
TEATR 
POLSKI 
W WARSZA\NlE 

ZAŁOŻONY PRZEZ ARNOLDA SZYFMANA 

1913 

„ 

UCIECHY 
STAROPOLSKIE 



„ 

UCIECHY 
STAROPOLSKIE 
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muzyką, śpiewem i tańcem okraszone 

CZĘŚĆ PIERWSZA 

CHODZONY 

Pater, Magister et Filius 

Pater - LUDWIK BENOIT 
- STANISŁAW ZACZYK 

Magister - RYSZARD DEMBIŃSKI 
Filius - DAMIAN DAMIĘCKI 

ANUSIU KOCHANA 
MOST 

Kupiec z Smierciq 

Kupiec - IGNACY MACHOWSKI 
Sm ierć - RYSZARD DEMBIŃSKI 
Diabeł - DANUTA RASTAWICKA 

RUNDA RYNELA 
GALARDA 

Sejm piekielny 

Lucyper - LUDWIK BENOIT 
- STANISŁAW ZACZYK 
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Rogalec - RYSZARD NAWROCKI 
Przechera - IGNACY MACHOWSKI 

Klekot - BOGDAN BAER 
Kita - RYSZARD DEMBIŃSKI 

Niedolisek - DAMIAN DAMIĘCKI 

ZOSIENIECZKA 

GONIONY 

Krotofila szewcka 

Szewc - BOGDAN BAER 
Szewcowa - ZOFIA KOMOROWSKA 

Jandras - IGNACY MACHOWSKI 
Kucharka - KAZIMIERA UTRATA 

VOLTA POLONICA 

CZĘŚĆ DRUGA 

PADOWANA 

Cnotka i Dziadkowie 

Cnotk.a - DAMIAN DAMIĘCKI 
Jan - ANDRZEJ BIENIASZ 

Marek - ROCH SIEMIANOWSKI 
Wojtal - RYSZARD NAWROCKI 

DOBRY DZIEŃ ANUSIEŃKU 
DRABANT 

Pan, Chłop, Dziewczyn dwie i Wdowiec 

Chłopek - BOGDAN BAER 
Pan - IGNACY MACHOWSKI 

Kuba - DAMIAN DAMIĘCKI 

Grzela - RYSZARD NAWROCKI 
Wdowiec - RYSZARD DEMBIŃSKI 

Kaśka - BARBARA DOBRZYŃSKA 
Baśka - KATARZYNA EJMONT 

CENAR 

Nędza z Bidą :z Polski idą 

Nędza - LUDWIK BENOIT 
- STANISŁAW ZACZYK 

Bida I - ŁUCJA ŻARNECKA 
Bida 11 - JOANNA SOBIESKA 

Dziadek - BOGDAN BAER 
Kuflewski - RYSZARD DEMBIŃSKI 

Darmostrawski - DAMIAN DAMIĘCKI 
Opojewski - IGNACY MACHOWSKI 

Sos - RYSZARD NAWROCKI 

ŚWIECZKOWY 

Krotofila piekarska 

Majster Kminek - IGNACY MACHOWSKI 
Mączka - BOGDAN BAER 

Pampuch - RYSZARD DEMBIŃSKI 
Otrębek ~ DAMIAN DAMIĘCKI 

Kat - RYSZARD NAWROCKI 
śmierć - LUDWIK BENOIT 

- STANISŁAW ZACZYK 

EJA /JA KOMPAN/JA 

Panny 

HANNA BALIŃSKA, ZOFIA BAWANKIEWICZ, BARBARA DOBRZYŃSKA, 
KATARZYNA EJMONT, ELżBIETA JAGIELSKA, EWA JASTRZĘBOWSKA, 

LAURA lĄCZóWNA, DANUTA RASTAWICKA, JOLANTA RUSSEK, KATARZY-
. NA SKAWINA, JOANNA SOBIESKA, KAZIMIERA UTRATA, MARTA ŻAK, 

ŁUCJA żARNECKA 



Młodzieńcy 

WOJCIECH ALABORSKI. ANDRZEJ BIENIASZ, ANDRZEJ CHICHŁOWSKI, 

MIROSŁAW KULESZA, PIOTR LORETZ, KRZYSZTOF MACHOWSKI, WOJ

CIECH MACIUSZONEK, RYSZARD NADROWSKI, JAN PIECHOCIŃSKI, 

