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„NASZ BENIOWSKI" 

Ktoś to po,wiedział: że gdyiby wolno było któregoś z poetów 
XIX w. il.llbrać w dzisiejszy, nowoczesny strój wieczorowy; że 
gdyby następnie1 wolno było temu poecie mówić ·swoje własne 
wiersze w jednej kompanii dajmy na 'to, z Tuwimem, Przyiho~ 
siem, Pe1perem czy Gałczyńskim; że gdyby wreszcie wolno 
było przeprow&dzić z miejsca ankietę wśród audytodum, ikon
kurs na najlbardziej nowoczesne wersyfiikatorsko poezje; - to, 
okazało by się, że tym poetą we fraku i tym mistrzem najno
wocześniejszej me1taforyiki i techniki wersyfikatorskie i. tym 
zwycięzcą turnieju lbylby„. Słowacki, a tymi zwycięskimi wier
szami - wiersze „Bei11i10,wskiego". 
Wspaniałość jego stanc-oktaw, jego znamienny autobiogra

fizm tak ·cenny w st'l1le1cie, jego niewątpliwa na koniec aktual
ność, nowoczesna iładunkiem akcentów Tewolucyjnych, -
tworzą zespół moitywów dostatecznie uzas<l·dniających wy1bór 
dzieła jako :pozycji repertuarowej i teatra1ną pracę nad nim. 

Po „Eugeniuszu Onieginie" Aleksandra Puszkina i „Panu 
Tadeuszu" Adama Mickiewicza, „Beniowski" Juliusza Słowac
kiego dopełni serii rocznicowych :przedstawień w Teatrze 
Rapsodycznym. Trzema powyższymi pTemierami bierze nasz 
teatr czynny udział w 'ogólnopaństwowym i narodowym hoł
dzie, składanym tego roku trzem największym poetom Sło
wiańszczyzny, jej genialnym twórcom arcydzieł poetyckiego 
re'alizmu. 

W porównaniu z naszym konspiracyjnym „Beniowskim'' 
z 1942 r., czy też z „Beniowskim" z 1945 r., obecny jest całkiem 
inny; nie tylko1 znacznie i o wiele szerszy, ale nade wszystko 
nieznany. Pokazuje głównie tekst, nieznany pięciu pierwszym 
pieśniom, wydanym za życia poety. Jest wyiprawą IPO złote 
runo pieśni dalszych i wariantów; po całe bogactwo egzotyki 
i orientalistyki epizodu krymskiego· Cała ta wschodnia, dywa
nowo-sezamowa bajka z 1001-ej nocy, rpełna czaru poetyckiego 
realizmu i realistycznej poezji, jest główną osią naszej nowej 
akcji scenicznej. Bieguny jej natomiast pozostają w najściślej-



szyim związku z zasadniczą koncepcją dramabur·giczną przed· 
stawienia, koncepcją dwóch Słowackich w „Beniowskim", albo 
dwóch profilów jedneqo i te.go samego poety i artysty. 
Mało jest '.dzieł w literaturze świata, które w st opniu rów

nym „Beni,o,wskiemu" byłyby tak na czasie. Poema Słowac
kielgo, jak żadne inne, zamyka w sobie i daje wyraz dwu naj
bardziej dyskutowanym dziś a diametralnie przeciwnym soibie 
poglądom na roJę a rtysty i 'Sens sztuk i w ogóle. Uwydatnia 
m. ·doskonalej dwa ;profile je"dnej i tej samej S'Prawy, 

Niby w soczewce skupiającej rpTzecinają się w nim bowiem 
us tawicznie i rywalizują .o· pierwszeń•stwo: artyzm - słowa dla 
słowa i słowo w łu;żbie idei społecznej; artystowska 1poza 
fantasty, jego poetyzującej indywidualności i prawda aspektu 
socjalnego, ipostępu i rewolucyjneqo, ruchu; wreszcie estety
zujący formalizm z llliewątpliwie zwycięską ostatecznie pozy
cj ą nowoczesnego realizmu. Wykładnikami tych dwóch stano
w· sk. 'Są ostatnie słowa dwóch poetów dzisiejsze1go przedsta
wienia. 

