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WILLIAM GIBSON- współcze
sny poeta, powieściopisarz, drama
turg i scenarzysta amerykański. 

Szeroką popularność zdobył 
dzięki prezentowanej właśnie sztu
ce DWOJE NA HUŚTAWCE, której 
prapremiera odbyła się w 1958 roku 
w nowojorskim Booth Theatre. 

Utwór ten w Polsce wystawiano 
wielokrotnie. 



TROCHĘ KLARA, TROCHĘ ANI ELA 
Z Barbarą Sass-Zdort rozm awia A ndrzej Żurowski. 

Jast pani znanym i cenionym reżyserem filmowym. Cóż 
więc skłoni/o panią teraz do romansu z teatrem? 

- Trudno powi dzieć, że to romans nagły. bo moje próby 
podej ścia do teatru istnialy od I.at. Ja V'j ogóle c~~it.1 l ar;i i~ć do 
szkoły tea tralnej na wydział r zysersk1. W swo1e1 mesw1ado
mości siedemnasto latki myślałam. że można pójść od razu na 
reżys ri ę . Ale okazało się, że t zcba przed tem zrobić wydział 
aktorski. co mi się nie podobalo i tylko dlatego poszłam d 
szkoly filmowej . Aczkolwie z wydziałem <Jkt~rskim jeszcze 
ra z przyszło mi mi ć przygodę . A to dla t go, ze 1uz po dwóch 
la tach reżyse ii filmowej moja p ofesroka, Mario Kaniewska. 
postanow i I a troc ę dla ża rtu. a trochę as rio wyreżyserować 
„ SI by panieńskie" ze stud ntami reżyserii . 
- Grala pani Klarę czy Aniolą ? 
- Anie lę ; 1a byłam lagodną blo óynką. która mogla grać tylko 
Anielę . 
- To wizerunek, który nie bardzo przystaje do tereotypu 
reżysera filmowego .. . 
- W zyciu to ja jestem trochę K larą , trochę An ie lą. A po ty~ 
dowcipie Kani wskiej namawiano mnie. żebym przed sko -
czcniem reżyserii spróbowala j szcze zrobić wydzia ł aktorski . 
Tak mnie skołowali, że poszłam. Bylam tam przez pół rok 
i okazało się. że to zupełna pomylka. Zostałam w i ęc rezyserką 
filmową. Natomiast chęć rob1e ia czegoś w tea trze zawsze we 
mnie drzemała . Na początk nie śmiałam sta tować do tea tru, 
pot m zaczęłam a dobre robić filmy - . a st~rtowała_m p~źno 
i czu łam ten jakby stracony zas - WIQC _m_e było 1uz k1 .Y 
zająć się teatrem. Do tego sama prze<?tez p1sa lam . so~1e 
scenariusze. więc kiedy kończyłam film, siadałam do p1s~m~ . 
z teatrem z tknęlam się tylko raz: prz rios 1 łam przedstawi m 
tel wizyjne a scenę d amatycwą . No, ale to byla namiastka. 
- Musi to być chyba dla pani - doświadczonego rezysero 
filmowego - frapujące: zmierzenie siv teraz z r eżyse,;ą 
teaualną. Jakby powtórny dobiut ... 
- Ni odczuwam te o w t n spoób. Jezeli ktoś opanował 
film, o moz. da s bie radę Zt! sceną: chyba podobne prawa 
rządzą i w teatrz . Bo umiejętność pracy aktorem - wbrew 
pozorom - w filmie też jest ni bywale w azna. 

