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Tyle jest miast 
Serce się z dala trudzi, 
szuka cię w dali znów 
O miasto beztroskich ludzi, 
rozśpiewanych, pogodnych stów .. . 
Przed ratuszową bramą 
siedzą kamienne lwy. 
Wiedzą, że zawsze tak samo 
marzy mlodość i kwitną bzy. 

To przecież ta piosenka twa: 
„Jeśli kochać się, to we Lwowie". 
Wszędzie jest dosyć bezcennej okazji 
do uśmiechu, do fez, 
do bezsennej fantazji. 
Tyle jest gwiazd, tyle jest miast, 
wszędzie dobrze i źle po po/owie. 
Idź w świat, gdzie chcesz, 
rób co umiesz, jak wiesz, 
lecz jak kochać się, to we Lwowie. 

Marian Hemar 
- lwowianin, urodzony w 1901 roku. Stu
d i ował na Uniwersytecie Lwowskim me
dycynę i filozofię, a potem poświęc i ł się 
całkowi c ie pracy literackiej . W 1925 r. 
p rzeniósł się do Warszawy na zaprosze
nie kabaretu literackiego Qu i Pro Quo. 
Wybitny dramaturg, autor niezapomnia
nych piosenek, wierszy, tłumacz. 
W zakresie sztuki pisarskiej należał do 
wirtuozów dowcipu, strofy i rymu, gry 
slów i pointy. Zmarł w 1972 r. w Oorking 
niedaleko Londynu. 

Z zielonych drzew płynie ten śpiew: 
Jeśli mlodym być - to we Lwowie. 
Wszędzie jest dosyć bezcennej okazji 
do uśmiechów, do /ez, 
do bezsennej fantazji. 
Tyle jest gwiazd, tyle jest miast, 
wszędzie znajdą cię piosenki tej stawa. 
Idź w świat, gdzie chcesz, 
rób co umiesz, jak wiesz, 
chcesz znów mfodym być 
- jedź do Lwowa. 

Muzyka gra, żal w sercu tka. 
Chcesz szczęśliwym być 
- wróć do Lwowa. 
Wszędzie jest dosyć bezcennej okazji 
do uśmiechów, do /ez, 
do bezsennej fantazji. 
Tyle jest miast, tyle jest gwiazd, 
lata pfyną i srebrzy się glowa. 
Idź w świat, gdzie chcesz, 
rób co umiesz, jak wiesz, 
chcesz szczęśliwym być 
- wróć do Lwowa. 





Titina, ach Titina! Charliego Chaplina 
W okresie, kiedy Charlie Chaplin realizował film „Dzisiejsze czasy" ( 1936 r.) 
niepodzielnie zapanowało kino dźwiękowe. Chaplin także przymierza! się 
do dialogów, ale szybko doszedł do wn iosku, że stawo mówione rozbija 
mu postać, że Charlie całkowicie należy do opartej wyłączni e na geście 
i mimice burleski. Na przekór panującym tendencjom utrzyma ł swego 
bohatera i jego partnerkę w konwencji niemego filmu. Swojej dezapro
bacie wobec terroru mowy na ekranie dat wyraz w błyskotliwej piosen
ce „Titina, ach Titina", do której ułożył absurdalny tekst złożony z różno
języcznych stów, a treść podawał na ekranie w sposób pantomimiczny. 

Wąsik, ach ten wąsik! Ludwika Sempolińskiego 
W maju 1939 r. Marian Hemar napisał do rewii „Orzeł czy Reszka" 
(Teatr Ali Baba) tekst piosenki „Wąsik, ach ten wąsik " (melodia Chaplina
-wskiej „Titiny"), w której Ludwik Sem poliński sparodiował Hitlera. 
Wspomnienia ludwika Sempolińskiego zachowały wyjątkowo dramatyczne 
okolicznośc i jej wykonywania i gorącą atmosferę na widowni : 
„Po miesiącu grania rewii ambasador niemiecki zaprotestowal w naszym 
MSZ przeciwko ośmieszaniu postaci Hitlera. Po obejrzeniu numeru przez 
specjalną komisję mieszaną niemiecko-polską dyrekcja otrzymafa nakaz 
skreślenia Hitlera. Zapanowafa konsternacja, gdyż jedną z największych 
atrakcji programu byfa wfaśnie ta postać. Próbowafem ratować svtuację 
i zgolifem Hitlerowi wąsiki, nic nie pomogfo. Obserwatorzy z ambasady 
niemieckiej pilnowali na widowni respektowania nakazu. Musialem się 
przecharakteryzować na Goebbelsa. Tego puścili (.„) Cale szczęście, że 
w piosence Jen wąsik" ani razu nie pada/o stawo Hitler, więc nie mogli 
nic z tym zrobić, wobec czego ... piosenka utrzymywafa się przez cafy czas 
trwania programu. 