Mówi jeden: 

11 .„mó1j rym.·. za sikały zachodzi. 
Porozciągawszy tęcze na obrazie, 
POikołysawszy na kształt doibn~j łodzi, 
Idzie spać . - Wy.raz został rprzy wyrazie, 
Nie wiem ·czego chce? i ·czego. d owodzi? 
J ako fajewerk z gwia2'id kilku tysięcy, 
Chciałem, alby się spalitł - i nic więcej." 

A drugi: 

„ ... moja '.daleka 
M101c i rpieśń, która serce' przeobraża 
I niewio·ln i!ka przedzierz.ga w człowi eka!" 

Tacy dwaj poeci: „dwa na słońcach ·swych przeciwnych bo
gi", tak ujrzani i odczytani dwaj Słowaccy, stanowią wspom
niane wyżej zasadnicze dramaturgiczne. skrzydła centrnlnej 
akcji dzisiejszeg,o przedstawienia. 

Równolegle i w ścisłym związku z koncepcją 'dramatur
giczną rozwijająca się koncepcja inscenizacyjna zakłada jako 
kształt sceiniczny dla ka,żdego aktu tak pojętej rzeczy samej 
trzy plany. 

Pierwszy, prosceniowy, jakby przedkurtynowy przynależy 
Poecie-artyście, wykwin tnemu narratorowi i nowoczesnemu 
konfe•ransjerowi, oraz jego partnerce, nowoczesnej Muzie. 
Drugi, właściwa scena i teren właściwej akcji, zaznaczony 
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dyskretnie elementam i V/schodu (persk i dywan, czy fra.;imen t 
namiot:1 z buńczukiem i półksiężycem). iprzynabży grze 
wszys tkich postaci związanych z Krymem. Króluje im Muza 
Wschsdnia. Wreszcie trzeci plan, kondygnacyjny, z terenem 
głównie dla ideologicznej nadbudowy, przynaleiży Poecie
społecznikowi i wiecznemu rewolucjoniście. oraz wizjom jego 
ze szczytową wizją światowej rew,01lucji. 

Przenikanie się wzajemne wszystkich trzech planów i usta
wiczne zazębianie się ich specyficznych kręgów; naelektryzo
wanie scenicznych sytuacji brawurowy.mi woltami, jakimś 
ciągłym transformatorstwem konkretu : fantystyki (metafo
ryzm czy symultaneizm naszych postaci scenicznych, !będą
cych równoześnie ipoidimiotami i 1P'rzedmiotami podmiotów 
aktorskich); ów fascynująco ciągły popis żonglera słowa, cza
rodzieja mowy i zaklinacza najfantastyczniejszych pomyśleń 
w najrealniejsze ksztalłty; wreszde owo' ciągłe eksperymenta- -
torstwo magika teatru w teiatrze, a przy tym poe.ty i artys ty 
naprawdę wielkiego formatu - wszystko to jako idominan
tyczny rys „Beniowskiego" , musiało się stać również i celem 
całej naszej koncepcji dramaturgiczna-inscenizacyjn ej . 
Wyznaczyła ona naszemu przedstawieniu następującą dys

pozycję •sceneryjną i następujący trzy-aktowy układ: 
akt I, plan pierwszy: Poeta o sobie samym i o Beniowskim. 

