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WYWIAD 
Z ERWINEM PISCATOREM 

(fragmenty) 

Francuski dwumiesięcznik The4tre 
Populaire zamieścił wywiad z Erwi
nem Piscatorem, uzyskany z okazji 
pobytu Piscatora na tegorocznym 
Festiwalu Sztuki Dramatycznej w 
Paryżu. 

Na wstępie Piscator sformułował 
w kilku zdaniach swoje poglądy na 
teatr. Zdaniem jego odnowienie tea
tru nie zależy wyłącznie od sceny. 
lecz w równej mierze od publiczno
ści. Nie można traktować sztuki wy
łącznie z punktu widzenia rozryw
ki lecz - jak tego żądali już Dide
rot i Schiller - należy dostrzegać: 
w niej swego rodzaju laboratorium. 
w którym waży się postępowanie 
człowieka i jego edukacja moralna. 
Trzeba rozpatrywać teatr z punktu 
widzenia funkcji, jaką spełnia 
w społeczeństwie. 

Na tych przesłankach opiera się 
teatr po lityczny Piscatora. 
Mówiąc o sobie Piscator dodał, że 

celem jego inscenizacji nie jest wy
łącznie chęć pokazania szuki ,lecz 
pokazania widzom, że ich życie pry
watne i działanie indywidualne są 
zdeterminowane przez otaczający ich 
świat. 

( ... ) Wystawienie „WOJNY I PO
KOJU" uważa Piscator za pewnego 
rodzaju konieczność, gdyż w świecie, 
w którym żyjemy, stale waży się 
sprawa pokoju i wojny. 

Przedstawiciel „Thedtre Popu!ai
re" wtrącił, że powieść Tołstoja nie 
jest wyraźnie wymierzona przeciw
ko wojnie. Tołstoj - odpowiedział 
Piscator - był pacyfistą, lecz jego 
konkluzje i konkluzje inscenizatora 
są odmienne: podczas gdy dla Toł
stoja życie toczy się dalej mimo wo
jen, Piscator pragnie wyrazić prze
konanie, że może nadejść dzień, nio
sący całkowitą zagładę życia. W 
okresie remilitaryzacji Niemiec Pis
cator uważa za celowe przypomnieć, 
jak z każdą wojną rośnie liczba jej 
ofiar. 

Na pytanie przedstawiciela The
dtre Poputaire czy zatem w wypad
ku „WOJNY I POKOJU" chodziło 
o sztukę „okolicznościową", Piscator 
odpowiedział przecząco, wspomina
jąc, że już w roku 1937 pewien pro
ducent amar!ykański zaproponował 
mu opracowanie adaptacji scenicz
nej powieści Tołstoja. Piscator wraz 
z Alfredem Neumannem, autorem 
„PATRIOTY", podjął się tej pracy. 
„Niestety - dodaje - Hitler uprze
dził swojq wojną nasz pokój". 

( .. . ) Na koniec padło pytanie, czy 
Piscator - aczkolwiek zdeklarował 
się już jako zwolennik teatru poli
tycznego i teatru „prowokacji" -
nie sądzi, że byłoby lepiej pozostawić 
widzowi swobodę w wyciąganiu 



wniosków, z tego, co widzi na scenie. 
pozwolić mu na własny sąd. 

Piscator odpO\viedział, że obawia 
się przerostu wyobraź. ni u widza. 
Jak bowiem inaczej wytłu. aczyć so
bie dojście Hitlera do władzy 
i zbrodnie faszyzmu? Należy więc 
wszystko objaśnić - stąd koniecz
ność narratora czy komentatora. 
Krótko mówiąc widz powinien być 
i współaktorem, a aktor - także 
widzem. Obie strony powinna łączyć 
wspólna nić zrozumienia, która po
zwoli im uczestniczyć na prawach 
równości w rozgrywających się 
sprawach, rozumieć te same myśli -
myśli bez początku i bez końca, bę
dące właśnie epickim objaśnieniem 
świata. 

