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w przygotowaniu: 

„ŻÓŁTA CIŻEMKA" 

- sztuka nie tylko dla dzieci 

o czasach Kazimierza Jagiellończyka 

wg powieści Antoniny Domańskiej 

pt. ,Historia żółtej ciżemki" 

Adaptacja sceniczna i opracowanie 

historyczne - Stanisław Jastrzębski 

Teatr Polski 
Biel ko-Biała, 
ul. I ~faja I 
tel. 284.-51 

Dyrektor kierownik Artystyczny 
Jan Sycz 

PROGRAM 
wydany z okazji premie1·y 

MUSICALU 

lllŃ 
librello: Wojciech ~Dynarski 

muzyka: 'Jaciej ~lalecki 



JAN SYCZ 
proponuje 

Któryt z gatunków llteracklch :Jak nie baśń na
daje się bard:zle;I do gloszenla prawd ogólnych? W 
którym z utu;orów tak mocno jak w baśni w ptsa
na jest naturalna potrzeba czyatoAcl moralnej wy
nlkajqcej z odwiecznej w alki dobra ze z l em? 

Dlatego tel: ten właśnie ga tunek wybrał Euge
niusz Szu;arc, by przyu;olujqc oa trze sa tyry n akre
§ttć zadzlwla:Jc1co pelne uogólnienia o świecie, d la
tego t w „Cleniu", jak w całej n aszej epoce mam y 
do czynienia z walkq pierwiastka twórczego z pa
so:tytnlczym, czyli cz!owteka z clentem. 
życie na Złem! nie poddaje się dzisiaj latwo mo

ralnemu porzqdkowl. Nam samym trud no jest upo
rzqdkować dzisiejszy świat pełen paradoksów I wy
darzt?ń poruszajqcych sumienia. Gest machnięcia 
ręk.q, wzruszenie ramton nie jest po prostu w potu 
etyki I mora l ności s:?'u:arcowsklcj ctozu:o to ny. Autor 
daje rozu-lqzanle bardziej humanistyczne I opty
mistyczne. W utworze wszys tkie postacie pope!
nlajq błędy (może z wyjqtklcm Annuncjaty), tec:z 
w końcu odnawlajq stę one (jak Dok tor ), I dopro 
wadzajq prawdę do zwycięstwa. I tu E. Szwarc sta
je się bliski racjonalistom Oświecenia często slqga
jqcym do Idei baśni, a przez to daje nam tak po 
trzebne poczucie pewno§cl t zaufania d o cz!owtcka 
10 ogóle . 

Do wielkich oslqgnięć Wojciecha M!ynarsktego 
natei!I zaliczyć tak wierne przetworzenie utworu 
Szwarca w libretto bqdź co bqdź musicalu klt?ru
;qccgo si<: Innymi prawami sceny, aniżeli kl asy
czny dramat teatralny. 

Bezspornym oslqgnlęclem obu twó1 ców - Woj
clcclla Mlynarsktego t Macieja Malccktego ;est stu•o
r:zenle dztela . które da;e szansę teatrowi na to aby 
poważne t wielkie probl<'my pokazać 10 a t rak 
cyjncj jonntc. 

llfuslcat jc,,t narodou:q specja!notclq teatru ame
rykańskiego . specjatnośclq, która zdobyta sceny 
.Swlata, a to dlatego, że w większym stopniu ant
żell opera lqczy tu sobie wszys tkie elementy wtdo 
tdska scenicznego, nadat pozostajqc ż11wym t roz:
wtja:Jqcym się gatunkiem. 
„Cleń" jest dumnq ozd obq ctor obku polskiego mu

sicalu I stqd god nym zaprezentowani a bielskiej pu
bl!cznokl. 

Człowiek i Cień 

Razem przez życic idzie co dzień 

człowiek i cień, człowiek i cień 

pośród słoneC'lnycb promieni i lśnień 

człowiek i cief1 , człowiek i cień 

przez każdą miłość wśród serca drżeń 

przez każdą przyjażń, ulicę, s ień 

razem przez życie idzie co dzień 

człowiek i cień, człowiek i cień 

Lecz choć człek mądrzeje z wiekiem 

o d powiedzieć mu niełatwo 

czy to chodzi za człowiekiem 

tylko przesłonięte św iatło 

czy też to , co w człeku mętne 

ciemne, niskie, półświadome 

lecz obecne i natrętne 

chociaż niby odrzucone 

Przez letnią rosę, przez mroźną szreń 

człowiek i cień, człowiek i cień 

razem przez życie idzie co dzień 

człowiek i cień , człowiek i cień 



„Obcy wątek przeniknqł niejako krew mojq 
i cialo , uksztaltowalem oo tedy po raz 
wtóry i dopiero u:tecly pozwoWem mu iść 
w świat' 

