOTEREK. c.:hlop 
przy rzeczony Karolce 

POSĄG KOi\.!ANDORA 
DON KARLOS j bracia - Adam Sirko 

l 
dony Elwiry - Maciej Ferlak PAN NIEDZIELA 

DON ALONZO - Stdan Posselt 

DON LUIS, ojciec d ctn Juana - Edmund Dt>rengowski STOKROTKA 
PYSKACZ 

s łnżba 

FRANCISZEK. żebrak - Leon Łabędzki don Juana 

REŻYSERIA - WOJCIECH EORATYNSKI 

SCENOGRAFIA - JAN POLEWKA 

Opracowanie muzyczne ·- RYSZARD GARDO 

Asystent reżysera - Edmund De rengowski 

. ~ 

-- Henryka Bielawska 
- Danuta Snarska 

- Jan Karow 

- . Stdan Pos,;rll 

- Józef Strumióski 

•. 



,J/\N POLl'~ WKJ\ - sccnngrufi.:i cln :i;z luki 

„Odpocznicw w biegu" 
/\. Łohutki Teatr Ziemi Gdańskiej 1971 r. 

. JAN POLI::WKA - scenografia do sztuki R. Musila 
„ Wincen t y i przyjaciołka wybitnych mężczyzn" 

Teatr Pol~ki w Poznaniu 1972 

.JAN POLEWKA 

Oo kn;gu profesjonalnych 
scenografów wszedł . tosun
k cm o nicda.,,,·nu trzy lata 
tem u. 

Stt:dia plastyczne odbył w 
Frakow~kicj Akademii Sztuk 
Plastycznych, w katedrze pro
fesora A. Stopki. Ukoóczył je 
z wyróżnieniem w 1971. .Już 

obecnie zaliczany jes t do gro
na najciekawszych osobowoś
ci twórczych młodego poko
lenia scenografów. 

, Bardzo aktywny -- współpracował do tej pory z 
wi~loma teatrami w całym kraju m.in. z Teatrem Sta
rym w Krakowie; Tctrem Polskim w Poznaniu; Teat
r em Współczesnym w Warszawie. 

W poczet najciekawszych prac wykonanych ,,. tym 

ukresie należy zaliczyć scenograf ie do sztuk: „B lqkitny 
potwór" C. Gozziego - Teatr Polski we Wrocławiu 
1971 r.; ,.Wincenty i przyjaciółka wybitnych mężczyzn" 
R. Musilla - Teatr Polski w Poznaniu 1972; .. Król .re-
1 ~ 1·1" C. Gozzicgo - .. Od 'Nieczora do południa' 'W. Ro-
1.owa w Teatrze Współczesnym w Warszawie 1972 r. 

Zr('alizowane do tej pory prace scenograficzne Ja-
1ia Polewki dowodzą bogatej wyobrażni plastycznej, 
pełnej subtelnego wdzięku. humoru często. a jec!Jnocześ
nie wyrazistości - wspaniałego wyczucia teatru. Ude
i:za ;:dyscyplinowany kształt plastyczny jego prac fun
kcjonalnych z punktu widzenia potrzeb sceny i jedno
cześnie stanowiących integralną część estetycznego wy
razu przedstawienia. Mocną stroną scenografa są kostiu 
my projektowane z wyszukaną elegancją rzec by moż
na wypieszczone, a przytym znakomicie komponujące 
. i<; ~c ~ta tyczną częścią scenografii. Scenografia do 
„Dcn Juana" jest czwartą z kolei zrealizowaną we 
współpracy z Wojciechem Boratyńskim . 

Obiecującym jest fakt podjęcia przez Jana Polewkę 

stałej współpracy ze sceną gnieźnieńską. 



