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ezy będzie ciekuwie? 
Sezon ar tystyczny 1996/97 Teatr Osterwy 

rozpoczą l od wy1azdów. Przedstawienie "Kró l 
Maciuś I" przygotowane przez Teresę Lisowską 1 

Marka Jędrzejczyka z uczniami Studium Tea ral-
ego z ostało zaproszone do Warszawy na li 

Międzynarodowy Festiwal Tea trów dla Dzieci i 
Mlodzreży ·Korczak dzisia(. 17 września młodz i 

wykonawcy wystąp ili na scenie Teatru Dramaty
cznego, tam, gdzie dotąd nie goś ci ! 'd orosły'' ze· 
spól W fes iwalu wzięło u d z ia ł 17 teatrow profe
sjonalnych oraz 5 dzieci ęcych i m łodzieżowych 

z calej Polski. Szerzej n temat wyjazdu piszemy 
na str. 6. 

Już następnego dnia. 18 września, gorzowski 
zespól dal drugi gościnn y występ. W Teatrze Lu
buskim w Zielo ej Górze pokazał "Trzecią w pra
wo i drugą w lewo od księżyca", przedstawienie 
wg prozy Jan sza Rudnickiego. Rzecz zapre
zen owano w ramach zielonogórskiego Festiwalu 
Winobraniowego na malej scenie. SpeCJa lnie 
trzeba bylo zbudować dekorację ze schodami, 
które w Gorzowie są naturalnym elementem, 1a
ko ze przedstawienie grane 1est w Spichlerzu. 
Sc ody le przydadzą się podczas następnych 
wy1a zdów zespołu . N ajbl i ższy zaplanowano na 
14 listopada do Frankfurtu n.O. gdzie w obecno-

(wg d11/szy 1111 str 2 

Szanowni Widzowie' 
Drodzy C:ytelnicy' 
Serdec:::nie witamy Państwa na la

mach no1L·ego gorzowsk iego pisma 
kulturalnego. Z inicjalywl-' dvr. Ryszar
da Mo1ora "Premiera u OstenL•1·" ulw
zyu. ać się będ:ic z oko::ji lwżdej tea
tralne} premiery w fr atrze im. Ju/i11s::o 
Oslen r w Gorzowie. Pismo prz_1goto
w11je zespól redakC\'jn l' "Arsenału Go
rzowskiego „ w sl?łud:ie: Krysly11a Ka
mińska , lre11 eu. z K. Szmidt, Dorn/a 
Kurmin . Doria Lok oraz studenci Kole
gium Nauczycielskiego. W twlejnych 
numerach będz iemy szerzej prezento
wac' sztuki wystawiane przez teatr, bę
dziemy także pisać o ludziach teatru i o 
tea/ralnvch sprawach niewidoc:::r1,ch 
na scenie. Chętnie wlqczoć bę-Jz iem) 
glo y Paris/wa - w idzów i c::vtel111h ów 
Mamy nadzieję, ż e 'Premiero u Oster
WJ ., zyska Pwistwa al<ceptację. 

Do zobaczenia podczus następnych 
premier. 

Redakcja 

Ragrody .za se.zon 
1995/96 

Podczas pierwszej premiery st:zonu Tlf

warzyslwo Przyjaci(>i Teatru im . .I- Oster
wy wręcza swoje nagrody za miniony se
zon. J edną przyznaj f-' Towarzy ·two za 
osi<ignit;:cia arlystyczna, zaś drugą za poza 
:sceniczną działalnośc na rzecz leatnt. 

Za miniony sezo n na.Qroclę arty ~ l y 
czn<! Towarzys two Przyjacic'il Teatru 
przyznało Grzegorzowi Mrówczyriskie
mu - aulorowi adaplacji i r eżyserowi 
przedstawienia 'Trzecia w prawo i druga 
w lewo od ksi ężyca·· wg prozy Janusza 
Rudnickiego. 

Natomiast drug<! z nagród - '"Złot~ 
!\faskę" dostała Krystyna ZienkiC\\icz, 
matka chrzestna Studia T ' alralnego, w 
ramach któn°g o przygotowano 111 . 

in. "Króla Maciusia ! ", sztuki whłczonej 

do repertuaru Teatru Osterwy. 



121 -Skąd wziął się pomysł na I ~ I "Czarownice z Salem" w na-
' .,_.,~,"w : . szym teatrze? 

06TEQWY -Tytuł pojawił s i ę w trakcie dysku-
sji , gdy dyrektor Major zapropono

wał mi wyreżyserowanie sztuki. Zgodziłem si.,: 
chętnie . bo to dobra i ważn a sztuka. Miałem na
tomia st kłopoty z ustaleni em t t> kstu. Polski 
prz e kład nit- by ł nigrl zie clrukowanv. 

wal- zdrowy rozsadek, wówczas ta historia może 

nas poru szy( g ł ę boko. Dz i ś t e;:ż mamy wiel e 
przykład ów. że inforinacja podana rano przez ra
dio narychmiast j st powtarzana prze.z tys i ące 
ludzi bez próby szukania argumenLów. Powla
rzajac ja oskarfamy, jc~ li n;iwet nie publicznie, 
to sam i dla sicbit'. ' ie chce podawać prz_·k ła 

dów z bi cżacego żvc ia politycznego , ale moim 

powodzeniem prze ni eś<'.: na współczesność S;un 
si · czesto łapi ę , że poddaję się myśleniu jak w 
Salem. V·iszyscy \vpadamy w pułapkę wartościo
wania i oskarżania. "Tak bardzo s i ę nic zm ieni
li śmy" - 111ówi jeden z bohaterów lej sztuki . I to 
jest prawda. Myślc. że wszystko w tej sztuce jest 
aktualne. 

- Czy w pana sztuce będą wyraźne odnie

Poprzez teatralne biblioteki udało mi 
si · clotrzet' do pierwszego przekładu 
Wacławy Komornickiej i Kry styny 
Tarn owski ej, znan ego pod ty tuł em 

"Proc ·s w Salem", ale len wykonany 
w połowie lat 50-tych. ze względu na 

W'1rtościow'1nie 

j'1ko puł'1pk'1 

sienia do współczesności? - Aklual
no śL' c h c i a łbym wyd ohyc r rzcz war
stw~· i nc tclektualną . ;i nic pr7.t'..2 dosło

wne narzucanie odnicsici'1. 1\if' chodzi 
mi u to, aby widzowie jednoznaczni,· 
odczytywaU sytuacje Daleki jeslern od 
publicystyki Nie taka jest funkcja tea-

j1·zvk, uznał em za rn icjscami anachro
niczny · atomiasl jego druga we rsja 
jest bardziej rlynamiczna Dokonałem 

Rozmowa z reżyserem - Adamem Orzechowskim 
tru . 
- Jak wi ęc zamierza pan zrobić 

wi c pewnej kompilacji i mam nadziej '. że 
efekt da współczes nemu widzowi sza nse 
obejrzenia zajmujacego dramatu. 

- Tekst sztuki traktuje o wydarze
niach z przeszłości. Co dziś może w tej 
historii zainteresować widza? 

- Myśli,:. że wszystko. Miller dysponował 

pełną dokumentacja tego, co wyda rzyło si~: 

w Salem w roku I fi92 . \\ ówczas ok. 20 ci:;ób 
zgin ' ło. 200 sie działo w wi<;zicniach, wi<>le 
zostało złamanych na cal ' życ i c. Dziwm: fa 
tum c iążyło nad wydarzeniami. !'rzez 100 lal 
nie były uprawiane zie111ie n a leżan: wcz ·ś
nicj do osób oskarżonych , bu nikt ni ' chc i a ł 
ich wziąć. Dopiero w 1957 r„ a wi,;c po wy
stawieniu sz tuki, zrehabilitow;mu rodziny 
osób. oska rżo nych w Salc: rn. Rzecz została 
wiernie; spisana przez Artura Millera w 1953 
r .. w dobie sza l ·j ;1ce maccar th vzmu, g-dy 
wszyscy w Stanach Zjednoczonych szukali ko
muni stów. Miller był jednym z nielicznych. któ
rzy orl mówili stawienia sic; przed komisj<J senac
ką przcsłuchuj ;1cą osoby podejrzane o ko111uni
stvcz ne sympati e. W tamtym procc:s ie „cza ro
wnic„ i w wydarzeniach mu wspókzesnych zo
barzyl Mille r l<; samą indyw idualnq h i s te ri ę 

przc radzaj<1cą s i ę w zhiorow;1 psychozv. 
- Czy dziś w polskim życiu znajduje pan 

podobne zdarzenia? 
- Gdy zastanowi1nv si ~» jaki mi przesłankam i 

kicrujc111 v ,; ie; w naszych sądach, na ile są une 
powtórzeniem uslyszanycl1 opinii. kiedy podda
jemy sic; e111ocju111, a kiedy udaje nam si<: zadw-

ści autora przedstawienie będz ie pokazane nie· 
mieckieJ publiczności. W Zielone1 Górze na afi
szach i w informacjach mylnie podano nazwisko 
autora sztuki (Gałczyński a nie Rudnicki). co na 
pewno miało wpływ na widownię. Jednak, ci któ
rzy przyszli na Gałczyńskiego, nie wydawali się 
rozczarowani. Sztuka 

zdaniem jest ich wokół bardzo dużo. Tą metod ą 
można z11i szC"zyc każdego nawet w szerszvm 
wv111iarze ni ż w Sak111. bo dzis środki przekazu 
łatw i ej doci craja do rzesz odbi orców. Proces w 

Salem c11 cigl si \' odhy1' nie dlatego, że mieli śmy 

do czvnicnia z prostactwem i c i emnotą. Bio rący 

udzia ł w tym procesie b\·li czołówk;1 intckktual-
11a swoi.- 1! czasów, mi eli ukoi'1rzone: studia w . 
.V!y też. nii.: zakin ic ocl nas%('go wv ksztalceni<1. 
jcstcsmy s k łon ni ulegac psychozie spolc<Cz111:j. 
l l w:iżam . ż" sztukit l<1 jc,; t 11aclal aktu alna. Temat 
zn sl a ł precyzyj1ti <: zapisany przez \ •til k ra, ale 
wvwuluje ca ły szereg skoja rze i'1 . które można z 

Zespól aktorski gorzowskiego teat ru powięk
szy! się w tym sezonie o trzech aktorów. Kuba Za
klukiewicz grai ostatnio w Placku, a wcześnie1 

przez wiele lat w tea trac Trójmiasta (szerzej na 

Ciq/( dalszy z str. I 

przedstawienie inte res ujące dla 
widza? 
- Myślc. że ta sztub jest int r: resujaca w sa
mej warstwie iabu~: i ż e na ly1n picrwszv111 
poziomic ju ż 111 o ż c wci a_gna(· widza. 1\ic 
che<: się pod li zywać publ i<'Zll ll~,·i. hu lego 
nic znosze. ' czci\\'OSC mojej pracy i ;i k1 0-
rów polega n r1 r ozn1a wi ;miu przez :-; l ·l' ll ('. 