Sempolińskiemu udało s ię uciec do Wilna, dzięki czemu uratował życie. 
Przez długi czas poszukiwała go bowiem niemiecka policja - za ośmiesze
nie fUhrera g roziła mu śmierć . 

(źródto http ://www.culture.pl/baza) 

Marian Hemar - serce swe zostawił 
po trosze we Lwowie po trosze w Warszawie 
Przed wojną Marian Hemar kojarzony był przede wszystkim z kabaretem. 
Po każdej premierze Qui Pro Quo cala Warszawa baw i ła s i ę jego skeczami 
i dowcipami. Cala Polska śpiewała jego piosenki . „Siale bzy", „Tyle 1est miast", 
„Wspomnij mnie" - to tylko kilka tytułów z ponad trzech tysięcy piosenek, któ
re wyst.y spod jego pióra. 
Ale .,lekka muza", której wiernie służy! całe życ i e, to tylko niewielka część 
dokonań artystycznych. W 1936 roku Hemar wydał zbiór wierszy z lat 1920-
1933 „ Koń trojański ". Od początku istnienia „Wiadomości Literack i e~" był 
ich wiernym współpracownik i em, pisał scenariusze filmowe (m. in. „Sluby 
ułańskie", „Panienka z poste-restante"), był autorem wszystkich piosenek 
i polskiego tekstu do fi lmu „Królewna Sn i eżka" Di neya, a potem jej wer
sji ks iążkowej . Ks i ążka została zre sztą wydana j uż w powojennej ~ol sce, 
w 195 1 roku i podpisana jeszcze jego nazwiskiem. Jeszcze wtedy nie ode
brano mu polskiego obywatelstwa. 
Ta wszechstronność jest do ść typowa dla artystów m iędzywojnia. Nic więc 
dziwnego, że kolejnym etapem działa l ności Hemara była d uża scena. 
W 1933 roku za łożył w Warszawie, wraz ze Stefanem Jaraczem i Marią Mo
dze lewską, teatr „Nowa Komedia", którego pi erwszą premierą była „Firma" 
- pierwsza sztuka dramatyczna napisana przez Hemara. Jak sam kiedyś 
wspominał - fascynowały go przeróbki sceniczne. W annatach teatru zapi 
sały się jego świ etne adaptacje - a właściw i e na nowo napisane sztuki jak 
choćby „Artyśc i " według Wattersa i Hopkinsa, o których Słonimski p i s ał: „na 
specj alne wyróżnienie zasługują piosenki Hemara. Zarty w dialogu, jeś li nie 
wywoływały śmiechu hemaryckiego, to w każdym razie widownię baw iły ". 

Lista tych adaptacji jest długa. Większość z nich dziś j uż jest zupełn ie za
pomniana. Pozostały z nich jedynie piosenki np. „Nadejdą kiedyś takie dni" 
w wykonaniu Janiny Romanówny z przeróbki „Szczęśl iwy pech" J. Berstla 
z 1934 r., czy „Pensylwania" w wykonaniu Marii Modzelewskiej z „Artystów" 
Wattersa i Hopkinsa z 1929 r. 

W przedwojennej Warszawie byt też Hemar autorem sławnych szopek nowo
rocznych i rewii okolicznościowych, na które czekała co roku cala stolica. Pisał 
je przeważn ie wspólnie z Tuwimem, Słonimskim i Lechoniem. Ostatnia z takich 
rewii - „Pakty i fakty" powstała przy współpracy Tuwima, Jurandota i Własta . 
Premiera odbyła się 1 wrześn ia 1939 r. w teatrzyku Ali Baba. W czwartym 
dniu wojny bomby zniszczyły gmach Wielkiej Rewii, w którym mieści! si ę te
atrzyk. Pod gruzami został ostatni w Polsce teatr Mariana Hemara. 



