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„Uczucie ma wzrok dalekobieżny. Ogarnia całość życia. 
Wie, że kiedyś tam dopiero, u kresu wędrówki, w retro
spektywnym spojrzeniu na własny los, sądzimy , kto był 
szczytowym punktem naszego łańcucha sentymentów, 
lub też, kto najmocniejszą falą, najgłębszą wywarł erozję 
w młodości naszej." 

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska 

SAMOZWANIEC 

HOTEL 
„BELLE-VUE" 

Judyta 

komediomakabra w 3 aktach 
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* * * 
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* * * 
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MAGDALENA SAMOZWANIEC 
(1899 - 1972) 

Córka Wojciecha i wnuczka Juliusza Kossaków, zna
nych malarzy, siostra Marii Pawlikowskiej-Jasnorzew
skiej, wybitnej poetki okresu międzywojennego. 

W 1922 roku wydała Na ustach grzechu głośną do dziś 
parodię Trędowatej, co umiejscowiło jej twórczość na 
stałe na polu satyry. Uchodziła za mistrzynię parodii, 
żartu literackiego. Pisała felietony, recenzje, fraszki, sa
tyry, powieści satyryczne, sztuki teatralne, utwory dla 
dzieci i młodzieży. 

Wielkie uznanie i wielką poczytność zdobyły sobie tomy 
jej wspomnień Maria i Magdalena oraz Zalotnica nie
bieska, w których przedstawia swą artystyczną rodzinę 
i kreśli biografię wybitnej siostry-poetki. 

MAGDALENA SAMOZWANIEC 
WE WSPOMNIENIACH 

własnych: 

Co dzień do kolacji Madzia przynosiła nowy rozdział 
swojej powieści Na ustach grzechu i cała rodzina, zaśmie
wając się, dodawała jeszcze jakiś dowcip, jakieś zabawne 
powiedzonko( ... ). 

Wszyscy wspólnie zastanawiali się, jaki Madzia ma 
przyjąć pseudonim, bo przecież do tego literackiego figla 
nie mogła użyć nazwiska panieńskiego, eksploatowanego 
już przez jej kuzynkę, Zofię Kossak-Szczucką, ani też 
nazwiska swojego męża, przyszłego dyplomaty. 

- Może Star - rzekła głupio Madzia - niby że skrót 
od nazwiska Starzewska. 

- Jaki ty tam Star - wzruszyła ramionami Lilka. -
Gwiazdą jej się być zachciewa ... 

- No to może Gaweł Jaśko - niby od Pawła Staśki 
(ówczesny głośny autor łzawych romansów - przyd. red.), 
któremu też zadedykuję tę książeczkę - rzekła po na
myśle Madzia. 

- Och jak już ona coś wymyśli!. .. 
- Wiecie co - odezwał się milczący dotąd Pawlikow-

ski, znany ze swego doskonałego dowcipu i bystrości 
umysłu - a gdyby tak Samozwaniec! 
- Cóż to znowu za pomysł!? - zdziwiła się Magdalena. 

- Och, jakaż ty Madziusia tępa! - wykrzyknęła star-
sza siostra. -- Naturalnie! Car Samozwaniec i Maryna 
Mniszech ... genialne! 

Reszta towarzystwa przyklasnęła temu pomysłowi i od 
tej chwili Magdalena Kossak-Starzewska przekształciła 
się w Magdalenę Samozwaniec. 



i innych: 

MAJA BEREZOWSKA: 

Zobaczyłam ją nie pierwszy, ale jeden z pierwszych 
razów, a było to w kawiarni IPS-u otoczoną obwarzan
kiem ślicznych chłopców. Tak pół leżąc, pół siedząc, jed
nym łokciem opierała się o Lesia Brezę, a reszta tego 
zgrabnego ślicznego ciałka była rozparcelowana między 
innych. 

Magdalena Samozwaniec. Zdjęcie 
z roku 1933 

KAROL ESTREICHER: 

Wyglądało to bardzo 
pięknie i bardzo niewin
nie. Proporcje były tak 
uwidocznione, że tylko ma
lować. Wszyscy podziwiali 
śliczne nóżki w cieniutkich 
pończoszkach, zawsze obu
te w najpiękniejsze panto
felki ze skóry jakiegoś 
węża. 

Boże - pomyślałam so
bie - jaka szczęśliwa ko
bieta, tylu ma ładnych 
chłopców, i to wpatrzo
nych w nią z życzliwością 
wielką. 

