


Dyrektor 

ZBIGNIEW ZAPASIEWICZ 

Wicedyrektor 

MIECZYSŁAW MARSZYCKI 

Kierownik literacki 

PIOTR SZYMANOWSKI 

Duża Scena 

prem iera : Il) lu tego 1989 roku 

wieczór teatralny w dwóch częściach n edlug powiastki Diderota 

K11hll.I' Fo w lis w i f<'go Pon ( Jocąues le Fatoliste e1 son M aitre) 

w tlwnaczeniu T adeusza Żeleńskiego - Boya 

scenariusz, teksty piosenek: 

I WITOLD ZATORSKI I 

reżyseria według pomysłu Witolda Zatorskiego: 

ZBIGNIEW ZAPASIEWICZ 
muzyka: 

STANISŁAW RADWAN 
dekoracje (projekt z 1976 roku): 

JERZY GRZEGORZEWSKI 
kostiwny (projekt z 1976 roku): 

KRYSTYNA KAMLER 
układ pojedynku: 

TOMASZ GROCHOCZYŃSKI 

przygotowanie wokalne: 

KATARZYNA NOWAKOWSKA 

asystent reżysera: 

JAR OSŁA W OSTASZKIEWICZ (PWST). 



WITOLD ZATORSKI (właściwenazwisko: 
Wacław Witkowski) urodzil się 8. VII.1937 
roku w Warszawie. Po ukończeniu Licemn 
Ogólnokształcącego i nieudanym egzaminie 
na Wydział Aktorski warszawskiej PWST 
w 1954 roku podjął pracę w Państwowym 
Teatrze Ziemi Pomorskiej w Toruniu. 
W 1956 roku zdał egzamin do łódzkiej 

szkoły teatralnej na Wydział Aktorski; 
kończąc studia przybrał pseudonim Witold 
Zatorski (nazwisko panieńskie matki). Przez 
16 łat był związany z Teatrem Nowym 
w Łodzi: w latach 1960-67 jako aktor 
(zagrał 38 ról, ale tylko dwie duże - Wacka 
w sztuce Przybylskiego Wicek i Wacek 
i Gucia w Ślubach panieńskich) , a ·w łatach 
1967-76 jako reżyser. Był etatowym reży
serem w teatrach: Bogusławskiego w Kaliszu 
i Jaracza w Łodzi, w Teatrze Polskim we 
Wrocławiu (1976-79) i Dramatycznym w 
Warszawie (1978-81). Eksternistyczny egza
min reżyserski złożył w 1974 roku w warsza
wskiej PWST. W latach siedemdziesiątych 
był kierownikiem Teatru Telewizji w Łodzi. 
Pracował jako pedagog: na Wydziale Akto
rskim PWSTiF w Lodzi (1970- 72) i na 
Wydziale Reżyserii w Warszawie (1980-81). 

Był współscenarzystą filmu Agnieszki 
Holland Aktorzy prowincjonalni. 

Zginął w wypadku samochodowym 19. 
VIll. 1981 roku w Lanckoronie pod Wado
wicami. Śmierć przerwała daleko posuniętą 
pracę nad Świętoszkiem Moliera w Starym 
Teatrze w Krakowie oraz nad Balkonem 
Geneta i Szkarła tną wyspą Bułhakowa w 
Teatrze Dramatycznym m. st. Warszawy. 



Spektakle 
w reżyserii Witolda Zatorskiego 

z Tadeuszem Mincem - Sen srebrny Salomei J. Słowackiego , 

1966 r, Teatr N owy, Łódź 
- Szklana menażeria T. Williamsa, 1967 r., Teatr Nowy, 
Łódź 

- Damy i huzary A. Fredry, 1967 r. , Teatr Nowy, Łódź 
- Żeglarz J. Szaniawskiego, 1968 r., Teatr Nowy, Łódź 
- Rewizor M. Gogola, 1968., Teatr Nowy, Łódź 
- Życie jest snem P. Calderona, 1969 r., Teatr Nowy Łódź 
- Zemsta A. Fredry, 1970 r., Teatr Nowy, Łódź 
- W malym d1vorku S. I. Witkiewicza, 1970 r., Teatr Nowy, 
Łódź (Mała Scena) 

- Kaprysy Marianny A. de Musseta, 1971 r. , Teatr Nowy, 
Łódź 

- Szczęśliire dni A. Arbuzowa, 1972 r., Teatr Nowy, Łódź 
(prapremiera) 