Plan drugi: Jazda na Krym po odsiecz Barowi. Spotkanie z po
słem od Radziwiłła, Borejszą (na·szym Paskiem i Zagłoibą 
w jedne1j osobie). oraz z Tatarem Hametem. Przybycie n a 
Krym. Epizod z Salusią Gruszczyńską. Przygoda z pantoflami 
i niewola Beniow:skiego. Plan trzeci: apostrofa do Ludwik i 
Sniadeckie j. 

akt II, plan pierwszy: credo ar,tystyczne. 1Plan drugi: Bo·re j
szy amJbasada. S,prawa Hameta i uwolnienie1 Beniowskiego. 
Plan trzeci: apostrofa do Mickiewicza. Wielki pojedynek, za
kończony oktawami o „Panu Tadeuszu" i uznaniem wielkości 
no,wego Homera za 'równorzędną swojej. 

akt III, p lan rpieirwszy: mowa o egzo.tycznych ikolejach Be
niowskiego, oraz zapowiedź tatarskiej ireduty. Plan drugi: 
Ałmeje, ikoził<czek, rąfbanina, Beniowski ipo raz drugi w nie
woli i 1powtórne wyzw.01leniei; powrót do Polski z odsieczą 
Barowi. Elegia strof o ginącym Islamie. Plan tirzeci: rola i sens 
społeczny IPOety i !błogosławieństwo wichrów, ów m anifest 
postęipoweij myśli pio1lskiej. 
Całość „Beniowskiego" w teatrze naszym zamyka się suge

stywną zapowiedzią demokratycznej rewolucji światowej , oraz 
ostateicznego zwycięstwa Lud u. 
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WI ERSZ 

Świadomo1ścią jego niezwykłej wirtuozerii i jego niecodzien-
nej klasy jest słynny tekst poematu: 

„Ktoś to powiedział, że gdyby się słowa 
Mo1gły stać nagle indywiduami, 
Gdyby ojczyzną był język i mowa, 
Posąg by mój stał stworzony głoskami, 
Z napisem Patri Patriae.„ 
I gdyby stary ów Jan Czarno-leski 
Z mogiły 1powstał, toby ją zrozumiał, 
Myśląc, że jakiś ipOemat niebieski, 
Który mu w grobie nad lipami szumiał, 
Słyszy, ubrany w dawny rym królewski„." 

Tak po królewsku napisać o sobie miał prawo chyba tylko 
ten, który rozkochał się w słowie jak nikt inny w Polsce; naj
większy mistrz i władca polskiej mowy artystycznej; po dziś 
dzień najnowocześniejszy spośród wszystkich nowatorów 
i eksperymentatorów naszego literackiego języka~ po dziś 
dzień wspaniały prekursor każdej awangardy poetyckiej, każ
dej naprawdę nowe1j sztuki słowa; Juliusz Słowacki , właśnie 
jako autor „Beniowskiego''. 

Z okazji jego premiery w Teatrze Rapsodycznym w 1945 r. 
pisaliśmy w naszym programie: „Kult twórcy nowożytnej 
wspaniałości naszej mo·wy, kult Słowackiego wysuwa się na 
czoło obowiązków pierwszych nie1 tylko naszej dzisiejszej 
szkoły, ale i naszego dzisiejszego teatru, jeśli mu sł'Użiba Polsce 
nieobojętna i jeśli mu nie wszystko jedno„ co będzie z nim za 
lat np. dzie1sięć. Odczytywanie Słowackiego na głos w szko
łach czy prywatnym domu, recytowanie w miejscach publicz
nych na codzień i święto, zwłaszcza na święto narodo1we, 
mogłyby wznieść i zibudować trwalszy pomnik polskiemu 
Patri Patriae, pomnik wspanialszy, a nade wszystko bardziej 
wstrząsający od wszystkich najwykwintniejszych, choćby na
wet po Miriamowsku obmyślanych edycyj„." 
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Niestety, ze znawstwem wiersza Słowackiego, z jego recy
towaniem czy g raniem, a nade wszystko z jego upowszech
nianiem i UIIlliłowaniem nie jes1t w społeczeństwie naiszym naj
różowieij . Mało Sfowackiego ipo teatrach, jeszcze mnie j w ra
diu, a j'Uż zupełny nieomal brak żywego Słowackiego po szko
łach i seminaria·ch uniwersyteckich, po świetlicach i estrada·ch. 

