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Przekład: Andrzej Nowicki i Krystyna Tarnowska 

OSOBY: 

Lon Dennison LUDWIK .BENOIT 

Klara Dennison - jego synowa • JANINA BOROtilSKA 

-
Glenn Dennison - mqi Klary • • BOGUSŁAW MACH 

Floyd Dennison - brat Glenna • • MARIAN STANISŁAWSKI 

Suzie Dennison - córka Klary KRYSTYNA TOLEWSKA 

Bessie Baxter - sąsiadka • • BARBARA WAŁKOWNA 

Ed Mason - lokator • • PIOTR KRUKOWSKI 
TADEUSZ PARADOWICZ 

Sam Yeager - przyjaciel Lona • • ZYGMUNT MALAWSKI 
DOBROSŁAW MATER 

James Forsythe - dyrektor zakładu dla starców • • WOJCIECH DROSZCZYtilSKI 

Reżyseria - WOJCIECH PILARSKI 

Scenografia - IWONA ZABOROWSKA 



Leopold Staff 

PRZYTUŁEK 

Szare jest niebo, szare nasze włosy 
I 1szara nasza beznadz·iejna dola. 
Gdzieś pono niegdyś stały w złocie kłosy, 
POino na świedie są ilasy ri pola. 

Bo nas już wkoło jedynie otula 
Nagich i zimnych, jak grób, murów wapno 
Białe jak chłodna, śmiertelna koszula, 
Którą niedługo na piersiach nam zapną. 

O, piersi pełne kaszlu 1i tęsk!noty 
Do zdrowia rzeźwych, smereczanych polan, 
Gdzieby się dowlec do słońca pieszczoty 
Wśród drżenia starczych i bezsilnych kolan! 

Lecz wkoło jesień. Nie ma już jaskółek! 
Po szybach szary deszcz kroplami bębni„. 
Jak szczęśni winniśmy być, że w przytułek 
Wreszcie dobiliśmy, starce bezzębni. 

Lecz może jeno w naszym sercu płacze 
Słota nad zwiędłym dni pustym ugorem, 
Może chmurami są jeno rozpacze, 
Co nad strapieniem naszem płyną chorem. 

Może nam błękit nielbiosów zbrzydziiły 
(Że nie widzimy nieba, co się złoci) 
Oczy wpatrzone woiąż w błękiitne żyły 
Rąk naszych, wzdęte od mozołów kroci. 

O, bośmy byli jako ci, co noszą 
Przez życie całe drwa •na opał z lasu, 
Jakąś zakrzepłą, zimową pustoszą, 
By aż do śmierci inie mieć grzać się czasu. 

Nie miały czasu nasze biedne żądz.e 
Wytchnąć od pracy wśród wiosny uniesiień, 
A mim nam wywczas otwarł swe wrzeciądze, 
Żądze umarły i nadeszła jesiień. 

Żylliśmy w trudzie nazbyt długie lata, 
Lecz jeszcze dłuższe dnie w ddli niezmiennej, 
A radość ma11na była jak zaplata -
Rzadka jak ludziom bi~dnym chleb codzienny. 

Czasu nie mieliśmy, by być szczęśliwi, 
By żyć - 1lub jeno, by pot z czoła ścierać, 
I czas dopiero mamy, gdyśmy siwi, 
Ach, czas dopiero na to, by umiierać. 



I żadna litość nam już nie pomoże 
Na niepocieszne nasze beZJnadzrieje. 
Nie dla snów słodkich czeka nas tu łoże, 
Lecz byśmy święte w nim wzięli oleje. 

Dnie nasze puste jak łan, który zżęto, 
Chore jak owe, senne w inoc i we dnie, 
Doniczki w oknach co udają święto, 
A są tak biedne jako dnie powszednie. 

Nie mamy wspomnień, by je w sercu chować, 
Jako kobieta swe klejnoty w skrzyni, 
I wyd.obywać je, by się radować„. 
A pamięć jeno żafu nam przyczyni. 

Nieulecrnlną zatruta goryczą 
Nuda usypria mas jak monotonne 
Rynny, gaduły stare, które liczą 
Dzwonieniem nasze godziny przedzgonne. 

O, blade siostry miłosierdzia, smętne 
Narcyzy sali szpitalnej, osłodżcie 
nam czarę, której tak usta niechętne, 
Bo smaku wina nie czujemy w occie. 

Jak czczo nam, chociaż jadła do sytości, 
Jak twardo, chociaż tak miękka opieka, 
Jak zimno, chociaż piec grzeje nam kości„. 
Nic nas prócz smutku i śmieroi nie czeka! 

Nikt nie odwiedza nas, ni ptak z poddasza! 
Nie mamy druhów już, siwrimą srebrni„. 
Nie ludzie winni jeno starość nasza, 
Żeśmy tak bardzo już im niepotrzebni„ . 

Najopłakańsze to w doli ponurej, 
Że nawet miłość, moona i wszechwładna, 
Wstąpiwszy w nas.re obojętne mury, 
Opuszcza ręce, biedna i bezradna. 

I nie jest serou podobna, lecz prawu 
Ścisła jak zegar, zimna jak powinność; 
Dusza nie tyka nam, jak ogień stawu, 
Tyka nas jeno chłodna dobroczynność. 

Zbyt mądre wszystko to nam, których myśli 
Są zdz.i ecinniałe już, trwoże i głupie. 
Lecz choć już skronią ku grobom-śmy zwiśli, 
Nie dajcie myśleć nam wciąż o swym trupie! 