Wojna dla Hemara to najpierw Rumunia, potem Bliski Wschód, gdzie jako star
szy strzelec w Wydziale Oświatowym Brygady Karpackiej prowadził program 
radiowy i Czotówkę Teatra lną Wojska Polskiego. Potem jest Egipt i w końcu, 
od marca 1942 roku - Wielka Brytania. 
Od razu wpadt tu w wir dziataln ośc i literacko-teatralnej. W Londynie w klubie 
„Drze! Biaty" otworzyt swój pierwszy kabaret, który po pewnym czasie prze
niósł w inne miejsce, do „Ogniska Polskiego" ( ... ) 

Plonem podróży dq Izraela, dokąd dwukrotnie wyjechał z koncertami, były 
„Sciana płaczu" i „Sciana uśmiechu". Na rok przed śmiercią Hemara londyń
ska Polska Fundacja Kulturalna wydała zbiór jego wierszy i piosenek o Lwo
wie „Chl ib kuli kawsk i" ( 1971) i zbiór wierszy lirycznych, fraszek i przekładów 
„Wiersze staroświeckie" ( 1971 ). 
Osobne miejsce w dorobku literackim Hemara zajmują przekłady, które on sam 
uważał za jedno ze swoich większych osiągnięć twórczych: „Sonety Szekspi,
ra" ( 1968) i „Ody Horacjusza" ( 1968). Mimo, iż Hemar uciekał od kabaretu, 
to był on spójną częścią jego życia artystycznego. Na emigracji, poza swoim 
teatrem, który nie mógł być przecież ani dla niego, ani dla aktorów źródłem 
stałego dochodu, Hemar znów wrócił do kabaretu, choć w innej formie. Był 
to kabaret radiowy. I stniał przez 16 lat i był nadawany co tydzi eń w Radio 
Wolna Europa. Przez te lata Hemar nagrał prawie 800 programów. W każdym 
były dwa wiersze - zazwyczaj polityczne na aktualne tematy i piosenka. Choć 
zd arzało się, ale nadzwyczaj rzadko, że stały rytm bywał zachwiany. Miało to 
miejsce zazwyczaj wtedy, gdy w dzień nadania kabaretu przypadała ważna 
rocznica lub też miato miejsce niezwykle wydarzenie. W taki sposób powstały 
między innymi specjalny kabaret o Józefie Piłsudskim, o Kazimierzu Wajdzie -
Szczepciu z Wesotej Lwowskiej Fali, o Konradzie Tomie - przyjacielu z kabaretu 
Qui Pro Quo. Jak wynika ze studiów RWE, kabarety Hemara byty jednymi z 
najpopularniejszych programów stacji . Stuchala ich niemal cala Polska. Wier
sze, szczególnie te polityczne, krążyły po Polsce w maszynowych lub ręcznych 
odpisach( ... ) 
Ale literatura i publicystyka politycma to był tylko jeden ze światów Hemara
-emigranta. Obok tego był teatr - JEGO teatr, od 1949 roku działający w lon
dyńsk im „Ognisku" („.) Hemar mia ł ambicję robić profesjonalne przedstawie
nia mimo, że warunki ich przygotowania byty trudne. Aktorzy w ciągu dnia 
pracowali, często fizycznie. Byli zmęczeni . Próby odbywały się często w nie
ogrzewanych salkach, późno w nocy. Mimo to był Hemar nieubłagany. Już od 
początku prób żądał absolutnego posłuszeństwa. Jak wspomina jeden z jego 
przyjaciół, Juliusz Sakowski: „Hemar na próbach zachowywał się brutalnie: 
groził , krzyczał, szydził, załamywał ręce, kazał powtarzać niezliczoną ilość razy 
stawa i gesty „puszczone" lub n i edociągnięte, dopóki przedstawienie nie zbliży 
się do - nigdy w jego rozumieniu nieosiągalnej - doskonałości" . 