A przecież w 1845 r. poeta ·pisał: „Wystaw sobie• chłopka 
bogatego, z rodziną j1Uż ·czytać umiejącą, za sto lat, w cichym 
gdzieś domku pod Krakowem. Odpoczywa ipo wojnie, szczę
śliwy, ogień pa.li się w izbie, a przy kalendarzu już i niektóre 
ksią;żki znajdują się na stole. Wystaw-że' rgo s o:bie, •że czyta 
„Balladynę''. Ten •U1twór bawi go, jak ba·śń, a razem uczy 
jakiej>ś harmonii i dramatycznej formy. Bierze „Lillę", to 
samo„." 

A w kilkadziesiąt lat 1potem Żeromski rzucił myśl grania 
w teatrze Błogosławieństwa wichrów z „Beniowskieigo", jako 
pełnego , scenicznego, razem sł'u:chowiska i widowiska. 

To symboliczne marzenie o szklanych domach naszej pol
skiej szhuki słowa stać się może w nasze j demokratycznej 
rzeczywistości nie tylko najrzeczywistszym ale i najdemo
kratyczniejszym zarazem. \Vchodzimy bowiem w okres w ido
mie wzmo,żonej roli i wpływu żywego słowa na życie sze
rokich mas społeczeństwa. W i0ikres jego cyirikula·cji, trafiającej 
wszędzie i przekonywającej wszys.tfkich. Trze:ba tylko zmobi
lizować specjalny, jakiś ogórnopolski ruch w tym kierunku. 

Jeden p ionierski Tenner tu nie wystarczy. Nie wystarczy 
ich k.ilku. Nawet najbardzie j pionierska ipraca jednego zeispołu, 
czy Jedneg01 teatru, choóby nawet powstał z niewiedzieć jak 
szczere.go zachwytu nad wierszem Słowaokiego i od 1la.t ipra
cował z ITTiewiedzieć jak niezaprzeczonym entuzjazmem nad 
rea1izacją raipsodycznej idei - również nie wystarczy. 

Kaida próba recytacyjnej interpretacji Słowackiego , zwła
szcza wielorakiej funkcji jego słowa: muzycznej, uczucioweij , 
obrazowej, rozumowej, 'CZY woluntarnej, nasuwa tyle pyta1i. bez 
odpowiedzi, tyle rprobJemów do rozwiązania , że ogarnąć i opa
nować mogła by je1 chyiba tylko jakaś wspólna, systematyczna, 
trwająca lata, zibiorowa, zespołowa praca. 
Słowo „Beniowskiego" , najlbo1gatsze w świecie: budzi przebo

gate nastroje, wzrusza, maluje, znaczy, zapala i porywa; wiersz 
jego mówi wszystko, co rpomyśJi gł1owa, a zdolny jest „rozłaJbę
dzić wszystko, roześpiewić" ; oktawa wreszcie , pełna „brawury 
wersyfikacyjnej, spotęgowanej przez umyślne (zupełnie nowo
czesne) rozlużnianie str'u'ktury regularnej, ;przez ·swobodne trak
towanie przycisku, nawet przez zatarcie średniówki" 
U. KleineT) . 
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Rzeczą artysty słowa jest wziąć to wszystko pod uwagę, a to 
wcale nie jest takie proste. Pomijając już nawet paradoksalnie 
·całą szczegółową i skompli:kowaną •problematykę techniki 
i este>tyki żywego słowa od fonacyjno-dykcyjnych etapów po 
wyrafinowane 1np. opero1wanie pauzą artY'styczną, podkr_eślić 
należy, że mówić wiersz w ogóle, a zwłaszcza Sbowack1eg~, 
jest rzeczą niezwyk'le trudną jeiszcze i dlatego, że nurt log1-
czno-syntaktyczń.y, treściowy jego wiersza, niezawsze pokry
wa się i zgadza z nurtem muzyczno-metrycznym, formalnym 
wiersza. Nie zawsze, chcąc uwydatnić rytm, średniówkę, rym, 
strofikę, można uwydatnić Tównolegle tego wiersza logikę, 
treść. Nieraz uwydatnienie logiki realizuje •się kosztem elem en
tów muzyczno-metirycznyoh i na odwrót. 

