
TEATR ROZMAITOŚCI W KRAKOWIE 

GUNTRAM PRUFER 
ERWIN PISCATOR 
ALFRED NEUMANN 

w 
. 
1 

POK 

premiera - październik 1963 



TEATR ROZMAITOŚCI 
W KRAKOWIE 

dyrektor i kierownik artystyczny 

HALINA GRYGLASZEWSKA 

kierownik literacki 

RYSZARD SMOŻEWSKI 

kierownik muzyczny 

STANISŁAW RADWAN 

ERWIN PISCATOR 

ALFRED NEUMANN 

GUNTRAM PRUFER 

WOJNA 
I 

„ 

PO KOJ 
Opowieść sceniczna w trzech aktach wedluc 

LWA TOŁSTOJA 

.Przekład: ZBIGNIEW KRAWCzyKOWSKI 

Reżyseria -
HALINA GRYGLASZEWSKA 

Scenografia -
ZOFIA WIERCHOWICZ 

Opracowanie muzyczne -
AUGUSTYN BLOCH 

Asystent reżysera -
ZBIGNIEW BELLEBRAND 



TEATR ROZMAITOŚCI 
W KRAKOWIE 

dyrek~or i kierownik artystyczny 
HALINA GRYGLASZEWSKA 

kierownik literacki 
RYSZARD SMOŻEWSKI 

kierownik muzyczny 

STANISŁAW RADWAN 

OSOBY 

Narrator~ HALINA GRYGLASZEWSKA 
DANUTA LIPIŃSKA 

Piotr Bezuchoiw __, BOGUSŁAW STOKOWSKI 

A'Ildrzej, ksiiążę Bołkoński - ANDRZE.T KOZAK 
MACIEJ PRUS 

Stary książę, ojciec Andrzeja -
FERDYNAND SOLOW_SKI 

Liza, żona Andrzeja - ZOFIA KALIŃSKA 

Maria, siostra Andrzeja -
MARIA ZAJĄCOWNA 

Ałpatycz, adminlL.sitrator Łysych Gór -
STANISŁAW ZACHARA 

Karatajew, chłop z Boguczarowa -
JERZY PETERS 

Natasza, hrabianka Rostowa 
BOGNA GĘBIK 

Hrabina, ma•tka Nafa~zy -
KAZIMIERA PLUCIŃSKA 

Napoleon Bonaparte -
RAFAŁ CZACHUR 

Mikołaj, hrabia Rostow, brat Nataszy -
ANDRZEJ KOZAK 

MACIEJ PRUS 

Car Aleksander -
JAN KRZYŻANOWSKI 

Michał Iłłariooawicz Kutuzow, naczelny 
dowódca wojsk rosyjskich -

ZBIGNIEW HELLEBRAND 

Anatol, książę Kurag'in -
ANDRZEJ SKWARCZYŃSKI 

Dołochow -
ADAM FIUT 

Si€11"giej Kuźmicz, lekarz -
JAN ZIELIŃSKI 

Oficer francuski I -
JÓZEF BARAŃSKI 

Oficer francuski II -
BOLESŁAW ŚMIAŁO WSKI 

Ranny żołnierz -
ADAM FIUT 



TEATR ROZMAITOŚCI 
W KRAKOWIE 

dyrektor i kierownik artystyczny 

HALINA GRYGLASZEWSKA 

kierownik literacki 

RYSZARD SMOŻEWSKI 

kierownik muzyczny 

STANISŁAW RADWAN 

Inspicjent: 
TADEUSZ MALINA 

Sufler: 
BOLESŁAW $MIAŁO WSKI 

Swiatło: 
MARIAN KUCIARA 

Realizacja akustyczna: 
WŁODZIMIERZ CIAP A 

Kostiumy wykonano w pracowniach tea•tru 
pod kierownictwem: 

WŁADYSŁ. BIBROŃ WOJ~IECHA WISŁY 

Prace perukarskie: 
KAZIMIERZ BARAN 

• 
P.race S'tolarskie: 