BOGDAN POTOCKI, ANDRZEJ PRECIGS, ROCH SIEMIANOWSKI, STEFAN 

SZMIDT, DANIEL WOŹNIAK, ANDRZEJ ŻÓŁKIEWSKI 

Opracowanie dramaturgiczne i reżyseria - KAZIMIERZ DEJMEK 

Kostiumy i 1rekwizyty według projektów ANDRZEJA STOPKI 

w opraoowa•niu JANA POLEWKI 

Dekoracje - JAN POLEWKA 

Muzyka Wacława z Szomotuł, Cypriano Bazylika, Mikołaja Gomółki 

~ anonimów z XVI i XVll wieku w opracowa.niu 

JERZEGO DOBRZAŃSKIEGO 

Kierownictwo muzyczne - JERZY DOBRZAŃSKI 

Przygotowanie wokalne - WIT ZAWIRSKI 

Choreografia - WANDA SZCZUKA 

Asystent choreografa - ELżBIETA JASIKISKA 

Orkiestrn i chóry pod dyrekcją 

JERZEGO DOBRZAŃSKIEGO i WITA ZAWIRSKIEGO 

Premiero 3 girudnia 1981 roku 



O TEATRZE 
STAROPOLSKIM 

FRANCISZEK KSAWERY DMOCHOWSKI W ROKU 1788 

u nas przez długie lata był teatr ubogi, 
Miejsce jego trzymały szkolne dyjalogi, 
Gdzie w niezgrabnym układzie, dla prostej zabawy, 
Kiedy pozasiadała liczn.a szlachta lawy 
Żaki różne czyniły widowiska z siebie. 
Udawały co w piekle, co dzieje się w niebie. 
Cala się necz kończyła no wrzaskach i śmiechach. 
Potem Bachus w rzęsistych spełniany kielichach, 
Weselej jeszcze gości niż aktor zabawił, 
Jeśli diabeł przestraszył, Bach dobrą myśl sprawił. 

(„Sztuka rymotwórcza", Warszawa, 1788) 

KAZIMIERZ WŁADYSŁAW WÓJCICKI W ROKU 1841 

... Na koniec, gdy po klasztorach grywane dyjalogi (acz do nich brane 
święte przedmioty) bywały zupełnie komicznemi, , a lud te uwielbiał, na któ
rych się śmiał i niby pobożnie bawił, zaczęły więc coraz -bardziej smakować 
te dziwaczne nabożeństwa i dyjalogi o męce pańskiej, stały się hańbą 
ducha chrześcijańskich obrządków; jak wyraża przyostro ksiądz Juszyński. 
Kiedy bowiem nie chciano z·amknąć wielkopiątkowego teatru, a trudno było 
przymusić publiczność krakowską do corocznego słuchania jednych prawie 
1 to lichych bredni, kiedy n~ koniec nie można było rozrzewniać, za nieroz
tropną radą przedsięwzięto w tak poważne dyjalogi mieszać pełne niedo
rzecznej śmieszności „Intermedia". I tak np. po wystawieniu Chrystusa 
w Ogrójcu, walczącego z bojaźnią mąk i trwożącego się przyszłą śmiercią, 
opuszczonego od uczniów, zdradzonegó i pojmanego, następuje interme
dium, gdzie diabeł przedaje Judaszowi stryczek, i ·radzi mu się obwiesić, 
wieszającemu podrywa stołek, tańcuje śpiewając ... 