W każdym razie wiersz ;pod .tym względem stanowił dla ar
tysty 1słowa nieraz otwarte' pole d o zasadniczej d yskusji. Na ~e
mat tego dy;lematu rpolemizowano u nas jUJŻ niejednok rntme. 
Kotanbiński np. opowiadał się za wydoibywaniem z wiersza wa
l·orów myślowo-ideowych; Boy przeciwnie, rytmiczno-muzycz
nych. Wysocka propagowała w swoim Studio recytację for
malną; O!'>te>rwa natomiast .tworzył w swojej Reducie :po prostu 
całą szkołę „naturalnego" mówienia wiersza. I tak było 
wczoraj . 

Recytacja dzisiejsza przesuwa pu.nkt ciężkości zagad nienia 
gdzieindziej. Dla nowoczesnego recytatora nie1 istnie je dylemat 
treści czy formy sensu czy rytmu wiersza. Dla dz"siejszego recy
ta.tora istnie je tylko pro1b1lem indywidualnego, traktowania 
wiersza, za•leżnego od indywidualności podmiotu recytujące90 
(wamnki głosowe, epoka, do której się przynależ1), .01raz od m
dywidrua.lno1ści przedmiotu recytowanego (np. wiersz o cha
rakterze muzycznym, refleksyjnym, czy id eowym). 

owoczesna recytacja daleka jest od traktowania schema
tów wczorajszej wersyfrkacji w sposólb .apodyktyczny. Trndy
cjonalizm i klasycyzm ustaibilizowanych k anonów us1tępuje 
miejsca nowatorstwu , awangardzie i rewolucjonizm owi. 

1P>raca rozpoczynana w takich wypadl ach od g runtowne i ana
lizy ibezinter.pUillk.cyjneqo teikstu, przekoiluje w dalszych eta
pach , że e'ksprnsja wiersza wymaga nieraz odej ścia od szablo
nów i reguł ; ekspresja wiersza daleka jes1t nieraz od symetrii 
i sonantyzmu, a lb1iiż1sza natomiast asymetrii i asona:ntyzmowi. 
Czasem ·cała ta jemnica ekspresji leży właśnie w zmienności 
rytmik i; czasem w sugestywnym rozłamywaniu ustabilizowa
nych fraz, czasem w zwykłym zatarciu średniówki, a czas:=m 
w niezwylde za.skakującej pauzie artystycznej. 

Wiel.'sz Słowackiego nie tylko wytrzymuje 1prólbę takiej inter
pretacji, ale \PO prostiu narzuca ją ·swojei par excellence no.wo
czesnej 1s trulktu rze. 
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Teatr Rapsodyczny wyrósł ze Słowackiego, jeigo wierszowi 
poświęcił najwięcej studiów, dla słowa jego szuka współcze
snego wyrazu, szuka nieustannie i drogę swo1ją znaczy szere
giem etarpów: wie1rsza recytowanego; wiersza melorecytowa
nego (recytowanego z muzyką); wiersza melkznego (śpiewa
nego przy muzyce); wiersza plas.tycznego (o rówilo:leigłości ryt
mu słowa z rytmem ruchu, albo ilustrowanego obrazami seeni
cznymi o charakterze wyłącznie mimeograficznym); wreszcie 
wiersza choreograficznego (rprawie tańczoneg·o przy muzyce), 
realizującego jakby 1syntezę ipoezji, muzyki i tańca. 

Mamy t'u już najwyraźniej do czynienia z uwspółcześnioną 
trój-jedyną choreą antyczną, a więc z czymś zna·cznie więcej, 
n~ż tylko ze sfowem czysto rapsodycznym, estradowym. Jest 
to już słowo pełne, grane, dramatyczne, tea.tralne. 