JAN JEDYNAK, FRANCISZEK SKOS, 
WŁADYSŁAW WOJAS 

Prace malall"'Skie: 
MARIAN KOŁODZIEJ 

Prace bufatorskie: 
EUGENIUSZ BUJAŃSKI 

Rek.wiz•ytor: 
ZDZISŁAW DUUZIK 

Brygadier sceny: 
JAN SMÓŁKA 

K ierownik itecbnic2lny: 
MARIAN KOŁODZIEJ 



TEATR ROZMAITOŚCI 
W KRAKOWIE 

1828 - Tołstoj przyohod2li na świąt jako czwarte 
28/VIII dziecko Mikoła.ja Iljicza hr. Tołstoja i jego 

ŻQny księżniczki Marti Mikoła<jewny Woł
końskiej. 
Rodzeństwo: Mikołaj (1823), Sergiusz (.1826), 
Dymiltr (1827) i Mairia (1830). Wszyscy uro-
dzeni rw Jasnej Polanie. ' 

1830 - Sm~erć matki Tolisitoja przy urodzen[u cór~i. 
Do Jasnej Polany przyjeżdża dla opieki nad 
dziećmi kuzynka Mikołaja To~sitoja Tatiana 
Aleksadrowna Jergolska. 

1836 - Celem edukacji dzieci rodzina Tołstoja prze
nosi się do Mo•skrwy. 

1837 - Smierć Mti!kołaja Tołstoja (ojca}. Opiekę nad 
dziećmi obejmuje staJ:isza siostra. Mikołaja 



Tołstoja hrabina Alelmandra 05\ten-Sacken. 
Likwiduje ona dom w Mosk.wie i przewozi 
d2'!ieci do Jasnej Polany. 

1840 - Powtórny wyjazd do Moskwy· 
1841 - Smierć hr. Osten-Saoken. Opiekunką dzieci 

zostaje jej młodsza siostra 0pułk01Wniko.wa 
Uczkowa. Zabiera ona dzieci d<> Kazania, 
gdzie mieszka. 

1844 - Po ukończeniu gimnazium Tołstoj zdaje na 
Wydz'iał Języków Wschodnich Uniwersytetu 
w Kazaniu, lecz wkróbce„· 

1845 - „iwstępuje na Wydział Brawa. 
1846 --1 T. opuszcza wraz z braćmi Sergiuszem i Dy_ 

mi1trem dom Uczkowych. · 
Młodzi wynajmują wspó1nie pięoiopo,kojowe 

miesZ!kanie. 
1847 - W ciągu drugiego roku studiów na Wydziale 

Prawa uzyskuje ze2'1Wolenie władz uinl1wersy
teckich na przerwanie studiów, do krt;órych 
już nie wróci. 

1847 - Podział majątku Tołstojów między braci. 
Lew Tołstoj otrzymuje Jasną Polanę, w któ
rej zamiesz'kuje z ciotką Jergolską. 

1847 - Plany .reformy <>dziedziczoneg<> majątku zo
stają przez Tołstoja porzucone. Zrażony i za
wiedzony życiem na wsi wyjeżdża do Pe
tersburga. WTaca po paru mies'iącach do 
Jasnej Pol~ny. Ucieka z niej jednak, tym 
razem do Moskwy. Wynajmuje piękny apar
tament i prowadz·i oży:wiiojile życie towa
rzysk!ie. 

1850 - Wyj azd do brata Mikołaja, służącego w woj
sku na K aukazie. Tołs.toj wstępuje tam 
w szeregi armii. 

1954 - Uzyskuje stopień oficerskd i s.tara się o prze
niiesienie do armii dowodzonej przez jego 
krewnego k!s. Gorczakowa, a prowadzącej 

działan.ia ofensywne na Bałkanach przeciwko 
Turcj·i. W marcu przyby.wa do Bukaresztu, 
do kwa•tery lm. Gorcz:akowa. 