W Polsce przedwojennej, za życia ojca i siostry, żyła 
przytłumiona ich wielkością. Świat jaki widziała w kary
katurze, nie pozwalał wówczas, aby go opisać, a tym bar
dziej wyśmiać. Dopiero katastrofa drugiej wojny pozwo
liła na opisanie i własnego gniazda, i znajomych, i oby
czajów. Te ostatnie opisywała z humorem, satyrą, ale 
i prawdziwie. Opis pałacu hr. Potockich, dyplomatycz
nych minoderii i snobizmów, po pierwszej wojnie świa
towej, podpatrywanie szczegółów stroju, niezwykła pa
mięć drobiazgów, jest u Samozwaniec większa niż u in-

nych autorów. Te talenty rozwinęła w drugiej połowie 
życia, wtedy gdy spotrzegła, że świat, w którym żyła, 
bezpowrotnie się oddalił. 

WOJCIECH NATANSON: 

Miłość do siostry, pietyzm wobec pamięci Pawlikow
skiej, przenikliwe rozumienie jej poezji (mimo różnic w 
temperamentach i poetyce) sprawiały, że po przedwcze
snej śmierci Lilki Magdalena Samozwaniec tak wiele 
poświęciła energii i pracy, by dzieło Pawlikowskiej upow
szechnić i utrwalić. O wystawienie jej sztuk starała się 
goręcej i wytrwalej niż o własne. O publikowanie i udo-· 
stępnienie jej dorobku - jeszcze goręcej. W Marii i Mag
dalenie sprawy Marii z Kossaków Pawlikowskiej zajmu
ją pierwsze miejsce. Już po śmierci Magdaleny Samozwa
niec ukazała się obszerna biografia siostrze poświęcona -
Zalotnica niebieska. 

ANDRZEJ ŁAPICK.I: 

„Stańczyk" był kabaretem elitarnym i popularnym, 
a jednocześnie efemerydą, która znikła po kilku miesią
cach. Może dlatego, że czasy dla kabaretu tego typu nie 
były zbyt łaskawe (rok 1954 - przyp. red.). 

Magdalena Samozwaniec należała do osób zawsze okla
skiwanych. Miała swoją niezawodną publiczność, z którą 
momentalnie nawiązywała kontakt; miała tekst dobrze 
przygotowany, ale zwykle trochę improwizowała, zmie
niała, wzbogacała ... 

Madzia stale kojarzyła mi się z suknią z lamy; w niej 
występowała w „Stańczyku". My wszyscy poza nią wy
glądaliśmy dość zwyczajnie. Półwieczorowo co prawda, 
ale jakoś szaro. 

No, a pani Magdalena ... Pani Magdalena była zupełnie 
z innej epoki, w czymś tak obcisłym, śliskim, wężowym ... 
Bardzo zgrabna, bardzo umalowana, i bardzo wytworna. 
W tej swojej długiej sukni i z tym swoim francuskim „r". 

Madzia ... , zawsze „na tak", zawsze uśmiechnięta, ży
czliwa. Wiecznie młoda mimo dojrzałych już lat. I to 
właśnie było u niej takie wdzięczne, dziewczęce ... 
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Waldemar powstał, podszedł krok naprzód 
i oparty o konsolę kominka, z dreszczem w ży
łach przepalał Stefcię gorejącymi oczyma. 

- Co za temperament, jaki zapał! - myślał, 
widząc ruch jej palców i ognie na twarzy. 

Olbrzymia siła namiętności, jakiej dawno już 
nie doznawał, pchała go do niej. Uczuł, że po-
żąda tej dziewczyny, że ona przepala mu krew, 
szarpie nerwy. 

- Ogień, ogień - mruczał przez ściśnięte 
zęby. I skurcz szalonej, namiętnej fali ściągnął 
jego brwi, poruszył nozdrza, drżał na ustach. 
Miał wygląd orła gotowego do zadania ciosu„. 

Nagły prąd pchnął go naprzód. 

Stefcia rzucała na klawisze ostatnie akordy 
marsza. Ordynat rozgorączkowany stanął tuż za 
nią, pochylił się. Ostatnią siłą woli panował nad 
sobą, by nie porwać jej w ramiona. Czuł roz
kosz, lecz i dziwną niemożebność tego czynu. 
Szatan namiętności zapalał go, a biały czysty 
duch owiewał Stefcię iluzją, jakiej nawet jego 
demon rozedrzeć nie śmiał. 