(„Teatr starożytny w Polsce", Warszawa, 1841) 
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KAROL ESTREICHER W ROKU 1873 

To, co nam z przeszłości dochowało się po dziś dzień, świadczy najlepiej, 
ie nie była scena polska rozwiniętą tak, jak u narodów ościennych. Owe 
Długoszowe słowa o Ludgardzie (concinnunt teatra), nie przemawia za sta
rożytnością sceny polskiej. Była to pieśń o królowej i nic więcej. Wiemy, co 
znaczyło theatrum w średniowiecznej łacinie, nie możemy więc tłumaczyć to 
dzisiejszem znaczeniem teatru . 

„.Pierwsza komedya polska sięga drugiej połowy XVI wieku. Są to dyalogi 
mięsopustne o Albertusie i inne. W nich dopiero jest zarodek, ale tylko za
rodek, dramy narodowej; scena pozostała tern, czem była dawniej, figury 
dramy były to figury z warstwy włościan i pospólstwa stwarzane, szlachta 
i dwór polskii nie przeszły do dyalogów. 

Na kilku postaciach rodzinnych wspierające się dyalogi z obyczaju naro
dowego grali miłośnicy przy okazyi danej na zaimprowizowanej scenie; nie 
było -aktorów płatnych i z rzemiosła, nie było sceny utrzymującej się stale, 
nie było gmachów teatralnych. Cała przeszłość dramatu polskiego po czasy 
Konarskiego dochowała nam te nazwiska autorów, którzy pisali polskie 
dyalogi: Rej, Walenty z Kęt, Łaski, Kochanowski, Mikołaj z Wilkowiecka, Za
wicki, Górnicki, Tyszkiewicz, Bielski, Kiciński, Ciekliński, Paxillus, Gosławski; 
Niemojewski, Winiewski, Gorczyn, Jurkowski, Buczkowski, Paszkowski, Jago
dyński, Baryka, Twardowski, Morsztyn, Bardziński, Solarski. Spomiędzy tych 
24 nazwisk ani jedno nie wypłynęło na wierzch jako nazwisko prawdziwego 
scenicznego pisarza; cóż dopiero mówić o tern, że żaden więcej na~ jeden 
dyalog nie napisał. 

(„Teatra w Polsce", Kraków, 1873) 

KAROL BADECKI W ROKU 1931 

Do końca XVI stulecia duchowa kultura społeczeństwa polskiego nie zdo
była się na jedną choćby próbę rodzimego komediopisarstwa. Przeplatono 
wprawdzie różne widowiska szkolne o treści poważnej, nabożnej, tzw. inter
mediami, tj. krótki.mi, komicznymi dialogami, którymi starano się urozmaicić 
poważny tok dydaktycznej akcji - nie zrodziła się jednak wśród poetów
humanistów myśl rozwinięcia z tych intermediów rodzimej komedii polskiej.' 
Tendencję taką okazali, niezbyt wykształceni i artystycznie przygotowani, 

ale zacięciem jowialnym obdarzeni i weną poetycką owiani, bakałarze-rybał
ci mieszczańskiego pochodzenia. 
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Przygotowując wraz z żakami szkolnymi różne widowiskia i misteria religijne, 
nabrali oni rutyny w komponowaniu komicznych dialogów, doprowadzili 
w pierwszej połowie XVI stulecia do rozkwitu ,intermediów i do urobienia 
z nich rodzimej farsy„. 

.„Może nadzwyczajna rzadkość i niedostępność tych pierwszych prób nasze
go komediopisa•rstwa były przyczyną tego zapomnienia - miejmy nadzieję, że 
zbiorowe wydanie tych wartościowych zabytk6w staropolskiego komediopisar
stwa spowoduje renesans pierwiastków rodzimych w polskiej komedii i że 
zrodzi się talent, który skorzysta z tych zapomnianych ,i niewyzyskanych ele
mentów. 