(Miesięcznik „ Dialoa" N r 611956) 

(„.) W ciągu ostatnich kilku lat 
teatr i film (który wywarł znaczny 
wpływ i na teatr) odkrył coś nowe
go - dramatyzację powieści, two
rzącą pewien specyficzny styl zwa
ny „epickim". 
Przeszło trzydziestoletnia praca re

żysera i pewne doswiadczenia z tym 
rodzaJem dramatycznym pozwalają 
mi przj toczyć szereg konkretnych 
przykładów. 

(„.) Inscenizacja „SZWEJKA" jest 
świetnym przykładem tego, jak 
można opracować adaptację powieści 
na scenę bez naruszenia jej istot
nych wartości. Max Pallenberg pod
sunął mi. próbną adaptację l\Iaxa 
Broda i Hansa Reimanna. Byłem 
z niej niezadowolony - owa noszą
ca niemal metafizyczny chrakter 
walka prostego, naiwnego człowieka, 
Parsifala przedmieść Pragi, zamieni
ła się w niedobry wodewil w trzech 
aktach. Chcąc przy\\TÓcić adaptacji 
zasadniczy temat, porozumiałem się 
z jej autorami w sprawie udzielenia 
mi zezwolenia na pewne przeróbki 
powieści i sztuki; była to jedyna 
możliwa droga. Jako głównego ele
mentu scenograficznego użyłem taś
my ruchomej, po której Szwejk ma
szerował - mniej lub bardziej sym
bolicznie - ze swojej wioski na 
front. Wraz z posuwaniem się Szwej
ka winno zmieniać się całe jego oto
czenie. Georg Grosz wykonał techni
ką Walta Disneya trzysta różnych 
rysunków. Wykorzystałem również 
maski - podobnie jak to uczynił 
później Brecht w „Kaukaskim kre
dowym kole". Dzięki taśmie rucho
mej scenografia nabrała epickiego 
i po trosze ilustracyjnego charakte
ru, czym wyrażała wi rnie środov.i
sko bohatera powieści, Inscenizacja 
poszła za scenografią; taśma rucho
ma stała się rodzajem dramaturgicz
nej Niagary. 



Nie był to bynajmniej jakiś „me
chanizm sceniczny", jak twierdzili 
krytycy dostrzegający jedynie ze
wnętrzne przejawy, którzy usiłowali 
i w dalszym ciągu usiłują - o ni
czym nie wiedząc lub też, co jest 
bardziej prawdopodobne, o wszyst
kim zapomniawszy - przeciwstawić 
się ostro eksperymentom tego rodza
ju. Była to próba uwspółcześnienia 
sceny. 

O zasadzie taśmy ruchomej myśle
liśmy z Alfredem Neumannem rów
nież przy pierwszych próbach opra
cowywania adaptacji wspaniałej po
wieści Lwa Tołstoja „WOJNA I PO
KÓJ". Nazwaliśmy tę adaptację 
przezornie, „wersią mówioną dla tea
tru"; jest rzeczą oczywistą, że trans
ponując to monumentalne dzieło na 
scenę należy zachować najdalej idą
cą ostrożność. 
Najważniejszą jednak sprawą było 

nie przeniesienie na scenę, ale sfor
mułowanie - co jest daleko waż
niejsze - zasadniczych idei utworu, 
a więc w tym wypadku antywojen
nych tendencji Tołstoja. 

( ... ) Również prosta, pełna tra
gizmu miłość Andrzeja Bołkońskie
go i Nataszy, czy miłość i przyjaźń 
Pierre Bezuchowa - jakkolwiek 
nabrzmiałe problemami - nie mo
gły stać się centralną osią akcji. 
Pełne fatalizmu siły , wyzwolone 
przez Napoleona, idee Rewolucji 
Francuskiej, idące wraz z jego armią 
na Wschód, obrona Rosji, raczej 
tolerowana niż prowadzona przez 
Kutuzowa, a więc krótko - cały 
wewnętrzny i zewnętrzny świat, 

rrtusiały uzyskać jakieś wzajej:nne 
powiązania, zamierzone niewątpli
wie przez Tołstoja, którym nada
liśmy jednak pewien nowy, sym
boliczny sens. 

