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Idźmy jednak dalej. Tekst dramatu przetłumaczono na język 
polski w roku 1962 i już wtedy trzy teatry wystąpiły z jego insceni
;zacjami. W 1968 roku swoją premierę sztuki Morrisa przygotował 
Teatr Telewizji - w dobrej obsadzie, z Kazimierzem Opalińskim 
w głównej roli. Jest więc zapewne i recenzja prasowa. Rzeczywiście 
- . tylko że nie ma w niej ani słowa o autorze sztuki, tak samo jak 
w innych publikacjach na temat „Drewnianego talerza". No cóż, 
widocznie Edmund Morris jest pisarzem podrzędnym bardziej, niż 
skłonni byliśmy przypuszczać na początku. 

Pora więc sięgnąć po książki. Najpierw „Mały słownik pisarzy 
angielskich i amerykańskich" pod red. Stanisława Helsztyńskiego. 
Rzut oka: Marlowe, Milton, Moore ... jest - Morris. Ale William -
Anglik z X IX stulecia. Może więc w tomie „Historia literatury Stanów 
Zjednoczonych w zarysie. Wiek XX." (wyd. 1981)? Również nie. 
Morris, który tu figuruje, ma na imię Wright i pisze tylko powieści. 
A w amerykańskim tysiącstronicowym leksykonie „American litera
ture. A complet history"? To samo. Jest Morris, ale George Pope -
poeta i dziennikarz z I połowy XIX wieku. 

Cóż więc, u licha? Czyżby grano w Polsce od dwudziestu lat 
sztukę - owoc radosnej twórczości jakiegoś plagiatora albo innego 
hochsztaplera? 

Jest to wątpliwość, którą trzeba zgasić u źródeł - czyli u tłuma
czy. Jest ich dwoje: Andrzej Nowicki i Krystyna Tarnowska. 



- Muszę się przyznać - w głosie pana Andrzeja Nowickiego 
brzmi ton uprzejmej bezradności - że nic mi na ten temat nie 
wiadomo. Przypominam sobie wprawdzie, że ten problem towarzy
szył pracom nad przekładem „Drewnianego talerza", ale osobą 
kompetentną i najlepiej poinformowaną w tej sprawie jest z pewno
ścią pani Krystyna Tarnowska - inicjatorka przekładu. Ja współ
pracowałem z nią tylko w pracach ściśle translatorskich. 

Po nitce do kłębka - jesteśmy przed ostatnimi drzwiami. Pani 
Tarnowska jest w domu i za chwilę weźmie do ręki słuchawkę: 

- Muszę pana zmartwić, ale niestety nie odpowiem panu na 
pytanie, kto to jest Edmund Morris? Nie wiem nawet, czy taki ktoś 
w ogóle istnieje. Służę natomiast - jeśli to pana zainteresuje -
krótką anegdotą: 

Na początku lat sześćdziesiątych, nie pamiętam już dokładnie, 
w którym roku - sześćdziesiątym czy sześćdziesiątym pierwszym, 
mój przyjaciel, nieżyjący już dziś tłumacz i dziennikarz Jacek Fruhling, 
po powrocie z Wiednia zadzwonił do mnie i powiedział: widziałem 
na Praterze świetną sztukę niejakiego Morrisa. Postaraj się dotrzeć 
do amerykańskiego oryginału i przetłumacz go - sukces murowany! 

Posłuchałam tej rady i już wkrótce „AGTIL" nawiązał kontakt 
z agentem, który z chęcią sprzedał prawo do przekładu i wystawień, 
natomiast nawet w pół słowa nie zdradził się z informacją na temat 
autora tekstu. Próbowaliśmy jeszcze przez jakiś czas znaleźć inną 
drogę do wiadomości o Morrisie - niestety bez powodzenia. 
Odtąd, jak mi wiadomo, nic w tej sprawie się nie zmieniło. 

