
Co · mówią ~ 
inscenizator ~ 
scenograf ~ 
i artyści ~ 

o arcydziel.e l 
,,Mądremu_ 
biana•• 
które od jutra 

wchodzi na sceną 
Teatru Polskiego 
P ;REMIERA sztuki Gribojedow& 

„Mądremu biada" w pnekła
dzie Tuwima w Teatrze Polskim 
jest dużym wydarzeniem w na
szym życiu teatralnym. Zu&dł 
naszego repertuaru jest wystawia 
nie obok aztuk wsp6łcze!nych pols
kich i radzieckich - klasyki ro
dzimej i obcej. I dziś jesteśmy 
świadkami doniosłej prapremiery 
- w 126 lat po napisaniu oglllda
my po raz pierwszy w Polsce to 
wybitne dzieło rosyjskiej klasyki. 

Oto w telegraficznym skrócie wy 
powiedzi twórców i współtwórców 
widowiska „Mądremu b~ada' ': 

Dyr Bronisław Dąbrowski 
inscenizator 

J3STEllf 1CZT'UU01llf1 ie piM"W
szq sztuką, jaką, wv11tawiiim 

to 1-f'arszawie ;e11t włtt.śn\e 11.ie:mti
u jeszcze po/.$kiemu .widzowi naj

wvż11:e11 areydzie 
to roe11jekiej 
klae11kt. Ckcial
bym to tym 
miejscu wyrazić 

wd~cznośó 
moim wszy11t-

.. kim .kolegom. z 
zespołu arty
etyczne go i teck 

. nicznego za. tek 
entuzjazm, pra
cowitość i cier
pliwość jakle ~
kazali przy 

przygotowywa
niu tego przed
stawienia. Je
stem tvdzii:czny 
Ott01towi Axe
rowi, ie 11wq, 

W.!!panialą ' oprawą, acenogr(J.ficznq, 
ctopomógł mnie i nam W-'zyBt.kim 
w wydobyciu właściwego atylu wi
o,owiska. 

l.ttto Axer 
scenograf 

B~ła. to oift
ka, pYata., a,/,e 
dała. mi dużq 

1aty1fa.kC1f. 
Sztuka jut tak 
wspaniała, te 
wymagała o-
gromnego wysil 
ku, · by z?UUeić 
dla • niej odpo-
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niu tego przed
stawienia. Je
stem · mzi(czny 
Ottonowi Are
rowi, · :i:e swq 

W!panialą opra.wq acenogro.ficznq 
ctopomógl mnie i nam ws~st.kim 
w wydo byciu wła,ściwego stylu Uli
aowiska. 

lttto Axer 
scenograf 

Był<i. to ei.fi
ka, pYMa., a.le 
da.ł<i. mi du:i:q 

•atyafa.kc3f. 
Sztuka jut tak 
wspania.ta., że 
wymagała o-
gromnego wysil 
ku, · by zna.Leźć 
dla niej odpo
wiedniq opr a.
Wf. Czy mi sit 
to udato '! Od-

M~e C:JSłaVl a ;..~k;l:ka \ . .. . .... === 
Elłbleta . ·Barszczewska Rad4 jutem, 

ie · gra;m rolt 
()h,leatowej. 

Pra.ca tt.a.d tą 
rolą · btlł<i. dl(.f 
m1ue • · ·· bardzo 
mtczqca.,- eale 
rano bowiem 
sp(dza.ł<i.m ?US 

probach, a wie
czorem · grała;m 
3e1zcre w „1Ja
'71tach i Huza
ra,ch". Studio
waliśmy dużo 
materiałów z ra 
dzieckich. tea.
trów, btl jak 
najlepie3 po
rnać epokf, by 
stworzyć Jak 
najprawdziwsze 
postacie, 

Jan Kurnakowłcz 
Bylem małvm 

chłopcem, gdy 
w Moakwie oplq 
dałem . utukt 

Gribo)edowa. 
Oczywiście nie
wiele z · tego pa 
m i(tam. Ale ko 
rzystajqc z ma 
tenał6w, 3a,kie 
mieliśmy do dy 
apozycji, pozn!J.
łem na nowo •do 
brze. sztuk' i 
jej tło historycz 
1:1-"· . ł'ostać któ
rą . gram, ma 
boga te • trady
cje w radzieckim 
tea:tr z·e. · Grali 
j'i< najwybitniej 

•i artyś ci . ze Sta,nisławskim i 
Szczuki nem na czele. ) ełt to wap& 
niala . rola ' ch11ra:ktelry!tyc11ta, 
,ra.m jq 1 pelnlf"" sadowol~iML 

Tyle ma.kom! 
tych Q,ktorek ra 
dzieckich grało 
postać Zofii, że 
doprawdy mam 
ogromnq tre
mf. Zadanie to 

pMjonowało 
mnie i zrobi- · 
łam wszystko, by 
Btworzyć tt po
sta,ć jak najle
piej. Prze·czyta
la.m dużo o tej 
roli, starałam 
•it jedn(J,k ująć 
irt według wla-

• &?tego odczucia. 

Jan Kreczmar 
Wspania,la,, 

zna.komita, aztu
k(J,, Słów nie 
wystarczy, by 
określić jej za
lety. W roli 
Czackiego czuit 
si~ świetnie, o
czywiście ocen~ 
mojej gry po
zostawiam wi
dzom. W ka,:i:-
dym razie 
praca, w tej 
sztuce to dl(J, 
a,ktora, ogrom
na satysfakcja. 

Ze względu na brak mieJsea 
nie ' jesteśmy w stanie zacytować 
innych wypowiedzi uczestników 
tego ciekawego widowiska. Już 

od jutra wszyscy mog4 oglądać 

na scenie Teatru Polskiego to 
wielkie dzieło światowej klasy
ki. (WOJ) 