Widz jest żywym S\\iadeclwc1 11. ,·01 to. <o 
robimv, jest sł u sz ne. Pu bli cz11ość jc,; t lcr;1z 
bardzo wy 111 ;1,"ajae<1 i rnusZ\' tr;1fi ć: do 11il'j 
argum cntarni intc·lcktualnvn1i a nic puwit'
rzchowny111i , alrakcyj11 v111i tylko z pozoru. 
- Jak pan spędza dzień premiery? 
- Zabobon ny nie jes tem, wi,·c ni e stosuje 
żadnych sz tuczek. ktcire mia łyby po mo c 
przedst awieniu. Dzi <: ri premiery jvs t dl :-1 
mnie picrw:;zyn1 dniem, w którym już ni" 
lllOJZ\' niczego zmi enić . Pr7.cdstawienia nie 
oglądam z widowni. Kiedyś usiadłem na wi-

downi i dopiero sasiedzi uświadomili mi . że 
przez cały czas mówiłem tekst albo wykon,·wa
ł cm gesty aktorów. Robiłem to ca łkiem b1;z\1·i e
dnic. Od tamtej pory chowam si» np. w k<1binie 
elektryka. by wiclzi cc' cało sc, ale ni e byc wi
dzem. Dopie ro w trakcie rea kcji widowni 
"odklejam" s i ę od przedstawienia. Bardzo se r
dc·czni e zapra~za rn na "Cza row11i<;c z Sał e lll ", 

bo jestem prze konany, że sztuka 1nofr poru
szv( każd ego. Tc1nat uruchamia 111,"·lenie i wy

maga zajccia sta nowiska. W ogoli: za prasza111 
do teatru. bo moi m zda ni em brak kontaktu ze 
sztuką czyni cz łowieka ubogim wewJl(; trznic. 

Rozm . K. Kamińska i I. K Szmidt 

W maju przypada 50 rocznica śmierci Ju!iu
sza Osterwy Teatr zamierza z tej okazji przygo
tować sztukę Stefana Zeromskiego " Uciekła mi 
przepióreczka", wystawieniem które1 ten wielki 
aklor z apisał się na lrwale w historii polskiego 
tea tru. Grzegorzowi Mrówczy ńskiem u zamie rza 

dyr Major powierzyć 
przyjęta zostala dobrze, a 
efeklem obecności nasze
go zespolu iest zapowiedź 

przyjazd u w listopa dz ie 
zielo nogó rskiego teatru z 

ezy b~dzie ciekawie? 
przygotowanie ko lejnego 
debiut u scenicznego 
sztuki , która weźm i e 

udzial w ko. k rsie orga-

"Radosnymi dniami " Becketta . 
Jeszcze w trakcie prób "Czarownic z Sale m" 

na rozmowy z dyrektorem Majore m pr zyjecha ł 

Jacek Medwecki, któ ry niebawem przystą pi do 
przygotowania "Ali cji w krainie czarów·, przedsta
wienia szykowanego Jako św i ąteczny prezent dla 
młodszej widowni. Premiera - 8 grudnia. 

Trwają ta kze przygotowania do wystawienia 
"Zielonej Gęsi · wg Gałczyńskiego w reżyserii Ry
szarda Majora. Premiera przedstawienia zapo
wiadana jeszcze w poprzedni m sezonie przesu-
wa się w czasie. 

str. 3) . Krzysz ol Tuchal ski występowal w Koszali
nie. Natomiast Aleksander Podolak, po latach pra
cy w ea rach szczecińskich. ostatnio przebywał w 
Sta .ac Zjed oczonyc , a do Gorzowa przyjec al 
bezpośrednio po zdjęciach do filmu kręconego w 
Hollywood. Z grona aktorów do rze znanych w 
Gorzowie ubył Marek Pudełko, który z aangażowal 
się do Teatru Polskiego w Szczecinie. 

W ty roku - jak zapewnia dyr. Ryszard Ma
jor - utrzyma a zosta ie wymiana przedstawień z 
teatrami z Zielonej Góry, Legnicy, Walbrzycha i 
Szczecina. 

nizowany przez Mi ni 
sterstwo Kult ry i Sztuki. 

Już pracuje Studio Teatralne, które w tym roku 
ta kże przygotuje przedstawienie na dużej scenie 
Nastąpiły także spore zmiany w budynku teatr 
Biuro Obsługi Widzów znajduje sie bezpośrednio 
obok we1ścia a po sąsiedzku urządzono duz ą ka
wiarn i ę czynną przed, w trakcie i po spektaklach . 

Nie wszystkie pozycje repertua rowe są JUŻ 
zatwierdzone, za wcześnie więc . by 1e szerzej 
prezentować. Na pewno sezon 1996/97 przynie
sie jeszcze wiele innych ciekawych Ieatralnych 
zdarzeń. 

- Rozpoczyna pan pracę w naszym tea
trze, proszę więc p owiedzieć o dotychcza
sowych związkach ze sceną. 

- St ndia skoi'1 c-zy lcm \\' 1 'J7:{ r i rozpoua
kni prace· u Bogd;1na I lus,;:1k1J\l'skic.go w Opo
lu. !'ot em Jll·z1· sz(·dkm do Tc;1 tru „WybrzeŻ L' „. 

gdzi" ' ""l k;ik m 11!Jcn H'l'." cl yrcklllra go rw w
sl\ i„_go lc·a lru Rv"ard:i \ lajora. l'od j1:g-" ki c
ru11ki1·m „zali<'zylem " trzy dra mat :.". (;ombro-
11·icza, roliik111 I knryka \1· "S ł ubi c ''. Hu fnagla 
\I' "Opcrdn·„ i ' yryl;1 w "]wrn1 i1» ksi\'Ż lli,·zci · 

liu rguncl a"_ i 'CJ ll'111 krr'1 t ko byh·m u pana J"rzc
.~CJ C1·1 1zv \\' T1 .·;d1-zc \ -lut:y<'znvm 11· Cclvn i. wv
slt;powakrn W ,;zJa.-11' ·t I li" J t Uj~' l• '.j Sfl iC- WO(.'. rZt -, 
puz11:tłt ' tll LP;. t ;1kil ·.~o. l·o sk· nazyw ;1 111u:-;ica· 

IC' l11 '\asi «pll i( ' wro„ ikrn cl " ll'a tri r drama1y
r7. lll ',l'.<'. J lrnn krvt 11i (' dCJ Tc-;1tn1 \l iLjsk ic·go w 
(;dy ni. Os1a\11 i rnk prarow:-1k-m 11 p;111 ;1 !\ !arka 
\ilohuwi"rkic-g11 \\'!'!orku. '11 -raz jt·Stl'lll tutaj. 

- Czy zadziałały wcze.śnicjsze kontakty z 
dyrektorem :Ylajorem? 

- Tak. Z11ak1n spusclli 1m·~k 11i a o ka lr z,~ 

[{y,;z;1 rda \l:Jjoni i lu zau\\'o,·o\\·alo. Punaclt u 
zaw:'zc l wiL'rd z iłvn i. że nl OJ.!l' pra1.:owch: w n1i 1.·
śc ic". gdzi(' s;1 tr<111J \\'i1j c·. \\' (; 1> rzowi(' sa. 

- No, ale Gorzów metropoliij ni e jC'st. 
- i'od Bogie m rllO\\·i ,„ ż <· Ili•· mam 11;1i1rn 1i 1:j-

SZ\'<·i1 1;1,;l rzvi:l'll do '"-~1>. że to _i('s l pruw i111 ja. 
Prnwinrja j<:sl po\c·c i„111 umysłowym . a nie geu
grafionyni. 

Marzena Wieczorek 
Nie chc1alabym mówić jaka będz i e moja Abigail. 

oo czar prysrne . 
Boję sie ta eh pyl ri o:zed premiera. proszę wiec 

n.e o o me pytac. 

Teresa Lisowska 
am tylko ,1a we1sc1a uszę po azac ze Rebek.J 

Nurse to osob szanowana. po azana a k óra jednak 
me PO rahla przek nac ędzlów. ze n.e ma czarown c 1 
czaról'I Mnie tez na koncu 1e0 zaja . Trudna lo rola . 

usze w kil u zdaniach m1eśC1ć 1· 1 senq. postaci 
mOJ sprzeci1· na Io. co dzieje srę w miasteczku. Gram 
osobę dosto1na. powazną . rne ma1acą nic •1spólnego z 

. utnicami które grałam w poprzednim sezonie 

Beata C horążykiewicz 
G•am Elzbietę Proc or cie11awą postać w iei ca leJ 

bardzo ccekawej szt ce. Rola w maga1ąca skupienia . 
spoko1u wewnętrznego Dav.no tak1e1 oh 1e mia am 
Gry valem na 1częsc1e1 postaci radosne. rozbuchane. 
dynamiczne Tu mam być inna 1 dlatego rola ta bardzo 
m1 się podoba. 

Marek Jędrzejczyk 
G·am Hathorna. rugiego z s dziów. Rola niezbyt 

uza ale ciekawa Nie chc1albym za du żo wy1awiać by 
nie uprzedzać " iuzów o wydarzeniach . aL bardzo so 
bie cenię tę rolę 

~ceniczny kurz 
to narkotyk I 

06TEQWY 

· Dziękuję, że pan to mówi. Na wejście 
dostał pan dużą i ważną rolę Proctora, 
Jak pan przyjął tę propozycję? 

- Odpowiada mi ten typ dramaturg ii. niesie 
kolos;i lnv materia ł dla aktora. Zagrałem około 

~(J.. iu ni!. ak w tym ważnych by ł o pi ' "" może 
szc~c. f\ lam nad 7. icjc; , że ta bcdzic siódma. ~i o

rl cmka jesl szcz1·~li w<1 liczbą a rola niesie bar
dzo wielki materi ał aktorski i j 0 st ciekawa pud 
wzgli;: cl <> m psycholog ii postaci. 

- Przyjął więc pan tę propozycję z zado
woleniem, 

- . le i z drże ni em . Przez pewien L·zas rnia
łc ·111 Z<lj l'1_·ia w Studi u Teatralnym pr;~y Tvatrzc 
„Wyb r zL: ż e „ . Pi·zysz lych aktor ów 1JL:zy lc-m 
prz„rJc: wszystkim poko ry. K;tżdy z aklorów do
staje h' 11 sam tcbl jako produkt wyj:ic iowy i je
dc11 zrobi z !l'go kn ·acjc. a drugi gniot nie do 
wytrzymania. Dlatcgt> trzl'ba 7.aczqc'.· od pokory 
wolwc roli. Pon adto jest to tutaj mój debiut. 