- Ciotunia A. Fredry, 1973 r., Tea tr TV, Łódź 
- Czekając na Godota S. Becketta, 1973 r., Teatr Nowy, 
Łódź (Mała Scena) 

- Estrada literacka, Powrot ~" 1973 r., Teatr TV, Łódź 
- KUBUŚ FATALISTA wg O. Diderota, 1974 r., Teatr 

Nowy, Łódź (Mała Scena) 
- Brat marnotrm\'ny O. Wilde'a, 1974 r., Teatr im. Jaracza, 
Łódź 

- Motyle są 11·olne L. Gershe'a, 1974 r. , Teatr im. Bogusław
skiego, Kalisz 

- KUBUŚ FATALISTA wg D. Diderota, 1974 r. , Teatr im. 
Bogusławskiego, Kalisz (nagroda na XV Kaliskich Spo
tkaniach Teatralnych) 

- Burza W. Szekspira, 1975 r., Teatr im Jaracza, Łódź 
- Wujaszek Wania A. Czechowa, 1976 r., Teatr Nowy, Łódź 
- KUBUŚ FATALISTA wg D. Diderota, 1976 r., Teatr 

Dramatyczny, Warszawa 
- I wona księżniczka Burf?unda W. G ombrowicza, 1978 r., 

Teatr Polski, Wrocław 

- Pan Jo wialski A. Fredry, 1979 r., Tea tr Polski, Wrocław 

(wyróżnienie na VI Opolskich K onfro ntacjach Tea tral
nych) 

• 

_ Pan Lemercier gra Don Kichota w swojej księgarni przy 
Placu des Vosge~ w Paryżu, scenariusz Witolda Zatorskie
go na podstawie Krzesel Ionesco i Don Kichota Cervantesa, 
1979 r. , Teatr Dramatyczny, Warszawa 
Mizantrop Moliera, 1980 r., Teatr Dramatyczny, Warsza
wa (Mała Scena) 

- SkizG. Zapolskiej, 1981 r., Teatr Dramatyczny, Warszawa 
(Nagroda Honorowa na VIII Opolskich Konfrontacjach 
Teatralnych przyznana pośmiertnie) 

- Pierścień wielkiej damy C.K. Norwida, 1981 r., Teatr TV, 
Warszawa 

* * * 

B
ył popularny, lubiany. Ła
two pozyskiwał sobie ludzi. 
W ujmujący sposób intere
sował się innymi. Mówi! 
ciekawie, ale mniał też i słu-
chać. 

Uważam, że jedyne jego ważne przedsta
wienie to Pan Lemercier ... Włożył w nie 
chyba najwięcej serca. Była to po prostu 
jego sztuka. Myślę, że kolejnym etapem 
byłoby odrzucenie pisania scenariuszy na 
rzecz własnego pisarstwa. Zastany teatr 
nużył go. Ciągle szukał nowych możliwości. 
Nie umiem określić jego metody reżyser
skiej. O tym mogą chyba powiedzieć akto
rzy. Bywając na próbach, zauważyłem, że 
ma dar wyzwalania w ludziach blasku. 
Naprawdę trudno mówić o człowieku, który 
sam w sobie był już dziełem sztuki. 

Jerzy Grzegorzewski o Wi10/d:ie 
Zatorskim (z pra cy magisterskiej 
absolwenta Wydzialu Aktorskiego 
p WST w Warszawie , r. 1982/83, 
I Ireneusza Kuci1iskiego: I Mono
grafia Witolda Z atorskiego) 
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różn ie mo1v1 się ostatnw 
o adaptacjach powiefri i ut worów 
niescenicznych dla tea tru. Pan 
sam od nich nie stroni, czego do
wodem chociażby „Kubur czy 

„Pan Lemercier". Jaka jest, Pana zdaniem, 
potrzeba tego typu poczynań? Co je usprawiedfi-
1via? Jak daleko sięgają pra1va adaptatora ? 
- Jedynym, co według mnie decyduje o słuszności 
podjęcia takiego wysiłku jak adaptacja, jest 
efekt końcowy. Wszelkie teoretyzowanie na ten 
temat podobne jest scholastycznym rozważa

niom typu: ile diabłów zmieści się na łebku od 
szpilki? Jeżeli uwafa się, że Biesy Wajdy 
w Teatrze Starym były znakomite, to znaczy, że 
zrobienie ich było słuszne. Jeżeli natomiast 
wy nik adaptacji jest słaby, to nic jej nie usprawie
dliwia . 
- A 1vięc zwycięzcy się nie sądzi ? 