(„Polska komedia rybałtowska", Lwów, 1931) 

9 



LEON SCHILLER O SWOICH PRZEDSTAWIENIACH STAROPOLSKICH 

„Gody weselne" wraz z „Szopką staropolską", „Pastorałką"; „Historią 
o Męce i chwalebnym Z:martwychwstaniu Pańskim", „Rokiem storopolskim", 
„Tańcami śmierci", „Pieśnią o ziemi naszej", „Bandurką", „Kramem z pio
senkami" oraz opracowaniomi niektórych komedyj rybałtowskich i starych 
„komedio-oper" i wodewilów należą do cyklu widowisk muzyczno-scenicz
nych, które inscenizotor od nojwcześniejszej młodości mniej więcej do roku 
1926 układał z myślą o repertuarze ówczesnych scen ludowych i o potrzebie 
poszukiwania kształtu scenicznego . dla cennych zabytków teatra-pisarstwa 
ludowego. 

Wszystkie wymienione widowiska, w różnych postaciach inscenizacyjnych 
i w zmienianych często układach tekstowych i muzycznych, realizowane były 
w teatrach xawodowych, w rozgłośniach Polskiego Radia, w czasie uroczys
tości w Łazienkach, na Starym Mieście, na Powszechnej Wystawie Krojowej 
w Poznaniu, w licznych teatrach szkolnych i ochotniczych. Propagowała je 
zwłaszcza, obwożąc po całej Polsce, Reduta, która znalazło dla tej, w grun
cie rzeczy chłopskiej, poezji i muzyki najstosowniejsze, jedynie racjonalne 
formy ekspresji teatralnej proste, przesiąknięte szczerym uczuciem, rdzennie 
polskie, a tak urocze, jak rzeźby wiejskich świątkarzy, malowidła na szkle 
lub ryciny jarmarczne. „Rzeźbami lepionymi z chleba" nazywano tam te in
scenizacje. 

(„Łódź Teatralna", 1948/49, nr 3) 

JULIAN LEWAŃSKI W ROKU 1981 

Dawny dramat doczekał się też stosunkowo licznych wznowień w teatrach, 
i uzyskał tam wysoką rangę artystyczną. Jest to różny od studiów naukowych, 
lecz o wiele cenniejszy sposób poznawanio historii sztuki minionych epok. 
Stary polski teatr objawił nowej publiczności swoje kunszty, inny od dzisiej
szego, ale prawdziwy artyzm, problemy i obraz człowieka ważne także obec
nie. Stal się, jeżeli nie zawsze przedmiotem admiracji, to co najmniej kon
templacji naszej widowni. 
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(„Teatr i dramat średniowiecza 
1 renesansu w Polsce", Warszawa, 1981) 



JACEK LIPIŃSKI W ROKU 1974 

Rybałci bywali ubodzy, wędrowni, „starzy", zniechęceni. Nie byli jednak 
ciemni Przeciwnie. Właśnie on.i zwalczali ciemnotę orężem swoich komedii 
czekających na teatr. Czy byłby to teatr zawodowy? Kruszyć o to kopii nie 
warto. Przedstawienia mięsopustne, które u nas przeważały, byłyby przecież 
bardziej zabawą w teatr niż teatrem prawdziwym. Przypominać zawodowców 
mog~i wprawdzie wykonawcy „olbertusów" i „matyjaszów", ale newet oni, 
twórcy teatralnych typów, i nawet „siły dworskie" wystawiające „maszkary" 
albo komedie dla mięsopustowych gości, po skończonej zabawie powracali
by do pracy, by zarobić na chleb, którego nie dawało ich dorywcze aktor
stwo. Zamiast więc dowodzić, że polscy komedianci, jak w narodach po
stronnych, też swój zawód mieli, lepiej iim przyznać chwałę skromniejszą, ale 
chyba bliższą rzeczywistości. 

(„Sztuka aktorska w Polsce 1500-1633", Warszawa, 1974) 

12 

KAZIMIERZ DEJMEK 

OD REŻYSERA 

„Historyję o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" Mikołaja z Wilko
wiecka i „Żywot Józefa" Mikołaja Reja reżyserowałem parokrotnie i w każdym 
wystawieniu przeplatałem akcję tych sztuk intermediami, których ilość, wybór, 
szczegóły akcji, tekstu oraz forma zmieniały się wiele razy stosownie do po
trreb, okoliczności i wykonowców. 