· Zmiana miejsca i publicznośc i rodzi 
nowe inspiracje„. 

- f\ !nie mobilizuje nowy ze-spół. Nie znam 
moich nowych koleg1iw, a chcialbym przed ni
mi dobrzc sic znakź<' . . o i publi rzn ośćc . ale 
kontakt z nią to k\\'estia czasu. Mysi.;, że dzic
ki "Cz:1rownicom z Sal ·m" jest szansa. by pub
li cz1wsL· wi-ucila do tea tru gorzowskiego . by tu 
bdo tak .-ic ·kawic jak za panstwa Byrskich. 

- To dawn e czasy, inne było wówczas 
znaczenie teatru . Ma pan za sobą parę lat 
pracy na scenie. Co jest w aktorstwie, że 
mimo wszystki ch trudów, tak ogromnie 
ono wciąga? 

- Kurz. klórv jest w sceni c. deskach. fa rtu
chach. \\' ku rty11i c. Ten kurz powinien być wp i
s;my na li stę narkotyków. 

- Próbował pan ucieka<' od tego kurzu? 
- Nie. bo nit' clalbym raclv. Dla mnie miesic-

cz11'' urlup jest za d lu .~i. \1 ;1 pL·wno ni t> uc i..Jrnc 
od SC l,11)'. 

- Mów~ się, że magia sceny przekracza 
prawa fizyki. 

Aleksander Maciejewski 
Gram Pamsa. cz low1eka nieszczęśliweg o przez 

swoją dob roć. To szalen ie ciekawa postać. W tym r. swoich rolac~ 
w "Cz'1rownic'1ch 

z ~'1lem" 

~== powiedzieli:~ 
przedstav.1eniu kazda postać 1est znaczaca. kazda ma 
swój udział •1 tym. ze z malej kul 1 powstała lawina. To 
bardzo •1sp6iczesna sz tuka 1 moim zda niem bardzo do· 
brze, · e 1a po azemy pubhcznosc1 

Krzysztof Tuchalski 
Enki el Cheever, którego gram w ··czarownicach', to 

postać z dr ugi go pia u. pomocn.k sędziego . Autenty
czny Chee er by! krawcem w trakcie procesu wynie· 
sionym na odpowiedzialne stanowisko, a tym sa mym 
ważnym . Ta sytuacja ro zbudza 1ego ambiqe . Podejm u 
1e on ial k ę z Proctorem o prawo przewodzenia w są· 

- Sam to przeżyłem . Podczas prób z '.\tlacie
jem Prusem w Cdańsku w pewnym momencie 
zdarzył a sic taka syt uacja. 'ie można \\'ej ~<' na 
pochylnie . która ma więcej ni ż 4'1 stopn i, a ja 
wszedłem na ustawhiną pod katem cu najm nic:j 
SO stopni . lkz żadnych ;:abczpicczci'1 ' O ryzy
ku pomyślałem dopiero potc.:m. Podczas p1·zcd
stawie11 zmniejszono pod1yłuśc' i zain stalowa
no zabezp ieczeni a. !\Ie te n jeden raz 111i s i\: 
udało ! c;ombrowicz kiedyś napisa ł , że na sn-:· 
nie można chodzi(- panu l3ogu po głowic. Dla
tego przy rałej mizerocie kultur v. bo jesteśmy 
na ostatnim 111i1:bcu. j c~l i choclz.i o finan:;c, to 
jednak od teatru odcjsc si ę ni<' da. 

- Co zobaczymy w pana wykonaniu pu 
"Czarownicach"? 

- Przywiuzlcm monodram w mojej Jdapt;1cji 
i "' moj c·j reżyse rii . To "Karzeł" wg P Llgc- rkvi
sta .. kstt-: 111 zafascynowan y tym pis<1rZL· m. W 

prot cstan L· kil'j Szwecji katolicki pisarz rlusta l 
nagrodę Nubia za jtd n<1 biążkc. Al e gdy $ie 
wczytac', to jt-·s t to sy nteza syntez kultur y (us 
wspan ialego1 Przymierzam s ię do drug-iej czc
sc i tcgu monodramu . Za proponował em dyr_ 
Majorowi \\'lacz('n il' "Karla" do repertuaru tea
tru Osterwy 

- Za kilka dni premiera "Czarownic". 
Jak wygląda taki dzień w pana życiu? 

- Jes tem c zł owi ekie m og-ronrn ic- p1·z, : są

dnym, wiec nie s id ~· łóżk a . skarpetk i wk ł a

dam zawsze na lewa stron(; . a <1· tc;itrzl' jestt:m 
co najmniej trzy godzi 11 )· przed wyznaczonym 
czasem. Jes tem polworn it' nerwowy. wprosi 
nie do zn iesienia\\' domu . :--l ic rozumiem akto
rów, którzy l wicrdza , że z kh lc'chniką p1"Cm iE'
ra ju ż nil' nic kosztuje:. 'N taki<: aktorstwo nic 
wierzę. Ja sil' denerwuje przed każdym przed
stawieni em. 

- Więc, podtrzymując przesądy, będzie

my trzymać kciuki za "Czarownice" i za 
Proctora . Dziękuję za rozmowi;:. 

Rozm. Krystyna Kamińska 

dz ie. Chcialbym tę posta ć pokazać wielostronnie. mimo 
jej drugoplanowego usytuowania. 

Alina Horanin 
Gram Titube. Pierwszy raz na scenie oę<ię oso 2 o 

czarnej skórze. Kilka ra zy gralam męz<:zyzn , ale czar
nej kob iety jeszcze nigdy. Choc mo1a bohate ka ta a 
zupelnie czarna pewnie nie byla. Nawet sięgn ęłam do 
podrę czników, by się dowied zieć 1ak to jest z olo em 
skóry na wyspie Barbados. Musze to v i edzieć podczas 
charakteryzacji . o i 1estem w te1 sztuce j edyną praw
dziwą czarowrnca 1 

Bogumiła Jędrzejczyk 

Gram Marcy Lewis · jedną z dz iewczynek z otocze
nia Abigail. 1e wyróżnia s i ę ona osobowości Razem 
z Zuzanną graną przez Bozenę Pomykałę 1 Be , Którą 

gra Bożen Perlowska t •1orzymy środow isko glówne1 
bohaterki. 

Wacław Welski 
Gram Gilasa Korey a, farmera. na1sta rszego z bo· 

haterów sztuki, zgodnie z moim wiekiem. Staje on w 
imieniu farmerów w obronie zdrowego rozsadku. Ale w 
końcu zostaje powieszony. To niezbyt d uża rola. ale 
świadcząca. ze w gronie fa rme rów byli nie tylko tacy, 
którzy szli na komprorn is i zyskiwali dz1ęk1 temu ma1ąt · 

ki. A 1a tu się stawram Zgodnie z mo1ą osobowoscia 
Zawsze · się stawiale 1 ", nawet w zyc1u prywatnym 



Ogni skiem oblędu byla wieś Salem. 
Liczyla nie w1ęce1 niż setkę domostw, 
1orzyla 1ednak odrębną gminę Tutar 

\2) IT l! lez toczy! się ąd nad czarownicami 
Proces ten 1ego prz bieg 1 finał rożni! 

s1e znacznie od wszystkie p ocesów czarow 1c na 
świecie nie tyle s alą i zasiegiem, co no va oblędna 
ideą . która lezata u 1ego podstaw 

Pod "Pl wem cięzkich v arunkóv bytu licznych 
tros. i strap1,n 1elu kolonistów w Massachuset s opa· 
nawal n1eodparc1e myśl że zatan zawz1a1 sie s e
qalrne na ich pcbozna prawo 1erna wspolnotę . porne-

waz oni . boga ojn1 osadnicy, os1edlajac się w Massa
cti setts pozba vi li szatan władzy 1aką sprawowal 

a"NntSJ nad tym obsza1em Utrzym all oni , ze szata 
no~ i szczególnie n t m zależało by •1 kiaść sie pod
stepem do icł1 pobozne1 ws ol oty 1 poz. skać •11 me1 
so ie skr cre sprzy m1erzericów Tymi tajemniczymi sc
jusm1kam1 d1ab a byli czarownicy czarownice 1orz 
się spizysięgli. że rz wrócą v Mas
sactwse s rotes ·o szatan Sedz10 -
•1ie ak byli z la m ślą zż _ci. że prze 
w11ala s1e ona 1eustannie w pyta · 
n1ach, 1a ie zali 1ali os· ar onym. 
szuka1ac potwierdzenia Jet w ich ze
znam eh Wieszano tylko ·.ob1ety 1 
męzczyzn torz, wytrwa! wzb an1al1 
się rzyznac. że są winni •1ystęoku 

czarostwa Byla to Jedna z osobhwośo 
procesu w alem 

Horda opętanych dz1ewczat, tóre 
wystapil w roli oskarzdelek 1 świad · 

ko 1 oskarzt:nia hczyla p ięlnasc1oro 
dzieci i mlodocianych od jedenasl • o 

1u zres u lat. szyst o zaczęło się 
od malej dziew1ecioletniej dz1e~ czylł · 

k1 coreczkl duchownego Samuela 
Pamsa Parri s z I w niezgodzie ze 
swo1a g 1ną Hand ryczył się wciąz o 
wysokosć pe aro • i o zasil i, ktore 
mu się zda n em 1ego nalezaly. a kló-

ch oomav 1ali mu upar ie iego sk pi 
paral1ame 11al za sobą burzliwa przeszłosc. Pró owal 
szczęscia na w sp1e Barbados 1ako ku iec, ;i le bez 
powoozen1a Przywiozł stamtąd 1ewolmcę T 1tubę 

T1tuba b la poczciwym dobrodusznym st voize 
rnem. pelnym serdecznej lkhwosc1 dla dz1eC1 Pupil ą 
1e1 b la mal Bet y. coreczka Parrisa Bett ubil przy
chodzie do T1tuby przes1adywac w przestronnej ku
ctm . PrzeważniP. towarzysz la jej Abigail Williams, sio· 
strzenica kaznodz1e1 . klora w chowywala się v 1e90 
aomu Tilub umiała cudownie opowiadac. Dla dziew· 
cząt te wieczory były ekscytu1ącą rozrywką 1 1cl suro
v m monotonn. m zyou. 

