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W 
pierwszych dniach 
lipca bieżącego roku 
dziesięcioosobowa gru
pa absolwentów łódz
kiej szkoły aktorskiej 
przybyła do Rzeszo

wa, aby rozpocząć pracę zawodową 
w miejscowym teatrze. Po blisko 
trzech miesiącach, w ostatnich 
dniach września Polskie Radio na 
falach wszystkich swoich rozgłośni 
podało wiadomość o dużym wyda
rzeniu artystycznym ziemi rzeszow
skiej, jakim stała się prem.iera sztu
ki Zegadłowicza - „Domek z kart". 
Krótki komunikat radiow.y dodawał 
jeszcze, że poważny wkład w przy
gotowanie sztuki wniosła r ;JesW,tka 
młodych aktorów - odtwórców 
głównych ról. 

Oto dwa kronikarsko zapisane 
fakty. W swym suchym, informa
cyjnym brzmieniu nie są one w 
stanie oddać gorącej atmosfery 
pierwszego okresu pra..:. mlodycn 
artystów w nieznanym im, odle
głym od ośrodków kulturalnych 
mieście, okresu pełnego wewrętrz
nych zmagań, zmiennych uczuć I 
wrażeń, obfitującego w krótkie 
chwile rozczarowań i dają-: g0 po
znać słod .i smak zwycięstwa. 

:/- J 
Prowincja. Ujemne 7w{czenie te

go wyrazu, jakie prietrwĄb do na
szych czasów >d okre< • n1.;edzywo
jennego d_wurlziestolecia, ;;pzyn;1 
powoli zanikać, Uznsnrlnj rzcd 

·na strach · 

śledzóną w ustroju kapitalistycz
nym prowincją, nie rria już u nas 
miejsca. Intensywne, pełne pracy i 
osiągnięć życie ogarnęło cały nasz 
kraj. Na nR.'. bardziej dalekich jego 
krańcach jak grzyby po deszczu ro
sną zwiastuny socjalistycznej przy
szłości: miasta, osiedla, obiekty 
przemysłowe. Wielkie przemiany e
konomiczne wpłynęły na charakter 
znaczeń ·..vielu wyra7ÓW. Wraz z te• 
!iktami s~arego systemu odchodzi 
w bezpowrotną przeszłość pojęcie 
przedwojenne. prowincji, która -
gdy kto r1z na niej osiadł - niwe
czyła perspektywy dab1.ego rozwo
ju, zamykała drogi do tak zwanej 
karier i. 

Nie ze wszystkich dziedzin nasze
go życia jednakowo szybko '!:nika o• 
wo stare, straszące znaC?enie ~Io• 
wa: prowincja. żywo zachow'łło się 
ono do dziś w naszy,n ~wwde ea
tralnym, a zwłaszcza wsród nilodzie
ży aktorskieJ. Prowincja. mim::i ol
brzymich zmi:in jakie zaszły w sy
tuacji teatrów prowincjonalnych, 
jes<.cze nie~tety dość często oznqcza 
dla młodego akto ·a 
wvch kontaktów z 
życiem teatralny 
cze dostanie się 
reżyserskie. 

Bohaterowie na 
svmpatvczna d>ie~ 

tów łódzkiC'j PWS, 
ich według progn11. 
RnJ„sl;.1w \Ve1ow 
Stoor, Stanisla\w 



Wójc!k, Irena Łęcka, Bogusław 
~cchnacki, Tadeusz Sahara, Jó
r;:ef Jachowicz, Halina Koszni
lkówna i Tere3a Szmigiel), nie są by
najmn.€j p:i staciami stwortcnymi z 
111ajlcpszy:h kruszców, nie ulegający
mi życ!owym wahaniom, n :eczułymi 
na ludzkie odruchy bojazni pued 
nieznanym. Przeciwnie. I oni ba]i 
się prowincji. Bali się, że będąc z 
daleka od ośrodków życia :cal. ·al
nego nie bQdą mogli obserwować 
najlepszych naszych osią;;r.:~c in;c~
nizacyjnych. nie będą m0gli podzi
wiać wybitnych mistrzów sceny i 
na kh przyklada:h doskc·nalić swój 
własny warsztat twórczy (młody ak· 
ter, grający w teatrze prow:n:jcnal
nym z r€guly w każdej sztuce, n'e 
z3wsze ma czas na wyjazd do War
szawy, Łodzi czy Krakowa). 

Z drug:ej jednak strony stanął 
przed nimi, w większości aktywi
stami zetempowskimi, społeczny o
bowiązek obsadzenia jednej ze słab
szych placówek teatralnych w Pol
sce, która potrzebuje pomocy wła~
nie młodych, aktywnych pracowni
ków sceny. Nasi młodzi przyjaciele 
zdawali sobie sprawę z doPiosloś
ci zadań, jak:e na nich ciążą, za
dRń aktywnego udziału w upo
wszechnianiu kultury w najbardziej 
nawet odległych zakątkach naszego 
kraju. 