1854 - Prosi o prz'eniesienie do armii broniącej Se
wastopola. Przybywa do tejże armii w listo
padzie. 

1855 - Po wykazaTiiu W'ielkiej odwagi na Krymie, 
w listopad:ziie wysłany z,ostaie jako kurier do 
Petersburga. Pozmaje .t ~ m Ture;ieni:ewa, Nie
kra·sowa, Goncza•rowa , Ostrowskiego„. 

18~6 - Opuszcza. •służbę wojskowa. („Moja kariera 
1.o literatura. Od jutra będę pracował przez 
całe żyC'ie, albo rzucę wszvstko: zasady, re
ligię, konwenanse, w szystko"). 

1857 - W styczniu wyjeżdża zagr.anicę, przez 6 mie-
sięcy przebywa w Paryżu , Szwaj carii 
i w Niemczech. 

1959 - Zakłada w Jasnej f'i0Ja1nie szko.łę dla 40 
uczniów - d2'!ieci chłopskch (pierwszą szko
łę, założoną w 1849 r. 7amkmięto po wyjeź
dziie Tołstoja na Kaukaz). 

1860 - Wyjaw z.agranicę na przeciąg 9 miesięcy· 
1861 - Tułstoj zostaje pośrednikiem przy uwłasz

czaniu chłopów pańszczyźnianych. Jednakże 
Wlkrótce rezygnuje z tego stainowiska, na
ra:zJJwszy s1ię sąsiadom obszarnikom. 

1862 - 23 września Lew Tołstoj poślubia Zofię Bers. 
Od tej pory mies~ka już sta1le w Jasnej Po
lanie. 

1862 - Zakłada czasopi:smo pedagogiczne „Jasna 
Polana", w którym wykłada swe poglądy. 
TwJerd:z•i, że sZ!koła powinna izaijmować się 
przede wszys•tlctm kszitałceniem, a nie wy
chowaniem. 

1863 - Epoka• „Wojny i pokoju" („Nigdy nie mia
łem takiej sHy twó11czej"). 

1879 - Pierwszy konflikt iz ikościołem praiwooław
nym. (, Kościół nie jest zgodny z ewange
lią"). 

1884 - Tołstoj poznaje mbodego aryistokratę Czerit
kowa, oficera gwardili, przeciwnika reżimu 
oairsll::ieg-0. CZ'eritlrow pragnie pozysk.ać Pisarza 
dla dz.iałalliności kół wywrotowych. 

1898 - U~-azanie się „Zmairt!WychlWIStania". Wyklę
~ie Tołstoja przez kościół. 

1910 - Tołstoj ópusz.cza Jasną f'iolamę. 

1910 - 20 listopada o godz. 6.05 Lew Tołstoj umiera 
na stacji kolejoiwej A&ta•poWO. 

(niepelna biografia - u;;g. Francois Porche 

„Portrait psychologique de Tolstoi") 

* * 

1847 - Tołstoj rozpoczytri1a pisanie palriiętntlków, 
które pisać będzie rprzez całe życie. 

1851 - Powdeść „Dzieciństwo". 

1852 - „Pacholęclwo" i „Napad". 
1855 _, „Opowiadania sewastopo}(skie". 
1855-56 f'iowieść „Młodość", opowiadan<ia: „Zamieć", 

„Degradacja", „Dwaj huzarzy", ;,Poranek ob
szarnika"· 

1863 - „Kozacy" - powieść. Rozpoczęcie 
„Wojną i pokojem". Olbrzymia 
k!tóra zostanie wydana w całości 
1867-69. 

1877 - „Attma Karenina". 
1882-86 Drobne utwory. 
1887-89 „Sonata Krojcerowska". 
1898 - „ZmartwychW1Stanle"· 
1900 - „żywy -trup" - drąma1t. 

1906 - „Za co?" (opowiadanie). 

prac na'.d 
powieść, 

w latach 

1908 - Ar.tykuł p. t. „Niie mogę mi'lcz:eć'', wymie
rzony przeciw'ko reakcji. 