- Może pani młodzieńczo przygoda z aktorstwem spowodo 
wał , że stosunek do aktora i jego twórczosci jest u pani 
serdeczniejszy niż u innych reżyserów I ilmowych ... 
- To serdeczność i szacunek. poczucie partnerstwa. Ja 
jestem w film i uwazana za takiego reżysera, który kocha 
akto . Ki dy obię fi lm. cala moja energia skupia się właśnie 
na nktorz . Drugi ulubiony etap to montaż . ale podczas 
realizacj i wręcz przedkladam pracę z aktorem nad na przyk ł ad 
jakąś wybujałą inscenizację . Ja s i ę mu ę zaprzyjahlić z ak
torem, nie po t afi ę go l aktować inst umen talnie . Być moze, 
że to wy ika z tego, iz k iedyś coś tam l i znęlum z aktorstwa. 
- Ale koro jesteśmy w teatrze ... Dlaczego zdecydowała się 
pani na tę właśnie sztukę. na „ Dwoje na huśtawce". Czy jakąś 
rolę odgrywa f akl że jest to sztuka z.decydo 'łanie aktorska? 
- J eśli bym mia la wiązi:lć się z teatrem - to przede wszystkim 
z teatrem wlaśni ak torskim, o i inscenizacyjnym. I z przyje
mnością by łaby to dramat rgia amerykańska . ale ta, która się 
wywodz.1 z O'Neil la. Dramarurg ia. która bada. co w człowieku 
znajduj się w srodk . ,.Dwoje a huśrnwc ··, oczywiście, 
mi ści s ię w tym k ręgu i w tym modelu aktorsk im. 
- Ale jest to sztuka. która woje wielkie dni miała, no, 
z tnydzieści lat temu. 
- I z tnmtych właśnie czasów mam do niej olb zymi sen
tyment. Od jej pierwszej polskiej insceni1acji, na małej sce ·e 
T at u At n urn w Warszawie. A jeszcze do tego grali to 
wówczas bmdzo zaprzyjaź ieni ze m ą aktorzy - Elżbieta 
Kępińska i Zbysz k Cybulski - i pamiętam to jako wydarzenie 
i prawdziwe p zezycie. 
- Dla nas „ Dwoje na huśtawce" ma duże znaczenie emoc
jonalne, ale dla widzów młodych jest to przecież sztuka 
zupe/n;e nowa. 
- Myślę, że ta sztuka będzie wracała. Wbrew ozo om t 
pokolenia wcale się rnk bardzo nie róż ią. Ja sama mam 
dwóch synów. z któ ych jeden ma dwadzieścia trzy lata 
a drugi osiemnaście, posiadam więc możliwość obserwacji 
mlodZ1eży z bardzo bliska. I sądzęm że z tą zmianą pokoleń to 
jest tak, że istnieją oczywiście pewne elementy odmienne. 
natomiast generał ie !odzi eż posiada zakodowane równie 
głębok i e marzenie uczuc ia . chęć 11rz żvwoni a. emocji Oni 
- kiedy porównuję ic h zasami z moim pokoi niem -
jeszcze bardzi j rom1mtyczni. wbrew pozorom. Wb•ew temu, 
że na przyklad I biq krzyk l iwą myzukę, z na pewne rzeczy 
pat zą niby to chłodniej . Mało tego, że są niebywale romanty 
c ni: mlodzi ż p óbuj teraz w óc ić do tradycj i, które myśmy 
z różn ych względów omi1a li. iech pan spoj rzy - na przyklad 
tradycja ś l ubu ... Kiedy ja mia lum t dwCJdzicścia lat, to przecież 
myśmy się wyśmi wnli z tych wszyst ich welonów i mi sz 
zańskich gestów. Chcieliśmy to 1Vszystko zlikwidować , omi
nąć . A teraz - z ów jest to dla młodych ogromnie wazne. 
Może dlatego, że wkoło jest taka strasznll niepewność . Może 
d latogo znów rodz i się potrzeba wartośc i niezachwialnych 
· potrzeba tradycji. Sztuka więc. która opowiada dzisiaj 
o uczuciach. musi się obronić zawsze. a na pewno dzisiaj. 
- Znów po trzydziestu latach„ .. 
- Wlaśnie ... Kiedy „ Dwoje na h u ś tawce" bylo pisane w A me-
ryce. to t.am istnialu sytuacja ana logiczna. ó cześni młodzi 
Amerykanie byli bliż j świat . który naszych młodych dotyczy 
teraz. U nas wszystko stalo się pćź iej. wszystko się jak gdyby 
przesunęło ... 
- Cóż nie tylko tych dwoje jest dziś na huśtawce ... 





Kierownik techn iczny: 

RYSZARD ZASŁAWSKI 

Kierownik scen; 

CZESŁAW KROK 

Kierownik produkcji: 

ZYGMUNT LUBOCKI 

Gł. brygadier sceny: Stanisław Płudowski 
Gł . rekwizytor: Agnieszka Poroszewska 

Obsługa spektaklu: 

Światła - J. Borowiak, C. Wybraniec 
Akustyka - T. Meller 

Charakteryzacja - D. Kaczyńska 
Garderobiana ·- U. Różańska 
Brygadier sceny - L. Dorobek 

Zaopatrzenie - G. Kostuch 

Przeds i ęb io rstwo 
Produkcyjno-Usługowe s.c. 

81 -365 Gdańsk 
ul. Czarny Dwór 2/4 

tel. 53-13-19 wew. 59 

SYSTEM ALARMOWY ZAINSTALOWANY 
W TEATRZE „WYBRZEŻE" ZOSTAŁ ZA
PROJEKTOWANY I WYKONANY PRZEZ FI
RMĘ SATEL. 

... 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
31-70-21 w. 31 

TEATR NA TARGU WĘGLOWYM - GDAŃSK 
kasy biletowe: 31 -13-28 

przedsprzedaż i sprzedaż biletów, rezerwacja: 
w godz. 12.00-19.00 od wtorku do piątku, 

w soboty i niedziele na 3 godz. przed spektaklem, 
w poniedziałki kasa nieczynna 

TEATR KAMERALNY - SOPOT 
kasy biletowe: 51 -39-36 

przedsprzedaż i sprzedaż biletów: 
w godz. 11 .00-1 3.00. 1 6.00-1 9.00 

oprócz poniedziałków 
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