- Przełożenie powieści na teatr jest chęcią podzie-
lenia się z ludźmi czymś, co wydało się adaptato
rowi szczególnie ważne. Zważywszy rodzaj konta
któw z dziełem, inny w lekturze, inny w teatrze, 
dzieło tu musi stać się czymś innym - dramatem. 
Nie mogąc pozostać wiem~m li teraturze, musi 
jednak zachować wierność pierwowzoru. 
- Z upodoban iem sięga Pan do klasyk.ów. Czego 
Pan u nich poszukuje? Uniwersalnych tematóiv? 
Dobrych tekstów? 
- Nie jest to regułą. Nie uchylam się od realizacji 
współczesnych, choć rzeczywiście sięgam chętniej 

po klasykę. Widocznie tak się dzieje, że częściej 
przy lekturze tekstów klasycznych przychodzi mł 
do głowy myśl, że to właśnie warto by ludziom 
powiedzieć ... Natomiast jestem najgłębiej prze
świadczony, że teatr ma naprawdę sens wtedy, 
gdy gra sztuki współczesne. 

- A zatem sprzecznośc: między działaniami a prze
konaniami? 
- Jestem żywym dowodem słuszności maksymy 
francuskiego pisarza, który stwierdził, że świat 
naszych myśli ma niewiele wspólnego ze światem 
naszych poczynań. 
Tłumaczyłbym to chyba tym, że chwalebna po
trzeba obcowania z tekstem, w którym głębia 

refleksji równa jest mistrzostwu dramaturgii jest 
u mnie silniejsza niż wszystko inne. 
- Czuję, że nadszedl dobry moment, by pona
rzekac: na naszą wspófczesną dramaturgię . 
- Uważam, że lament na ten temat jest prze
sadzony. Zachowujemy się tak, jakbyśmy chcieli, 
aby w ciągu naszego życia powstało co najmniej 
tyle i takiej jakości tekstów, jakie wydały długie 
wieki cywilizacji. Sądzę jednak, że naród, który 
w ciągu XX wieku wydał Micińskiego, Witkie
wicza, Gombrowicza, Różewicza i Mrożka, bar
dzo dobrze wygląda w tej konfrontacji. 
- Co dla Pana osobiście jest w teatrze naj
ważniejsze? 

Było i będzie tysiąc rodzajów teatru. Moim 
zdanitm bez pewnego zatroskania dolą człowieczą 
teatr bardzo łatwo staje się tylko kuglarstwem. 
A dla kuglarstwa teatrem zajmować się nie warto. 

fragmen ty 1vy1viadu Euy Zieliń

skiej z Witoldem Z atorskim, 
Kurier Pofski z 13.05.1980 r. 



o raz pienvszy zobaczyłem przedstawienie 
Kubusia Fatalisty bodaj w 75 roku w Łodzi, 
na Małej Scenie Teatru Nowego. Był to czas 
marazmu w Teatrze Nowym; Kubu.~ odniósł 
tam niebywały sukces. Zaprosił mnie W itek 

Zatorski. Po przedstawieniu poszliśmy na kolację i pamiętam, 
że powiedziałem: słuchaj to jest tak wspaniałe, zabawne i tak 
znakomicie zrobione teatralnie, że aż szkoda, 7..e ja nie będę 
mógł się z tym zetknąć. 

o i tak, od słowa do słowa, Witek rzucił myśl, że mógłby 
zrobić Kubusia w Warszawie. Pracowałem w Dramatycznym, 
dyrektorem był Gustaw Holoubek, który zapalił się bardzo do 
tej propozycji i zaprosił Zatorskiego do współpracy. Jak wia
domo, w wyniku tego spotkania, Zatorski został etatowym 
reżyserem naszego teatru. Gdyby nie tragiczna śmierć Zator
skiego, pewnie .ten teatr wówczas byłby jeszcze lepszy. Może 
i dzisiaj konsekwencje pracy Zatorskiego dałoby się odczuć, 
bo jego śmierć to kolosalna strata. 