W 1980 roku zespół Teatru Nowego w Łodzi ożywił zami·ar złożenia ich 
w samodi:ielny wieczór. Narwałem go tytułem ~rotofili Hiocynt? Przetoc~ie
g·o i obecnie przedstawiam w wykonaniu aktorow Teatru Polskiego publicz
ności warszawskiej. . . . 

Składa się nań osiem krótkich komedyjek oroz dawne polskie p1osneczk1, 
tańce i muzyki. · 
Wiadomość o pochodzeniu tekstów, z których złożyłem poszczególne inter

media, przekroczyłaby cel i ramy tej notatki, więc wymienię tu tylko podsta-
wowe. • 

„Pater, magister et filius" jest oparte o takoż imienne intermedium, ktore 
nieco tylko opracował,?m i poszerzyłem. „ . . . 

„Kupiec z Smiercią jest zbudowane ze sceny z „Kupca Mikołaja Reia 
i anonimowego moralitetu „Starzec z śmiercią".. . . . . 

„Sejm piekielny" wywodzi się z utworu Januariusa Sow1zraliusa „Seim pie
kielny straszliwy i examan książęcia piekielnego". 

„Krotofilę szewcką" oparłem o Adama Wł~dys~owiu.sza „Gre~~ę.' Urba~a, 
Orczykosia", anonimowe intermedium „O OJCU 1 Synie szewcu 1 parę in
nych fragmentów teatralnych;, . . . . . „ 

Cnotka i trzej dziadkowie wyszło z intermedium „T rzeJ stryszy 1 balwierz · 
Dla „Pono, Chłopa, Dziewczyn dwóch i Wdowca" wykorzystałem interme-

dio z „Dialog us de Nativitote". 
„Nędza z Bidą z Polski idą" wyrosło z anonimu o t~kimż tytule. . . „ 
„Krotofil.a piekarska" powstał•a z krotofili „Bigos upity ?dszedł od s1e·~1e · 
Posłużyłem się ponadto tekstami: B~ryki, Dz~onk.owsk1e~o, J~rkowsk1~g?, 

Kochanowskiego, Klonowicza, Pętkowsk1ego, ReJO, Z1morow1cza 1 mnogosc1ą 
tekstów z polskiej anonimowej literatury XVI i XVll wieku. 

Kazimierz Dejmek 
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JAN POLEWKA 

OD SCENOGRAFA 

Oprawa scenograficzna „Uciech staropolskich" skłoda się z ośmiu obra
zów - nie licząc kurtyn malowanych. Cztery są miejskie, „mansjonowe" 
w części pierwszej; po przerwie cztery dalsze - wiejskie i „ ·rozstajne". 

Na początek jedna zapyziała szkoła, dwie uciechy „cechowe" i piekielny 
sejm. Sejm to nie obrady, a powrót posłów, co zdają sprawę Lucyperowi jak 
bardzo Polska nierządem stoi (z ich serdeczną, diabelską pomocą). Ta jedna 
czartowska uciecha gra się nie w Polszcze, ale w piekielnych otchłaniach. 
Reszta to swojskie piekła i piekiełka: tablica-skrablica czyli filiusowa tabula 
rasa, którą zapewne diabeł podsuwa magistrowi, by „cudze dzieci uczył"; 
kram kutwy kupca kutego na cztery kopyta i ciepło rodzinnego piekła 
w domu szewca. To zwyczajne, staromiejskie życie poczciwe, jak w miniatu
rach Behema mija w rytmie dnia i nocy, „pod kogutem", „pod słońcem", 
„pod księżycem" I 

Tylko w ciemnościach piekieł świecą inne gwiazdy, bo orderowe. Część 
druga, jak życie na wsi, upływa w rytmie pór roku. 