To wszystko! Nie jest pan zapewne usatysfakcjonowany ... 
- Chyba nie ... choć właściwiej byłoby powiedzieć - nie 

powinienem ... to znaczy, wie Pani, moim obowiązkiem ... 
A tak zupełnie prywatnie - czy nie wydaje się Państwu, że 

spotkanie z Anonimem - w dobie powodzi informacji - ma w sobie 
coś niepokojąco nęcącego? Jan Nowara 



Przeciw „teorii względności" 

Mów,i się, że „Drewniany talerz" to przede wszystkim wielka 
(jako szansa aktorska) rola starca - Lona. Przypomina się przy tym 
telewizyjną kreację Kazimierza Opalińskiego. Tak więc jubileusz 
Bronisława Kassowskiego był ważnym powodem wprowadzenia tej 
sztuki do naszego repertuaru. Gdyby jednak widzieć jej walory tylko 
w tej jednej roli, nie stanowiłoby to zachęcającej konstatacji. Oczy
wiście można sobie wyobrazić wielkie dramaty prowadzone przez 
jedną, wybijającą się postać bohatera. Ale sztuka, którą proponuje
my, nosi w sobie wyraźne posłania moralne, ma na pewno ambicje 
kształtowania naszych - odbiorców - charakterów, światopo
glądów, wyznawanych przez nas hierarchii wartości. Takie ambicje, 
jeśli nie mają się sprowadzać do taniego dydaktyzmu, wymagają 
prawdziwego ujawnienia dramatu: walki postaw, idei, życiowych 
(losowych) sytuacji. Potrzebna jest więc taka kreacja i innych postaci, 
by równie silnie „promieniowały" swoją wewnętrzną Prawdą. Oczy
wiście mowa tu o Prawdzie psychologicznej - nie o Racji moralnej. 
Racje nie są tlJ rozdzielone równomiernie. Czy będziemy - już po 
spektaklu - to wszystko rozsądzać? Na pewno wywołanie moralnej 
refleksji jest tu ważniejszym celem, niż smakowanie „czystych" 
walorów estetycznych. Ale czy aż rozsądzenie? obiektywne wskaza
nie „dobrych" i „złych" bohaterów? Żadna sztuka nie przepada za 
takimi podziałami. Wymagają one surowych, „żelaznych" kryteriów 
etycznych - a te zawsze kojarzą się z... nie- etycznym brakiem 
tolerancji, egotycznym brakiem zrozumienia drugiego człowieka. 

Nie udawajmy jednak, że wszystko da się zawiesić w jakiejś 
ogólnej moralnej „teorii względności". Na pewno w y s t ę p u j e 
w tej sztuce Zło, choć nie jest upostaciowane w jednym bohaterze, 

• 

w jednej alegorii. Pojawia się raczej w ś ród nich, otacza ich, 
decyduje o nieskuteczności ich walki o szczęście. Wszystko wskazuje 
na fo, że ta walka oparta jest nie tyle na b ł ę d n e j, co raczej 
na złej analizie własnych losów. 

Najprościej mówi się, iż nie można osiągnąć szczęścia krzywdząc 
innego człowieka. Formule tej brak jest jednak dydaktycznej sku
teczności, brak wskazówki dla tych spośród nas, którzy nie dojrzeli 
do altruizmu. Im trzeba wskazać, co tracą, a nie tylko, czego nie 
zyskują. Autor „Drewnianego talerza" takiej wskazówki udziela. 
Jej odczytanie będzie na pewno w każdym z nas nieco inne, indy
widualne, będzie też wymagało samej „umiejętności czytania": 
więc predyspozycji, która czasem bywa określana jako etyczna 
wrażliwość. Nam pozostaje tylko zwierzyć się, jak sami próbujemy 
sobie określić to, co t r a c ą bohaterowie dramatu, pozbywając się 
Lona. Otóż sądzimy, że tracą coś z siebie. Nie biorą pod uwagę 
prawdy, iż - być może - jesteśmy o tyle, o ile „zderzamy się", 
„walczymy" ze światem -. z innymi ludźmi. 