Kiedy przystąpiliśmy do pracy nad Kubusiem, nastąpiła 
zabawna, ale i charakterystyczna dla aktorów reakcja. 
Zawsze po pierwszym czytaniu sztuki aktorzy są niezadowo
leni, niezależnie od tego, co to jest, mówią: o, Jezu, a po co 
Szekspir dzisiaj? a po co sztuka wspólczesna, nie można by 
Szekspira? po co komedia, teraz czas na tragedię ... Zawsze są 
niezadowoleni. 

Witek był człowiekiem bardzo t rudno otwierającym się; 
znalezienie z nim kontaktu wymagało czastL Przyniósł 
egzemplarz Kubusia: kto miał w ręku ten scenariusz wie, że 
mało jest tam infonnacji o wyglądzie przedstawienia i sposobie 
jego realizacji - to jest ledwo maźnięte, bo wszystko było 
zakodowane w świadomości reżysera. Pamiętam glosy moich 
wspaniałych kolegów: że to jakieś takie miałkie, że tekst 
stary, odgrzewany ... Robiłem wszystko, żeby im wytłuma
czyć, 7..e ten scenariusz realizuje się dopiero na scenie - nabiera 
barwy, życia, humoru. Bardzo sceptycznie się temu przyglą
dali, ale po paru próbach scenicznych zaczęli się rozsmako
wywać w pracy nad Kubusiem. 

Premiera i pierwsze dwa przedstawienia, na które przyszły 
oficjalne czynniki i krytyka, odbyły się dosyć mamie. Brak 
było kontaktu z widownią; opinie o przedstawieniu nie były 
entuzjastyczne. 
Później, jak wiadomo, Kubuś stał się jednym z przedsta

wień, które zostały w historii 10-łetniej dyrekcji H oloubka. 
Trwał w repertua rze 7 łat aż do st rasznego tąpnięcia, które 
tu nastąpiło . 
G rany był 349 razy (bo 350 nie zdążyliśmy zagrać!). Zmieniały 
się obsady - ja jeden trwałem - a wszyst kie role były zamie
niane: aktorzy odchodzili, przychodzili, chorowali. Magda 
Zawadzka, która grała w premierze, miała potem przerwę, 
ponieważ przygotowywała się do urodzenia dziecka. Zastąpiła 
ją Mirka Krajewska, potem M agda wróciła i grały na zmianę. 
Aż wreszcie mały Jaś Holoubek w swoje czwarte czy piąte 
urodziny przyszedł na przedstawienie Kubusia ... 

Przedstawienie przechodziło różne fazy. Na premierze 
wskutek niepebtego kontaktu z widownią atmosfera była 
napięta: Wiesiek Golas pomylił się i nazwał mnie innym 
imieniem (Piotruś czy jakoś tak ... ), a ja odpowiedziałem 
mu głośno: Wiesiu, nie denerwuj się, ja sam nie wiem, jak 
się nazywam! Kiedy obiegałem widownię, jadąc na koniu 
do szubienicy, zobaczyłem lekko drzemiącego Romana 
Szydłowskiego i zawołałem: Roman, ratuj! S amorzutnie 
wyłonił się wtedy trop improwizacji w tym przedstawie
niu, co Witek - z rezerwą - przyjął. Po miesiącu czy dwóch 
grania Kubusia , Witek gdzieś wyjechał i kiedy wrócił, 
przyszedł kontrolnie na przedstawienie. Był dosyć przerażon , 
bo improwizacja rozdęła się tak, że przesłon iła istotę przed
stawienia. Witek wziął nas na dywanik, pogadaliśmy sobie 
o tym i wreszcie znaleźliśmy właściwe proporcje. Łódzkie 
przedstawienie nie zawierało elementów takiej tekstowej 
a pozascenariuszowej improwizacji; Zatorski tego po prostu 
nie zakładał. Przez przypadek na premieru dobudowaliśmy 
to pięterko: drwiny z samych siebie, ze sposobu grania, 
z rzeczywistości. Z czasem żarty zostały zakodowane; teraz, 
gdy po latach spojrzałem w egzemplarz suflersk~ zobaczyłem, 
że koleżanka Biernacka zapisała nasze żarty. Sięgamy po 
Kubusia po 12 łatach i warstwa improwizacji będzie na pewno 
inna; będzie zależała od inwencji młodych aktorów. 

Mam tak bardzo w pamięci przedstawienie, w którym 
grałem przez 7 lat i odbyłem wówczas ty.le rozmów z reżyserem, 
że myślę, iż nie sprzeniewierzam się W it kowi, przypominając 
dziś Kubusia. Z odejściem reżysera właściwie ginie jego 
dzieło. Osoba Witka miała już wtedy tak wielkie znaczenie 
dla polskiego teatru i mogla mieć jeszcze większe, że chciałbym 
choć w ten sposób Go przypomnieć. 