AKTOR K Derengowski 
„Na dnie" M . Gorki Gnie zno 1967 

,J. KOCHANOWSKI - 1':. De rengow,ki 
„Drogn · cto Cz~rnolasu" A . M:1lis1cw~ ki Gniezn() 1969 

EDMUND DERENGOWSKI 

Gnieźnianin. Współanima

tor życia kulturalnego w 
Gnicżnic w pierwszych mie
siącach powojennych. W 1945 
założył Teatr Kolejarza, sku
piający grono ludzi propagu
jących ku!turc,: teatralną. 

Przygotowali oni grunt dla 
społecznej inicjatywy, ukoro
nowwiem której było utwo
rzenie Pat'lstwowego Teatru 
im. Al. Fredry w Gnicżnic. 

Na deskach teatru zawodo
wego debiutuje w sezonie 
46/47 rolą Czempielińskiego w 

„Oj mqżczyzm, mężczyźni" Z. Zalewskiego. Pierwszy 
krok uczyniony - wszystko do zdobycia. Jednak E. Dc
rcngowski znajdował się w sytuacji niełatwej pasję 

lea tru godzić musiał z pasją aktywnego działacza spo
łecznego i politycznego z wszystkimi wynikającymi z 
niej obowiązkami. 

Praca społeczno-polityczna zmusza go do rozstania się 

z teatrem na kilka lat. Na scenę powrócił dopiero w 
połowic lat pięćdzies iątych. Od lego momentu rozpo
czyna się decydujący dla jego aktorstwa etap. Teatr 
gnicźnieóski zyskał w nim nie tylko uzdolnionego i pra
cowitego aktora ale i doświadczonego, świadomego ce
lów propagatora kultury teatralnej i oddanego spo
łecznika. Koniec lat pięćdziesiątych i lata sześcicsiąte 

to okres ostatecznego krystalizowania się i krzepnięcia 
jego warsztatu aktorskiego. Prezentuje typ aktorstwa 
zdecydowanego, wyrazistego, pełnego ekspresji - wy
raźnie inawiązującego do cech osobowościowych aktora. 
Zaznacza nim swoją pozycję tak w zespole jak i w pa
mięci widzów tworząc szereg ról z których warto przy
pomnieć chociażby takie jak: Govera w „Peryklesie" 
Szekspira; Jowiaiskiego w „Pa/11.u Jowialskim" Fredry; 
Rzecznickiego w „Fantazym" Słowackiego; Rejenta w 
„Zemście" Fredry; Smugonia w „Uciekła mi przepió
reczka" Żeromskiego; Teramenesa w „Fedrze" Racinea; 



Bogumiła w „Stanisławie i Bogumile" Dąbrowskiej; 
Kapelana w „Matce Courage" Brechta; Aktora w „Na 
dnie" Gorkiego czy też Kochanowskiego w „Drodze" do 
Czarnolasu". 

W 1963 roku podnosi cenną inicjatywę regularnego 
inscenizowania przedstawiet'l dla najmłodszych widzów, 
które do dziś z powodzeniem reżyseruje. 

Za osiągnięcia artystyczne i pracę społecmą został 
wielokrotnie nagrodzony i odznaczony m.in. Nagrodą 
Ministra Kultury i Sztuki za działalność artystyczną 
i społeczną w 1966; oraz nagrodą CRZZ 1967; Złotym 
Krzyżem Zasługi i ~nnymi odznaczeniami. 

Poważnie zaangażowany w prace artystyczne teat
ru, do dzisiaj znajduje czas na działalność popularyza
torską i pracę z młodzieżą.: 

Jest postacią w teatrze bez której doświadczenia, 
zapału i oddania nic sposób wyobrazić sobie pełnej 
jego działalności. 