O linii jego osiągnięć i postępu zadecyduje nie jakaś dok
tryna, rygorystycznie pilnująca litery •prawa i form tradycyj
nych, ale życiowe iprawo ewolucji i rewolucji. Nadto świado
mość , że w teatrze główni~ i przede wszystkim znaczy -sł·o;wo; 
dalej fanatyczna wiara w ostateczne zwycięstwo 1każdej wiel
kiej poe1zji; wreszcie aktualna zawsze i pod >każdym stopniem 
szerokości geograficznej prawda Pracy i jej ostateczneqo tu 
celu: PROSTOTY. 

KRONIKA 

Teatr Raipsodyczny od swelgo zało.żenia w r. 1941 do ipaździ er
nika 1949 r. dał 25 premier i 731 1przedstawień (w Krakowie 
i na wyjazdach). Z tego na okres okuipacji n iemieckiej przy
pada 7 rpremier i 21 przedstawień. Najpoważniejsze 1kzbowo 
pozycje stanowią dwie ostatnie premiery „Eugeniusz Oniegin" 
(18. Il. 1948) - 180 przeds tawień i „Pan Tadeusz" (22. Il. 
1949) - 160 przedstawień. 

Z powyższego zestawienia jasno wynika, żel Teatr Rapsody
czny zdobywa sobie coraz to szersze kręiqi pUJbliczności. co jesrt 
zarazem odpowiednikiem jego rozwoju artystycznego. 

,P.o,za szerokimi rzeszami społeczeństwa (w r. 1949 wydano 
850/o biletów zni•żkowych na legitymacje Zw. Zaw. oraz dla 
młodzieży szkól średni·ch i wyższych) - interesują się Teatrem 
Ra:psodycznym liczni goście zagraniczni. Po wizycie S. Obraz
cowa w listopadzie 1948 r. , która odlbiła się szerokim echem 
w prasie krajowej i Związku Radzieckiego, przedstawienia 
Teatru Rapsodycznego o·glądali przedstawiciele ambasad i kon
sulatów Z.S.R.R„ BUJłgarii, Czechosłowacji , Jugosławii i Francji, 
dziennikarze francuscy, angielscy, amerykańscy i kanady}scy, 



'Uczeni i artyści szwaj.carscy, 1słowaccy i czes,cy (m. in. zespół 
Narodnego Divadla z Bratis.ławy i Teatru Lalek pirof. Skupy 
z Pragi). 

Dalszym dowodem zwiększającego się zrozumienia dla 
sztuki Teatnu Raps odycznego jest stałe>, coraz bardziej pozyty
wne zainteresowanie całej prasy kr.akowskiej i 01gólno-krajo
wej życiem artystycznym tej placówki. 

Po premierz.e „Pana Tadeusza" Echo Krakowa pisze m. in .: 
,,Nawet jak na dotyohczasowe osiągnięcia Teatru Rapsodycz
nego, przedstawienie mickiewicz1~iwskie~o .• ~ana Tadeusza" 
jest niezwykle. Bo tu nie tylko nalezy z naJwyzszym a,plauzem 
podkreślić krańcową umiejętność podania tekstu ten szla~h~
tny kult słowa, przy którym nie ty:lko żadne ze słów nie gmie 
w 1Cieniu, ale \każde nawet najdrobniejsze, uzyskuje mieJsce 
jakie mu przynależy - i nie tylko trzeba uznać to wszystko, 
co podkreśla owo podanie słowa, a więc gest, mimikę, kostium, 
dekorację, muzykę, światło i cień, ale w „Panu Tadeuszu" pod
kreślić naileży przede> wszystkim i rpoza wszystkim zwycięskie 
;przebrnięcie ins,cenizacyjno-reżyserskie przez te niezwykłe tru
dności jakie właśnie1 ten poemat stawia1ł artyście, pragnącemu 
uczynić ·z niego utwór działający scenicznie ... „ 