Na1mloosza w tym gronie, coreczka p!ebana aet
rne wytrzymała nap1ęda psychicznego Wystąpily u 

rne1 zaburzenia sw1adomosc1. a niebawem zaczęla do 
s1awac 1akze alaKów on vulsj1 Udz1elily się one ro · 
wrnez Aoiga 1I Samuel Pams sprowadził lekarza. do · 
ktora 1hama Gr:ggsa Ale srodki jak.ie le arz z, leci!. 
zaw1odly •,e m I on srw1erdz1c zadnef dolegl oso 
dlalegc doszedł do przekonania że dziP.~ cz. nkom za 
dano czary Pozostale słuchaczki ntuby zaczęly zdra„ 
dzać podobne ob1aw : wily się w drga1 kach. ~elkotaly 
111ez ozum1ale słowa. zapadaly w stan oarętw1enia . al· 
bo wrzeszczat 1 miotaly się j k sza one. 

W elkoc1e 1 po1e wan1ac mate1 Betty można bylo 
teraz posl szec imię Tl!ub Kiedy d v1edzialy się o 
tym inne dz1ewczeta, rozwiązały 1m się nagle 1ęzykl 
W mienily Murz nke i 1eszcze inne dwie koti1ery, nie 

ciesz,.ce się w gminie dobra sławą jako sprawczynie 
ich niedoli. Wszys tkie trzy kobiet aresztowano I po
stawiono w sian oskarz ma. 

ozprawa sądowa odbyw?.la sie w kosciele wiej
skim Gęsty tł wypełni ! ~ nętrzi? koście l ne do ostat
rnego mi 1sca Sądowi przewodniczy! sędzia John a · 
home z mia sta Salem. Rozprawe glówną. w której 
przysięgli iel1 rozstrzygać o ż yciu lub śmiem oskar · 
żonych popr zedzala publiczna rozpra1 a dowodowa. 
Wpl · decydujący n obu rozprawach mialy wszakże 
opętane d ·ewczę la . Ich ·onwulsje i 1· rz ask1 mialy o
świadczac. ze oskarzon uprawialy czary. 

Tituba pctwierdzila wszyst o, cze o oo niej zada
no. Przez tr zy dm z rze<lu odpo • 1adala z nieslab nąca 

mwenc1 na wszystkie pytania. Przyzna/a się . że lałala 
na saba! czarownic. Ze znań jej slucnano z nabozeń
st em polączonym L zg rozą. Sąd b I jej wręc z 
vdzięczny za otwartosc i odwage. z jaka odslaniala 
pods!epy diabla i niebezp1eczn spiski d1abefs ·ie. to-

tez .rak owano 1ą wyrozumiale I łagodnie. Wraz z d vie
ma wspólo skarżonym 1 kobietami zesta la prze iez1ona 
oo w1ez1en1a w Bostonie. 

Sara Good by/a jedna z pie •1szych. na którą sa 
przys;ęglych wydał wyro sm1e ci a ze nie dala s ę na
klonic do wyznania viny zav 1sla na szu 1emcy ·Cza
rownica Tituba. 1a o ze s111 do win 1e popelrnonych 
przyznała . pozoslala rzy życiu 

Zaczaro~ ane ctz1ewczęta w Salem me prze1awialu 
w toku proces na1mniej szych wyrzutów sumienia 
Przyglądał się cbo1ętn1 egzekuqom niewinnych ludZI, 
torych przyw1od1y do zgu y. Wyjątek stanowiły d •1ie 

najsla sze dz,ewcz ny Jeona z nich. Matt • a en 
pr cowala 1ako slużąca gospodars~me Jana Procto-

Procto1 • pow1edz1al się bez ogródek, ze clZ1ew
czę1a nalezy wychlostac iezel1 1m się tak daleJ ędz1 

pcpuszczac, wów zas vszysc okazemy s1e j;aolami 
1 czarownicami 

Horda, jak te llyl do przewidzenia . zemsc·la się 

na 111ebezp1ecz m przec1wrn u Na1p1e w pomówi/a 
jego żone Elżbiete Proc or. ze 1est czarownicą aj 
glosrne1 ' 1zyczata Ab1ga1I. Tego c3mego dnia w • 1e
z1ono malzor. ow Proclor wraz z nnymi oskarzonym1 
do v ięz1ema v Bostonie. Szeryl Salem nie cze al na 

yrok 1ecz mezwlocznie 1· largnal do zagrody Proc o
row 1 s onhskowa ca ly rnaJąl ruchomy. opusto· 
szalym domu pozostala sluzaca ary z p1ec1org lem 

malych dzieci. Dręczona wyrzutami sumienia zaczela 
chodzie po ludziach i wyznawać że cale to opętanie 
polega na udawaniu. Opętana horda okrzyczala nie
wierną Mary czarownica . Mary Warre postaw10 o w 
sian oskarzenia. Sędzia Halhorne skonfrontowa 1a z 
rozwrzeszczany 1 i miotającymi s ię dz1ewczętam1. Nie 
czula s1e na silach stawić czo/a tej zbiorowej napasci . 
Zaczęla · iak nieraz przedtem · •1ić s1 w konwulsjach 
wraz z calą gromada oskarzyc1elek. Zaczę l 1a dręczyc 

widma I duchy. podobnie jak pozostale dz iewczęta 
rzyjęto ją też s wapl1wie z powrotem do iordy. 

Nie zro ' i a (na sędzia ) zadnego wrazenia pety-

cja opatrzo ria d1• u z1estoma pięcioma p1 czeciam1. w 
której wierni p zyjaaele i sasredz1 zapew 1al1 ze z na1ą 
Johna Proc ora jako ucwwego czlow1eka. niezdolne
go do pope rnenia jakichkolw1e · występków. Rozprawa 
przed sądem przysięg i eh na którą malżonków Pro
ctor sprowadzono z powro em do Sal m, przeb1egala 
w tradycyjnych formach procesu czarownic. Elzb1ela 

Proctor spod ziewała si ę dziecka . wobec czego eg
ze ucje 1e1 odroczono John Proctor. któr odrzu ał 

ze wzgarda wszystkie namowy 1 nie dal s1e naklanie 
do klamli •ego p zy nania się do ·1iny. zostal powi -
szony w dniu 9 s -rprna 1692 r Za szub1 me , po
s l u żyl rozlozysty dą b na skra1u wsi. Zd rzylo sie ró
wrnez. ze i przys1ęg l 1 w p rzypły ~1e poczucia spra 
w1edhwosci usilo vałl pewnego razu ocahlc kobietę 
Oskarzona była Rebe a urse. c iesząca się w caleJ 
gminie wiei · m szacunkiem. Dos ,du wplynęla pe y
cja podpisana przez dwudziestu kilku powaznych 
obyv atel1, ktorzy zape1· mali, ze oskar żona jest oso
ba bogoboj ą 1 1eposzla owana . Św1adczylo to o 
ich odwadze, gdyz rozbestwione dziewczę a mogly 
z lałwośc1a WY'•' 1 edz 1eć s1e nazwisk poopisanych 1 
o r z yczeć le za wspolników diabla. Jedynym do
wodem, na óry powolywah su; ez przerwy oskar · 
zyciele, bylo 'lidmo staruszki 1 skladan, prLz nich 
asw1adczen1a. astepn1e wysłuch1wah p rzy s1ęgl 1 

król ·ej obron oska1zoneJ która ze spokojem i go
dnosc1ą wykaza a calą absurdalność os ar że 1a. po 
cz m dali się na narade. Werdykt byl zgodn : os
karżona me jest wmna zarzucanych 1ej czynow 

a sah sądowei roz ęta lo s1e istne pieklo. Opeta
ne d ziewczę a r zę z1 ly wyaa1ąc chrapliwe 1ęki . wił się 1 
m1otaly, I by c1erpial slrasz li 1 e męki albo zastygał 
ws rzasane smiertelnym1 · zdawać s ę mogło · digaw 
kami To um vinmona przed chwilą czarownica zada
Nala 1m cza y smiertełne na oczach przys1ęglydl 1 sę 
dz1ów 

rzys. ęglym me pozostało • 1ęc me innego. /a' uz· 
nac wi nę os arzone1 za dowi9{iz1oną Reb Nurse 
wraz z czterema innymi niew12slam1 za«v1sla na szu 
b.eni 

Stary G1les Carey os arzon o cza y wiedz1al, ze 
scheda o nim 1e oż2 ulec oniiskac1 . Jeżeli nie 
zostanie skazany pod zarzutem czarostwa Odmawia 
więc wszelkich ze z nań, by me dopuścić ten soosob 
do rozprawy głownej . na króte1 zostalby s zany Se
dziow e mogli go p tac mogli mu grozie nie odoo • 1.a 
dal. Prawo ang1els e dopuszczało b utalne ·:1 musza
me zezna~ jed me .v recesach o zdr dę stanu. Po
stępowanie ta 1e stosowano w bardzo rzadkich tyl o 
wypadkach. przy cz m chod z1lo o to, żeby zmus1c 
o ornego sw1adka do mó 11er11a. lecz me o 10, ze y go 
usm1erc1c Postępowanie takie zastoscwano w slosun„ 
ku do Giltsa Carey a peiu za mLrem w ,z en1ym 
szer f ~·es roc ·er kl dl cięzary na jego iers: dok/a 
da 1ąc ich co az w1ece1 az dech os' arzonemu z, ario 
Mimo to nie uda o m się • ydobyc ze starca an; jed 
nego słowa az I_ lko dal s1e z ust 1ego poslys zec 

zdlawiony szept: "Dolóż więcej" Az wreszcie wyzioną! 

ducha przygnieciony ciężarem. 
Na 1es1eni 1692 r. nie można bylo jeszcze przewi

dz i eć . jak potoczą się dalsze wypadki. kiedy i 1ak 
skończy się oblędna obsesja. która ogarnęla Massa
chusetts. Obsesję tę pogłębiali jeszcze sędz i owie. 
uczeni 1 doświadczeni prawnicy Nie widzie li oni inne
go wy1scia, jak tylko brnąć dalej drogą krzywd i bez
prawia. My lą się ci. którzy, Jak to czynią autorzy nie
ktorych pow1eśc1, chcą l umaczyć absurdalne poste
powa ie sąd czarownic w Salem wylącznie tym . ze 

ludność m1e1scowa rekrutowala się z ·ciemniaków', 
1 eoświeconyc osadrnków żyj acych w zupelnej izola· 

q1 na dzikim pust ow1u, którego nie !knela jeszcze 
p(a vie c 'lilizacia. Odpow1edz1alrn za procesy byli lu
dzie, ktorzy swa wiedzą i zna1omośc1ą świa t a górowali 
znacrn1e nad prz eciętnym pozi om em ludności. A 
duszpasterze. którzy uczestniczyh w procesach czaro
wnic. nie tylko że nie uchro nili ich pobozne1 gminy od 
grzecnu, lecz sam, 1ą w1aśc1wie do grzechu popchnęl i 

Jeden Samuel Parns mógł wyrządzić w ięcej szkody. 
niż mogh potem a prawić wszyscy pelni dobrej woli , 
lecz powsciągliw1 duchowni 

P
rzysięgli . klórzy w mieście Salem uznali za win
nych ieslusznie oskarżonych ludzi. podpisali te
go dnia wspólne oświadcze nie : "Nie umieliśmy 

prze1r ze ć na oczy, gdy oślepily nas ciemne moce .. 
Bez~· 1ednie i nieumyślnie obarcz yl iś my nasze sumie
nia od pow1edz 1a ł nościa za śm l e rc niewinnych ludzi' 
Przys ięg li wyrazali tym. którzy ocaleli. ·swó1 glębok1 żal 
i ubolewa 1e" 1 pros1 l1 pokornie o przebaczenie" Pier
wszy zlożyl podpis pod tym oświadczeniem Thomas 
f isk. który swego czasu, jako przewodniczący lawy 
pr zy s1ęglych. w sprawie bied ne j Rebeki Nurse nie 
umial zdobyć s i ę na dość stanowczą postawę w sto
sunku do sędz i ego Stoughtona. 