W wersjach od siódmej do dzie
siątej naszej adaptacji był Pierre 
równocześnie komentatorem. Do-

szliśmy jednak do wniosku, że po
dobne rozwiązanie pozbawiłoby ca
ły spektal pewnej wzniosłości. 
ograniczyłoby jego ramy. Zdecydo
waliśmy się w końcu na wprowa
dzenie na scenę postaci współczesne
go narratora. 
Pomysł z „narratorem" wykorzy

stałem już kilkakrotnie, począwszy 
od wystawionego w 1920 r. „R.R.R." 
także i w „PARAGRAFIE 218", 
„SZTANDARACH" czy w wysta
wionej na Brodwayu „TRAGEDII 
AMERYKAŃSKIEJ" T. Dreisera. 

Adaptowanie powieści dla sceny 
i filmu, przerabianie sztuk teatral
nych na scenariusze filmowe stało 
się obecnie czymś powszechnym. 
Warto tu wspomnieć, że kilka z 
wystawionych w Nowym Jorku 
sztuk, pisanych bez myśli o filmie, 
zakończyło swą karierę w Holly
wood. Przyjaciel mój Robert Penn 
Warren pisał kiedyś wierszem sztu
kę o dyktatorze politycznym, Huey 
Long z Luizjany, nazwaną „PROUD 
FLESH' („DZIKIE MIĘSO"). Dłu
go leżała u niego w biurku, nie
zakończona, aż wreszcie temat jej 
został wykorzystany przez autora 
w powieści „ALL THE KING'S 
MEN" („WSZYSCY LUDZIE KRÓ
LA"), którą przerobiliśmy następnie 
na dramat „epicki"; po pewnym 
czasie nakręcono na jego podstawie 
film! 

Przed wystawieniem tej sztuki na 
Brodwayu odniosłem pewien suk
ces adaptacją sceniczną TRAGEDII 
AMERYKAŃSKIEJ. Dreiser uznał 
ją za najlepszą wersję swego utwo
ru, - ze względu na zawartość kon
strukcji oraz uzyskaną .dzięki wpro
wadzeniu narratora wyjątkową pro
porcjonalność i niebanalność. 

Obie powieści, jakkolwiek nie po
siadały szerokiego oddechu WOJNY 
I POKOJU, stały się niewątpliwie 

wybitnymi dramatami „epickimi". 



Adaptator musiał w obu wypad
kach zrezygnować, czy rezygnował 
po pe\Ynym czasie z wszelkich kom
plikacji fabularnych i wielości te
matów czy postaci. 

W obu wypadkach rzuca się ró ,._ 
nież w oczy Użycie po taci nar
ratora. Wynikło to nie z potrzebv 
znalezienia najłatwiejszego sposo
bu przezwyciężenia wszelkich trud
ności, ale z konieczna· ci uzyskania 
pewnej kontroli nad ematem epic
kim. Skróty stały ·ię najważniej-
szym cz~·sto tecl1'1icznym 
czynnikiem, decydujqcym o możli
wości wysta'f:ienia adaptowanego 
utworu; scena, w pneciwiet'lst\\ ie 
do książki, nie moie zrezygno ,·ać 
z pewnych ram czasowych. Do
śwfadczenia wykazały jednak, że 
skróty te wpłnvają równie bardzo 
korzystnie na transpoz:ycJę same
go tematu, którv zyskał dzięki nim 
na wyrazistości. Po tac narratora 
bynajmniej nie osłabi· napięcia 
dramatycznego - przeciwnie, przy
czynia się do jego spotęgowania. 
Zaostrza uwagę widza i zmusza do 
dużo ·większej, niż uczvniłabv to 
jakakolwiek intryga akt;·wMści w 
odbiorze. 
Zauważyłem, że każda ciekawa 

powieść. przerobiona na scenę. do
słownie elektrvzuje widownię. In
nym ciekawym spostrzeżeniem je t 
to, że oryginał '· porównaniu z 
adaptacją robi wrażenie surowego 
szkicu. Wynika to niew tpli \'ie z 
zasadniczej zmiany sameg0 modelu 
11tworu - to. co prriadałn na stro
nach książki tylko jeden wvmiar, 
wkracza tu w świat trójwvmiaro
wy. 

