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N IESTETY sztuka Antoniego Słonimskiego : 
„Lekarz bezdomny", napisana w 1930 ro

ku, jest nadal wciąż aktualna. Jestem pewny, że 
autor byłby szczęśliwszy, gdyby poruszone w 
niej problemy pokrył już piasek niepamięci. Ale 
straszliwe lata wojny nie zmiotły ich. Przeciw
nie! Dalej spotykamy z lewa i z prawa wspa
niałe hasła i recepty na zbawienie ludzkości , a 
los jednostki ludzkiej rzadko wzbudza prawdziwą 
tro. kę. Słonimski przeciwstawia szumnym de
klaracjom prosty humanitaryzm, który jeden je
dyny może pomóc człowiekowi . Humanitaryzm 
ten możemy nazwać dobrocią. serca, etyką. chrze
ścijańską. , wreszcie nakazem miłości bliźniego 

z Kazania na Górze, miłości, która ma moc 
przenoszenia gór. 

„Lekarz bezdomny" został wystawiony w War
szawie ponad 40 lat temu. Był wówczas sztuką 
współczesną, pełną piekącej, gorzkiej aktualno
ści , oczywiście ujętą w formę satyry i celnego 
dowcipu. Dzisiaj patrzymy na nią jako na sztu.kę 

historyczną i na dokument obyczajowy z owych 
lat. Ale czujemy ponadto, że problemy, w tej 
sztuce poruszone są nadal żywe. 

Boy-żeleri. sk i pi ał po premierze warszawskiej 
tej sztuki: „Lekarz bezdomny" Słonimskiego 

jest sztuką wojującą. Walczy o prawa człowieka, 

o prostą, ludzką dobroć , uczciwość , o prosty 
ludzki rozum, zatracone w szarpaninie kłamli -

wych haseł . W próbie życia doktryny i frazesy 
zawodzą, wartość człowieka jest jedyną rzeczą, 
która waży. - Oto zasadnicza myśl tej sztuki. 

L. K . 

* * * 
Prapremiera „Lekarza bezdomnego" odbyła 

się w „Teatrze Małym" w Warszawie, 9 listo
pada 1930 roku. Sztukę reżyserował Karol Bo
rowski . Dekoracje Karola Frycza. Obsadę sta
nowili : Zofia Czaplińska , Janina Romanówna. 
S. Stanisławski , W. Maliszewski, S. Daczyński, 
S. Chmurski, H. Małkowski, M. Maszyński, 

W . G rabowski. 

S11d nad Don Kithotem 
„Latwo się rr;nie nie pozbędziecie. 
M elodia, którą. się pamięta, 
Piosenka, której refren wraca, 
Dowcip szyderczy, żart ulicy, 
Rym celny, mespodziana pointa. 
T o moi wierni so jusznicy. 
W starej powieści czy dramacie 
M ój gest j głos mój rozpoznacie. 
Poczciwy truizm, banał z nagła 
Dreszczem przebiegnie wam po grzbiecie. 
Lub szlochem skoczy wam do gardła. 

Łatwo .rię mn.1e n;e pozbędziecie ... " 
Antoni Słonimski 



T EATR POLSKI ZASP w LO N DY NI E 
Kierownik artystyczny : LEOPOLD KIELANOWSK I 

Premiera 4 ierpnia 1974 roku 

ANTONI SLONIMSKI 

LEKARZ BEZDOMNY 
SZTUKA W TRZECH AKTACH 

Rzecz dzieje s i ę w Warszawie, w latach trzydzies tych 

Prof es or Werner - - - -
Stefan, jego syn - - - -
Jerzy, jego młodszy syn -
~1ikusz - - - - -
Maryla, jego córka -
Dawid - - - - -
Wiktoria 
Florek, jej 
Triepoff 
Policjant 

siostrzen iec - -

Scenografia: JA SMOSARSKI 

- BOGDAN UR BANOWICZ 
ROBERT OLEK OWICZ 
BOGUSŁ.4 W KUCHAREK~' ) 

- JóZEF OPIE , SKI 
DANUTA M ICHNIEWICZ 
ROMAN RATSCHKA 
TEODOZJA LISIEWICZ 
JERZY JAROSZ 
ANDRZEJ KAMINSKI 
FELIKS STAWI -SKI 

Reżyseria: LEOPOLD KIELAN OWSV 1 

Organizacja : OLGA LTSIEWICZOWA 
~) Słuchacz „Laboratoriu m Teatralnego ZASP" 



„R O D Z I N A" 
Rodzina Ant o niego Słonimskiego była grana w Teatrze 

ZASP w Londynie w 1968 roku. Udział brali : I rena Brze

zińska, Barbara Galicówna, Maryna Buchwaldowa, Ewa 

Suzin, Micha! Kiersnowski, Andrzej Kamiński, Robert 

Oleksowicz, Bogdan Urbanowicz, Roman Ratschka, Sta

nisław Zięciakiewicz. Przedsta·wienia „Rodziny" w reży

serii Leopolda Kielanowskiego, .scenografii T. Orłowicza , 

od pierwszego spektaklu cieszyly się rekordowym powo

dzeniem. 

W przygotowaniu: otwarcie sezonu 1974/75 

ALEKSAND ER SOŁŻENICYN 

„ŚWIECA NA WIETRZE" 
(pierwsza realizacja sceniczna) 

GABRIELA ZAPOLSKA 

„ICH CZWORO" 
K OMEDI A L UDZI GŁUPICH 

pokaz dyplomowy absolwentów _.Laboratorium Teatralnego ZASP" 

MARIAN HEMAR 

„ TRZY STRUNY" 
(KOCHANO WSKI - CHOPIN - FREDRO) 

/)Oematy sceniczne 

Redakcja programów: Olga Lisiewiczowa Fot. W. Bednarski 