(podano tu zaledwie część utworów Pisarza) 



„Francuski diwum·iesięcz111ik „Theaitre PQpulaire" 
zamieścił wy/W'iad z Erwllnem Piscatorem, uzyskany 
z okazji pobytu Piscaitora na itegąrqcznym FestJilwa1lu 
Sztuki Dramajyamej w Paryżu ... 

... Na wstępie Piscator sformułował w kilku zda
niach §!WOlje poglądy na teatr. 2jdaniem jego odno
wienie teatru infre z'ależy wyłącznie od sceny, lecz 
w równej mierze od publicznośd. Nie można trakto
wać sztuki wyłącznie z punktu wadzenia rozryiwki, 
lecz - jak 1tego ~ądaH już Diderot i Schiller -
należy dostrzegać w niej :;iwego r<>dzaju laborato
rium, w którym :waży s·ię pootępowanie człowieka 
i jego edukacja moralna. Tirzeba ro~patrywać teatr 
z punktu widzenia funkcji, jaką spełnia w społeczeń
s.twit>. 

Na tych właśnie przesłankach opiera sdę teatr 
p o 1 i t y c z n y Piscatora. 

(.·.) Wystawienie „WOJNY I POKOJU" uważa Pi
scator za pcw,rwgo rodzaju koniieczność, gdyż w świ~
cie, :w którym żyjemy, stale waży ~ę sprawa pokOJU 
i wojny. 

Przedstawiciel „Theatre Popula.fre" witrącił, że po
wieść '.Ilołstoja nie jest wyraźnie wymierzona prze
ciwko wojnie. Tołstoj - odpowiedział Piscator -
był pacyfistą, lecz kon'kluzje .inscenizatora są od-: 
mienne: .podczas gdy dla Tołstoja życie toczy się da~eJ 
mimo wojen, Piscator pragnie wyraziić przMonanile, 
że może r.udej§ć dztcń, niosący całkowHą zagładę 
życia. W okresie ·rero1lifaryzaic.ti Niemiec Pisca~or 
uważa za celowe przypomnieć, jak z ltażdą WOJną 
rośnie liczba jej ofiar". 

(„Dialog" nr 6/1956) 

,,. .. Piscaitor .iinteripreit·uJe i komentuje powieść Toł
stoja, zmienia, dopisuje, kształtuje stosownie do iwłas
nych potrzeb i zamierzeń twórczych. A jednak 
m.i(tllo wszystko, 1leż potrafił dać z „Wojny ·i pokoju"! 
Zmieniaijąc :z:asadnkzo pe~pektyM"ę hiistoriozoficziną 
powieści, pos·zedł prze.cież jednak ściśle za tym, co 
pokazał '.Ilołs•toj. Zatrzymał się jedY'nie przed osta
teCZ1I1ymfi wnilo\<;lkami i k01,ns~wencjamli oryg!i.nalu. 
Zatrzymał się przed powtórzeniem, że masa przy
pad!ków, jakie rozstrzygały o wfielkHch s.pra:wach, 
a przede wszystkim o życiu ludzkim ·i śmierci, pły
nęła z koniieczośoi, o której zadecydowały przezna
czenie czy Opatrzność. Sam stawi.a jednak w !Wido
wisku pyitanie: los, czy przypad~? Wydziela „scenę 
losu", ~d2iie rozgrywać się będą [osy pollilf;yczno-Msto
rycZ'Ile, aby - jak mówi w prOlogu Narrator - uzmy
słic>Wlić ideę Tołstoja. że działaniem ludzkim kieruje 
proces d2'1i.ejowy. 

· .. Piscator przełożył „Wojnę i Pokój" ina język 
teaitru. Udało mu się tego dokonać, pon1ieważ nie 
usiłował wtłoczyć wielkiej epopei w tradycyjną formę 
dramatyczną (byłoby to chyba w tym wypadku Zill
pełnie niemożiliwe), ponieważ wy.raził powieść Toł
stoja językiem „teatru epickiego", k1tórego jest 
niewą1tplii.1Wym, obok Brechta, wspóŁtwóricą. I to xade
cydowało o wybitnym 1suk>cesie je~ pracy adapta
torskiej". 

