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W repertuarze 

LATO MUMINKOW ove Jansson 
rn i r11- mu; ico l, prapremiera 

POSEŁ Tndrusz Woź r1i a k 

musico l-propremiero Bogd n Chor ożuk 

Andrze j Maria Marcz.ewski 

PODROZ W·1kon onie Tadeusz Wożniak 

DAMY I HUZARY Aleksander f- redro 

BRAWO ! BIS ' Kouorrt retro 

ANTYGONA Jec1n Anouilh 

FEDRA rean Rac ine 

SCENY ZAKAZANE Sta n i sław Srokowsk i 
prapremiero 

AZYL Henryk Zawadzk i 
mu sica! prap r·emiero 

DWA TEATRY Jerzy Szan i aw~k i 

LOTROSTWA SKAPENA I. B Mo lier 

W PRZYGOTOWAN IU 

TERRORYSCI M ,cfi cd Mi iorny 

Ależ to figura! Nos ut !< wiony w nieb ie, 
Ncgi jak nawiasy, brzucho pcha przed si b ie, 
Peruka na bakier, zdobna w l iść bobkowy, 
Szynka to westfalska za miast ludzkiej głowy ; 

Ręce zaś opuszcza, że oż rozpacz b ierze, 
Grzbiet wypina ,,, górę nr by juczne zwierzę, 

Zezuje na boki, plecie coś n ieskładn ie. 

Czkając raz po ra zu zaiste n ieładnie . 



Tragiczne rolle grać pragnął ... 

Tragedia jest przedstawieniem poważnym i na serio 
splotu nieszczęść dotykającyc~ osoby wyniesione pon_a~ 
przeciętność . Żeby odtwarzac . tę a~CJę, trzeb.a ~1ec 
głos poważny, szlachetny, wzniosły 1 recyt~wac wiersz 
tonem właściwym. dla ludzi wysoko postawionych gra
jąc ich role, właściwym dla uczuć, które pragnie się 
ukazać na scenie lub je wzbudzić na widowni. Naturo 
poskąpiła Molierowi owych dyspozycji, niezbędnych 
przy tego rodzaju akcji dramatycznej. ale jako c~ł~wiek 
światły i wykształcony znal reguły gry aktorsk1e1. („ .) 
Nadawał się tylko do ról komediowych: nie potrafił 
wejść w rolę poważnq i wiele osób zapewnia, że pró
bując tego dokonać, doznał tak wielkiej porażki - kiedy 
po raz pierwszy ukazał' się na scenie - że nie pozwolo
no mu nawet dokończyć kwestii. 
Natura poskąpiła Molierowi zewnętrznych powabów, 
tak użytecznych w teatrze, zwłaszcza w rolach tragicz
nych . Głos miał o głuchym brzmieniu, twardej modu
lacji i deklamował za szybko. Próbował wyzbyć się 
owej nadmiernej „p'Otoczystości", tak sprzecznej z do
brą dykcją, za cenę ustawicznych wysilkó~, kt?r~ w~
woływały u niego czkawkę, dręczącą go oz do sm1erc1. 

To znakomity aktor, al e wyłącznie jako s! yderca . 

A więc „Hera kliu szem" c twcn łern podwoje , 

Sniły mi się miasta całeg o pod boje , 

Och, ale niestety ! Sprzecznym bóstw z rządze n iem 

Nikogorn nie o!śn ił ża d nym zachwyce ni m ; 

Po tej pierwszej pr ób ie, św i a dectwie mej w eny, 

Nie śmiałem ju ż s t ap n qć na desk i me j sceny. 

Lecz nabra wszy d uc hn , z rn in::i wie lce god na , 

Rozlepia m af isze, chwa le s1tuke modnci 

Daremne wy s i ł k i, los m1 sie s p r zec i wi ł , 

„ Rcdogu nq " r ów n i eż wca l m n1 zodz 1wil. 

„Cyd" uroczy upadł , u pad ł l ai< że „Cyn na " , 

Afront „ Pompej usza" r o zn i os ła wieść gminno. 

W klęski tej opałc1 ch ju żem nc: to p rzy s t a ł , 

Żeby na go łezi śmi e rc i zncd eźć p rzy~toń . 

„ . ale los laury komika mu przezn aczy! 

I cóż, Elomi rze. 