Wsrnk nic nie chcemy! Wiem, żeśmy starzy, 
Że szfoch nam musi wstrząsać piersią wiotką, 
I chcemy, by nam łzy ciekły po twarzy, 
Lecz nam pozwólcie choćby płakać słodko. 

Dajcie nam małe hodować ogródki, 
Chować gołębie i żywić króHki, 
By trochę życie rozpędzało smutki, 
Trochę młdclości słodziiło żal dziki. 

Dajcie mam dzieci, słodkich towarzyszy, 
By rnam śpiewały pieśni swe po płoch u, 
By 'srebrne brody nasze, w wzruszeń ciszy, 
Nad złotem włosów ich trzęsły się w szlochu. 

Nie mamy wnuków, co by szczebiotały, 
Każąc zapomnieć, że nom w duszy próżno, 
Nie wlepiać w zegar źrenicy struchilałej, 
Gd.rri e nam godziny każdej już zbyt późno.„ 
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DRAMAT AMERYKAŃSKI NA SCENIE 

TEATRU NOWEGO 

TANKOWIEC „NEBRASCA" - przekład 
i opracowanie: Dobrosław Mater, reżyse
ria: Maria Straszewska i Janusz Kłosiński, 
scenografia: Józef Rachwalski, prapremie
ra: 16.Wll.1952 r.; Duża Sala, ilość przed
stawień - 23, ilość widzów - 5.357 

śMIERC KOMIWOJAŻERA - przekład Jo
anna Gorczycka, reżyseria: Janusz War
miński, scenografia: Józef Rachwalski 
i Iwona Zaborowska, muzyka: P. Henri i P. 
Schaffer, prapremiera: 23.1.1960 r.; Duża 
Sala, ilość przedstawień - 36, ilość wi
dzów - 18.401 

DWOJE NA HUŚTAWCE - przekład: Ka
zimierz Piotrowski li Bronisław Zieliński, re
żyseria: Konrad Łaszewski, scenografia: 
Iwona Zaborowska, premiera: 18.111.1961 r.; 
Mała Sala, ilość przedstawień - 148, r ilość 
widzów - 26.052; Duża Sala, ilość przed
stawień - 13, ilość widzów - 5.525 

DREWNIANA MISKA - przekład: Andrzej 
Nowicki i Krystyna Tarnowska, reżyseria: 
Wojciech Pr;larski i Jan Zdrojewski, sce
nogra~ia: Iwona Zaborowska, premiera: 
22.1.1965 r.; Mała Sala, ilość przedsta
wień - 111, ilość widzów - 19.710; Du
ża Sala, ' ilość przedstawień - 14, ilość 
widzów - 6.962 



Tennessee 
Williams 

Eugene 
O' Neill 

Arthur 
Miller 

Leonard 
Gershe 

R1ichard 
N. Nash 

Saul 
Levitt 

NO MORE HIROSHIMA - koresponden
cja Olaude'a Eotherly'ego z Gunterem 
Andersem w opracowaniu Tadeusza Ma
laka, przekład: Wanda Jedlkka, reży
seria: Olga Koszutska, scenografia: Hen
ri Poulain, premiera: 21.11.1965 r; Mała 
Sala; Mość przedstawień - 19, 1 i 1lość wi
dzów - 2.318 

SZKLANA MENAŻERIA - przekład: Kaz:i
mierz Piotrowski, reżyseria: Witold Za
torski, scenografia: Henri Pou1lain„ pre
mera: 22.IV.1967 r.; Mała Sala, ilość 
przedstawień - 91, ilość widzów - 14.598; 
Duża Sala, ilość przedstawień - 1, ilość 
widzów - 233 

KSIĘŻYC SWIECI NIESZCZĘSLIWYM -
przekład: Krystyna Ta mowska i Teresa 
Żukowska, reżyseria: Wojciech P.ilorski, 
scenografia: Henri Poulain, premiera: 
22.Xll.1968 r. ; Mała Sala, ilość przedsta
wień - 85, ilość widzów - 12.602; Duża 
Sala, ilość przedstawień - 22, 1ilość wi
dzów - 11.301 

CENA - przekład: KaLimierz Piotrowski, 
reżyseria: Jan Skotnicki, scenografia: Iwo
na Zaborowska, premiera: 21.11.1971 r.; 
Mała Sala, ilość przedstawień - 68, ilość 
widzów - 12.455; Duża Sala, · i . lość przed
stawień - 3, ilość widzów - 804 

MOTYLE SĄ WOLNE - przekład: Anna 
Frąckiewicz, reżyseria: Lech Komarnicki, 
scenografia: Anna Ekiert, muzyka: Roman 
Czubaty, premiero: 26.X.1972 r.; Mała 
Sola, ilość przedstawień - 145, ilość wi
dzów - 27.530 

ZAKLINACZ DESZCZU - przekład: Irena 
Babel, reżyseria: Jerzy Zegalski, sceno
grafia: Iwona Zaborowska, premiera: 
5.Xll.1973 r.; Duża Sala, ilość przedsta
wień - 57, ilość widzów - 24.336 

PROCES O ANDERSONVILLE - prze
kład: Anna Przedpełska-Trzeciakowska, 
reżyserio: Jerzy Zega'lski, scenografiia: 
Andrzej Sadowski, prapremiera: 31.1. 
1974 r.; Duża Sala, ·ilość przedstawień 
- 14, ilość widzów - 5.480 
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