Jeśli mamy gdzieś szukać wartości najtrudniej poddających się 
sceptycznym „względnościom", to może właśnie w poczuciu własnej 
tożsamości. W tym poczuciu na pewno jesteśmy zależni od innych -
im oni są silniejsi, w swoim „ja" wyraźniejsi, tym lepiej, tym 
więcej przy nich mamy siebie. Na stronie 27 egzemplarza sztuki 
czytamy kwestię Klary, skierowaną do córki: „Chcę tylko, żebyś 
żyła dla siebie„. żeby każda minuta życia należała do ciebie„ .". 
Na stronie 87 są już pierwsze efekty takiego sposobu na szczęście: 
„Już nie mam siły więcej walczyć. Dziś po raz ostatni. Wypowie
działam wszystko. Czuję się teraz p u s t a". 

Jan Feusette 
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Pół wieku na scenie! 

Wspaniały jubileusz - pięćdziesięciolecie pracy scenicznej -
święci tegorocznej jesieni pan Bronisław Kassowski, a wraz z nim 
zespół opolskiego teatru, z którym dostojny jubilat związał swoje 
losy w 1965 roku. Wtedy to publiczność zasiadająca w Teatrze Ziemi 
Opolskiej zobaczyła go po raz pierwszy i odtąd mogła go już 
oglądać nieprzerwanie na deskach tego teatru - od 1975 roku 
Teatru im. J. Kochanowskiego - do dziś. 

Siedemnaście lat pracy na opolskich scenach - to najdłuższy 
epizod w karierze artystycznej Bronisława Kassowskiego. 

Urodził się 16.11.1909 roku w Miłosławiu (pow. Września). 
W latach 1928-1932 studiował w poznańskiej szkole teatralnej 
pod kierunkiem znakomitej aktorki Stanisławy Wysockiej - jako jej 
ostatni uczeń. W ramach egzaminu dyplomowego opracował role: 
Nika w „Marii Stuart" J. Słowackiego i Franka w „Przeprowadzce" 
H. Roztworowskiego. Ukończył szkołę jako najmłodszy absolwent 
i już w roku 1932 zadebiutował w Teatrze Polskim w Poznaniu rolą 
Andrusa w „Królowej przedmieścia'.' Krumłowskiego. 

Droga na opolskie sceny wiodła Bronisława Kassowskiego przez 
teatry - w Poznaniu, Warszawie, Łucku, Katowicach, Bydgoszczy, 
Krakowie, Bielsku- Białej, Gdańsku, Szczecinie, Rzeszowie, Białym
stoku i Gorzowie Wielkopolskim. 

W tym okresie zaprezentował publiczności wiele interesujących 
ról - m.in.: Papkina w „Zemście" A. Fredry, Księdza Piotra 
w „Dziadach" A. Mickiewicza, Pastora w „Kandydzie" G. Shaw'a, 
Rejenta w „Panu Damazym" Blizińskiego, Kordiana w „Kordianie" 
J. Słowackiego, Króla w „Cydzie" P. Corneille' a oraz - Pana 
Jourdain w ,,Mieszczaninie szlachcicem", Harpagona w „Skąpcu" 
i Tartuffe' a w „Swiętoszku" - Moliera. 

W bogatym dorobku scenicznym Bronisława Kassowskiego, na 
który obok pracy aktorskiej składa się równie"i jego działalność 
reżyserska, powtarzają się te same tytuły sztuk, w których z biegiem 
lat pan Bronisław grał coraz to inne postacie: w „Mazepie" był 
bohaterem tytułowym - potem Królem, w „Slubach panieńskich" 
wystąpił kolejno w trzech rolach - jako Gustaw, Albin i Radost, 
w „ Weselu Figara" kreował Figara, hrabiego Almavivę oraz Antonia. 