Recenzent „Odry" oceniając ,,Pana Tadeusza" jako „potężne 
dzieło teatralne", jako „zachwycającą w obfito,ści estetycznego 
wrażenia żywą księgę, z której bije wzruszająca siła piękna 
mickiewiczowskiego siłowa" stwierdza, że „Teatr Rapsodyczny 
jest jedynym tego typu te1atrem w Polsce, a iporównać go mo
żna jedynie do warszawskiego „Ateneum" z pierwszeigo przed
jaraczowskiego okresu.„" 

Na marginesie tejże premiery „Gazeta Krakowska" pisze: 
„„.Jest to teah, który z podkreślenia godną konsekwencją rea
lizuje swój określony styl. Teatr o n ie1sP'otykanej gdzieindziej 
jednolitości konceipcji artystycznej i wewnętrznej spoistości 
drama tycznej ... " 

Wreszcie Jan Alfred Szczepański w Nr. 7-8 „Teatru" po 
bardzo pozytywnej ocenie przedstawienia powiada: „„.Pan 
Tadeusz Teatru Rapsodycznego będzie przedstawieniem objaz
do,wym i trafi też do stolicy. Słusznie! Obiekty_wna wart~ść 
przedstawienia jest !bowiem bardzo znaczna. Miło .to ~o":'ie
dz' eć podpisanemu, który co jakiś ~zas · czyta •o sobie, z~. Je~t 
zaprzysiężonym wrogiem rapsodykow, a to dlatego , iz bił 
w rapsodyczne mętniactwo. Męt mętem, ale1 dr Kotlarczyk 
umiał jednak stworzyć w Teatrze Rapsodycznym warsztat 
świetnego kunsztu słowa - „ świątynię kultu siłowa ' ', mówiąc 
po rapsodycznemu - i wytworzyć styl gry i inscenizacji. bę-
dący nie bez wpływu na inne teatry„." · 
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W związku ze wznowieniem „Eugeniusza Onieg:na " w 150 
rocznicę urodzin Puszkina czytamy w „Gazecie Krakowskie j" 
m. in. „„.Teatr Rapso'dyczny, zajmujący tak odrębną pozycj ę 
w życiu teatralnym Krakowa i Polski - dał w „Eugeniuszu 
Onieginie" jedno z najwylbitniejszych powojennych osiągnięć 
artystycznych. Te elementy, z których rapsodycy budują swoją 
rzeczywistość dramatyczną, a mianowicie słowo i gest - uzy
skały tu posuniętą do doskonałości czystość linii„. Tm~o 
u piękniejszy hołd złożony przez teatr i sztukę polską genial
nemu poecie rosyjiskiemu". 