WALDEMAR WALISIAK 

W teatrze im. Al. Fredry 
gra pierwszy sezon. Mimo mło 
dziet'lczej postury i wieku jest 
aktorem o sporym dorobku 
artystycznym i doświadczeniu. 
Jak większość rówieśników na 
scenę profesjonalną trafił po
przez amatorski ruch teatral
ny lat sześciesiątych: tryska
jący chęcią wypowiedzenia się 
i rozprawienia ze wszystkim 
co uznane zostało za pozba-

wione racji bytu. Zaczął w Teatrze Propozycji w War
szawie u Józefa Dargiela 
Pierwsza, ukazująca duże uzdolnienia aktorskie rola 
zarazem debiut sceniczny to Kreon w „Madei" Paran
dowskiego w 1960 roku. Sukces odnosi następną rolą 
.,Igły" w „Kwaterach" J. Krasińskiego. Okazując coraz 
większe zainteresowania reżyserią i teatrem zaaitigażo
wanym w 1963 roku przeniósł się do Teatru Stodoła 
gdzie wyreżyserował i zagrał „Kordiana" Słowackiego. 

W 1964 roku zdaje egzamin i zostaje przyjęty do 
PWST w Warszawie. Dzięki życzliwości i doświadcze
niu prof. prof. R. Hanin, R. Barycza i L. Sempolit'lskie
go szkoła dała W. Walisiakowi solidl!le podstawy war
sztatowe. 

W 1967 roku zaczyna typową dla młodych aktorów 
wędrówkę po teatrach w poszukiwaniu doświadczenia 
Zaczął od Teatru im. A .Mickiewicza, następnie zwią
zał się na sezon z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu, skąd 
poprzez Teatr Lalki i Aktora „Baj" w Warszawie, Te
atr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze i Teatr 
im. Al. Węgierki w Białymstoku, trafił do Gniezna. 

Przez cały dotychczasowy okres pracy pozostaj'e 
wierny młodzieńczej pasji teatru publicystycznego, za
angażowanego, którego konwencja i stylistyka kores
ponduje z temperamentem W. Walisiaka. Nie przeszka
dza mu to w tym aby być aktorem uniwersalnym. 
świadczyć o tym może szeroki wachlarz grao;iych pos
taci. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca przyjdzie 



~'IEDIOTJK - w. Walis ial< 
„Trzy s ios try" A. Czccl1owa. Biały s t11k 1972 

FILCZ - W. Wallsiak 
„Opera za trzy grosze" B. Brechta. Białystok 1972. 

wymienić tylko kilka: Edek w „Tangu" Mrożka; Swi
stak w „Krakowiakach .i góralach" W. Bogusławskie
go; Fircyk w ,Fircyku w zalotach" Zabłockiego; Sta
szek Burski w .. Szatanie z 7 klasy" K. Makuszyńskie
go; Fiediotik w „Trzech siostrach" A. Czechowa ; Filcz 
w „Ope rze za trzy g rosze" Brechta; Janek, Kasper Po
eta i Rycerz w „Weselu" St. Wyspiańskiego; Arlekin 
w ,.Bliźniakach z Wenecji" C. Goldoniego; Willi w 
„Niemcach" Kruczkowskiego; .Jan w „Pierwszym dniu 
woLności" J. Szaniawskiego; Abel w „Solo na kuran
tach" O. Zahradnika. Pełne temperamentu i pas ji ak
torstwo Walisiaka obiecuje nam wiele satysfakcji i sze 
reg napcwno ciekawych ról. 



Inspicjent 

JAN KAnO\V 

Sufler 

DANUTA SNARSKA 

Kierownik techniczny 

JÓZEF POLEROWICZ 

Pracownie techniczne 

stolarnia - Witalis Strzelecki, malarnia - Tadeusz 
Białkiewicz, pracownie krawieckie: męska - Stani
sław Parulsl;i, damska - Melania Plucińska , fryzjer
sko-perukarska - Maria Michalska, tapicerska - Jó
zef Białczyk, ślusarska - Franciszek Osiński, mode
latornia i rekwizyty - Leon Wolny„ Główny elektryk 

Edward Zalewski, Oświetlenie - Aindrzej Kierzen
kowski, Brygadier sceny - TE>ofil Nowak 