Od roku 1965 Bronisław Kassowski jest „naszym" aktorem. 
Opolska publiczność oglądała go w szeregu bardzo ciekawych 
i zróżnicowanych kreacji aktorskich, między którymi były role: Cezara 
w „Kleopatrze" Morstina, Hrabiego w „Derbach w pałacu" Abra-

mowa, Mateusza w „Ani z Zielonego Wzgórza" wg Monłgomerego 
(w jego reżyserii), Prezydenta w „Intrydze i miłości" Schillera, 
Szambelana w „Panu Jowialskim" Fredry (w jego reżyserii), Seweryna 
Baryki w „Przedwiośniu" Żeromskiego, Króla w „ Iwonie Księżniczce 
Burgunda" Gombrowicza, Tarabuka w „Snach Sindbada Żeglarza" 
wg Leśmiana oraz Stefana w „Burzy" Szekspira, którą to rolą uczcił 
Bronisław Kassowski 45- lecie pracy na scenie. 

W ciągu ostatnich kilku lat bogata galeria ról scenicznych 
Kassowskiego wzbogaciła się o kilkanaście nowych kreacji, a wśród 
nich o role: Kierdeliona w „Janie Macieju Karolu Wścieklicy" 
Witkacego, Dziadka w „Białym małżeństwie" Różewicza, Juklego 
w „Sędziach" Wyspiańskiego oraz Starca w „Szczęśliwym wy
darzeniu" Mrożka. 

We wszystkich swoich kreacjach troszczył się zawsze Kassowski 
- i tak jest również dzisiaj - przede wszystkim o rysunek psycho
logiczny, poprzedzony wnikliwą analizą postaci oraz miejsca, jakie 
zajmuje ona w świecie dramatu. W budowaniu ról korzystał przy tym 
najczęściej z realistycznych środków wyrazu artystycznego, które 
są mu najbliższe. Nie brakuje wszakże wśród jego kreacji postaci 
z innego świata teatralnego - świata sztucznej konwencji, skrótu, 
daleko posuniętej umowności. Kassowski potrafił się w łych rolach 
również znakomicie odnaleźć, dowodząc w ten sposób wszech
stronności i bogactwa swojego warsztatu aktorskiego. 

Jubileuszowa rola Lona Dennisona w „Drewnianym talerzu" 
Edmunda Morrisa stanowi 238 kreację aktorską pana Bronisława. 



Mazepa w „Mazepie" 
J. Słowackiego 

Teatr Polski w Bydgoszczy 
sez. 1945 / 46 

Gustaw w „Slubach panieńskich" 
A. Fredry 

Teatr Polski w Bydgoszczy 
1946 r. 

Pastor w „Kandydzie" G . B. Shaw'a 
Teatr Ziemi Rzeszowskiej 

1956 r . 

Papkin w „Zemście" A . Fredry 
Teatr Ziemi Pomorskiej w Bydgoszczy 

sez. 1951 / 52 

Król w „Cydzie" St. Wyspiańskiego 
Teatr im. Al. Węgierki w Białymstok u 

1959 r. 

Domingo w „Don Carlosie" 
Teatry Dramatyczne w Szczecinie 

sez. 1953/ 54 



Wiersza poszukaj w sobie 

- Panie Bronisławie, czy mógłby Pan odszukać w pamięci 
zdarzenia, postaci - najważniejsze w Pana karierze artystycznej, 
takie, które wpłynęły najbardziej na Pana widzenie sztuki, aktorstwa? 

- Kochany, chcesz, żebym ja - tak w jednej chwili, jednym 
spojrzeniem - ogarnął te wszystkie lata? Wiesz, ile to jest pięć
dziesiąt lat na scenie? 