Hemar miał absolutną świadomość, że teatr emigracyjny nie może nigdy 
osiągnąć poziomu, jaki pamiętał z przedwojennej Warszawy C .. ) 
Pisząc o Hemarze, nie można nie wspomnieć o jego n i ezwykłej osobowości. 
Najtrafniejszy jego portret nakreślił przywotywany już Juliusz Sakowski: ,,życie 
jego [Hemara] od wczesnej mfodości nafadowane byto dynamiką, która bu
cha/a z niego jak gejzer („.) Ze swojego Lwowa zjawi! się w Warszawie mając 
niewiele ponad 20 lat, zaangażowaf się jako stafy autor do „Qui Pro Duo". 
(. . .) Chodzi! na wszystkie ważniejsze mecze sportowe, graf w tenisa, byt 
zapalonym tancerzem. Maratony jego brydża mogfy t1Wać cafą dobę. 
I przy tym tak zawrotnym tempie życia w zystko, co robił byto dobre lub 
prawie dobre. Co nie powinno dziw ić . Był przecież perfekcjonistą. I w ży
ciu i w literaturze. A przy tym jeszcze jedna niezwykta zaleta - pracowita · ć. 
Dość powiedzieć, że napisat ponad 3000 piosenek, do większości z nich sam 
skomponowal muzykę. Setki wierszy, kilkanaście sztuk i stuchowisk radio
wych (nadanych w Radio Wolna Europa). 
Dla Hemara język polski był materiatem, z którego potrafi! wyczarować ca
-eka trafiaj ące do każdego czytelnika. Niezależnie, czy była to lekka piose-
-nka, wiersz liryczny, satyra politycma, czy też utwór dramatyczny. 
Od kabaretowego debiutu Hemara w „starej budzie" Qui Pro Quo minęło po
nad 80 lat. Nie dziwi więc, że wiele z jego piosenek, scenek muzycznych, 
szmoncesów i skeczy straciło trochę swej aktualnośc i, że trącą czasem 
myszką. Mają jednak wartość nie tylko starego bibelotu. Dzięki subte l ności 
języka, jasności myś l i, harmonii słów i muzyki wc iąż potrafią bawić i pobu
dzić do zadumy nad czasem, w którym żyjemy. I zapewne dlatego tak chęt
nie do jego utworów wracamy. Jak mówił o swej twórczości kabaretowej 
sam Hemar: „pisanie piosenek jest jak gotowanie. Trzeba mieć dobre prze
pisy. Wiedzieć czego ile wziąć, jak zamieszać , jak dtugo trzymać na ogniu . 
To jedyna tajemnica". 

Anna Wołek 

Anna Wołek - tłumacz. menager kultury, producent spektakli; od 2009 do 2012 r. dyrek
tor naczelny i artystyczny Centrum Sztuki IMPART we Wrocławiu . W latach 1982-94 przygo
towywała programy kulturalne w Radiu Wolna Europa. Przez wiele lat pracowała w redakcji 
,,The Economist" w Londynie, a następnie w Wiedniu. Jest uznanym biografem i znawcą 
twórczości Mariana Hemara oraz tłumaczką sztuk teatralnych. 



Iwo Gall 
( 1 IV 1890 - 12 li 1959 Kraków) scenograf, reżyser, pedagog, 
teoretyk sztuki scenicznej, dyrektor teatrów 