Po występach Państwowego Moskiewskiego Teatru Drama
tycznego rpod dyrekcją M . Ochłopkowa w Krakowie, zarmes
ciła „Twórczość" (sierpień 1949) bardzo interesujące rozważa
nia p orrównawcze; autor arty1kuh,i omówiwszy ogólnie założe
nia Teatru Raipsodycznego i dość szczegółowo przedstawienie 
„Eugeniusza Oniegina" snuje następujące' refleksje: „.„Dla 
czego Teatr Raipsodyczny przyb rałtaką właśnie p•o stać j~kąma? 
Wpłynęły tu oczywiście warunki .powst~nia tej placowki -:: 
Teatr Rapsodyczny UJformował się tajme podczas oJ;.upaCJi, 
grał po prywatnyoh mieszkaniach, nie mógł ~rzybrac. fon?y 
bardziej złoeonerj. Ale 'U zarania tego teatru lezy 'boda J co m
nego: był on gwałtowną, lecz zdrotwą re~cją na fo~alizm 
teatralny, panoszący się w dwudziest1olecm, na .Jewr~m~wa 
i Reinhar'dta. Jednak okupacja i reakcj a na formalizm niewiele 
jeszcze wyjaśniają. Teatr linii sw_ojej. przecie~ n ie zmienił 
mimo zmiany warunków. A okupacia mmęła, zmknął ze sceny 
taJkże formalizm„. Teatr Rapsodyczny, bezpo1średnio - zdra
dzony z buntu przeciw formalizmowi, w_ d~lszej perspekty~ie 
jest objawem 1podoibnym, jak przedstawienie Ochłopkowa Jes t 
wynikiem skostnienia .i niepr~yidatności form tea~ralnych'. wy
pracowanych iprzez m·eszczans ką estetykę XIX wieku. Ju.z for
malizm ibył zresztą wynikiem teqo sikostnienia: sądzo.no'. ze za~ 
chłyśnięcie się własną techniką uzdrowi teatr, znaJdzie ,~lan 
nową drogę. Te1atr Kotlarczyka ,powstał z ~am~o, ~p:ze~1~ 
wobec "forrm, 'spektakl Ochłopkowa - z memo:znosc1 'U Jęcia 
w nie nowych treś-ci, obie te ipozycje sumują się w jednio: 
w wyjście poza dotychczasowy teatr, w .sięgnięcie ?o szt~ 
innych, pokrewnych. Te1atr Rapsodyczny sięqa do naJstarsze~: 
pół-inscenizowane1j opowieści barda. Ochłopkow sięga do naJ
młodszej, 'do rnmu„." 
Również w prasie radzieckiej. znaj.dujemy szereg ~ot.atek 

o Teatrze Rapsodycznym, a w sierpmowym numerze miesięcz
illka „Tea,tr" (wydawanego w Moskwie) omówienie jego pracy 
okupacyjnej i rozwoju. , , . . 

Jego społeczna działalnosc w ramach ofiqalnych uroczysto 
ści jest <:oraz mac~iejsza: 
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Teatr Rapsodyczny uroczystym przedstawieniem „Pana Ta
deusza" w sali Starego Teatru inaugurował Rok Mickiewiczow
ski w Kra~otwie; w 150 rocznicę urodzin Aleksandra Pu szkina 
wystąpił z fragmentami „Eugeniusza Oniegina" w Domu Kul
tury Związków Zawodowych; opracował i wykonał część ar
tystyczną uroczystej akademii w teatrze im. J. Słowackiego 
z okazji otwarcia wystawy Mickiewiczowskiej i Puszkinow
skiej; wreszcie otwarł miesiąc przyjaźni 1polsko-radzieckiej na 
terenie województwa rzeszowskiego przedstawieniem „Euge
niusza On;egina" w Państwowym Teatrze Ziemi Rzeszowskiej 
(październik 1949). 

W związku z trwającym „rokiem czterech wieszczów" Teatr 
Rapsodyczny ipoza obecną premierą Sło·wackiego, planuje mon
taż „Puszkin-Mi:ckiewicz" oraz nowe opracowanie ,,Eugeniu
sza Oniegina", który ma wziąć udział w festiwalu sztuk radzie
ckich w Teatrze Narodowym w Warszawie w grudniu 1949 r. 

Poza dalszymi normalnymi premierami („Sprawa Hamleta", 
„Pierścień Wielkie1j Damy''), planu je się otwarcie jeszcze w bie
żącym sezonie teatrnlnyrn drugiej sceny, estrndotwej, poświę
conej przede wszystkim poeizji współczesnej, na ik.tórej od/by
wałyby się stałe koncerty żywego słowa. Jako materiał do 
p'.erwszej premiery estradowej przewidziane są „Kwiaty pol
skie" J. Tuwima. 

Tymczasem czekamy na otwarcie nowego własnego lokalu 
przy ul. StarowiślnE:lj 21, na otwarcie własnej szkoły rapsody
cznej, oraz wydanie własnej książki o mówieniu wiersza i tea
tr ze w ogóle. 
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