(„Teatr i Film" 13/57) 

„Dn1ieje, jak co dzień wołają gwardie: „Niech żyje 
cesarz!" 

Wtedy on każe podać im portret chłopaka, przy
wieiiiony ·nocą przez kuriera z Paryż.a. Oto stoją 
i podziwiają ws.zyscy ładne d:zJie_cko, rodzQneg>0 syna 
cesairza. Lecz gdy poootret 'Wiraca .do naimiotu, cesarz 
nagle mówi jak poeta: „Niech pan go schowa. Jest 
za młody, by paitrzeć na pole bitwy." 



.„W dzikiej iwailce dnia tego punkty oparcia są 

wzięte, srtracone i znów odebrane. Gwardie wołają, 

że chcą roZIStrzygnąć bitwę. Generał9Wie proszą 

o rozk,az, zaufani naglą: cesarz go inie daje. Po raz 
pierwszy nie opuścił tego dnia siwego miejsca. Z go
rączką i brakiem tchu, z kaszlem i opuchniętymi 

nogami sied7Ji na koniu i nie może zidobyć s'ię na 
decyzję, by pchnąć gwardie, od kltórych wswk zda 
się zależeć zwycięstwo. „A jeśli jutro nastąpi druga 
bitwa? Czym będę walczył?" W nocy Rosja,n~e od
chodzą, nazaju1rz pdle bitwy liczy siedemdziesiąt 

tysięcy zabLtych i półmartwych · Cesarz mówi: 
„Szczęście jest nierządnicą. TWierdziłem oo często, 

teraz zaczynam odcz,uwać" . 

(Emil Ludvig „Napoleon") 

„ „.Chociaż Napoleon bardzu gorąco pragnął zawład
nąć Moskwą, za nic rw świecie nie chciał z.dobyć jej 
bez bitwy. Zniszczenie armii rosyjskiej to znaczy wal
na bitwa pod Moskwą - oto cel, który postanowił 
osiągnąć z:a 1wszelką cenę. J.aiki byłby sens w uga
nianiu s'ię za Kut uzowem, jeśli mu przyjdzie .do 
głowy myśl C()fania się z Moskwy do Włodzimierza , 

Kazan ia 3lbo jeszcze dalej? Właśnie dlatego Bar
clay i Kutuzow chcieli un i kn c. ć walnej bitwy, że 

Napaleon tak bardzo jej pragnął. 
Ale teraz Barclay milczał, uzależniony od Kutu

rowa. Kutuiow też milczał. Nie chciał wziąć na 
siebie straszliwej odpowiedzialności - i odejść z pola 
bitwy, rzucając Moskwę na pastwę losu, choćby 

nawet ;za tę cenę miał uraitować armię„. Nap<lleon 
w ciągu całego dnia szóSltego września (nazajutrz 
po zdobyciu reduty szewardińskiej) nrie rozpoczynał 

bitwy. Chciał dać żołnierzom moż.liwość odpoczynlm ... 
.. SiódmE:>go wrześ nia jeszcze przed wschodem 

słońca wydał ro2kaz wy.ruszenia przeciw nieprzyjacie
lowi. 
„.Wydawało się, że Rosjanie - stale i systema

tyczn ie wypierani - muszą ()puścić swe pozycje. 
Me nawet już podczas tych pierwszych godzin po
tężnej ofenzywy Francuzów - do kwatery w redu
cie szewardińskiej, skąd Cesarz obse!"Wował przebieg 
biitwyl, id10chodzić zaczęły obok wieści rad()1snych, 
głoszących zwycięstwo i in'1e jeszcze dość nieuo~o