Był synem kompozytora Jana Galla i Marii z Wójcikiewiczów, w mło
dości śpiewaczki. W latach gimnazjalnych udzielał się w kabarecie 
Zielony Balonik, gdzie dal się poznać jako uzdolniony rysownik. 
Ukończy! Akadem ię Sztuk Pięknych w Krakowie, w której kształci! 
się pod kierunkiem m.in. Józefa Mehoffera. Następnie kon tynuował 
studia w Berlinie i Wiedniu. Podczas I wojny światowej przebywa! 
w Wiedniu i współpracował z tamtejszym Teatrem Polskim, przy
gotowując m.in. scenografię „Hamleta" W. Szekspira. W 191,8 r. 
wrócił do Krakowa, gdzie współpracował z Teatrem im. Juliusza 
Słowackiego, projektując m.in. kostiumy do „Strasznych dzieci" 
K.H. Rostworowskiego i scenografię do „Horsztyńskiego" J. Sło
wackiego. Tu poznał aktorkę Halinę Kacic ką, swoją przyszłą żonę, 
która towarzyszyła mu wiernie do końca jego pracy twórczej. W la
tach 1923-29 pracował w Teatrze Reduta (najpierw w Warszawie, 
od 1925 r. w Wilnie) Dla Reduty projektował nie tylko scenografię do wielu przedsta
wień, ale także urządzenia wnętrza teatru, stroje robocze i czuwał nad całokształtem 
spraw plastycznych. Najważn iejszymi o siągnięciami tego okresu były kostiumy i kom
pozycje przestrzeni plenerowych przedstawień „Wielkanocy" wg „Historyi o chwal'eb
nym Zmartwychwstaniu Pańskim" M i kołaja z Wilkowiecka oraz „Księcia Niezłom 1.1ego" 
Callderona - Słowackiego, które także wraz z J. Osterwą reżyserował. Przedsta
wienie to Reduta grała 12 VII 1927 r. na jasnogórskich błm1iach, w obecności po
nad pięciu tysięcy widzów. Trzeba też wymienić ekspresjonistyczną scenografię 
„Snu" F. Kruszewskiej oraz dekoracje „Wyzwolenia" i „Wesela" St. Wyspiańskie
go. To ostatnie przedstawienie inscenizował wraz z M. Limanowskim i J. Osterwą. 
Pierwszą jego samodzielną inscenizacją byli „Sędziowie" St. Wyspiar1skiego ( 1927). 
Z Redutą Gall współpracował do końca jej istnienia. W latach 1929-31 kierował Stu
diem Hebrajskim w Wilnie, a dorywczo współpracował z Teatrem dla dzieci i młodzie
ży Jaskółka w Warszawie i z Teatrem Wołyr1skim w Łucku. W tym okresie wyjeżdżał 
za granicę dla pogłębienia studiów teatrologicznych, m.in. do Wiednia, Pragi, Berli
na, Drezna i Paryża. W latach 1930-32 pracował w warszawskim Teatrze Ateneum, 
gdzie przygotował m.in. scenografię do ,,Zemsty" A. Fredry, w 1932 r. inscenizował 
też w teatrze Ireny Solskiej w Warszawie. 
W 1932 objął pie11Nszą samodzielną dyrekcję w teatrze w Częstochowie. Częstochow
skim Teatrem Kameralnym kierował do 1935 r„ następnie, w sezonie 1935/36, Statecz
nym Teatrem Powszechnym. W latach 1936-38 był dyrektorem Teatru im. Bogusław
skiego w Kaliszu. Podczas li wojny światowej w 1941 r. zorganizował w Warszawie 
tajne studio dramatyczne, które istniało do wybuchu powstania ( 1 VIII 1944), a od 
kwietnia 1945 wznowiło działalność w Krakowie. Od października 1946 r. Gall kierował 
Teatrem Wybrzeże. Jego inscenizacja „Homera i Orchidei" T. Gajcego ( 1946) wywo
łała zainteresowanie w całym krnju. „Jak wam się podoba" (1947), wystawione na 
Konkursie Szekspirowskim, zaliczono do najciekawszych przedstawień konkursowych 
i wyróżniono dwiema nagrodami: zespolową i za in scenizację. Duże uznanie zdobyła 
także inscenizacja „Balladyny" J. Słowackiego. Następnie Gall przeniósł się do Łodzi, 
gdzie w latach 1949-52 kierował Teatrem im. Stefana Jaracza. Potem (do 1956 r.) by! 
scenografem i reżyserem TeatnJ Młodeg,o Widza w Krakowie, a w latach 1956-59 
wspólpracowal dorywczo z Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, Teatrem 
Polskim w Bielsku-Białej i innymi. 

Jego scenografia odznaczała się prostotą i umiarem, chociaż nie była pozbawiona 
walorów malarskich. Często tworzył wielopoziomowe ko nstrukcje uwydatniające grę 
aktora. Opowiadał się za teatrem aktora, a nie dekoratora. 
Swoje poglądy na temat teatru, a w szczególności na zagadnienia architektury i plasty
ki scenicznej, sformułowal w książce „Budowniczy tła scenicznego" (Warszawa 1937), 
w której przedstawił m.in. projekt nowoczesnego bu,dynku teatralnego nazwanego 
przez siebie !TEATREM, a także w pracy Scena „Białej Sciany" (Warsz.awa 1970), sku
pionej głównie na sztuce aktorskiej. 

oprac. na podst. S/owmk biograficzny teatru polskiego 7 765- 7 965, 
oprac. zespól pod red. Z. Raszewskiego, Warszawa 7973 