J. Ch. Andersen 

Ta komedia to 
, . . 

cos w1ęce1 

Wojciech Młynarski ~~or~:~a~,~ie~: \~:z~j~ 
miar trudnego, co ważniejsze ryzykownego. Pisząc 

libretto musicalu stanął w szranki z Eugeniuszem 
Szwarcem, autorem scenariusza sztuki, o podobnym 
zresztą tytule „Człowiek i Cień" 

A Szwarc to mistrz gatunku J'isarz, ktorego do
robek sceniczny zalicza się do klasyki świato

wej . Ba! Krytyka literacka uważa nawet, że jego 
„CLłowick i Cie1'1'' jest najbardziej dalekowzroczną, 

subte l ną i ostrą baśnią satyryczną spośród t~·ch, które 
stworzył. Sztuka ta doczekała się zresztą wielu znako
mitych inscenizacji. Wystawiały ją najsłynniejsze tea
try świata, a reżyserowali twórcy lej miary c G ustaw 
Gruedgens i Leopold Li ndt bcrg. 

M
ikołaj Akimow, radziecki reżyser filmowy i tea
tralny ujmuje sens utworu następująco : „Uogól

niając w sposób baśniowy podstawowe procesy za
chodzące w stosunkach międzyludzkich na naszej pla
necie, dałoby si~ powiedzieć, że dzisiejsza epoka sto i 
pod znakiem walki pierwiastka, twórczego z pasożyt
niczym, konstruktywnego z gnijącym, żywego z mar
twym lub, posługując się językiem Eugeniusza Szwar
ca , czlowieka z cieniem". 

W ocenie rodzimych publicystuw propozycja W. 
Młynarskiego jest w swoim zasadniczym ksztal

t'i · przcróhk~1 utworu radzieckiego pisarw, choć zrq
czmt. bo Z3J<!Gl własnym ntmem zdarzeń. atmosferą 
i fonm1 narzucaną przez musical. Libretta polskiego 
.,Cienia". ani też samego widowiska w ostatnim scc
niczym kształcie, nic można zresztą rozpatrywać pod 
kątem lego, c1:y jest to pneróbka. czy zjawisko orygi
nalne (przeróbki bywai<l czi.lsami lepsze od oryginałów). 

.Test to bowiem problem drugorzędny; ważne natomiast, 
czy „Cień" spod znaku podkasanej muzy, niesłusznie 
czasami traktowanej jako coś gorszego od klasycznego 
dramatu. wiarygodnie przekazuje przesłanie swojego 
pierwowzoru - w tym przypadku ponadczasowej pr.i 
wdy, że w życiu warto postępować uczciwie, chociaż 

niekiedy trzeba zapłacić za tę postawq bardzo wysoką 
cenę. 

S
ądzę, że z kon(rontacji tej W. Młynarski wycho
dzi obronną ręką. Zresztą 11ie może być inaczej , 

bowiem oba utwory bez względu na relacje, jakie 
zachodzą między nimi wywodzą siq z rdzenia ander
senowskiej moralności baśniowej, która glosi, że praw
da i dobro zawsze zwyriężaj<1 , a priegrywa złowrogi 
cień . 

Marek Bujor 



EUGENIUSZ SZWARC 
(1896-1958) 

EUGENIUSZ SZWARC urodził się w Kazaniu. 
Dzieciństwo spędził na 

prowincji. W 1913 roku skończył gimnazjum teatral
ne w Majkopie na Kubaniu. Podczas I wojny świato 

wej zostaje aktorem. Grywał w Rostowie nad Donem 
w eksperymentalnym teatrze noszącym nazwę „War-

ANVNC.JATA 

„ 

sztatu teatralnego". Po dwóch burzliwych latach pra
cy scenicznej, podczas których uksdaltowała się arty
styc'l:na wi'l:ja E. Szwarca, zostaje dziennikarzem. Wy
jeżdża do Zagłębia Donieckiego, gdzie r dagujp doda
tek literacki gaz ty górniczej. 

W 1924 r. przybywa do Leningradu. Tam obejmuje 
posadę redaktora czasopisma dziecięcego „Jeż" w Wy
dawnictwie Literackim dla Dzieci. 