(. .) Jedynym założeni m teatru 
epickiego jest zl-,Jiżt>nie widza do 
akcji dramah i otn•orz,..nie mu 
oczu. Dla osiągnięcia tego używa 
teatr epicki również .. przebitek 
przeszłości", podkreślających zasad-

niczą \\ spółzależność występujących 
postaci, ścisły związek losu jed
nostki i społeczeństwa oraz jedno
czesny rozwój wszystkich tych czyn
ników. W ostatnim rachunku rzecz 
jest bez znaczenia: najw-ażniejsze. 
by teatr - obojętnie epicki czy 
dramatyczny - spełniał swą naj
istotniejszą funkcję, którą było, jest 
i będzie ukazywanie widzowi jego 
samego i wstrząśnięcie nim: 

„Tua res agitur"„. 

ERWIN PISCATOR 

(„Adapt cje pou;ieści na scenę" 
Fragm. artykułu 

z „Le Theatre dans les :\Ionde" 
Nr V4 

Wg. miesięcznika „Dialog" Nr 3/57) 



I 
(„.) Czy autorzy mieli prawo do 
przekształcenia materiału dostarczo
~ego przez oryginał? Wydaje mi się, 
ze tak. Ich praca jest pracą twórczą 
w pełnym sensie tego słowa. Różni 
się ona zasadniczo od wielu znanych 
nam adaptacji utworów powieścio
wych na scenę, polegającą na 
mniej lub więcej zręcznym wyborze 
i powiązaniu żywcem przeniesionych 
z oryginału dialogów oraz na „udia
logowaniu" partii epickich. Tutaj 
mamy do czynienia z gruntownie 
przemyślanym i konsekwentnie rea
lizowanym komponowaniem mate
riału według świadomych założeń 
artystyczno-ideowych. Piscator, Neu
mann i Prtifer nie zamierzali przera
biać arcydzieła Tołstoja na utwór 
dramatyczny, skonstruowany według 
prawideł obowiązujących w drama
turgii. Chcieli po prostu opowiedzieć 
dzisiejszemu widzowi wielką epopeję 
narodu rosyjskiego. „Spektakl nasz 
- mówi w prologu Narrator - nie 
będzie niczym więcej jak uwidocz
nieniem opowiadania ... Wszystko bo
wiem powinno być jasne dla wi
dza - tekst, akcja i zamierzenie. 
Dlaczego? Dlatego, że 11ie łudzimy 
się wcale, jakobyśmy mogli ten ol
brzymi materiał, z pełnią jego idei, 
z całym bogactwem jego postaci 
i wielką nauką, jaką powieść zawie
ra, przełożyć bez reszty na język 
sceniczny. Raczej opracowujemy ma
teriał, wybieramy zeń pewne partie, 
zmieniamy, nawet stwarzamy to 
i owo - kształtujemy całość w na
dziei, że przysłużyliśmy się idei Toł
stojowskiej i zamierzeniu autora". 
Powstało więc widowisko „WOJNA 

I POKÓJ", które - jak czytamy na 
tytułowej stronie egzemplarza -
.,we d ł u g powieści Lwa Tołstoja 
opowiedzieli i opracowali dla sceny 
Alfred Neumann, Erwin Piscator 
i Guntram Prii.fer". Potocznie można 
hy powiedzieć, że opowiedzieli ,.wła-