Iwo Gall w Częstochowie 
Gall przybyt do Częstochowy, aby objąć dyrekcję Teatru Kameralnego w 1932 r. 
W malej sali będącego wówczas w budowie obiektu, gdzie ma obecnie swoją siedzi
bę Teatr im. Adama Mickiewicza, stworzył wkró tce naj lepszy zaspół prowincjonalny 
w Polsce, co potwierdził historyczny Zjazd ZASP-u w 1936 r. Stał się także czołową 
postacią w środowisku kulturalnym Częstoc howy. Angażował się w akcje charyta
tywne, organizował tanie przedstawienia popularne dla uboższej publiczności, rozwi
ja! działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży. Na deskach częstochowskiego 
teatru Gall wspólp racowal z wieloma wybitnymi aktorami, m.in. z Haliną Ga llową czy 
Wacławem Malinowski ni, a także kształci! młodych adeptów sztuki teatralnej, którzy 
później grali z powodzeniem w teatrach warszawskich i filmach. Był twórcą teatru ar
tystycznego w Częstochowie, nawiązującego do jej tradycji misteryjnych, a także do 
działań redutowych. W jego ówczesnych płanac ll znalazła s i ę, niezrealizowana nie
stety, inscenizacja plenerowa misteriów przed gmachem częstochowskiej katedry. 
W okresie swojej dyrekcji w Częstochowie, Gall wyreżyserowal zdecydowaną więk
szo ść granych tu wówczas przedstawień , a do wszystkich zaprojektowal scenogra
fię. Zrealizowano wówczas 46 sztuk współczesnych z repertuaru św iatowego i ro
dzimego oraz 16 utworów klasycznych. Zdołał przy tym zapewni ć stan równowagi 
pomiędzy dziełami o wysokiej ra ndze artystycznej, a tzw. literatu rą użytkową . 
Dzięki Gallowi publiczność Częstochowy znalazła s ię w kręgu oddziaływa nia naj
nowszej polskiej literatury teatralnej. Premiery utworów M. Pawlikowskiej-Jasno
rzewskiej, M. Morozowicz-Szczepkowskiej, J. Szaniawskiego, A. Cwojdzińskiego 
czy B. Winawera odbywały się tu często w kilka zaledwie miesięcy po swoich te
atralnych debiutach. Wystawiono także 6 prapremier, z których warto wymienić: 
„Wielkiego Kuglarza" („Sygnaty") E. Szelburg-Zarembiny i debiut dramaturgiczny 
J Zawieyskiego „Człowiek jest niepotrzebny''. 
Rangę artystyczną utworów podnosiło znacznie: rzetelne aktorstwo, profesjonalne 
zaangażowanie całego zespołu i przede wszystkim kunsztowna a zarazem pelna pro
stoty scenografia. Niektóre nabierały zresztą dodatkowego znaczenia w konfrontacji 
z drastycznymi problemami społecznymi i politycznymi międzywojennej Często
chowy. W dorobku artystycznym Galla z tego okresu „Adwent" A. Strindberga 
i „Sędziowi e" St. Wyspiańskiego zdają się odgrywać szczególną rolę. Inscenizacja 
„Sędziów " została wyróżniona prestiżową nagrodą, jaką Miejski Teatr Kameralny 
uzyska! w Ogólnopolskim Konkursie Sztuk Wyspia ńskiego. 

oprac. na podst.: Zbyszek Jędrze1ewsk1~ Iwo Gall w Częstochowie I 7 932-7 935) 
Spis przedstawier1, [w.j „Prace Naukowe Akadem11 im. Jana Dfugosza w Częstochowie '', 

z. X, Częstochowa 2006 



OPINIE O OSOBOWOŚCI I POSTAWIE TWÓRCZEJ ARTYSTY 
(Zawarte w publikacjach i prywatnej korespondencji Gallów) 

(wybór i opracowanie - Zbyszek Jędrzejewski) 

'W kiedi:,inie reżyserii więf(sze suk;s.esy osiqgnqf.Sc/ii[[er, w scenografii 
Pronaszf(o stwor::;!Jf aziefa potężniejsze. Można (ja{{a rÓWniei porównać 
z Craigiem, Jlppiq, 'Jucńsem i zawsze tr::;e6a sprawietf[iWie uznać, że 
jego kpn.cepcje óyfy mniej gigant!}ane, idee mn19 _rewofuc!l)ne1 sy[wetf(a 
mniej ::;nana. Jl{e pr:;eciei potf nief(tórymi względami Iwo (jafrgórowaf. 
naa tamt!Jmi tytanami teatru. 'Tworz!Jf. pr:;etfstawienia, reż!Jserowal 
projekf,owaf sc.erwgmfię, W!JCfunl!!JWaf mf.Otfycli al<Jor<i'u!, posiaaa{ wf.a
sne reafne f(oncepcje gry akJorsf:JeJ i architefctu '!f teatralnej - o6ejmowaf 
swoimi myśfami ca f y te a t r (poa/(r. -ZS ). 'Tworzy{ ten teatr ,,na co 
Ó.Zień", na prowincji w Częstochowie i (jayni, na Prad:;e (też prowincja 
warszaws!(a) a na Sa111!Jm poaqt/(µ w ,:Rg.ducie", tfajqc przedstaWienia 
w miasteczf(ach. wschodniej PoL~IQ.. 