Sędz ia Samuel Sewałl oświadczy! publicznie w ko
śc,ele, ze uznał winę sadu i sam się do winy poczuwa. 
Zasluzyl so 1e na p otęp ente. Prosi! !ednak, aby m 
-1udz1e przebaczyli" 

Duch o~ ny John ale z Beverly. który po pewnych 
wahaniach zezna! przed sadem na niekorzyść rzekcr 
mych czarownic. pisal· '' C h odziliśmy w chmurach i nie 
wi Zte lismy drog i, tóra sz liśmy. Mamy więc wszelkie 
po~1od by się u korzyć i odpokutować za olad popel
nlony bl20. k órego ie 1u ż naprawić e zdola" 

Jedna z opęl nycll dziewczat do konała w dz iewięć 
lat póż nieJ (s1erp1en 1706 r ) aktu pokut vobec zgro
madzonej gminy kościelnej . B yła to Anna Putnam. rne„ 
gdys 1ecina z pro ·1odyre opę tanej hordy. Mat a se ut
nica. któ a vywiera!a na ma wpl• w ta fatalny. 1uz nie 
zyla Anna miala teraz d :1adzi eścia sze ść lat. Wygi · 

ala m1zerme. spra"· iala wrazenie osoby chorej Kaz
nodz eja Green odczylal z ambon. Jej w znanie •iny , 
prosbe o prze aczen1e: ' ragnę si ę u orzyc przed Bo
giem. za to co si ę przydarz Io w 1692 r . za hańbę , 

ara soo ala rodzrnę mego 01ca . za o. ze stalam się 

v. O\\ czas arzęoz l m karzeń przecN ludziom, kió
rych s azano na smierc 1 korzy, tak z1 ś so 1e z tego 
zda1ę spra1· ę , byli rnev inni Byłam omamiona przez 
szatana dalam mu s1e zw1eśc w owycll smuinych cza
sach .. Dz i ś pragne u korz yć się w prochu. I z glę 1 ser
ca prosz ę o przebaczenie wszys tkie , których pogrąz · 
lam •:1 zalob1e i bólu, którym zabrano bliskich .. • 

Kurt Baschwitz, 
Czarowmce dz1e1e procesóv. o czary", 

PWN Wwa 197 . 

"Dawno nie widziałem w jednym 
przedstawieniu tylu dobrych ról." Fm 

0 6 llUWY 

Jan Kott o polskiej 
prapreil11erze HProcesu"' 

Sztuke Millera wirizialem po raz /Jierwszy 
przesz/n riwa lata Innu ;ia pokazir dyp/01J10-
wym lirakowskiej szlw ly teatraln e}. Pasturrhc. 
srdzi r)w. szery/il i gubrrn atora grali mlodzi n/J
solwenci. C/1/opcu m o wiele trud11 irj 11iż dzie1c
r.zetom grać jest doros/yci1. A/i/orzy pozostali 
clJ/opwmi przebraJ1ymi za duroslycl1. liyli zor
ga11izr11m11ymi mi11istra11/ami. którzy otrzy1J1a
li prawu nir tyt/w 11su1uwia grzesznych lwle
J;riw zr szkoły. 11/e 1cypra 1n·ania id1 11a tamten 
świa t. J'\iymowu tego szkoln ego przedstawien ia 
by/a }eszrze strasz/i wsza. 

Szkolu krakowska gra/a sztu
kę Milina /l' edlug fran rnskiej 
adaptacji. Mu una inne zako1i
czenic. Wybucha bunt w mieście. 

Wii:zienie sie pali i ofiary uur'
kaja . W urygi11alJ1y111 tekście !Yhl

Eth el. Afr nie by/o tu powtórzenie dos/orc1 1P. 
Elizabeth by/a F,/h !'/ m 11 fr/ 4u 11at_,•zou a 11 11 i 
może przez to jeszrz!' barriz1 fj trugirz11 r1. Pastor 
i sąd lwzali Jrj 11wnawial mei.11. żeby Sl f przy
z11al. Flizabetlt uchyla SH' od uyboru albo t(I~ 

binr1 milrzrnie. W ty111 111 i/cze11iu jest ludzk1J:ii 
sztuk i Millem . 13ardzo si< bo;r: Pisarzy, korzy 
swoim /}()/iaterlwm l111ża 11amn wiai meż1i 11. ir
by szli na szafot 1'v/ikolajska by/a lm,1!lrz1w Ił' 

tej 11 ie11wż1w.fri 1<ry/1um . w odrzure11i1r sytw1cji 
11iel111iz/11 e}. By/u to także zwycieslwo 11 ad fog1 · 
ką dia bla. Bo logi/w diab la 11w rriu • 11iPŻ sw1i; 

heroizm. Falszywy, ale uwodzacy swoim 
patns1' JJ1 . Ten patos orirwcila Mi
kołajska całkowicie. Scena, kiedy 
nic ni e wi dzqra. zapat rzon!l w 
siebie, lw luJe drobnymi kruczlw
mi . ki edy nie może spujrzer' 1ia 
meża, by/a wstrzasajaw. 
Zastrwawiajqcy był również Śtl' i
derski w roli Proctura. Nir z pato
su. Absolutna prostuta. nir 11fek
taqi. rzysty tragizm 11ybum. // tri 
ry przerasta człowirka .. ~i.ci ri r:r· 
ski miał nawet w sobie peu.1w 
mieklwść i wewnetrwą szlacliet
nośl'. To rzeczyw i.frie ,{wi ei 11y 

·~~ ,~· aktu~ Dawn o nie widziałem w 
~~&'4li"""·,.,..,..., 'W ;ednym prudstaww1111 tylu do

l lf brych ról. Gugulewski i1111y niż 

/era farmer jolt!l Proctur odmawia 
przyznania sie do winy i idzie na szu
bienire. Na podstawie tych riu:rich za
ko1i cze1i można by napisać mały esej o 
pozorach optymizmu i szcześhwych 
zakniicznź. John Proctor w orygiJ1al
nym te/iście Millera wyłamuje się z 
logiki diabla, odrzuca ułaskawie
nie za cenę przyznania, że istnieją 
czarownice. Logi/w diabla zostaje 
złamana. 

W krakowsilim przeristau·ie
niu i w filmie glówn1.1 postar:ia 
by/a Abigail. W warszawskim 
spektaklu Abigail schodzi/a na 
pian drugi albo trzeci. j est dziew
czyna zupełni e zwylilą. j es t ża
d11a. Mogłoby się wydawać pozor
nie, że Ludu;1k Rene Jak 11a;fał

szywiej obsadzi/ role kobiece. że 
Abigail pou·i1111a grać Hali-
na il1iko/ajsk a suge-
stywna , dem o
niczna, zaraża 

jqca Al e 
"Pro ces u: Sa
lem „ z Mikołaj
ska 1c roli 1lbi-
gail by/by innym przcdstau ·ieniem. może nawet 
inna sztulw. Rene i'wiadomie i ilo11sek1eentn ie 
/!rzesu nql akcenty. "Proces u· Salem" mr!gl byc' 
sztuka u deuw nulugii i dem uJ1 izm i1' - stal sie 
szt ulw o logice diabla i o tych, kt1irzy I.oj logice 
zapruczyli. My.Ile. że RPne mia / racje. Sztuka 

li/In a stała sic bardzie; 11 niwersu/11 a i surow
sza. IV/ara, ż e ri/11bel pos/11g1tJ•' sir riem oniczny· 
mi kob1etm11/ jako si.coi111 narudziem. n ależy 

także do lug ihi diabla. Re11 e logike diahla od
rwcil do lu11ica_ Jego Abigail 11ie ma nic z 11 ie
zwyk l".fri. ;est po prostu z/a , u fisuta i prze
wrn/11a . Ta k Ja zagra/a Krajftów11a . Szaro. I 
nie 11a!Pży mi1'c' u to do nir; pretensji. 

Halina Milw/ajs/w zagra/a żone Procfora. 
W t e/iście Jest to kob ieta chuda, chora i brzyd
ka . }rst purytanka , f1'st prosta i bezwzgled11a. 
Po l'CIZ pierwszy u· zyciu skla11111/a przed sqdem . 
żdiy uratuimr honor 111 eża Milw /ajslw zagrn
la f,'/iza betlt Proc/or czulej 11/ż litera te/is/u. l 
wsjJ1ilcu.{nie}. IV ostatnie} sce Jl/e przypominała 

' ' 'l"f u· Teatrz . Polskim . do;rz11lszy, 
,I •/.- /l dużo su rowszy, dużo glebszy. 
· " ~. Pas/nr Hale, iltóry przl';rzal Io-

' • 

1 

gike diabla, jest chyba najlepsza 
'i rolq G'oj;o/ewskiegu. /-'ro wadzo

ną krmseku·entnic i czysfo. A to 
, m o ż e najtrudniejsza rola w 

'1\ 1\1 · ' "Procesie" ,,,,_ 
I .:;,,;.,..? Doslwnala, drapieżna. bardzo 

''1)~?1":' , .. .. ". dramatyr.zna w.et.l.· netrz11 ie. .'' • · ,, f by/a Traczyk ów na u· roli 
, . '_ .. :, Ma rry Warrrn. Z11ou 111 rv-

\~· 1 ' , la zagrana bardzu in/;ół-
1" ' cześnie. bez blagi. bez 1011· 

ków, nu do.~wiadczen rn i 
obserwacji I do/;n , zro· 

biona f!,cJrnicwie. NuwPt wskakujara dojrzr1-
lo.iciq środluiw Świetny by/ jeszcze f'/o/11 irki w 
roli zastepcy guli crnutora, cały w logire rii11 blr1 . 
ule nie przerysowany, bez osnbistego ukrucie1i
stw11. 