P
ierwszą sztuką sceniczną autora była współczes
na baśń pt. „Underwood". Udany debiut zachę

cił Szwa.rea do dalszych prób literackich. Następnym 
utworem był „Skarb". Po czym w kolejności powsta
ją „Przygody HobenstatLfa"; wspaniała sarytyczna baśń 

CEZAl\Y noRGIA 



MUSICAL W TRZECH AKTACH 

libretto: muzyka: 
WOJCIECH MŁYNARSKI MACIEJ MAŁECKI 

OBSADA: 

CEZARIUSZ CHRAPKIEWICZ, DARIUSZ Lj PUT (Cień) ; MAREK śLOSARSKI (Uczony); 
EWA POLAK-WALESIAK (Annuncjata); MA~GORZATA KROCHMAL (Julia Giuli); JADWI
GA GRYGIERCZYK (Królewna); ZBIGNIEW CIEŚLAR (D.Qn Pietro); JERZY DZIEDZIC (Ce
zary Borgia) ; MIECZYSŁAW ZIOBROWSKI (Doktor); JANUSZ WALESIAK (Premier); IRE
NEUSZ OGRODZIŃSKI (Minister Finansów); KRZYSZTOF BOGDOŁ (Tajny Radca); ALEK
SANDER SOKOŁOWSKI (Majordomus); BRONISŁAW NYCZ (Kapral Straży Królewskiej); 
DARIUSZ LIPUT, STANISŁAW KRAUZE, STANISŁAW KOSMALEWSKI, KRZYSZTOF 
SZULEJKO (Dworzanie); LIDIA GRANDYS, MIROSŁAWA KIENIEWICZ, CZESŁAWA 

PSZCZOLIŃSKA, JANINA WIDUCHOWSKA (Damy Dworu); MIROSŁAWA KIENIEWICZ, 
ANNA SOBOLEWSKA, IWONA OMĄKOWSKA, BOŻENA MICIIERDA (Kucharki - Donna 
Inez, Donna Klara, Donna Maria); ALEKSANDER BEDNARSKI , MIROSŁAW SAMSEL (Lo
kaje Pałacowi); ZDZISŁAW TYMKE, JACEK TWARDOWSKI (Lokaje Ministra Finansów); 
ALEKSANDER PESTYK, ANTONI PONIMASZ (Straż Królewska); GRAŻYNA BUŁKA, CZE
SŁAWA-ESZCZGJ:JŃSKA, MIROSf..AW :EqENIEWICZ, MAŁGORZATA KOZŁOWSKA, 
IWONA OMĄKOWSKA, KRZYSZTOF SZULE..fKO, DARIUSZ LlPUT, STANISŁAW KRAUZE, 
STANTSł,AW KOSMALEWSKI, RYSZARD CjHLEBUŚ, BARTŁOMIEJ BERTOLDI (Prze-

chodnie); BARTŁOM'fEJ BERTOLD! (l{at): 

KIEROWNIK MUZYCZNY 
Tadeusz -Kehyee I :; ,,_· ....\ 
PRZY GOTO W ANIE WOKALNE 
Romana Krebsówna 

INSPICJENT 
Antoni Ponimasz 

REŻYSERIA 
Jan Sycz 

ASYSTENT REŻYSERA 
Zbigniew Cieślar 

CHOREOGRAFIA 
Tadeusz Wiśniewski 

SCENOGRAFIA 
Alicja Kuryło 

SUFLER 
Zofia Hruby 



„Nagi król'', „Człowiek i Cień" oraz słynna komedia 
pt. „Smok" - utwór pows"Zeehnie uznawany za , naj
wybilniejsze dzieło autora. 

J
uż pod koniec swojego życia tworzy jeszcze Euge
niusz Szwarc baśń dla dorosłych „Najzwyklejsz11 

cud" i liryczną komedię „Rzecz o młodej parze", a tak
że sztuki: „Don Kichot" i „Kain XVIII" według któ
rych powstały później znakomite filmy. Zmarł wiosną 
1958 roku. 

ZEGAll TAJEM N~· 

T\ADCA 

Aby się śmiać, trzeba mieć twarz 
(Majakowski) 

„Prawie trzy dziesięciolecia twórcze[}o ż-ycia 

poświęca Eugeniusz Szwarc na opowiadanie pra
wdomównych i czystych baśni. Male dzieci, ojco
wie ich i dziadkowie w ciągu tych kilku dzie
sięcioleci znajdowali w nim i znajdują dotqd 
tou:arzysza swoich myśli i doradcę porywające

go, mądrego i dobrego ( ... ) Szwarc nigdy nie pró
bował się u;ykręcić kpiną w obliczu wielkich 
i trudnych problemów życw, nigdy też nie usi
lowal dodać pozornej i 1iamolnej wieloznaczności 
swoim glęboko f ilozoficznym myślom". 