Zenobiusz Strzelecki~ 1963 

Afoże 11aj6ard::.iej /(pnsef\µJentnie zasatf!J redutowe wprowadza{ w 
f(ierowan!Jdz. prze:; sie6ie zespofacfz. Jwo (ja[l 

Zbigniew Osiński, 2003 

Vogorywajqcy na scenacli pofsKjcń typ aRJorusa - nieuk:fl, :; racji r::;e
/(pmej rutyny kierżqcego 6atutę reżysersk,_q i pnącego się efo f(ierownictwa 
artystya11ego swi!J, musi 6yć 6ez[itośnie z teatrów nasz!Jch przegnany 
razem z (. . .) po8.nte{igentem chowu ni6y- {iterac/Q.ego, s::;lifemgazeciar
sf:Je} k;µ[tury po/Qywając!Jm a6so[utrzq nieznajomość teorii i teCfmif:j te
atru, dawnego i nowoczesnego. Sprawa to natfz1i!!Jc:;aj ważna nie tyff(p 
a[a przysdości scen stofeczn!Jcli, afe - i przede wszyst/Qm może - afa 
t::,w. scen prowincjonafnycli. Sce~':!f te odraazajq si.ę co pewien c::;as na 
f<:rotk:._o, gtf!J na ich czefe prz3pad!(iem stanie ja/(i.S wy6itniejszy art!}sta, 
tf{a R.Jorego cliWif.uwo zaóra!(fo miejsca w teatracli warszawsf(iifi.. LUtfzie 
teatm o tej /(µ[turze artystycz1tej1 co fiterat :Horzyca a[/jo mafarze ![ tyc::; 
i (ja{{, nafeżq u nas do wyjqtk:._ów. 

Leon Schiller, 1935 

/U/O (ja[[ mógf 11ajfepiej, najW~paniafej pra~ać t:yfK.p z 1nfod!JmL Jego 
wfasmi natura art:ystyc::;na ro::;K:µJ{tafa w a tmosj'erze ::;auj ania, 6e:;gra nic::;nej 
Wiaty, w atmosfer;:,e uwie[/jfeuia.. Mfodosć, s::;czeros'ć entu::,jazmu, pokiW -
to wanm/Q d!J11amic::;11ego w::;rostu (Jaffa, Jego pasji artystycznej, p01rr:Jsfów 
i raao.5ci pracy. (. „) 
(ja([ 6!Jfoso5owosdq promieniltjqcq i aut01ytetem, RJóty w:Fwafaf w zespo
[e najcenniejsze wartości. 'By{ samsystemem ii!!Jcfiuwa~o-pedagogic::;nym, 
sam Ja/(p artysta rea&owaf wf.asny stJJl 'JXJgat:y, ws::;ecfzstron.ny, 1i!!JStarc.zaf 
za ws::;ystkfdi i mfigf::; pmvokeniem V!Jć jeO!J1l!Jl111 0601( swej żon!/, /(tó'Y 6y 
'li!!Jpefnif cafy program , tutfia''. 

Jerzy Zawieyski, 1963 

(„ .) linia (Jaffa jest 1i!!Jrainie prze.dWstawna f(ierunl(owi natura[istyc::;ne
mu w af(torstwie i ardiitef;fur:,e :;e sceną putfef.f(owq i ae/(oraqq ifiizjoni
st:yc:;nq. Zaws::;e 6utf owaf. pr.-estr:;e1i. UT110WfU/ i syntetyc:;nq, stU!Or::,onq cf[a 
gf'!J aRJora /(pmporwjącego i a6a_;ącego o pfastykJ ciaf.a, .:; podestami i wufocz
nymi :;mianami tfekpracji - 1i!!Jraż1iy teatr(potfK.!. ZS.) fqaqcy mister!!frze 
niema[ pr:;~!Jda z /(pmeóioWo aeff'artesowskjm pof(a:;em. 'Te:i zasańy trzy
ma{ się od cfrwi[i wstąpienia do ,:I{ edu ty" aż do swoich ostatnich insceni:;acji, 
a to nie 6yfo fatwe. 