I 

• 

snymi słowami" - i to nawet w do
słownym sensie - bo w całym utwo
rze zaledwie jedna scena rozmo
wy Andrzeja Bołkońskiego z Lizą 
i Piotrem (akt 1) przeniesiona jest 
żywcem z Tołstojowskiego oryginału . 
Cała reszta napisana jest przez au
torów adaptacji, którzy bardzo swo
bodnie posługują się tekstem orygi
nału czerpiąc zeń tyle ile im potrze
ba i gdzie im potrzeba - to jedno 
tylko zdanie, to ustęp monologu, to 
znowu parę kwestii wybranych 
z dość odległych w oryginale partii 
dialogowych. Współcześni autorzy 
opowiadają powieść Tołstoja współ
czesnemu widzowi. Czy mają prawo 
do własnego spojrzenia na przedsta
wianą epokę I jej reprezentantów? 
Czy wzbogaceni wiedzą i doświad
czeniem naszego wieku mają prawo 
sugerować widzowi, choćby nawet 
w formie tendencyjnie uproszczonej, 
gotowe wnioski, wyciągnięte z roz
działów Tołstojowskiej epopei? Czy 
pisząc oryginalne, rządzące się wła
snymi prawami, widowisko sce
niczne n a t e m a t „WOJNY I PO
KOJU", mają prawo kształtowania 
materiału według własnych potrzeb 
i założeń artystycznych? - Odpo
wiedź twierdząca zdaje się nie ule
gać wątpliwości. Oczywiście pod wa
runkiem, że wszystkie te zabiegi słu
żą „idet Tołstojowskiej i zamierzeniu 
autora.". 
(„.) Postanowiwszy wydobyć i uka
zać widzowi ideę Tołstojowska 
o nadrzędnej roli procesów dziejo
wych w życiu człowieka i o okrut
nym bezsensie wojen, autorzy adap
tacji, jak wspomnieliśmy już wyżej , 
wybierają z „WOJNY I POKOJU" 
i kształtują w artystyczną całość 
tylko te wątki i problemy, które 
uważają za najistotniejsze, najbar
dziej przydatne do ich celów. 
W związku z tym redukują rÓ\vnież 
do minimum ilość występujących 

. 



postaci. W sumie 'Pozostawiają 
osiemnaście postaci scenicznych, wy
branych spośród olbrzymiej ilości 
osób występujących w „WOJNIE I 
POKOJU". I oto poprzez przeżycia 
tych osiemnastu osób, poprzez ich 
działania rozplanowane nieomylnie 
na trzech płaszczyznach gry, docho
dz.i do naszej świadomości prawie 
wszystko, co Tołstoj chciał powie
dzieć o swoich bohaterach, czego 
chciał nas nauczyć swoim dziełem. 
Oczywiście mamy tu do czynienia 

z wielkich psychologicznym skrótem, 
z maksymalną kondensacją faktów. 
Niejednokrotnie treść kilkunastu ob
szernych rozdziałów Tołstoja zawar
ta jest w jednym krótkim dialogu 
czy relacji; rozważania bohaterów, 
ciągnące się niemal przez całą po
wieść, ograniczają się często do kil
ku zdań lub jednej zwięzłej a celnej 
uwagi Narratora. Autorzy adaptacji, 
zachowując chronologię zasadni
czych faktów, ze śmiałością grani
czącą z zuchwalstwem przenoszą ca
le sceny, wyrywają z nich poszcze
gólne zdania czy słowa. Napoleono
wi każą mówić ustami Bezuchowa, 
Roztopczynowi - ustami Narratora. 
Dopisują sceny nieistniejące w po
wieści, przenoszą działania jednych 
postaci na drugie, relacjonują i ko
mentują wydarzenia, których nie 
mogą lub nie chcą transponować na 
scenę. Pozorna ta zuchwałość pod
porządkowana jest jednak dyscypli
nie artystycznej i ideowej, nakazu
jącej ciągłe baczenie na jasnosc 
i precyzję w prowadzeniu zadania 
naczelnego, naczelnej idei utworu. 
Skrótowe ujęcie postaci i problemów 
nie wpływa bynajmniej na ich za
ciemnienie. Postaci żyją życiem wy
znaczonym im przez Tołstoja, działa
ją powodowane tymi samymi co w 
oryginale motywami, a ich obraz 
psychiczny w większości wypadków 

nie różni się w niczym od Tołsto
jowskich pierwowzorów. Jedynie 
Karatajew jest postacią inną i nową, 
bo nawet w Bezuchowie, mimo pew
nych zmian i uproszczeń, poznajemy 
bez trudu dobrego znajomego z kart 
Tołstojowskiej epopei . 