Sergiusz Zimbal 

„Znalazl się jedrtak taki czarodziej, który za
chował wladzę nad dziećmi, ale potrafil równie.:': 
opanować wyobraźnię dorosłych, przywrócil nam, 
byłym dzżecwm, magiczny urok zwykłych, ba
foiowych bohaterów - księżniczek, kopciuszków, 
szlachetnych, blędnych rycerzy, zlych smoków 
i zlotoustych kotów ( ... ) Na imię mu Eugeniusz 
Szwarc. Na szczęście nasze, nie jest to 1iiezwy
kly czarnoksiężnik, ale dobry i mqdry czarodziej ; 
wracajqc z podróży do baśniowych jego świa

tów czujemy, że zrozumieliśmy coś, czegośmy 

dotąd nie rozumieli, że przemyśleliśmy coś ta
kiego, na co nie mieliśm11 dotąd czasu, co wię
cej. wracamy nieco ba-rdziej sklonni do dobrych 
uczynków niż zwykle". 

Mikołaj Akimow 

„Za wszystkimi zdaniami tych sztuk i scena
riuszy daje się bez trudu rozpoznać wlasnq. twarz 
Szwarca - pogodnego, n i eustraszonego i pra
u·ego ... " 

Jerzy Pomianowski 



Jacek Sieradzki 

Kogo stać na musical? 

„ .„ Historia angloamerykańskiego musicalu to opo
wieść dla nas tak egzotyczna, tak nieprzystająca do 
czegokolwiek poznawanego empirycznie, że w natural
nym odruchu odbieramy ją jako ciekawostkę geogra
ficzną raczej niż artystycznej natury. Jest to po prostu 
opowieść o teatrze z innego świata („.). Istnieje w na
szym myśleniu aksjomat o niedoścignionych amery
kańskich wzorcach komedii muzycznej, przeświadcze
nie o z góry zalożonej gorszości naszej sztuki musica
lowej. 

( ... ) Nie chce mi się wierzyć, żeby cały szkopul tkwil 
w możliwościach językowych: twierdzi się czasami, że 
język angielski, w którym występuje mnóstwo wyra
zów jednosylabowych i elastyczny akcent, jest wprost 
stworzony do śpiewania, podczas gdy język polski 
z tym diabelnie sztywnym naciskiem na drugą od koń
ca sylabę tworzy dla librecistów trudności nie do po
konania. (Twórczość tekściarzy-ekwiLibrystów języ 

kowych od Tuwima i Minkiewicza do Mlynarskiego 
i Osieckiej zdaje się jednak temu zaprzeczać) . Rzecz 
tkwi glębiej niż wybory określonych estetyk, tkwi 
w stosunku twórców do tworzyu·a, w pojmowaniu. 
teatru. W bezwzględnym okmcieiistwie amerykańskie
go systemu teatru komercyjnego. 

(.„) Musical u;yklucza przepastne głębie filozoficzne, 
ale w najmniejszym stopniu nie oznacza to preferen
cji dla wyglupu i humoru mechanicznego . Wręcz prze
ciwnie: najwybitniejsze musicale mają bardzo inteli
gentne i nierzadko dość cienko zrobione libretta, opar
te na niezlej podbudowie intelektualnej (.„) Warunek 
sine qua non, poza wszelką dyskusją, to tecliniczna 
bezbłędność wykonania . Nie precyzja, nie fachowość, 
ale wlaśnie więcej: bezblędność . I j eszcze jeden para
metr najbardziej hazardowy, nieobliczalny: utrafienie 
w nastrój, sympatie, nastawienie publiczności. Arcy
dziela amerykańskiego .t eatru musicalowego powstaly 

z nieprzytomnego „żyłowania" atrakcyjności widowi.
ska i sq okupione ruinami, dramatami, klęskami t·ych, 
którzy wycisnęLi zbyt malo. 