Co też, f rancie, czyn isz w sta ro ri oc.ych wirze. 

By sztuką ba wien ia c ał y świa t rozrus za ć ? 

Odwiedzasz ce ran o mośc i Scaramo uche'a : 

Lustro dzierżąc w d ł o n i , t uż przed nim zas ia dasz, 

Nie szczędząc grymasów, pi lni e się przykładas z, 

Największego z bła znów czyniąc swoim wzore m, 

By małpiarstwa posta ć p rzys tro ić po lorem. 



Jego gra i kostiumy sq ty lko kop iowan iem rozm itych 
aktorów, którzy pozostawil iby go równie nag i go j k 
wrona Horacego, gdyby zażadal1 oderi zwrotu wsi yst
kiego, co im zabrał. 
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Klnę się na rną duszę, •zanuj iego błazna, 
Bo u niego tylko człowiek śmiechu zazna. 

Toż w rzeczy poważne} Pałac wciąż przewodzi, 

śmiejemy się tylko, gdy o żart tam chodzi . 

W molierowskich progach za staraniem mistrza 

Śmierć, rozpacz i rnilość śmiechu budzą wystrzał. 



Inspicjent - MARIA G RETSCHEL 
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Jego Wysokość Książę Conti żywił w czasach SWOJeJ
1 

mlodości tyle entuzjazmu dla komedii, że długo utrzy
mywał trupę w swojej świcie, by z tym większą słodyczą 
zażywać radości tego rodzaju ro?.rywek; i nie zadowala
jąc się oglądaniem pr·zedstawień teatralnych, rozma
wiał · często z kierownikiem tej trupy, będącym naj?.rę
czniejs!ym komediantem Francji o tym, co w ich sztuce 
jest najdoskonalszego i najbardziej uroczego. I odczy
tując wraz ?. nim najdelikatniejsze i najpiękniejsze 
ustępy S!tuk rnrówno współc!esnych , jak i starożytnych, 
nie odmawiał sobie przyjemności deklamowania ich 
w sposób nieuczony. 

Grałem „Wortog łcwa" , to pra wd zi„ve cock o, 

Halabardę ~· dłoni trzyma łem sw j chwack o, 

Szwargot mój zaba wny wid zó • c i eszy ł uszy, 

Broda, sukn ie, kreza, ozdo by mej tL1 zy -

Wszystko to storczolo, 7eby zachwyt wzbudz ić. 

Wortoglowo bracie, w „Zwad m ił osnych" rn icino 
Wdzięcznie ustrojony, vniałe ś po nim wia no 

Szczęścia i fortuny, bo gdy zoba czyli 

Mili goście sceny, jak słc rn kę dzielil i 

Pyzata Marysia i z nią Kacper tłu sty , 

Kiedy usłyszel i brzęk mych dzwonków pus ty, 

Jak podarł s zy \"i strzę py bil ety m iłosne 

Wzgardliwy jąkojlo dzi ewczę swe ża łos n e 

Wiedzie w domu p rog i - uwie rzcie rni świę cie, 

lżem rad wcią ż s l y szał w okrzy ków zamęcie , 

Z lewa, z prawa, z wszędy słowo, och , o nie ba! 

Oto sztuki takie, jakich nom potrzebo ! 
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Wyobraź sobie pani , że jego peruka była tak olbrzymia, 
iż zamiatał nią deski przy każdym ukłonie, a kapelusz 
tak mały, że wypadało sądzić, iż markiz nosił go częś
ciej w ręku niż no głowie; kołnierz miał tak S!eroki, że 
sprawiał wrażenie peniuaru całkiem dostatniego, fal
bany zaś u kolon uszyto chyba w tym celu. by służyły 
dzieciom do zabawy w chowanego... Wiecho chwos
tów wystawała mu z kieszeni niby z rogu obfitości, trze
wiki zaś miał tak umajone kokardami, że nie potrafię 
pani powiedzieć, czy były palone, czy z juchtu, czy 
z safianu, wiem tylko jedno, że były wysokie no pół sto
py i że w żaden sposób nie mogłam pojąć, jak takie 
wysokie i cienkie obcasy mogą udźwignąć osobę mar
kizo, jego wstążki, falbany i puder. 
Nigdy nie widziałem czegoś równie zabawnego, jak 
zachowanie się Sganarela, stojącego za plecami żony; 
jego twarz i gesty wyrażają tak znakomicie zazdrość, 
że wcale nie jest konieczne, oby się odzywał ; i tok 
byłby najbardziej zazdrosnym z mężczyzn .. . W trakcie 
tej sztuki Molier dwadzieścia razy odmieniał oblicze; 
był godny podziwu, ilekroć sądził, że dostrzega jakiś 
dowód potwierdzający jego nieszczęście; jego po nto
mi mo budziła nie kończące się salwy śmiechu . 