jące. W:ięc na przykład, już wczesnym rankiem do
niesiono Cesarwwi, że jeden z najlepszych jego ge
nerałów. dowódca 106 pułku liniowego, Plosarme, 
wltargnął ze swym pułk iem do wsi Borodino, wyparł 
stamtąd R.osian . lecz w P'QŚcigu za nimi natknął 

się na strzelców rosyjskich, którzy wybili znaczną 

część pułku. Pa.dł sam Plosom1e i wielu ofirerów . 
. „Potem przycwałoWlał adiutant z wiadomością, że 

ofenzvwa Davout'a rozwija >Się pomyślnie, lecz w ślad 
za nią przybył drugi z don iesieniem, że najlepsn 
dywizja korousu Davout'a dosta-ła s'ię pod straszl'iwy 
ogień artvlerłi•i rosyjskiej. 
Marszałek Ney z 1rzema dywizjami wtargnął do 

szańców, Mórych br,onili grenadi:erzy rosyjscy -

i choć ctotąd utrzymuje się w nich, to jed
nak Rosjanie ani na chwilę nie zaprZJes1ają gwał

townych ataków. Nowy adiutant przynió.sł wiado
mość, że dywizji Niewiariowstkiego udało się wyprzeć 

Ney.a. Po niejakim czasie Ney ponownie zajął szańce, 
lecz książę Bagra1:ri:on kontynuuje na tym odcinku 
zac!l.ekłą walkę. 

„.W ciągu dnia dywizja generała Moranda zdobyła 
szturmem sz.aniec Rajewskiego, znajdujący się pomię
dzy wsiami Borodino i SemenCXW\Skaja, lecz Ros janie 
w ataku na bagnety wyparli Francuzów ... 

.„Koło południa do.bry nastrój Napoleona uległ 

gruntownej zmianie, Przyczyniło s• i ę do tego bynaj 
mniej nie przeziębienie (jak twierdzili uparcie dawni 
Jego biiogra:fiow\ie), lecz usilne prośby Neya ·i Murata 
o przysłanie im posiłków, o przysłanie na koniec 
gwardi,i. Na·poleon czuł, że oni mają słuszmQŚĆ„ . Mimo 
to widział cała niemożliwlOść uczynienia zadość ich 
prośbie. Nie tylko dlatego, że n ie może, jak mówił, 

„narażać" gwardii, stojąc w odległości kilku tysięcy 

k!ilometrów od Paryża, ale .i z inmych względów: oto 
konnica rosyjska„. w celu uczynienia dywersji za
atakowała dywizję, )ctóra r ano brała jeszcze udział 

w ofenzywie ,na wieś Borodino. Konnica rosyjska 
została odparta, lecz 1a próba uniemożliwiła osta
tecznie rzucen ie do walki całej ~ardii... 7.mierzeh 
zapadał, gdy doniesiono CesarzoWli .„ że ·Rosjanie po 
rozpaczliwej obrOln ie zaczynają się cofać-

„.Gdy przed1Sitawiano KutuwWCllW'i prowizorycz1n ą 

lisrtę s trat a gdy przekona ł s ię n aocznie, że połowa 

jego armii została unicestwiona tego fatalnego dnia 
- 7 wrześni a - postan owił on uratować drugą jej 
połowę i oddać Moskwę już bez rwalki. Mimo to 
orzedsta,wił bitwę pod Borodinem jako z..wycięstwo 

choć sam ani przez chwilę w to nie wierzył... Gdy 
Napoleonowi doniesiono, że czterdzies,tu siedmiu jego 
generałów poległo lub odniosło ci ężkie r any, że k il
kadziesiąt tys ięcy jego żoł:lierzy z.ostało na pobojo
w.isku .„ wtedy - choć też ogłosił, że odniósł zwy
cięstiwo - uświadomił sobie jednio, że jeśli Austerlitz 
czy Wa.gr?.m nazywa s ię zwycięstwem k dla Bo~o

d•ilna należ:• znaleźć j akieś inne określenie„. Kutu
"lOrw był uważamy zarówno przez Aleksan,dra jak 
Napoleona „. za chytrego 1woraka, szczwanego lisa. 
Ale oprócz tych przymiotów dworaka, cechowała go 
także rzadko spotykana wśród generałów rosyjskich 
umieję·tność postępowan ia ze s wymi podkomend
nymi - żołnierzami - chłopami , wywierania na nich 
wpływu" . 