Dlaczego wstąpiłem do szkoły teatralnej? Proszę bardzo, od
powiadam. Kiedy miałem piętnaście, może szesnaście lat - w Po
znaniu, w Operze - zobaczyłem „Dziady". To było dla mnie wielkie 
przeżycie, największe w życiu. Krótko po tym zobaczyłem na scenie 
Juliusza Osterwę w „Orlątku". Wtedy właśnie postanowiłem, że 
wstąpię do szkoły dramatycznej. 

Szkoła nauczyła mnie kilku ważnych rzeczy. Przede wszystkim 
wielkiego szacunku dla sztuki teatralnej, która była wtedy otaczana 
prawdziwym kultem. Pokory wobec teatru. Dalej zaś - cierpliwej, 
żmudnej pracy nad doskonaleniem umiejętności aktorskich, a także 
szacunku dla pracy - swojej i cudzej. 

Młody aktor w tych latach na dużą rolę musiał czekać, długo 
czekać. Grał epizody, epizodziki, a szanse na poważną rolę miał 
tylko wtedy, kiedy się rozwijał. 

Czy to było sprawiedliwe? Mój drogi, jak szewc uczy się robić 
buty, to musi zaczynać od ćwieka, a nie od cholewek. Czy nie tak? 

- Jaką wartość w rzemiośle aktora ceni Pan najwyżej? 
- Dążenie do absolutnej prostoty, do prawdy. Oczywiście 

między prostotą życiową a sceniczną jest wielka różnica. Chodzi 
o to, żeby wszystko, co się przekazuje przez rampę, miało - że tak 
powiem - całkowite pokrycie. Jak się tego uczyłem? Opowiem 
anegdotę. 

Na pierwszym roku, na którychś zajęciach u Wysockiej, wszyscy 
musieliśmy mówić - jeden po drugim - ten sam wierszyk. Nie 
pamiętam już dokładnie, jaki. Była w nim w każdym razie mowa 
o jakiejś łące i o krowie. Chodziło o wyławianie wszystkich błędów 
w recytacji. W końcu ja też stanąłem na podeście, pełen strachu, 
bo Wysocka - choć kobieta o gołębim sercu - na zewnątrz była 
szorstka i surowa. No i mówię ten wierszyk, a ona w pewnym 
momencie przerywa mi słowami: proszę Pana, Pan tak długo będzie 
mówił ten wiersz źle, dopóki Pan nie zobaczy tej krowy. A ja w swojej 
naiwności odpowiadam: Jak ja mogę zobaczyć krowę, kiedy widzę 
Panią Dyrektor? 

Wtedy właśnie zrozumiałem, że wiersz trzeba „znaleźć" 
w środku, w uczuciach, w wyobraźni. Dopiero wtedy nadaje się 
do wypowiedzenia. Była to kolejna nauka wyniesiona ze szkoły 
Wysockiej. 

- Występując na teatralnej scenie przez tak długi czas, bądż 
co bądź - pół wieku!, miał Pan okazję obserwować wiele zmian 
zachodzących w tej sztuce, jej ewolucję, a także różne „rewolucje", 
eksperymenty. Jak je Pan przyjmował? 

- Najpierw może powiem, że osobiście wolę repertuar kla
syczny, który stwarza aktorowi większe możliwości. Prawie wszystkie 
sztuki pisane dzisiaj, jeśli je dobrze „ścisnąć", „przeciekają" przez 
palce, nic z nich nie zostaje. Nie pisze się dziś po prostu dobrych 
sztuk dla aktora. Za wyjątkiem tego, co wychodzi sp'od pióra Mrożka, 
inne dobre sztuki napisane współcześnie można policzyć na palcach, 
chyba jednej ręki. • 

A co do dobrej awangardy - Witkacego, Gombrowicza -
kiedyś, tułaj w Opolu, grałem Ojca w „Bezimiennym dziele". Przy~ 
jechali wtedy akurat do teatru studenci krakowskiej szkoły teatralnej. 
W czasie spotkania po spektaklu zapytali mnie: Proszę Pana, jak to 
jest możliwe, że starszy człowiek, aktor starszego pokolenia, umie 
grać Witkacego? 