Szczery zapał do pracy, chęć ak
tywnego udziału w codziennym u
lepszaniu teatiru, w oparciu o naj
nowszą wiedzę wynies10nl'\ ze sz u
ły, za.ważyly na rodzaju decyzji. Po
cr.ucie siły w zwartym . .1erlnolitym 
kolektyw:e zniwecz,vlo reszt1k1 obaw. 
Postanowiono wyJechać do teatru 
p'rowincjona l nego. 

I Mlodzi ade,•c1 sztuki teatralnej 
.riie przypuszczali nawet, że na ich 
przyjęcie czeka już z nier; :pliwo

Po1·:i inna g1~a ludzi teatru, która 
dyr. Andrzeja Mi

nika · literackiego Je
icza przygotowuje 

'~zvch aktorów Tea
r,arwwski<'.i, wyg0dne 
'.I<'ł.)e warunki do 

r,zt dobrego rężyse
e zdekompleto-

wany zespół - po usunięciu ludzi 
przypadkowych - liczy na nich, o
czekuje od nich pomocy. 

~ 
Wystawienie „Domku z kart" 

słało się bez wątpienia dużym o
siągnięciem artystycznym Teatru 
Ziemi Rzeszowskiej. Po raz pierw
szy w historii tego teatru sztuka o 
tak silnej wymowie pcJ!itycznej zna
lazła równoważnik w opracowaniu 
artystycznym. Z2gadłowi:z porwał 
publiczność Rzesz-owa, o czym 
najlepiej świadfZY wypełniona na 
każdym spektaklu sala. Idea utwo
ru, niezwykle sugestywnie przema
wia1ąca ze sceny, trafia każdego 
wieczoru do setek widzów. 

Rzeszowska premiera „Domku z 
kart" jest zaslugą całego zespołu 
teatru, pracującego z dużym p:)· 
święceniem pod ki~runkiem \\"ar
szawskiej reżyserki - Wandy V./ró
blewskiej. Szczególną jednak atmo
sferę pasji i młodzieńczego zapału 
wnosi w przedsta,vienie kolektyw 
łódzki. 

Rzadko zdarzający się w tea
trach prowincjonalnych wyrówna
ny poziom przedstawienia, który 
przede wszystkim rzuca się w oczy 
podczas oglądania „Domku z kart", 
jest w dużej mierze rezultatem ze~ 
spałowej pracy kolektywu aktor
skiego. W ciągu dwóch miesięcy 
długich prób dziesiątka łódzka nie 
tylko sama wykorzystała w prakty
ce" wiadomości wyniesione ze szko
ły, ale również potrafiła je w spo
sób twórczy przekazać staremu ze
społowi. \Vspólne, burzliwe dyskusje 
nad każdym szczegółem ujęcia ·rol4, 
nad środkami wyrazu stosowanymi 
prwz poszczególnych wykonawców, 
nieledwie nad każdym gestem cz3• 
JSposcb~m wypowiadania kwestii, da
,Y w końcowym rezultacie przed
'$tawienie pełne dynamizmu, bez 
dłużyzn, żywo zajmujące uwagę i 
zywo przemawiające do wyobrażni 
\\'idza. 

W rzeszowskiej inscenizacji 
„Domku z kart" uderza przede 
wszystkim sposób interpretacji po
staci Sztorca. Postać artysty, głów
nego bohatera utworu, widzącego 
całą nicość i szkodliwość rządów 
sanacyjnej kEki, w interpretacji 
mlodego, zdolnego aktora, Zbignie
wa Wójcika, nabiera cech mlodzie~.
czej wrażliwości na krzywdę, mlo
d1ieńczej nienawiści do wszystkiego 
co złe i szkodliwe. Sztorc w wyko
naniu Wójcika jest nie tylko prze
widującym człowiekiem, który o
strzega przed grożącą ojczyźnie ka
tastrofą. On przede wszystkim cier
pi, cierpi razem z innymi, więc11i 
od innych, jest jak najbardziej \'.
czuciowo związany z losami swego 
kraju. Wójcik tym więcej wzrusza i 
porywa widownię, że potrafi jedno
czf.'śnie ukazać ewolucję odtwarza
ne1?0 bohatera, narastanie w nim 
goi yczy i rozczarowań do rządzące
go systemu. 

Pi:Yzostali wykonawcy, jakikolwiek 
nie ' mieli takiego pola do popisu 
jak odtwórca głównej roli, stwo
rzyli postacie pełnokrwiste i prz"
kf-:-61'.1?/i;· .Ich zespołowa 
r?"' vn~ 

- --"'~::::::::~:;:;;;:;:;::::;;;;;;:~~~ 

wewnętrzny, nurt sztuki, dający się 
odkryć w każdej scenicznej sytua
cji, który umiejętnie kierowany 
przez reżysera, Wandę \Vróblew
ską, nie zniekształca atmosfery 
utworu. Spoza łódzkiej dziesiatki 
nie~posób tu pominąć Stefana Bar
tika, odtwórcę trudnej roli prem'e
ra, który zgodnie z intencją autora 
stworzył postać na pograniczu far
sv, mającą jednak silne momenty 
dramatyczne, kiedy spoza nieogra
niczonej głupoty premiera wylania 
się 11:roźny stróż burżuazyjnego po
rzqdku. 