Zenobiusz Strzelecki, 1959 

'W przeciWieństwie ao architeRJonic::;nycli rozwtq::,ań Proria.cf(i, gaf[ 
uzysk._iWaf. ową ,,z,WieWność" i ,,re[iejowatość", l<Jórq pr:,eczuwano Już w 
f<:raf(owsf(ic/i Strasznych Mieciach, RJórq potem imponowaf w warszaw
skjm 'Teatrze Powszecfuiym, w C::,fStoduiwie i 'l(p{is::,u, 6y zatriumfować 
w powojeml!Jm Ja/( wam si.ę podoba w y d!Jni (194 7) ZWiewność {qczyfa 
się z u:;!Jciem 6ryl RJ:ore Zeno6ius::; Strafecf(j uznaje za Kµ6ist:yc:;11e. Ich 
surowość f.agotfiifjednaf( (ja[[ użyciem 6iafej 6arwy, nie nar:;ucajqcej wra
::.enia l(pforystycznego przef.atfowania. 

Wojciech Natanson, 7979 

Iwo (jall postufowafjes::,c:;e jecfno: f(amera6wść, intymność. Z jednej 
stron!/ chótl::,ifo o Miif(q f.qc::;ność Widi:ÓW z ak;J.orami, :; drugiej - o teatr 
, ubogi", nieprzef.atfowany tfe/(praC!Jjnfe, UWOfniOll!J otf maSZlfnerii. 

Wo1c1ecf1 Natanson, 7 9 79 



(.„)swoich mar::,eri arcfutef:ponic:::;nycń (ja[[ nie ~rea{izcnval to znaczy nie 
::.6uacnvaf owego I teatru CZ!f te.: 'Ieatro „'BiafejScimt!/, o K;póryclipisaEjui 
trzya::,ieSc.i fat temu i::, KJórycfi nie Ue:::.!;(g'tcnva{ ao ostatniego momentu. 
(. . .)nie zóulcnva{,) teatm)) - afe W.\::,9stkje przecfstawienia rea[i::.cnvaf w 
ten sposó6, jaR§y to roóil mając swój wymar::,ony_ teatr. 

Zenobiusz Strzelecki, 1959/ 1963 

{ji!J oas::.ecff Osterwa, Schi!ler, WiercłrisKJ, gaa· i w f(ilka miesięcy 
póżniej Jlorzyca, to wraz z nimi::,ak:p1ic::,y( się wspaniafi_; oRJes wa[KJ_ 
o poetycKJ i wspó{c::,esny teatr. rz"wórczo.ść tych artystów o różn!Jcli 
W!Jni/(acft i poziomie to mia fa wsp_ó[nego, że pr::;epefniona 6yfa Wiarą. w 
wie[k:psc i śuJfętość sztuKJ teatrafoej i umtfowaniem sztuKJ pofsKJej. Z 
nich wszystkjcli cń:Jóa (ja[[ 6!Jf najMt:,sz9 pojęcit1 artysty teatru. 

Zenobiusz Strzelecki, 1963 

{...}jak:..k:..~ay wtęks::.ej miary artysta, mieWaf (ja[[ i swoje oapÓJW!/1 

swoje oK!esy znużenia i ostrego sanwf(rytycyzmu. (. .. )'Ie OKJe5!J 6urz 
i::,wq.tpień Eagoi::,ifa swoim spok:pjem i zrozumieniem żona artysty, 
znaf(omita al\jorl(a, Jaawżga !Jla[ina (ia(fowa, f:pora w i!JCiu i w pracy 
swego męża ma wte[Kj u.JiiaĘ wie[RJ. wkfal artystyczn!J. 

Jerzy Zawieyski, 1963 

Opole, dn. 13 czerwca 1962 r. 
Szanowria i 'Droga Pani !Jla[ino 
z inia na kień oawfel(a się mój prz!Jlazi efo 'l(Jak:pwa - afatego, zamiast 
osoólście, muszę poclzięf(cnvać Pani za Jej [ist i pismo Iwo (ja[[a. 
13!Jfemgfę6ok:p wzruszony. Proszę mi wier::,!Jć1 my wszyscy tutaj uw~a
my naszą pracę i nasze niespok:pjne szukanie ::;a ja/(q..~ ncnvq i111@mację 
tego, co 69fo żywe w teatr::,e aWutlziestofecia, a Więc za pró6ę k:pntynuacji 
Ost~ i (ja[[a przede wszystkj.m. 
Cafu.ję Pani ręce 

Jerzv Grotowski 

o 
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