Na rozstajach, „gdzie diabeł plącze nogi", fałszywi dziadkowie idąc żebrać 
na wiosennym odpuście tracą brody, pieniądze i cierpliwość. Wkrótce dojrze
wa nabrzmiałe lato i budzi zmysły u dziewczyn, wdowca, a nawet u mar
chewki i kartofla. Lecz mimo urodzaju widocznego w tym obrazie już w na- · 
stępnym jesień ścina pejzaż chłodem i głodem. Nadchodzi Nędza i Bidy. 
„Ciężkie idą lata" śpiewa dziad. Dlaczego - wiedzą może Opojewski z Dar
mostrowskim albo Sos z Moskalem. Tymczasem tam, gdzie młynarz zawinił, 
piekarza wieszają. Jak wiadomo, szubienice dla pospolitych, nie ustosunko
wanych złodziei wystawiano za miastem, dla odstraszenia, czyli na pokaz. 

Ten obraz to zima i piekarze na śniegu z krukami, a więc sprawiedliwość 
czarno na białym. Ale majster Kminek, chociaż powieszony, nie daje się poj
mać śmierci. Zmartwychwstanie szybały, okpienie kata i kostuchy kończy kro
tofilę sowizrzalskim tryumfem życia. 

Zielona „rajska" miniatura zamyka krajobraz wizją wiosny i odrodzenia 
(prawdziwego, na ile kto wierzy w możliwość raju na tej ziemi). 

Za przypomnianymi tu wydarzeniami stara się podążać nasza scenografia 
wraz z obrotami ciał niebieskich, drewnianych i słomianych słońc. 
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Scena odmienia się zgodnie z Naturą, kostiumy dopełniają naturę ludzką. 
Gdyż, jak mawiał profesor Andrzej Stopka: „najbliższa koszula ciału„." Tu 
trzeba wyjaśnić, że plastyka „Uciech" jest autorstwa trzech osób: Kazimierza 
Dejmka, który ją inspirował, a także określał grające rekwizyty, Andrzeja 
Stopki, którego pędzla są projekty niemal wszystkich kostiumów oraz niżej 
podpisanego, który „dopowiedział" dekoracje (i który, tak się składa, był 
w latach 1967-70 uczniem profesora Stopki). 

Naturalnie kształt .tej scenografii jest świadomą próbą kontynuacji „sceny 
polskiej" Dejmka-Stopki, z jej znanymi inscenizacjami staropolskimi „Historyi 
o chwalebnym Zmartwychwstaniu" i „Żywotu Józefa". Kostiumy Stopki wy
korzystane w „Uciechach" pochodzą właśnie z intermediów tamtych spek-
takli (niektóre nie były nigdy przed tym realizowane). · 

O dawnych przedstawieniach Dejmka napisano wiele i tam odsyłam wi

dzów, którzy ich nie widzieli. Co do samego Stopki, to najlepszą Jego mono
grafię dał Ignacy Witz. W książce tej, prócz portretu wybitnego scenografa 
i karykaturzysty, znajdujemy też rozważania o istocie plebejskości i polskości 
w teatrze Dejmka i Stopki: „Tę plebejskość czują oni jak robotnicy, którym 
nieobca jest praca piłą i topor.em" - pisze krytyk. W innym miejscu tak 
określa kolor Stopkowej sceny: „Jest to koloryt polski, ale pochodzący nie 
od pańskich fet, nie od złotogłowia i adamaszku, lecz od szmat zgrzebnych, 
nie wyprawianych baranic i słomianych postronków. Oto Polska łyka, a nie 
zło~a • .mosiądzu i srebra". 

I jeszcze fragment: „Barwa jest tu ciepła, siermiężna. Kolor, który wystę
pował u Rembrandta, ale był także w obrazach Kotsisa„. 

Idzie ten prąd też, być może, od Tadeusza Makowskiego, który istotę tej 
barwy - szarego, jesiennego nieba, słoty, pochmurnego po·ranka znał do
skonale". 