(Eugeniusz Tarle „ Napoleon") 

„Na miłość boską, podeślij nam gwardię" - bła

gali t rzej marszałkowi~. „ Złama1ni Rosjan1ie nie i;o
trafiliby oprzeć się strasznemu uderzeniu gwardii. 
Była ona jednak ost ait-n ;m suchym nabojem w ładow
nicy cesan:a ·i gdy Napoleon przenosił swój wzrok 
z okry;tego dymem straszli.wego poła rzezi na nie
tlrnJęte <:warte szeregi starych wąsaczy i z powrotem, 



stojący za nim ma!I"szałek Bessieres szepnął mu do 
ucha: „ZnajdiUjesz się o 1300 km od Pa.ryża, Najjaś
niejszy Panie". 

To z,decydowało, g•wardia nie rostała posłana i Ro
sjanie ooiinęli się w '7lUpełnyrn porządku ... 

... Tego dnria padło pięódz\iesiąit rtysiięcy ludzi i trzy
d:zieśoia tysięcy koni... 
(A. G. Macdonell „Napoleon i jego marszałkowie") 

„.-„Wedle rozumienia całego zespołu i jego kie
rownictwa „Rozmaitości'' powinny reprezen'.ŁO
wać - w najogólniejiszym ·sens1ie - ty:p teatru popu
larnego, skupiającego możliwie naj,szerszą widown.ię, 
złożoną z ludzi zarówno .poznających teartrailine abe
cadło, jak i tatk:•irch, którzy potrafią już smakqw:ać 
w /tea,tralnym tworzyWie„ . 

... Oczekujemy, że proponowane przez nas pozyrcje 
repertuarowe („Wojna i rpokój'', „Nasze mirasto", 
„Arrchainiołowie rnie grają w bMard", „Trzech .tłu
śc:iochóiw'' i ~nne) uitrwalą 1W1ięź -teatru z wiirdzem, 
kltóry przyrwykł do „Rozmai,tośoi". Nie odbiegają bo
wiem te pozycje swą •zewnętrzną bud-OIWą od irzeczy 
do tej pory przez .tę scenę realizo:wa1I1yrch. .Me są to 
równocześnie utwory interesujące, mające swoją 
wagę antystyczną„. 
„.Połączenie ambicji artysty,cznyrch z pros,tOltą formy 

ł ideowością treki jest zasadniczym obowiiązikiem 
naszego teatru„ . 

... Nasizą małą scenę chiciełibyśmy 111aizmać Teartrzy
kiem Fa.kitu, może Tealtrzykiem Aurtenitycznego Zda
rizenria - nazwa w tej chwili .nie jes•t 7lreszitą naij
ważnie}s·za. Idzie o to, aby <;cenka fa reprezent-OIWała 
w sposób wysoce ideowy 1i ciekawy arysrtycZIIllie 
utw,ory zbudowane z autentye:znyrch rzdarzeń zal'loto:
wanych rw gazecie, piśmie, liście, doikumencie urzę
dowym. 

Teatrzyk Fa·k:tu korzystałby wiięc nde z tradycyj
nego lrirteraokliego tworzywa teaitraJ.neg>o, lecz ze 
specjalnie konstriuorwanych soena-rr.iuszy, scen.airiU1Szy 
montowanych z szacunkiem dla praWldy dostępnej 
i bliskiej wfidzOIWii, tyle, że wyraziściej przez teaitr 
podanej. Oczywiście materiał tekstowy dla takiego 
teat:reyku obejmowałby problemy rwspółczesne, fakty 
teraz za~stniałe, sprawy absolurtn.ie frapujące dzi
siejszego rwid:lllł„ . 