Deko racje ja11a Kosi1ist~iego proste. suru11•e 
przestrze1u11, bez lu/w,?} 1 11atrctn.:; met11;i111/ 
uff stwurza}r1Cc micjsCl aln11 1 ;ei tragiczny kir · 
mal. lJ el111rac;e rio telist11. ll H ' s01111 r/111 .11 . /11, 

Jest to jedno z na;frpszych przedstrw ll'11. ;11 -
ki e widzialern w ciq,1!11 ostatn ich d1!'1irlt lal 
Znakomita u:spó/czesna sztuka. dojrzało prze
myślcma reżyserir1, wiei .fo•1etnych rtil Taine 
polączrnia w Wursza ie Juz sie pmwie 11i1• 
zdarzaj1.1 

Teatr Dramatycz1ł:y w Wafl%awie. Arthur 
Miller. "Proces w Salem'. Reż, Ludwik Renc. 
scen. }ana Kusi1iskiego , muz. Tadeusza Ba ir
da, kustriumy Ireny Rur/w Prapremiera 11 /1-

stnpada l':JS':J r 



m • 6 • rui J ec»1y<my do Sop Na1~:~::1d0z:,e:1:i~0~,~~1~;.~~~Dn~,::~,'.'.,~~~~:~:~~::·a:,~e!O Siedzibie 
C\S.,TJJ) \'V y asla (Ja 1 Agnieszka Do- 1 s ·iieci, Jeg czlonkow1e. zanrm do- mm zrobi się cl arakteryza ię. przygoto 

osie vicz z tia 1a tknęla ich awa ,or kac usieli się z vae trzeba scenę. M s1 y wiec byc na-
Zachod"l cala noc. Dotarlyśrn zmeczo- • 1eloma roblernarn1 Bardzo dl go szu- wet s olarzami. cz_ elekt yka 1 Bywa 

ne ale zado volone. Mialysrny przec1ez kal• stalego m1e1sca w 81al. rnsto u. Pro- t eż wk ze zadbać trzeba o swó1 ko-
o a z 1ę zobaczyc na własne oczy to. o by odoywal si ę więc najczesc1ej w sa- stw Tak by/o np. z s u t anną do 
czym mówi dy rektor i re zyser lach gimnastycznych W koricu nadszedl Kią/w • Musiałem ją sam reperowac i 
Towarzys ·1a ierszal1n· Piotr Toma- uroczysty 1 sz z ęsl moment. kiedy to przeszywać. 

szuk • ~zasie Spotkan T atralnyc w na s!ale s1edlili się wlasni Supra lu JOANNA KASPEREK I ioda w 
Gruzowie. Trafilysm na pie· na imprezę Piotr Tomaszuk wywa czyi budyn k po Klatw1e} a począrku yslałam . ze 

''UROCZYSKO ". by/ej s1edz1 ie gminnego domu ultury, się me przyz~ cza1e do specyfiki tego 
VV czasie trwaiace1 cztery dm im- przeznaczony z resz ta do ro zbiór 1 teatru. Sz bko się ;edna · z nim zaprzy-

prezy zorgan1zowane1 przez w/ ad ze D z 1ę i ternu uratowany zos !al v azny za- 1a źllllam 1 zdecydowa ła m si ę zo s tać. 
m:asta Supraśl , króluje kultura i ekolo - bytek kultury bo przed 80 uu la cizia· Pr cu1emy dl go I ciezko nad rolami. 
g1a Muz a. plastyka. literatura fo to- lala mm sekta Eliasza Klim 1cza, Częs o po orem1erze czynio e są zmia-
. ra ·a związana 1est v1ęc sc1sle z przy- tóra mia/a zamiar slworzyć nowe Jeiu- n , ale zięk1 remu me n dzr y się. Ro-
·o ą Na ' once lach można było sly- zalern Towarzystwo w·ersza!in' odzie- la sraie sie lascy acją . Fakle jesi jed-
szec ·czlery po y ro u Vivaldiego albo dz1czylo ównież ideę se' t Ono takze nak. że trzeba \' bierac pomiędzy zało -
np. s 1ew ptaków szmer 01• adó v buduje nowe Je1uzalem - sio vem i ge- zemem ro zmy a praca lulaj Wymaga 
orzerożne odglosy przyrody Mala siwo. stem o a od ak ara ca/kowitego oddani . Mój 
fotografia. u"azywal pejz że . r ośliny . CZ YM JEST "TOWARZYSTWO "? don jes wiec y/ko sypialnią /lotele 1. 

ló:m1ez od zyty terackie 1e odb1egaly "Towarzystwo" to 10-ciu aktoró ~. naivet ny dol czą przede wszys t.~1m 
tematy ode ologii r?. żyse r. ekipa techniczna oraz " ielu tea 

Dlaczego akurat taka 1d ę nadano w1elo1c1eli p zede 1 szyst 1m ml d eh 
imprezie Otóż Suprasl 1est polożony w którzy pragna p oodoychać t.l1ma1 em 

centrum Puszczy Knyszyn ·e1 a pola
rne . tór<: otacza1ą drzewa . • J~s t Io wi ęc 
gmin e alogiczna. W 199:i roku zajela 
czwart m1e1sce w Polsce pod 1· z gfę

dem czystosc1 srodo1 si1a. a v vo1ewó 
dz tw1e 1alostockim pierwsz e. W 
z 1azku z ym władze miasta stara1ą się. 

ab Supr śl uzys al status uzdrowiska 
Warto 1eszcze dodać. ze Pols a Akade
mia a~~ po~Nierdz1ła zdrowotne valory 
l1matu te o , asta -grniny Moga się tu 

leczyć chorz ·rogi oddechowe, re 
rna\yzm 1 serce T więc impr za m.ala 

celu rozrekiamowanie Supraś! jako 
malego ·centrum' kolog11 1 sztu t >'I wo
je,_...ództw1e ialos!oc 1m. 

1e mogłyśmy ·Jczestniczyc v trz 
dziestu paru ofe10 •m ycil prz z m1as o 
ara qach Kil a mus1alo nam vys!ar
cz. ć . Nai •riecej iedn k emocji 1zbudzilo 
p z~ds wierne · Glupa li" w wy ona mu 
·Towarzystw Wierszalin' O samym 
p:zedstaw,eniu nieco póżn:ą 

JAK '' TOWARZYSTWO" 
ZNALAZŁO SIĘ W SUPRAŚLU? 

"Towarzystwo Wierszalin " znane 

" N1e1szalina A 1est on ni z1• ly. Pa nu
j e tu rodzinn tmosfera. spokó1 i 
przede wsz stk1rn wspólna pasja · gra
nie. Aktorz i reżyser rozumie1a s1 do 
sKonale 1e ma więc zgrzytow sce-

i ~ . Pośw ięca1a s i ę s 1ojej pracy niczym 
za ·onnicy pracu1ac od raM do późna ,v 
nocy. Nie przeszkadza 1m r ównież lo, ze 
po ci ę zk1 rn dniu wracać trze a do odda
lonego kllkanaś 1e 1lornetró •1 B1alego
sto u Pełn e poświęcenie często nie po
zwala z a lozyć rodziny. mieć zyc1e pry 
watnE Pr atnościa jesl teat ... 

JAK TO JEST BYĆ 
WIERSZALIŃSKIM AKTOREM? 

T akie py tanie zadalysrny dwó 
clk o om Towarz siwa i rsz lin ' 

MAREK TYSZKIEWICZ (rola h 1ęoza w 
przedsta v1eniu "Klatw l - Je-z ze do 
m dawna wydawało mi ię ze aktor
stwo Maj jest t. m samym co ,v norma! 
nym teatrze paristwowym. Okazało się 
I dnak. ze nie. Tu jes na pewno Ir d
nre1 rzeo 11 zys! 1 , dla ego, że ma/o 
os0b chce z nami wsoólpraccwać. Nie-

al wszy tJ..o mus1m ;obie ·ami Każde 

WRĘCZAM NAGRODĘ „ . 

N ie dziwmy się wiec. ze przedsta -

1·11erna w w onaniu ·Towarzys łll • as
cynuja. ze sa nagradzane Rówrnez 1 w 
Gorzowie na XI -tycl1 S mkaniach Tea 
'.ralnych przyzna o W1erszal1 owi" na
grode · za cl va spektakle d!a d ec1 - za 
"Ofb rzy a o z dla dorosly cl za 
" ' latwę' Z wie l ~.a satysfakcja v ręcz a

larn cal j ek1 p1e teatra! ej p i ę ną sta
tue t k ę Me lpomeny z brazu wy onana 
przez Zo 1ę B11i ri ska oraz cer tyfika t z 
podpisami gorzowskich dziennikarzy. 
Okaz1a u mu znalaz'a się tuz po sztLJ 
ce Glup li" na deskach su rask1ego 
teat u - 15 wrz eśnia t 996 roku · , obec
ności wład z Supiaśla oraz rozentuz1az
rnowane1 pubhcznosct. Owaqorn nie by
le końca . Byl to piervisza nagroda wrę 
czona T 01 rzys · • w ich wlas ej sie
dzibie. z czego aktorzy 1 reż yser yl1 
bardzo zado.volern 