ZBIGNIEW KRAWCZYKOWSKI 
( „Opou;ieść sceniczna 
o Wojnie i Pokoju" 
„Dialog" Nr 7 ( 1956) 



„(„.) A teraz jeszcze słowo o na
szej scenie. Zamierzenie Tołstoja 
i jego materiał zadecydowały o 
naszej dramaturgii. Aby uwidocz
nić ideę Tołstoja, że działaniami 
Judzi kierują procesy dziejowe, zbu
dowaliśmy tam na górze specjal
ną scenę, gdzie będą się rozgry
wały losy polityczno-historyczne -
scenę losu. Ludzie jednak działają 
na ogół tak, jakby nie wiedzieli, że 
losy polityczne krzyżują się usta
wicznie z ich prywatnym życiem -
dwoje ludzi kocha się, myślą że tak 
będzie wiecznie, I nagle jedno z nich 
musi iść na wojnę - prawda? Te 
niewinne działania ludzkie będą się 
odbywały tutaj, na scenie akcji. 

Ale człowiek jest zdolny do myśle
nia, zastanawiania się, obserwowa
nia wydarzeń. Dlatego też dla na
szych centralnych postaci, dla ich 
rozważań, przenikających czas I 
przestrzeń, przeznaczamy te oto trzy 
proscenia, a raczej podesty, gdzie 
postacie te będą stale przebywały. 
Oto już Idą!" 

Z prolo11u ,,WOJNY I POKOJU" 

„Zdania krytyki były bardzo róż
norodne - poczynając od określenia 
„najlepsza dramatyzacja powieści. 
jaka kiedykolwiek istniała", a skoń
czywszy na opinii „najgorsza i naj
nudniejsza, jaką kiedykolwiek wi
dziano". Dla publiczności jednak by
ło to wszędzie niewątpliwe przeży
cie teatralne, także i w Paryżu, na 
Festiwalu 1956." 

ERWIN PISCATOR 
!fragm. listu do tlumacza sztuki) 



NASI AKTORZY 

Niezależnie od zmiany cha
rakteru i układu "raficznego 
naszego programu, kontynu
ujemy rozpoczętą w poprzed
nich programach akcję zazna
jamiania publiczności z arty
stami naszego Teatru. 

W tym programie dajemy 
informacje dotyczące Marii 
Seroczyńskiej, Tadeusza Bar
tosika i Ryszarda Barycza. 

Z obsady „Wojny i Pokoju" 
w poprzednich programach 
ukazały się sylu:etki: Janiny 
Nowickiej, Wandy Chądzyń
skiej, Izabe!Li Hrebnickiej, Ta
deusza Czechowskiego, Teodo
ra Gendery, Hugona Krzyskie
go, Juliusza Łuszczewskiego, 
Aleksandra Piotrowskiego, 
Czeslau·a Roszkowskiego, Mie
czysł.awa Serwińskiego, Bog
dana Szymkowskiego. 

Maria Seroczyńska w Miesz
czanach Gorkiego 

Lata 1945 -1947: Miejskie 
Teatry Dramatyczne pod dyr. 
Eugeniusza Poredy w Warsza
wie. Od roku 1947 do 1949 -
Teatr Wojska Polskiego pod 
dyr. Leona Schilera (Łódź -
Warszawa). Lata 1949-1951: 
Teatr Współczesny pod dyr. 
Erwina Axera w Warszawie. 
Od roku 1951 - Państwowy 
Teatr Powszechny w Warsza
wie. W roku 1957 gościnne wy
stępy w Teatrze „Syrena" w 
Warszawie oraz w Teatrze 
przy ul. Królewskiej. 