. „Równocześnie chcielibyśmy przedstawdć jes-reze 
jedną pr·opozy1cję, zmierzadącą do rozbu.dorwa1I1ia dzia
łalności naszego teattru i do zwięksZ'enia jego funkcij 
w żydu kulturaninym Krakowa. 

„.Mamy zamiar ·zorga·nizować soenlkę szko'lną, ale 
z·ol'ga.nfaorwać ją na zasadach odbiegają·cych od ogóJ
nlie przyjętych„ . 

„.Eksperyment przez nas propon01Wany nie prze
kreślając dotychczaso.wej idei teatru szkolnego, po
legającej na usługowej roli teartru wobec leMury 
szkolnej i prezentowainriu klasycznej dramaturg1ii -
orpiera się na dodaitkowych racjach, a miainowicie: 
teatr szkolny róWIIlocześrnie uczy młodzież teatru ja
k;o takiego, usiłuje roz!miłować tę miogzież w teatral
nym rzemiQśle, uruchamia :wyrobrażntię młod"Dieży 
i próbuje nairwiązać z młodym widzem otwartą, 
szczerą rozm01Wę. Spróbujemy poniżej skrótowo opi
sać na czym polegałby sipemtaM specjalnrie przygoto
wlainy dla młodzieży ·szkolnej. Załóżmy, że będzie to 
„Romeo [ Julia" Sze~pira. Otóż teatr przygo~owuje 
scenariusz takiego przedstawienia. Spektakl prowa
dzi ktoś z dośwliadczonych ludz·i teatru, kto.ś <>rien
tujący 1się w teatrarlnym fachu, posiadający pewien 
zasób rwiedzy z dziedziny ilirteratury i sztuki w ogóle. 
Prowadza spektakl rw sposób dosłowny, znaczy pełni 
funkcję wyjaśnfającego, jakiegoś lronferansjera, czy 
może rnarratora, ·a<lbo przewodnika po. scenrie. Akto
rzy gra.ją pierwszy akt „Romea i Julii". Przedsta
wienie zostaje przerwane przez prowadzącego, któ
ry w ktilku słowach mówi o Szeksplirze. W między
czasie dekomcje ulegają zmianie i da.Isze parrtie 
„ROIIllea" grane .są w in•nej 'konwencji Za chwilę 
wszyscy przerywają grę i rpowltarzają <;>degraną sce
nę, ałe na rnsadZ'ie próby czyta1I1ej. Tu mliejs·ce na 
wytłumaczenie roU ·reżysera w teatrze. Potem na
stępują co najmniej trzy odmienne prezerntacje tej 
samej roli (np. Romea). A więc: Romeo z Werony, 
Romeo, koncentrujący w sobie wszystkich młodych 
kochających i wreszClie Romeo z krakorwskiego Zwie
rzyńca. Tu znow miejsce .na· rwyjaśnienie, że tekst można 
czyitać l!'ÓŻinorodlilfo, że wyobraźnia nie ma ściśle za
kreślonych granic, że klasyka, pozornie zmurszafa, 
jakże często byrwa odbfciem współczesności... 

Jedno chcemy osiągnąć: nie demaskoiwan1ie teatru, 
nie odbieranie mu czaru, nie 1tłumaczenie techniki 
teaitra•lnej, Jecz poprzez tłumaczenlie pewnych funkcji 
teatl'u i jeg>o pewnych technicZ'no-organtizacyjnych 
wlaściwości - sprowokowanie młodych do dyskusji 
na itematy społeczne, moralne itp„ zachęcenie 1ich do 
krytyczmego czytanria tekstu, zarażenie ich wreszcie 
bakcylem teatru." 

(Wyjątki z pisma skierowanego do Wydziału Kutlury 
P.M.R.N. w m. Krakowie) 

najbliższa premiera: 

„Nasze miasto" THORNTONA WILDERA 

w reżyiserii MARII WIERCIŃSKIEJ 

w scenografii JERZEGO JELEŃSKIEGO 
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