Kier. działu organizacji widowni 

MARIA CHMURZANKA 

Dział Organizacji Widowni przyjmuje zamówienia 
zbiorowe na bilety wstępu w godzinach od 8-14 

Informacje telef. 22-91 i 22-92 

Kasa Teatru czynna w czwartki. piątki i soboty 
od 10-13 i od 16-19 w niedzielę od 16- 19 

Członkowie Towarzystwa Miłośników Teatru 
korzystają ze zniżki indywidualnej 

Pur\stwowy Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie 
prowadzi 

wypożyczalnię i sprzedaż tekstów scenicznych 
oraz kos tiumów 

KRONIKA 

16 \'fi l!lo~ - Przed,tnwicnie zamknic;te sztuki Osvnlcl;:i Z;:ih
rndnilrn ."oto na kum11ty. Po spektaklu odbyo 
się poicgnanie dyr. i l<ierownik;:i artystycznego 
Teatru, I!enrylrn Olszewskiego, który z dniem 
I wrzc!;n ia 197:1 roku obejmuje kie rownictwo 
Operetki Poznaf.skicj. 

1 IX 197:: - Zebr:.rnic Zało::!i Te:itrn - potqczone z powita
niem nowego clyrektor;:i i lderownik:i artystycz
nego - Wojcicch;:i Dornty11skiego. Dyrektor 
Wojciech Boraty1' ski przcdtożył plan działania 

na najbliższy okres ornz przedstawił nowo zaan
gażowa!'lych cz!onkGw zer.potu artystycznego. 

H IX l~';J - Prapremiera ~ztuki Osvnlda Zahractnika s„:o nu 
kurn11ty . Na rrzcdstawientu był obecny tłumacz 
sz tuki. Jerzy Ptetn iarowicz. 

li i t2 X rn:J - Wldowlsko p.t. Mój ojciec byt = nimi wg sce
nnrtur.za i w r<'io ,o;erii o I: tora naszego teatru 
Edmtinda Dcrcngowsklego wystawione z okazji 
XXX rocznic:,· Ludowego Wojska Polskiego. 
W wldowisku udział wzięty :zespoły amatorskie 
Młodzieżowego Domu Kultury i młodzież Li
ceum ogólnokutalc~cego nr !5, Lice um dla Pra
cuJ:icych i !".zl:oty Po<1stawowej Nr l. 

~G :\ l>?J - Odbyło s·ę inauguracyjne ,·potkanie SWOT „Pro
scenium". Licznie zr·brana młod:zi<'ż szt:ół (lnicź
nit'ńsk:ch wysluch:iła prelekcji E. K asprzak p.t. 
Nut1<rułi!!'T11 w teatr=c I ctramac! e. 
Pożcgn:ino dotychczasowci::o ki e rownilrn lite
rackiego Milana Kwiatkows kiego organizatoru 
„Proscenium". 
Wręczono nagroctP, z:i recenzję uczennicy Z!".O 
ll'l'nic Wilińskie). 

~ :\ I 1~•3 - DyrE'ktor Teatru Wojciech Boratyński spotkał 

,;ie: z młodztcżą Lic. Mcrl. w Gnieżnie i odb; t 
rozmowc: o roli i zad::iniach teatru. 

a XI 19oJ - w pró bie genc·ratnej „Poczta się nie myli" Sta
nistawn Tymn ucze stniczyła mtodzież z Klubu 
„Prosct·nium". 

li XI 1973 - PremiHa „Poczta sic; nil' myli" Stanl cbwa Ty
ma w reżyse rii Wojc iecha Jesionki. 



W REPERTUARZE 

Osvald Zahradnik 

SOLO NA KURANTY 

Polska prapremiera 

Aleksander Fredro 

GWAŁTU, CO SIĘ DZIEJE 

Stanisław Tym 

POCZT A SIĘ NIE MYLI 

J. B. Molier 

DON JUAN 

W PRZYGOTOWANIU 

Janusz Odrowąż 

NIEZWYKŁA PRZYGODA 
. . I . . 
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