Był aktorem w każdym calu; wydawało się, że posiada 
kilka głosów; wszystko w nim przemawiało: stąpnięciem, 
zmrużeniem oko, uśmiechem, poruszeniem głowy Mo
lier wyrażał znacznie więcej niż najwięks ! y mowco 
zdołałby to zrobić w ciągu godziny. 
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„Pewnego dnia rnlody, d wudziestodwuletni adwokat pragnący po

rzucić palestre dla teatru od wiedzi/ Moliera, żeby zasięgnąć jego 

rcidy i odegrać przed nim t ę czy inną scene. 

- Posiadasz pan jakiś majatek? - spyta/ Molier. 

- -· Mój ojciec jest dość zomo ż ny rn c1dwckatem - odpowiedział 

młodzieniec. 

- Radzę panu zatem - od parl Molie r - objać po nim profesję. 

Nc:szo wcale nie jest dla pa na: lo ostatnio deska ratunku dla 

tych, ce n :e mają nic lepszego nc: w idoku, albo dla libertynów 

którzy pragną wykręcić sie od pracy. A ponadto niechże pan nie 

1·-1bija noia w serce sw oim rodzicom występujoc no scenic; 1Niesz 

pan dobrze, jc1kie sa ich racje; wyrzucam sobie od dawna, że o. 
wyrządziłem taką przykrość mcjej rodzinie. I wyznam panu szcze-

rze, iz gdybym miał zaczy1wć wszystko od początku, nie vvybrał-

bym tego fachu. Sądzisz pan może, iż ma on swoje dobre strony; 

otóż myli się pan. Ce prn wda wszelkie pozory wskazują na to, źe 

jesteśmy rozchwytywa ni przez wielkich panów, ale podporządko-

wuje nos oni swoi m zachciankom i dopro"'dy trudno o smutniej-

szą sytuoc}ę niż być ni ew c lnikiem czyichś kaprysów. Reszta świata 

uznaje nas za po t ę pionych i gardzi nami. Porzuć pan więc swoje 

zamysły tok sprzeczne z pańskim honorem i spokojem. Gdybyś 

pan był w potrzebie, poś pieszy/bym może z pomocą, ale nie toje, 

że okazałoby się ona dla pana raczej zgubna." 

Daremnie Chopelle, podchmielony trochę jak zwykle, występuje 

w obronie młodzieńca zapewniając, że dozna on o wiele więcej 

radości „przebywając sześć miesięcy w teatrze niż sześć łat w pa

lestrie". Molier nie zmienił zdania: 

„Niechże pan sobie wyobrazi nasze troski - dorzucił. - Czy nom 

to dogadza, czy nie, zawsze musimy być gotowi wyruszać na 

pierwszy rozkaz, aby dostarczyć radości innym, nawet wtedy, gdy 

przytłacza nas głęboki smutek, znosić prostactwo ludzi, z którymi 

musimy współzyć, zabiegać o względy publiczności mającej pra

wo nas besztać, skoro nam placi. Nie, drogi panie, proszę mi 

wierzyć - rzeki jeszcze do młodzieńca l'epiej zostań pon 

adwokatem, ręczę zo sukcesy." 

Sqdy współ esnye h o oktoratwie Mollera eyt, •o: Gf)org e> 
Mongredien, „życie prywatne Moliera", Warszowo 1m. 
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Kierownik techniczny 
Brygadierzy sceny 

Główny elektryk 
Z-ca głównego elektryka 

Kierownicy pracowni 

akustycznej 
krawieckiej damskiej 

krawieck iej męskiej 
stolarskiej 
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Opracowanie graficzne 
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WALDEMAR STASICKI 
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EDWARD KOZŁOWICZ 
KRZYSZTOF CZARSKI 

W programie wykorzystano projekty kostiumów 1 dekoracji 

Józefa Napiórkowskiego. 