Waldemar walczył... Płomienie buchały mu 
na twarz, oczy gorzały piekłem pożądania. Nie 
zdołał wytrwać, pochylił głowę niżej, oddech je
go palący, przepojony ogniem wewnętrznym 

sparzył Stefci szyję, jej ramiona były o włos od 
jego ramion. Dziewczyna drgnęła, odwróciła 
głowę, jej oczy ogromne, tęskne, spojrzały na 
Waldemara zdumione. Patrzyli na siebie. Stefcia 
blada z dreszczem przestrachu zerwała się z 
krzesła. 
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- Puść pan! - szepnęło dziewczę, blade jak 
martwica, przyciskając się mocniej do jego sil
nego ramienia mężczyzny. 

- Nie! Nie puszczę, jedyna! - zamamrotał 
ciepłym tonem Zenon. - Oto teraz zawiedzie
my taniec szalony, całkiem nagiego piękna ... 
Ogień i lilia - dodał kusząco. 

Nie wiedziała, jak i kiedy znaleźli się wśród 
szalonego tańca w oranżerii, gdzie od przepy
sznych wschodnich palm, rododendronów, ptero
daktylów, cynegali i apokaliptusów trzęsła się 
dosłownie cała oszklona sala. Steńka w życiu 
swym nie widziała takich kosztowności flory. 
Toteż cała jeszcze pod wrażeniem cudownego 
zakątka, padła zmęczona nieco upajającym wal
cem Straussowskim, na poręcz kryształowego 
krzesełka w formie wazy greckiej, które ozda
biało to bukoliczne atrium. 

Wtem nagle jakaś żelazna obręcz, niby wąż 
boa, mieszkaniec Północnej Afryki, który może 
spadł z daktylowej palmy, objął ją wokoło ... 
Było to ramię Zenona, który klęczał jak martwy 
u jej stóp, szepcząc pokłony i słowa zachwytu. 

Usta mi zaschły, jedyna - poprosił, patrząc 
jej w oczy z ufnością ... 

Steńka nie broniła się , przymknęła z lekka 
powieki i nagle poczuła , jak wielki żar i ulga 
wpłynęły je j do serca, a na ustach jej, niby dzi
ki tygrys na piaszczystych pustyniach Sahary, 
usiadły palące się wargi Zenona. 
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Jerzy Sopoćko 

Notatki z prób 

Kilka dni temu rozpoczęliśmy próby. Jest połowa paździer
nika 1982 roku. Bardzo ważne są okoliczności, w których pra
cujemy, to co się dzieje dokoła, czym jest:śmy za~bsorbowani, 
o czym rozmawiamy, jakie anegdoty sobie opowiadamy. , C~
dzienność przenika nasze „artystyczne" działania szc;z~golme 
sil.nie, gdy sytuacja w kraju jest napięta i równoczesme r~z
wichrzona. Ludzie są podzieleni konfliktami. W t~~trze. takz: . 
A może podziały wśród twórców są jaskrawsze, mz w mnyc.n 
środowiskach? Bywa czasem i tak, że przerywamy nasze słuz
bowe zajęcia, aby w dżentelmeńskiej formie skakać ~obie do 
oczu. Jest to zjawisko naturalne i chyba nawet opt~mistyc~ne, 
bo nie musimy udawać jednomyślności. Czy w takich okohcz: 
nościach przygotowywanie przedstawienia, które ma w zbudzac 
śmiech jest możliwe i potrzebne? 

z komedią zawsze jest największy kłopot. Czyhają tutaj zu
pełnie nieśmieszne niebezpieczeństwa. 

Krytyka odnosi się do komedii szczególnie lekce~ażąco ~ub 
surowo. Recenzenci starają się popisać własnym, świetnym ich 
zdaniem dowcipem. Nawet Antoni Słonimski, który sar:i pisał 
komedie nie mógł tego darować innym. Ten subtelny i ob~a
rzony p~czuciem humoru poeta i kom~diopisa:~, trac_ił dow~ip, 
gdy pisał o komedii francuskiego pisarza, iz. napisana Je~t 
„z lekkością i błyskotliwością, jaką odznacza się stary ~oci:il~ 
wyrzucony na śmietnisko. Lekkie to, ma połysk, ale usiedziec 
już na tym nie sposób." 