(„.) Przyznam się, że chciałbym oglądać musicale 
na deskach polskich teatrów. N ie mówię o teatrach mu
zycznych - to beznadziejne. Chciałbym oglądać mu

sicale na scenie teatrów dramatycznych. ( ... ) Proszę 

mnie źle nie zrozumieć, ja nie namawiam do żadnego 
eskapizmu („.) Ale chociażby raz na sezo11 można by 



sobie pozwolić na spektakl z fajerem, nie ma;ący 
ambicji spektakularności ani super awangardowości. 
Tradycyjne, roztańczone przedstawienie z inteligent
nym dowcipem, z bogatym aktorstwem, z poczuciem 
pelnej przyjemności po obu stronach rampy ( ... ) Chciał
bym oglądać dobrze zrobione musicale na deskach te
atrów dramatycznych. A to dlatego, że mam niezach
wianą pewność, iż wówczas pozostale spektakle - te 
su.per - serio, Le Lokaty ambic;i artystów oglqdal~o by 

s ię Lepiej. 

„Dialog, listopad 1983, nr 11 

Zespół Artystyczny Teatru Polskiego 
w Bielsku-Białej, 

w sezonie 1984/1985 

dyre ktor kierownik artystyczny 
JAN SYCZ 

kierownictwo literackie 
WANDA THEN, MAREK BUJOR 

l<'ierownictwo muzycz11 e 
TADEUSZ KOCYBA 

reżyserzy 

JERZY S OPOCKO, HENRYK ADAMEK 

scenografowie 
MAŁGORZATA TREUTLER, TADEUSZ SMOLICKI 

Aktorzy: 

GRAŻY, A BUŁKA , LIDIA GRA DYS, JADWIGA 
GRYGIERCZYK, IIROSŁAWA KIENIEWICZ, MAŁ
GORZATA KOZŁOWSKA, MAŁGORZATA KROCH
MAL, IWONA MATUSZEWSKA, BOŻENA MICHER
DA, MAŁGORZATA NIEŚPIAŁOWSKA, IWONA 
OMĄKOWSKA, EWA POLAK-WALESIAK, CZESŁA
WA PSZCZOLINSKA, ANNA SOBOLEWSKA, JANI-
1 A WIDUCHOWSKA, ALEKSANDER BEDNARSKI, 
BARTŁOMIEJ BERTOLD! (adept), KRZYSZTO F 
BOGDOŁ, CEZARIUSZ CHRAPKIEWICZ, ZBIG
NIEW CIEŚLAR, JERZY DZIEDZIC, ST ANISLA W 
KOSMALEWSKI, STANISŁAW KRAUZE, DARIUSZ 
LIPUT, BRONISŁAW NYCZ, IRENEUSZ OGRODZIŃ
SKI , ALEKSANDER PESTYK, MIROSŁAW SAMSEL, 
ALEKSANDER SOKOŁOWSKI, KRZYSZTOF SZU
LEJKO (adept), MAREK ŚLOSARSKI, JACEK TWAR
DOWSKI, ZDZISŁAW TYMKE, JA USZ WALESIAK, 

MIECZYSŁAW ZIOBROWSKI 

in spicjenci - RYSZARD CHLEBUS, JANUSZ 
GAWLAS, ANTONI PONIMASZ 

sufler zy -ZOFIA HRUBY, RENATA SLADECZEK 



Dyrektor ds. administracyjnych: 

ANDRZEJ ŁYżBICKI 

Koordynator pracy artystycznej: 

BOŻENA DANKOWSKA-MROZIK 

Organizacja widowni: 

TERESA JĘDRZEJKO 

MARIUSZ WYSLYCH 

Tel. 284-53 

ZESPOI:.. TECHNICZNY: 

Kierownik techniczny - Wojciech Cabak 
Kierownik oświetlenia - Jerzy Kocoń 
Kierownik prac. akustycznych - Tadeusz Bednarczyk 
Brygadier garderób - Kazimierz Kopytko 
Brygadier sceny - Zdzisław Giemza 

Karol Sołtysik 
Rekwizytorzy - Czesław Folta 

Kier. prac. perukarskiej 
i charakteryzacja 
Kier. prac. krawieckiej 
Kier. prac. stolarskiej 
Kier. prac. malarsko
-buta!orskiej 
Pracownia ślusarska 
Pracowni.a tapicerska 

Władysław Konioki 

- Ryszard Paluch 
- Tadeusz Matejko 
- Eligiusz Ben 
- Jerzy Golenia 

- Rudolf Bizoń 
- Stanisław Fołta 

Notatki: 

Teatr 
im. A. ~fickiewicza 

(Scena 
T1•alru Polskiego) 

Cieszyn, 
Plac Teatralny l 

tel. 201-31 
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