„Domek z kart", pierwsza sztuka 
Teatru Ziemi Rzeszowskiej zrealizo
wana z udziałem młodego kolekty
wu aktorsk'ego z Lodzi, jest - jak 
już to mówiliśmy - rezultatem pra
cy całego zespołu. Lączy ona w so
bie zapal, ambicję i wiarę w zwy
cięstwo młodzieży z doświad~ze

niem starszych aktorów. Pierwszy. 
piękny owoc współpracy i wzajem
nego zaufania raz.poczyna n[ewątpli
wie nowy okres w pracy teatru rze
szowskiego, okres intensywnego 
włączania się w wielki front kultu
ralnej rewolucji. 

Stefan Bartik w ro{i premiera 

~ 

tak częstych w nerwowej i wyczer
pującej pracy aktora. 

Same przedstawienia „Domku z 
kart", dawane również w zakładach 
pracy i łączone niekiedy z dysku
sją, pozwoliły zespołowi poznać no
wą publiczność i jej potrzeby. Każ
da żywa reakcja widzów na celnosć 
ukazania jakiejś wymownej sceny, 
dająca poznać, że sprawy dziejące 
się na scenie trafiają do nich i 
przekonują, jest dla wykonawców 
nie tylko najbardziej przyjemną za
płatą za trud, ale również bodźcem 

. . d t . · do intensywniejszej pracy. Młoda 
.~tedy po Je~nym z prze s a~!en, dziesiątka łódzka dopiero tutaj, w 

pozn~ _w noc, zywo ~yskutowa!tsmy trakcie codziennych .zajęć, w eo-
na rozne tema~y zwią~ane z ~racą dzienn"m obcowaniu z różnego ro-
w te_at~z~, ~ast mło?z1 . i:ozmowcy dzaju publicznością, z ·ozumiała głę-
~og!t J1;1Z :ir1ele po.wiedziec 0 swo- bako wielki sens społecznej pracy 
ich wrazemach z ~terwsz?go okresu aktora w miejscowości, gdzie teatr 
pobytu w nowym srodow1sku. jest jedynym niemal (obok kina) 

Sukces „Domku z kart" nauczył ośrodkiem życia kulturalnego, wy-
ich wiele. Pogłębili oni i utrwalili chowu1ącym widza kształcącym je-
swą wiarę w silę kolektywu, któ- go smak artystycz~y. 
remu jedynie za\vdzięczają dotych-
czasowe osiągnięcia. Gdyby nie Z tonu rozmów z młodymi akto-
wspólna, zespołowa praca nad rami przebijało głębokie zadowole-
sztuką, gdyby nie żywe zaintereso- nie, usprawiedliwione w pełni ju · 
wanie się całego kolektywu naj- zdobytymi sukcesami i ambitn 
drobniejszymi nawet sprawami planami na przyszłość. Młody 
związanymi z realizacją spektaklu i lektyw wiedząc, że t 
szybkie, kolek;·wne rozwiązywanie(. ""° . . t_Jrz.yswaj.anie 
Ich, nie podob a byłoby osiągnąć w<'z~1iedzy 
wysokiego rozi u nawet przy ?.~jf.:--:--.-.;.t'l\. ;stcm· 
lepszych chęcialh i wy;asilku .; -l._ -ads <.~da~ 
~·~ Kokktyw ' ~zczerą, ą f · · ;7p~~sJ::i~ś··„, 

Wyi. %• pomagała_równi •t M 
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ści dyskusji nad zę.gadnieniami tea
trolo11:icznymi bezpośrednio przydat
nymi w pra~y aktora. O rozwój ar
tystyczny całego zespołu dba rów
nież kierownictwo teatru. Jedną z 
pierwszych, udanych akcji w tej 
dziedzinie jest uzyskan :e w Cen
tralnym Zarządzie Teatrów specjal
nych funduszów na oreanizowanie 
stałych wycieczek do Krakowa, w 
celu obejrzenia najlepszych przed
stawień. Warto tu dodać jeszcze, że 
również PWSA w Lodzi (w osobie 
rektor H. Małkowskiej) i uczelnia
ne kolo ZMP również żywo inte
resują się sprawami swoich wycho
wanków i zamierzaja zasilat co ro
ku zespół rzeszowski nowymi ab
solwentami. 

Obecnie Zespól 
Teatru Ziemi 
dzi intensyw 
adaptacji 
ści Mik 
harto 

......... 