Szeroko znana jest opinia, że jesteśmy narodem obdarzonyz:i 
wyjątkowym poczuciem humoru. W i:iaj.cięższych chwilach hi
storii dowcip ułatwiał nam przetrwanie i podtrzymywał na du
chu. Byliśmy i jesteśmy odważni. Równocześnie stworzy.liśmy 
sami najdłuższą na świecie listę tematów zakazanych. Nie ma 
przecież tematu, który by nikogo nie dotknął. 

A nasza opozycja polityczna, czyż nie jest nadęta, ponura 
i śmiertelnie poważna? 

Wszelki dowcip, mniejszej lub większej formy oparty jest 
na racjonalistycznym podłożu i precyzyjnej logice. Nienawidzi
my tych, którzy mają prawidłowo ułożone klepki w głowie . 
Może t u tkwi przyczyna naszej melancholii. Dozwolony jest 
najwyżej dowcip „ciepły", delikatny, nieszargający świętości. 
Wymyślono nawet model dowcipu nieśmiesznego. 

Magdalena Samozwaniec nie miała łatwego życia jako kome
diopisarka. Obrzucano j ą inwektywami. Premiera jej pierwszej 
komedii Malowanej żony w 1924 roku stała się okazja do nie
wyszukanych ataków na młodą autorkę . Tylko Jan Lechoń 
odważył się mieć inne zdanie: „Malowana żona Magdaleny Sa
mozwaniec tak samo nie należy do oficjalnej literatury i pra
wdziwego teatru, jak nie jest żadną satyrą na Mniszkównę i jej 
powieść - „Na ustach grzechu". Kto w tych pełnych inteligencji 
bredniach szuka czegoś więcej oprócz dziecinnej zabawy, inte
lektualnego cyrku, ten będzie krzywdził autorkę i tak ośmiesza.ł 
się niewczesną powagą, jak ci wszyscy warszawscy recenzenci, 
którzy dali pani Samozwaniec przy okazji jej premiery lekcj ę 
nie tylko wszelkiej sztuki, ale nawet moralności. Moralności jest 
w Malowanej żonie oczywiście tyle samo akurat, ile w filmach 
Chaplina." 

Do dnia premiery pozostało jeszcze trochę czasu. Reżyser 
nie powinien pisać drobiazgowo o swoich zamierzeniach. J'!ie 
oznacza to, że ich nie ma. Bez ustalonego tematu przedstawie
nia nie można rozpoczynać prób. 

Grupa osób nie ma odwagi, aby realnie ocenić swoją życiową 
sytuację . Tematem tej makabrycznej komedii jest strach. 

Należy odpowiedzieć na pytanie początkowe, o sens naszych 
działań. Co chcemy zaproponować naszym widzom? 

W przygotowywanej komedii znajduje się następujący frag
ment: 

JUDYTA: 

ERYK: 

Pon jest obrzydliwie cyniczny. 

Nie wiem, co to oznacza . Prawdopodobnie inteligencję, 
dowcip i pewną ilość przeżyć ... 

Może uda nam się dostarczyć widowni pewną ilość przeżyć, 
inteligentną zabawę i dowcip. 

Czyżby były to dzisiaj sprawy dawno zapomniane i trudno 
dostępne , lub wręcz nieosiągalne? 



Piosenka Eryka 

muzyka: słowa: 

Ryszard Knieć Gracjana Miller-Zielińska 

Różnie ludziom układa się życie ... 
Jeden szczęście ma, drugi nie, 
Temu wiedzie się wprost znakomicie, 
A tamtemu wszystko się rwie, 
ów ma coraz więcej pieniędzy„. 

A ja
Trudno, 
Ja mam tylko 
Moją dziwną tęsknotę, 
Taką swojską tęsknotę, 
- Nic więcej„. 

Mają zamki, pałace wspaniale 
Lub domki w różach i pnączach, 
Zwykłe chaty, tam gdzie u pou;ały 
Schną zioła słońcem pachnące 
I pająk siw:{ snuje przędzę.„. 

A.ja
Trudno, 
Ja mam tylko 
Moją dziwną tęsknotę, 
Taką swojską tęsknotę, 
- Nic więcej„. 

Można księżyc opiewać i slońce 
I urok ziemi i nieba, 
Smak miłości i mleko gorące 
I miód razowego chleba„. 
Łzy i rado .§ć, blaski i nędze -

Aja -
Trudno, 
Ja mam iylko 
Mo.ją dziwną tęsknotę, 
Taką swo}skq tęsknotę, 
- Nic więcej„. 