Tutaj do nazwiska Tadeusza Makowskiego chciałbym dodać drugie -
Piot·ra Potworowskiego, malano i scenografa. Jego sztuka także zrodziła się 
z. pejzażu polskiego, na który dopiero potem, podobnie jak u Makowskiego, 
nałożyły się „emigracyjne" kolory. Staropolskość nie była mu obca - był 
autorem scenografii do polskiej wersji „Mistrza Pathelina" w przedwojennym 
teatrze plastyków „Cricot". a także rysunków do pierwszego wydania tej farsy. 
Ignacy Witz stwierdza tok: „kiedy przypominam sobie spektakl „Pathelina" 
w pięknym poetyckim przekładzie Adama Polewki z przesuwanymi ekrano.mi, 
w jarmarczno-jasełkowych kostiumach i takiejże charakteryzacji, widzę wow
czas ogromną zależność Stopki od Cricot". 

Dzisiaj mogę uzupełnić ten niezwykły splot: Piotr Potworowski (mimo że 
nigdy go nie spotkalem) jako malarz jest od dawna moim mistrzem z wyboru. 
Zaiste: tradycje kultury i przenikanie wpływów poprzez pokolenia to wielkie, 
rosochate drzewo splatające konary nad naszymi głowami. Czyż nie tej właś
nie kontynuacji, tej tożsamości lasu, korzeni, pni i gałęzi szukaliśmy na wy
stawie „Polaków portret własny"? 

Ale wracajmy do naszych baronów - jak mawiał sędzia do adwokata 
Pathelina - czyli do scenografii „Uciech". Na koniec chcę przedstawić wy-
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jątek z listu Kazimierza Dejmka, otrzymanego w trakcie pracy nad dekoracja
mi {niech mi będzie wybaczone, że zdradzam korespondencję służbową): 

„Całe przedstawienie - a więc i dekoracja - musi być „na temat", razo
we, i konopne, i miodne, nie powinno zatrącać o persyflaże, „stylizacje" 
z jednej strony, z drugiej - nie powinno podrabiać domniemanego „stylu"; 
w swoim własnym obrębie i w swojej istocie powinno być stylem, co wyklu
cza z góry naszą wyższość, nasze natrząsanie się czy ironizowanie z mate
riału, postaci, ich przygód. „Jakiegoś mnie, Panie Boże, stworzył - takiego 
mnie masz" tok powinno tu być i z nami, a więc - żadnej „uczoności", żad
nego „dystansu", żadnych komentarzy, żadnych figlów i „bengalskich ogni", 
jak mawiał Stopka. I skoro już przy Nim jesteśmy: ukuliśmy w pracy nad 
„Żywotem Józefa" taką dla siebie formułę: iż nasze przedstawienie powinno 
być próbą materializacji naszego marzenia o starym polskim teatrze. Ta for-
muła może się przydać i dla „Uciech ... " , 

Zacytowany tu fragment najtrafniej wyjaśnia inspiracje i określa rygory, 
którym poddana jest scenografia spektaklu „Udechy staropolskie". Opowie
działem o niej od strony kulis. 

W PROGRAMIE GRAFIKA STAROPOLSKA 

SEZON 1981-1982 

WYDAWNICTWO TEATRU POLSKIEGO 

Cena 10 zł 

DSP. Zorn. 66'22./A0/81. L-70. 15 z. 

E 
O.i...„ . 

Jan Polewka 

Kasy czynne w godz. 10-14 i 15-do rozpoczęcia przedstawienia, w ponie-
działek w godz. 15-18. 

Biuro Obsługi Widzów Krakowskie Pnedmieście 6, tel. 26-61-64. Przedsprze
daż prowadzą także kasy SPATiF-ZASP (Al. Jerozolimskie 25, tel. 21-94-54, 
w godz. 9,30-14,00, 14,30-17,30, w piątki do godz. 17,00) i loasy „Syrena" 
(ul. Krucza 16/22, tel. 25-72-01 w. 15, w godz. 11-17, prócz wolnych sobót). 
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