JESZCZE O "GŁUPIE" 
A utentyczM historia przeniesiona 

na deski W1erszal1na · wstrzasa i oou
rza. Opowiada o chłopaku. który ma 
problemy z we1śc1em 51 ata takiego. 
1ak1m j st. ie polrah ró •m:ez rz 

jest on rnezwykl wra z 'WY To powodu
ie. 1 ż narazony jesl na wpływy różnych 
ypów lu z1 ale łe z s a1e się w rancem 

niebios. Objaw.a mu się Matka oska. 
Ks1ad doszu uie się .v tym a ae sen
saq1. Do1rzala kobieta mami go swym 
ciałem 1 wresme namawia do grzechu 
To sta1e si ę przyczyną tragedii. Jak1efl 
Tego dowiecie się Pa · s ,• o v rzysz.iym 
roku. na XV- ych Spot aniacti Teatra!· 

eh Przedstaw.enie 1·:arte obe1rzeni 
rne ylko ze względu a resć . ale ró· 
wn ez a bogactwo JŻ tych s odko·: ar
tystycznych Obraz. dzw1ę . slowo. gest 
wprosi ata u1a widza. 1plątuja "" ._ ir wy · 
darzen 1 me pozwa laJą na chocby chw1 · 
!owe ode1sc1 e mysia P•eklc walczy z 
niebem. a my musimy opow1eoz ;;c si ę 

za 1edna ze slron 
W przyszlym roku zespól 1zygotuie 

róv niez Med ka' oraz ·Dybuka w rea 
hzac.1 sp owadzonego · o Su ras/a ·ezy
se ra amerykarisk1ego - Anskiego i chę\

n.e go po ze gorzo ·1s~;e1 pubilcznosc1 
jes1, zostan:e zaproszony 

Dorota Kurmin 

Miller i jego twórczość 
Kazdej moje1 sztuce towarzyszyła intencja odsłoni ęci 1aki ejs praw

dy, znanej już . lecz jeszcze nie przyjete1 . Funkcją sztuki jest pomóc 
ulow1ekow1 w pomaniu samego siebie po tu. by mógł z. kolei zbhżyc 
s1e do innych ludzi, niosąc 1m wiesć o ogolnoludzk1ej solidar iosc1 . 
Teatr czym człowieka bardziej ludzkim. to znaczy mniej samotnym" -
oto fragmenty z p1sarsk1ego wyznarna wiary Millera , na1 b1 niej zego 
obok W1tl1amsa wspólc esnego dramaturga arnerykansk1ego 

Wie1okrot111e porownywano tych dwu autorów edle zdania kryty -
ka ronisfawa isnio s iego "Realizm Wi lliamsa iest poetycki , Mil 
lera społeczny Miller 1est z ducha odobny Ibsenowi, W1lllams euro
pe1sk1emu deka entyzmowi. Miller Jest ryg rystyczny w nstrukc1i 
sw01ch dramatow, Wi lliams s rnaly 1 pełen fant LJI. Miller zmierz do 
konkluzji jednoznaczn eh , Williams poprzestaie na ogólnym nastroju 
apat11 i goryr:zy. Miller 1est czase1n rnentorsk1 , Williams - 111ezbyt iebie 
pe n Obydwa) stara1 się rozw i k łac dylemat naszych cz sów" 

Na uwagę zasługują rowni ez częste teoretycz ie wypowiedzi Mille
ra na temat Ist oty dramatu, ·d ramatu społecznego" , dramatu rodzin 
nago" Pasjonu1e go zagadnienie, · Jak człowiek może przekształcić 
świat zewnetrzny ten sposób. by czuć się w rnm jak w domu"? Je
go utwory w przekonywającym 1 n1 natretnym uogólnieniu pokaz.uja 

ecyiiczną sfere stosunków ludzkich przejscie od podstawo vych 
stosunków rodzinnych do podst wowych tosunków społecznych . 

Mllter po~ aga 1 odpowiedz1a l n ośc1ą etyczną roztrząsa sprawy su 
mienia 1 losu dzisieJSLego Ameryka ina Bohaterowie iego s1tuk sa 
kre CJam1 du7ego formatL1; klasycznymi juz postaciami dramatur 11 

naszego wielu stali ię: andlar z. bronią Joe eller 1.e sztuk „ Ą sz scy 
moi syno ie ", komiwojażer Willy Loman ze Srnierc1 kornrwo1azera" 
farrnt:r John Proctor z "Procesu Sal m" dok 1 Eddie Caibone z 
"Widoku z mostu" 

(Stanisław Marczak-Oborski, Iskier Przewodnik Teatr /11y. Iskry 1964. 382) 

U krawcQw 
I' 

Anna Żurawska już l S lat kicrujv w ka
tf'Zl' praco"·ni;! krawiecka. Przed tem pr;1cowa
ła " . "Prakt vL·zm:j pani" oraz w Dornu Opi('ki 
Spokczncj. Najbardzi 1·j jt ·dnak d1w<1 li sobi (' 
pra1·c w l!:atrzc. kt1'ira tu 1110Ż1' lvpicj zurgani-

zowa,', zaplanowac. Tak iego komfortu nie mia
la w zw1·kly111 zakładz i e . gdzie zawsze ,goni ły ją 

terminy, wpaclaly nieo,·zckiwane prace. Do po
mocy ma dwoje pracowników. l~azcm szyja ko
:;tiumy i dbaja o ich "hi.l;i1·rn;" 

Kostiumy wykonywan<' sct wg projektów 
sn:nugrafa. On też decyduje o doborze· matc
r i ałi'>w i t:lcm,·1nów 11 z up eł niajacyc h . Bywa i 
tak. żi:: przt'rabia sic kost iumy stan:. Prawil' za
wszt: , przed ruzpoczr;cicm pracy. pani Luraw
ska zapowail' si <,: z trc·: ~ci;l sztuki 

- Muszc wied zie( , jaki dana posta,' ma tcm
pcr;imcnt i jak b1;cl zic si1· porusza1'. ()cl tego za
Idy "wygoda" kostiumu. 

Do "Czarownil' z S;il f' m" p;ini Lurawska 
musiala uszyL' kostium)· stylowi' - sukni'" ka
miz, ·lki . ,·z"pki. itd. l b zl'li: z całkiem nowiul
ki r h matcria!Dw. bccla po p1-c,,;tu "postarza1w" -
prz(·z g1 1i c1T11i(' bacl ź z;1moczc'11ic w wodzie. 
Wiek czasu zaj <,: ło wykonanie drobnych ek
nwntt.>W oraz skórzanych kurtek : 

- Przed<' wszystkim dlatego, Żl" nigdy 
wrzdnicj ze skóry nic szylisrny - mówi pani 
Allna. - Scc11 ograf z plastykiem b~·d<j dodatko
wo sk1irc u:;zlachctniaL:. 

Prace krawieckie do tej sztu-
06TEQWY 

ki rozporn;;ly sii; po 20-tym września. Roboty 
było dużo, choL' wg pani Żurawskiej kostiwny 
nie sa zbyt skomplikow;rnc 

Dorota Kurmin 

Kostiumy wg. proj J. Lewandowskiego 

„~ 

ID' 1' 
)-„ l 

, > 

Rebeka Nursl' Tomasż . Putnatn 

Po1echal ·Król Macius Pierwszy" 
wizytę do Warsz awy 17-go v- r z eś ni a 1 
wziąl udział w li Międzynarodowym Fe
si1walu Teatrów dla Dzieci 1 Mlodz 1e ży 

'Korczak dz1s1aj" Wrażernam1 z pobytu 

az ziw. bo młodzi aktorzy zachowywali 
sie 1eszcze ciszej i grzeczniej n iż za kuli
sami w teatrze gorzowskim. Nie trzeba 
było ich ani raz u upomi nać. Wszystkie 
dziecia ·i znalazły się bardzo profesjo-

Po występie dzieci m i a ł y okaz1ę 

zwiedzić Wa rs zawę. Oczyw iście nie za 
długo. bo zaraz trzeba bylo wracać do 
Gorzowa. 

mu, Prezydentowi Miasta 1 Zarzadowi. 
Wydziałowi Kultury 1 Kuratorium. Ponad
to PKS-owi. TAXI CITY. - panu Krzy
sztofowi Futro 1 1ego firmie NILAGO-, 
BAZI E GOBEX (panom Paszkowskiemu 
1 Janowi Nowikowi). pani Jadwidze Wró
bel, rodzicom oraz dyrekq1 teatru. 

Cala teatra lna grupa: dzieci oraz re-

"Maciuś'' w Warszawie Wdzięczność ekipa teatralna wyraza 
równi eż tym dyrektorom, nauczycielom i 
wy chowawcom szkól i przedszko li. w 
których dzieci się uczą - SP nr , 17. 1 O, 
7, 9, 11 . 20, 21 , 15, Prywatnej Szkole 
Katolickiej, Szkole Spolecznej, SP z l a
godzina. IV LO w Gorzowie. 

podzielila s ię z nami rezyser a spektak
lu - Teresa Lisowska. 

- Przy1ęto nas ·1spaniale. Sala tea
tra lna była przepel iona . Trzeba bylo 
znaleźć dodatkowych 200 miejsc dla wi 
dzów. Ekipa techniczna zaczela instalo
wać scenografi ę juz o 4-tej ra no, kilka 
godzin późni ej ogliśmy więc przepro
wadzić próbę. 

Spe taki 1e byl przedstawiony w ta 
kiej postaci. 1ak 1•1 Gorzowie. ze wzg lędu 

na inne warunki sce iczne . 

nalnie. Byly przeię· 
te gra na sce 1e 
warszawskiej 1 mo· 
ze dzięk i te mu ie 
popel rnfy zadnego 
blęd u . 

Atrakcja dla wi
down' były , rozrzu
cane przez "gaze
c arzy', konkursowe 
lotki. Warszawscy 

widzowie by li spek
taklem zachwyceni: 

- Podob a l i śmy 

- uczymy szczerze na ich wyrozu
mialość i dobrą wole rów nież w przy
sz losci wobec uczniów uczęszcza1ących 
na zajęcia w Studium Teatralnym. Trze
ba przecież pam iętać i o tym, że dzięki 

ternu dz1ec1 równ i eż się ksztalcą . no i 
oczywiście mają po lekqach opiekę. 

Studio wznawia piąty sezon swo1ej 
dz ialalnośc1 w paźdz 1 ern1k u. Zaprasza 
ch ętnych do zabawy w teatr 

- Inaczej usytuowa ne były loże. ina
czej wygląda ly kulis , ale dzieci si ę ja· 
oś znalaz ły w nowych warunkach. Nie 
o z stal'smy z garderob. By.y po prostu 

za daleko. os l u ż yly nam za 10 kuhsy. I 

s1e bardzo. Ogląda li nas również recen
zenci z warszaws ich mediów 1 wi rn . 
ze i om mówili o as 1a na1lep1ej 

zyserzy pragną wyraz ić wdzięczność za 
umoż l iwienie wyjazdu: Wojewodzie Go
rzowskiemu 1 Urzędowi Woiewódzkie-

Dorota Kurrnin 

Miller i jego twórczość 
Arthur Miller us• w1a swych bohaterów '' konte" tach 

spolecznych. "Smierć komiwojażera· (1949) iesl podo -
nie 1a "Szklana menażeria" wspommernową re trospek
cją autor tak określa podst we symultanicznie kreo anej 
priest1zem sceniczne1 jakby z ma1aku sennego jes· to 
mie1sce - z ma1a u 1ednak óry tkwi w rzecz Y.~stości ' 
Rzeczyv.1stośc zaś 1esl sumą realiów anomicznych (wal
ka o b t. walka o zy i handlowe, kryz ys. kan ureocja} 1 
psychologicznych ( nieodwracalność procesów biotog1-
cmych zludnosć mitu permanentnych sukces&.• . egoi;:m 
posiadaczy i prymitywny egOłzm ludzi mlodych} "Smlerć 
komiwoJa żera konsekwen nie rozwija c arakterystycme 
obsesje problematyki ibsenowskiej w owych dekoraqach 
hislorycznych . W zesnie1szy o dwa lata dramat Millera 
·wszyscy moi synowie" (1947) na~ z •at jes cze • · 
razrnei do Ibsena w szczególnoso do dramatu "Podpory 
spoleczetistwa" Filarem spolecznosc1 1es1 yrn razem 

fabrykant dostarczając w czasie wojn lotnictw dla zysku 
żle w konan mat rial . Oszustwa 01ca spowodowal 
śmieć Jednego z nów· drugi opuszcza dom rodzmny, sa-
mobOts l'~oov ajcy zamyka cykl vmy 1 kary. 

a 11'. zej cenionym dramatem Miiiera sa "Czarownice 
z Salem" 11953). Fakty z histo 11 ame ns iej w. XVll są 
zresz tą w 1sloc1e prac. zyinie wy raną aską dla wspól
czesnych lękow Przesady, flletoierancja, lanatyzm. pomie
szanie motywacji ideologicznej z g r ą instynktów cz intera
só 'I - o ptaszcz my wspólne dla usytuowanei w przeszlo
śet a kc Jl I je/ aktualnego re zona su . 