O Hotelu „Belle-Yue" 

30.V.1958 odbyła się premiera Hotelu "Belle -Vue" w 
warszawskim Teatrze Ludowym. Reżyserował Artur 
Kwiatkowski, scenografia była dziełem Marcina Stańcza
ka. Spektakl cieszył się dużym powodzeniem, zagrano go 
250 razy. Od tego czasu komedia Magdaleny Samozwa
niec nie była często wystawiana. Obecnie sięgnął po nią 
Teatr Ziemi Pomorskiej. Wróćmy jednak do roku 1958. 
Oto kilka opinii wybranych z ówczesnych recenzji: 

„Nie trzeba wiele trudu by odkryć, że chrzestnymi ro
dzicami tej sztuki są Agata Christie, Simenon, Fernandel 
ze swoją Czerwoną Oberżą, słowem cała plejada tych 
przyjemnych autorów i aktorów, którzy umilają chwile 
odpoczynku spracowanym, skłopotanym i spragnionym 
odprężenia ludziom." 

Karolina Beylin 

Express Wieczorny 

„Jest to żart sceniczny, rozbudowany na trzy akty ( ... ). 
Komedyjka jest zręcznie napisana, nie ma pretensji histo ·
rycznych, czy historiozoficznych, chwilami ma się wraże
nie, że również i autorka uważa ją za bardzo zabawną. 
Gwoździem przedstawienia nie jest jednak ani tekst, ani 
bardzo na ogół dobre, sprawne wykonanie. Warszawiacy 
( ... ) mają okazję podziwiania olśniewającej, kolorowe.i 
rewii mód kobiecych. Gorzej to wygląda u mężczyzn, 
zwłaszcza jeśli chodzi o nogawki spodni i obuwie. Strona 
plastyczna widowiska trwającego półtorej godziny, nie 
gorsza od toaletowej. Nic dziwnego, że i na Hotel "Belle
-Vue" ludzie walą drzwiami i oknami". 

Jacek Friihling 

Polityka 



Na zdjęciu: Magdalena Samozwaniec z zespołem aktorskim po pre
mierze; od lewej: T. Bogucki (O'Key), L . Łączyńska (Judyta), A. Kwiat
kowski (Dyrektor), H. Bielska (Margot), J. Nowicki (Port ier), J . Marso 
(Gloria ), autorka, W. Radziejewski (Kelner). 

„Zaletą dowcipu jest zwięzłość. Magdalena Samozwa
niec jest rozczulająco zwięzła, nie wkłada też żadnej ma
ski, nie kokietuje, opowiada po prostu co ma do powie
dz-enia i dlatego nie nudzi. Dopiero gdy w trzecim akcie 
zaczyna tłumaczyć i wyjaśniać, znak to końca wizyty i od
chodzimy do szatni". 

Jaszcz 

Try buna Ludu 

W programie wykorzystano fragmenty następujących tekstów: 
M. Samozwaniec Maria i Magdalena. Wyd. VII. Kraków 1978 
M. Samozwaniec Na ustach grzechu. Wyd. III. Warszawa 1979 
O Magdalenie Samozwaniec. Wspomnienia. Pod redakcją Gra
cjany Miller-Zielińskiej. Kraków 1979. 

Redakcja programu: Zenon Butkiewicz 
Wydawca: Teatr Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu. 
Druk: ZGT-3 - 2489 - 8.11.82 - 700 - C-14 - Teatr 

Sekretarz literacki Zenon Butkiewicz 
Koordynator pracy artystycznej Katarzyna Pyś 

Dział techniczny 

Kierownik Piotr Umiński 

kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej : Gabriela Olszewska 
krawieckiej męskiej: Marian Kozłowski 
fryzjerskiej: Elżbieta Nitkowska 
stolarskiej: Władysław Barwik 
malarskiej: Józef Zamyślewski 
rekwizytorskiej: Henryk Thom 
szewskiej: Jan Brodowski 
główny elektryk: Tadeusz Sziming 

Kierownik administracyjno-gospodarczy 

Julian Brac 

Kierownik działu organizacji widowni 

Romuald Buczkowski 

Kasa teatru czynna codziennie od godz. 10.00 do 12.00 oraz 
w dniu przedstawienia od 17.00 do 19.00 (tel. 234-76) . Organiza
cja widowni przy jmuje zamówienia na bilety codziennie od 
godz. 8.00 do 15 .00 (tel. 234-77, 78). 



Cena 20 zł. 

~. ~ grudz1qdZff 

Sezon 1982/83 