Odpowiedziałem wtedy bardzo krótko: trzeba być aktorem. 
Bo - mój drogi - cokolwiek by się nie grało, najistotniejsza 
w teatrze jest prawda, umiejętność wiarygodnego przekazu. Jeśli 
publiczność wierzy w to, co się dzieje na scenie - znaczy to, że 
jest dobrze. Właśnie takich chwil w teatrze pragnę zawsze, jako 
aktor, najbardziej. 

- Panie Bronisławie, gdyby przyszło Panu stanąć przed młody
mi aktorami, rozpoczynającymi swoją pracę sceniczną, w roli na
uczyciela - jaką naukę chciałby Pan im przede wszystkim przekazać? 

- Nigdy nie byłem nauczycielem, więc trudno mi jest wy
obrazić sobie taką sytuację. O jednym jestem przekonany: powinni 
zrozumieć jak najszybciej, czym jest teatr i czym dla nich powinien 
być teatr. 

Z Bronisławem Kassowskim 
rozmawiał Jan Nowara. 



Jukli w „Sędziach" St. Wyspiańifiego 
Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu 

sez. i 979 / BO 

Ojciec w „Łowcach głów" M. Regniera 
Teatr Ziemi Opolskiej 

sez . 1961 / 62 

Tarabuk w „Snach Sindbada Żeglarza" 
wg Leśmiana 

Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu 
sez 1977 '78 

Harpagon w „Skąpcu" Moliera 
Teatr Ziemi Rzeszowskiej 

1957 r. 

Stefano w „Burzy" W. Szekspira 
Teatr im. J. Kochanowskiego 

w Opolu 
sez. 1977 / 78 

Pan Jourdain w „Mieszczaninie szlachcicem" Moliera 
Teatr Ziemi Opolskiej 

sez . 1971 17 2 



Starzec w „Szczęśliwym wydarzeniu" S. Mrożka 
Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu 

sez. 1982/ 83 

PANIE BRONISŁAWIE! 
dzielimy dziś z Panem radość z pięknego jubile
uszu, który jest również naszym - całego Teatru -
świętem. 

Wyrażamy też gorące życzenie publkzności teatral
nej i nasze - twórz dalej nowe, udane kreacje 
sceniczne! 
Życzymy Ci zdrowia pogody ducha. 

Zespół Teatru im. J. Kochanowskiego 
w Opolu 

W REPERTUARZE 

MAŁA SCENA 

Michel de Ghelderode 
KRAM KAROLINY 

Sławomir Mrożek 
SZCZł'SLIWE WYDARZENIE 

DUŻA SCENA 

Janusz Głowacki 
KOPCIUCH 

PRACOWNIE - KIEROWNICY 

Krawiecka 

Malarska 
Stolarska 
Tapicerska 
Perukarska 
Modelatorska 
Szewska 
~I usarska 
Rekwizytor 
Brygadier zespołu montażystów 
Konsultant programowy 
Fotograf teatralny 
Specjalista do spraw reklamy i prasy 

Główny mechanik 

Redakcja programu 
Projekt plastyczny programu 

W PRZYGOTOWANIU 

MAŁA SCENA 

S. I. Witkiewicz 
SZEWCY 

- Teresa Kawa 
- Kazimierz Birecki 
- Witold Warmuzek 
- Joachim Wystup 
- Ryszard Piotrowski 
- Gertruda Kokot 
- Jerzy Piechnik 
- Gerard Mróz 
- Zbigniew Rudawy 
- Leon Przybylski 
- Piotr Dobis 
- Jan Nowara 
- Kazimierz Nowakowski 
- Leszek Ołdak 

- Ireneusz Podhalański 

- Jan Nowara 
- Leszek Ołdak 

Biuro Obsługi Widzów, plac Lenina, tel. 359- 41, 290- 82, przyjmuje zbiorowe 
zamówienia na bilety . 