O rac 1any dwukrotme "Wi dok z mostu" (1954. 
i957) 1es powrotem o kostiumu współczesnego, cho<' w 
intencji autora tkv.ią asoqaqe z antyczna tragedią grecką 

f butarne1 varst• e krz ują się dwa problemowe wąt 
los nielegalnych 1m1grantów w Ameryce oraz dramat za
zdrosc1 s ornpli owany niemal kazirodczym aspektem na-

mię t ej erotyki. Miller demonstru1P. swobod ę wytrawnego 
' arsztatu pisars ego. ale ambicje dramaturgiczne sięgają 
wyżej . w sfe rę poe1:c .iego ws rząsu . 

P róbą styli zowanego ragmentu autoblog ral1i jest "Po 
upadku" (1964); Miller pod maską kreowanej postaci ad· 
wokala uent1 na wspomina swo1e zycie, a wśród innyc 
epizodów nieudane 1alzenstwo z gwiazdą fi lmową . ktorą 

neurastenia popchnela do samobójstwa. Dopóki u publt
cznośc t utrzymywala się chętka trop;enia aluzi1 do Maryli n 
Monroe i 1ej mi tu . 'Po upadku· miało szansę sukcesu tea
tralnego. Po odrzuceniu koniunkturalnej aktualności pozo
stało dramatem lormalnle wtórnym I zenu1ąco niedyskret
nym . Ni eco wi ęcej obiektywnych wartośc i przy ni osły 
"Incydent w Vichy" (1964) oraz ··cena" 11968). 

(Lesław Eustachiewicz, Orama rurgia współczesna 
1945-1980, WSiP 1985, s. 80·8 1) 



:N" azywał si ę Juliusz Maluszek. ale 
chyba nic podobało s i ę to nazv.•bko Lu l
kowi (L(·unowi Schillerowi) . Szkoln y ko
lega szukał w i ęc uparci e pseudonimu I 
z nalazł - pseudonim piekny, wz ię ty z na
zwy tatrzanskiego ,;zczytu. I odtąd Juliusz 
Maluszek kazał się n az:• wać Osterwą .. 

1 października 1919 roku Osterwa 
li c z~· ! sobie trzydzieści cztery lata . Pi ' t na
śc i e lat już był akton:rn. pięL' rcżys~· r ('Jll . 

Aktore m był dojrzałym. ale re:i.ysere m 
stosunkowo młodym. Od sieclmiu lat na
l eż ał do gro na lu dzi s ł awnyc h. ale po
strzegano go nadal jako "uroczego ch łop

ca" i "czarne ksi<Jżątko" N ie chciano wi
dz ieć go w innej roli i nawet nic chciano 
wi ed z ieć o nim wiccej. Do dziś dlatego 
obraz jego teatralnej młoclosc i znany jest 
tylko po czt; ,:;L·i . Stefan Jaracz wspom in a 
jcsiet\ l ~ )(14 r oku . v\ 'ów cz as odby li z 
Osterwa prymicje aktorskie w Krakowi e: 
"Osten a jt·sl zgrabny i przym iln y, i;wiet
nie prz\·clrzcżnia znan ych aklor<'nv, ma 
jasną czupryn ę , niepospolity wdzięk, lecz 
nie ma matury i nie ma mieszkania 1>: do
mu rodzinnym. syp ia w teatrzl' . gdzie s i!:; 

da, polem głoduj e wspó lnie z Jaraczem 
przy ul Batorego we wspólnej izdebce 
bardzi\'j wyn aj ęt 'j niż opłaco nej". 

I<loś inny wspomina Osterwę młod

szego. Ju ż w drug im s woim sezonie ak
torskim 21-letni Osterwa, zaa ngażowan y 
z W~"~rzynem i Weycherlem do krakow
skiego Teatru im. Słowackiego, a związa
ny z _gru pą w ł aś ni e założonego 

"Zidun ego Balonika", pozwala tam "naj 
swoboclni!'j wygral'.· się j a kiejś bud z ącej 

sit.> w nim fali płynąc ej z Zachodu, z Fran
cji, skaci mniej wi ęcej po roku JCJOO pro
miC'niowały coraz bard7 iej i silniej nastro
je par\·skiegu "( hal Noir", nastroje pobu
clzajace do szukani a nowyL:h form sceny 
kameralnej. [ . ] Osterwa s ial iskry zdro
wych pomysłów. k -z w Polsce było na lo 
za wcześn i e i za cias no . Z kr ęgu 

"Zielon ego Balonika" wziawszy iclef:' i roz
pcd, prz t~choclzi Ost erwa "po szczeblach 
rozmaitych syslemc'iw orga nizacyjnych i 
artystycznych w teatrach - poznańskim, 
wilenskim, moskiewskim, kijowskim, pie 
legnuje jednak w duszy swojej i otula naj
bardziej pieściwym marzeniem myś l 

Państwowy Teatr im. J. 0sterwy 
Gorzow "Wlkp. 

CClltr;ib kl (0-!J!i) ~()-2(). JO 
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lhn·klor - Rysza1·d Major 
!:tstqw;i dvr Emil CzC'pulonis 
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Ki ,, ruw11ik 
krh11i,- z11V 

- Roma Kobus 

· Piotr Steblin-lfamiński 

Kit-ru11·11 i,· \ pra,·owni: 
- pL!-;r1·.-z1wj - .-\Jeksander Kowalczyk 
· t.:l tktryc:rnc-j · Bogdan Giżycki 

' · ·tk11:<l)'czm.- ·Jan Szo łomi cki 

· lrvzj.: r:>ku · 
fl \ T 1k;irskil'j - Alfreda Nowak 

ul. Teatralna 9 

- ur yg;-1dicr scc·ny 
• kr:-tWt'lJ\\';t 

- gard c roUiallil 
- stolarnia 

Ki,Tu1\·11 ik IJ iura 

· Ryszard Jarek 
· Anna Żurawska 
·Maria Murawska 
· Ireneusz Ługowski 

Obsług i Wi dzrw: - Lidia Paukszto 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW prowad zi 
s p rzed aż i r.:znwacj,· bi lt:L ó\1· in c\ vw id ual-
11 \ Cl1 i zb iuruwyd1. uft :r Uj\ · organiz;i,;jc uro
L· z 1 · ~ t 1isri , akackmii, kon n Tt ow, itd. 

Czyr uw ud po11il'dzi;t!ku do pi ;Jtku 
w ; odz. K.OIJ · 17.0U, 

w sulmty w goc\ 1.. 11.00 · IS.On 
oraz god zin<; 

Jll -Z< ·d ruzpuczt;cit ·111 przcdslawit ·11ia. 

Telefon (0-95) 20-25- 16. 

W r e pertuarze: 

• Tytus Białoszewski - J'!.\ f\ II LT. Jl( Z 1'0 -
\\'=' IA !1\ \\ 'ARS/ 1\\\'SJ\J ECO, n · ż. \Vi .
:-; ł aw (~ orsk i 

* r\lfrc: d de Musset - . JE !(,l\1\ SIE I f\ ll
ł.O ::'.iU 1\ . n.:i . :-i t;i 11islaw Swiclt: r 

• Wiliam Szekspir· SI·:, NOCY UT:-111·:.l, 
n·ż . l<yszard l\ lajur 

* J;urnsz Rudni cki - TIUECLA W Plii\WO 
I lll<l:CA \\' l.Jo: WO Oll J<SIF;/'.YC . rL'Ż 
C rzt·.~or 1. '.l l ruwc zy1 1:;ki 

*Jan Christian Andersen· CZl\HOJ)ZIIJ· 
SE! !-: J\la'. ESJWO , rd. CL·z; 1ry l'.u!y11ski 

* .-\rthur Miller - Ci'. .\IWW. !CL I 
SAJ.\ ·. \ t . rt'Ż J\da111 Orzccl 1uwski 

stworzenia taki ego teatru, taki ego właś
ni e wnętrza. w ktur yrn prry ogo!nl'j har
monii, przy zgo dn ej wspu łpr acy wszy· 
slkich mających coś do powi ed1.enia w 
teatrze i o teatrze. poczeloby si · nowe ży
cie i u rosłyby nowl' zam ierzenia. Chudzi· 
Io mu o taki przybytek. gdzie pracowała· 
by przecie wszystki m mysi ruguj<1ca za 
wszelką cenę st<;>c hliznr; wszelkiego szab
lonu i mani falszvwie pojelego jed11oll'la
dztwa w reżyse rii ... ". 

::.rv'.I arzen ia sw oj e zrealizował w 
"f{educie" - lealrze stworzonym dla ni e
go .. 

Dorota Kurmin 

Ruch Teatralny 
Krajowy serwis wiadomośc i teatr al

nych. Ukazuje s i ę co miesiąc. 
Kompendium wspó lczes ncgo życia 

teatralnego. 
Teatr nll.·lropolii i teatr miast ·czek. 
Teatr y zawodowe i teatry niczalci.n e. 
Antologia te ksc'1w u teatrze ;;, prasy 

ogólnopolskiej i lokalnej 
Repertuary Baza adresowa. Nazwis

ka ludzi teatru z całt:go kraju 
Prenumerat<.· n101:na za mciwil' za po

średn ictwem "Ruchu" SA lub w redakLji : 
80-8S l Gdańsk, uł. Korzenna :·n /:i:i. td 
(58):31 1-051. fax (S8) :rn-9S7. 
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