Drugim powodem przywrócenia tej inscenizacji jest chęć 
stworzenia aktorom możliwości treningu. Myślę, że młodzi 



aktorzy powinni przejść przez taki typ grania: apsycholo
giczny, bardzo jasny, stawiający wymagania techniczne 
( śpiewanie, krystaliczne mówienie tekstu). Trzecim powodem -
już z punktu widzenia dyrektora teatru - jest nadzieja, 
że jeśli nam się to przedstawienie uda, to zyskamy wielu 
widzów, a zawsze jest bardzo miło, kiedy przedstawienie 
cieszy się powodzeniem. 

Staramy się, żeby ten spektakl był przypomnieniem wyda
rzenia, jakim było przedstawienie Kubusifl i atmosfery, jaka 
panowała wówczas na scenie i widowni. Stosujemy pewien 
cudzysłów. Pani Kamler i pan Grzegorzewski zgodzili się, 
żeby Kubuś byl dziś pokazany w tej samej formule plastycznej, 
którą stworzyli dla Zatorskiego. Chciałbym im za to serdecz
nie podziękować; mam świadomość - i oni również - że po 
12 Jatach zapewne ich pomysł byłby inny. 

D rugim cudzysłowem tej inscenizacji ma być rola Pana. 
Tak się składa, że dla aktorów biorących udział w dzisiejszym 
Kubusiu jestem nie tylko dyrektorem, ale i nauczycielem 
z PWST. Schodz.ę na widownię (co jest wpisane w scenariusz) 
i jestem jakby reżyserem, nauczycielem, kontrolerem. Pan, 
grając ze swymi aktorami, staje się nieporadny i oni mają 
prawo go wydrwić. To może być zabawne, gdy zagram, że nie 
wytrzymuję tempa Kubusia, gdy chcę mu zademonstrować, 
jak ma zagrać swoją rolę. 

Chciałbym być jednocześnie gospodarzem tego przed
stawienia - wieczoru, na który zaprosilem gości, czyli publi
czność. Usadzając widzów, prezentując im aktorów, będę 
sobie jakby przypomina~ jak to było 12 lat temu. Mam na
dzieję, że widzowie zaakceptują tę konwencję. W prawdzie 
mamy wszyscy świadomość, że dajemy bardzo łatwy atut 
krytyce (to jest czwarty powód wystawienia dziś Kubusia) , 
która będzie porównywać to z tamtym i z góry założy, jesteśmy 
na to przygotowani, że jest gorzej niż było. Wiemy, że to je~1 
ryzykowne przedsięwzięcie, ale trudno ... próbujemy. 
Chcecie porównywać? Prosz.ę bardzo. 

Z bigniew Z apasiewicz (wypowiedź 
nagrana w teatrze w grudniu 1988 
roku - dla potrzeb programu) 

oethe powiada o tej powiastce, iż j est to 
potrawa ze wszech miar wyborna i podana 

h z .cudo 11•1.1yn1 .zrozu~1ieniem sztuki k uch-
r mistrza t mmtre d hotel. Zapewne smak 
nas~ych ~odniebień jest dzisiaj, nie powiem - wykwintniejszy, 
ale mny; Jednakże dobrze jest czasem dla odmiany skosztować 
coś z owych przysmaków, które stanowiły delicje naszych 
prapradziadów" . 

Tadeusz Żeleński-Boy 1re ws tępie 
do swego przek ladu „Kubusia Fa
talisly i j ego Pana " (1 915 rok) 

RECENZENT 

Przyszedł dziś do mnie pewien gofr. 
Miałen-1 w śpiżarni jadła dość, 
Więc go przyjąłem należycie; 
Gość jadł, a by! przy apetycie. 
Jaka wyżerka wyśmienita ! 
A gdy się nażarł już do syta, 
Poszedł naprzeciw do sąsiada 
I tak nad moją kuchnią biada : 
„Mdła zupa, gorzka legumina, 
Twarde pieczyste, słahe wina ". 
Do kroćse t diablóvv ! Do,~'ć biadania! 
To jest recenzent. Ubić drania! 

Pr=clo:yl l .nipold Lt>11 mp ' ./. W. 0 vci ht• Pu<.•=fa: 
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