Ważniejsze role: 

„Dom otwarty" - Kamilka 
„Zaczarowane kolo" - Woje
wodzianka 
.,Damy i huzary" - Zuzia 
i Zosia 
,.Wesele" - Zosia 
„Zięć Pana Poirier" - Antoi
nette 
„Omyłka" - Panna Jadzia 
„Gwiazda Stevensona" - Kry
styna 
„W pewnym mieście" - Ann.a 
„Mieszczanie" - Pola 
„Godzien litości" - Antonia 
„Igraszki trafu i miłości" -
Sylwia 
„Zdarzenie" - Jasia 
„ Imieniny pana dyrektora" 
Magda 
.;Chirurg" - Maja 
„Swierszcz za kominem" 
Kropeczka 
„Grzegorz Dyndała" - Ange
lika 
„Podróż po Warszawie" 
Kizia 
„Sprawa Kowalskiego" -
Krystyna 
„Sprawa Moniki" - Antosia 

Maria 
Se1·oczyńska 



Tadeusz Barioslk w ,,.lmleni
nacb pana dyrektora" Skow
rońskiego 1 Słotwińskiego 

Szkolę Dramatyczną w Kra
kowie pod dyr. J. Ostervry, 
a pótnlej T. Burnatowicz.a u
kończył w roku 1947. W la
tach 1947-1950: Teatr im. Sło
wackiego w Krakowie. Od ro
ku 1950 - Państwowy Teatr 
Powszechny w Warszawie. 

Ważniejsze role: 

„Gtupi Jakub" - Jakub 
„Mazepa" - Mazepa 
„Romans z wodewilu" - Fra
nek Gzymsik 
„Rozbitki" - Strasz 
„Swierszcz za kominem" 
Paweł Orston 
„Imieniny pana dyrektora" 
Rachwał 
„Mirandolina" - Ripafratta 
„Panna bez posagu" - Karan
dyszew 
„Moskiewski charakter" 
Kriwoszein 
„Niespokojna starość" - Bo
czarow 
„Suchy kraj" - Pablo 
,,Podróż po Warszawie" - Jó
zio Grojseszyk 

Tadeusz 
Bartosik 

Ryszard Barycz 

Debiutował w roku Hl46 w 
Teatrze „Wybrzeże" w Gdyni 
pod dyrekcją Iwo Galla. W 
teatrze tym pozostawał do ro
ku 1949. W latach 1949-1953: 
Państw. Teatr im. Jaracza 
w Lodzi. Od roku 1953 pracuje 
w teatrach warszawskich (Te
atr Młodej Warszawy, Teatr 
Domu Wojska Polskiego, Te
atr Powszechny). 

Wainiejszc role: 

„Jak ieam się podoba" 
Orland 
Maria Stuart" - Botwell 

::wesele" - Pan Młody 
,30 srebrników" - Graham 
;,zwykły człowiek" - Aleksiej 
Znaki wolności" - Sułkowski 

''.,Legenda o miłości" - Ferhad 
„Maszyna do pisania" - Pas
cal-Maxim 

Role filmowe 

.. Zemsta" - Wacław 
„Deszczowy Upiec" - Andrzej 
„Król Mc;iciuś" - Kapitan 

Rysza1·d 
Ba1·ycz 
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Organizacja pracy artystycznej 

JANINA ZAHORSKA 

Organizacja pracy technicznej 

JAN TROJANOWSKI 

Przedstawienie prowadzi 

STANISŁAWA LINEBURG 

Kostiumy wykonano pod kierunkiem 

MARII BODEK 

TOMASZA ZIELIŃSKIEGO 

Prace stolarskie 

JAN UMIĘCKI 

Prace malarskie 

STANISŁAW KAMIŃSKI 

Prace fryzjerskie 

STANISŁAWA GESTERN 

STANISŁAW WŁUDARSKI 

Prace modelatorskie 

HENRYK ZIELIŃSKI 

Prace tapicerskie 

WACŁAW PNIEWSKI 

Brygadier sceny 

TOMASZ WIERZEJSKI 

Kierownik oświetlenia sceny 

ZBIGNIEW KRAJEWSKI 




