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FELIKS KRASSOWSKI 

O Feliksie Krassowskim. 
Wystawienie „·Wieczoru Trzech Króli" Szekspira w Pań

stwowym Teatrze Polskim bielsko-cieszyńskim łączy się z ju
bileuszem jednego z najbardziej zasłużonych pracowników 
tego teatru - artysty-malarza Feliksa Krassowskiego. Jest to 
trzydziestolecie jego pracy rlla sceny polskiej jako scenografa, 
czyli - jak się to potocznie mówi -- dekoratora. 

Dekoracja teatralna - malarskie i architektoniczne opra
cowanie sceny - stanowi dzisiaj zasadniczy element wido
wiska scenicznego na równi z reżyserią i grą aktora. Jest tą 
dziedziną pracy teatralnej, gdzie potrzebny jest człowiek praw
dziwie twórczy, prawdziwie samodzielny artysta-plastyk, który 

zapłodniony myślą autora i reżysera przenosi Ją w kształty 
i barwy, wyjaśnia i podkreśla na swój malarski sposób, stwa
rza dla sytuacji i postaci scenicznych tło najbardziej celowe 
i dopełniające treść dzieła dramatycznego. Bez tak pomyślanej 
dekoracji, tak pomyślanego kostiumu i rekwizytu widowisko 
sceniczne nie jest dziś do pomyślenia ani przez reżysera czy 
aktora, an i tym bardziej przez widza. 

W ten sposób pojęta współpraca artysty-plastyka z tea
trem ma na scenach polskich niedługie dzieje. Jej początki 
przypadają na pienvsze lata wieku XX, a j ej wspaniałym pio
nierem jest Stanisław Wyspiański, równie wielki dramaturg 
!ak malarz. Niemal w tym samym czasie wchodzą do teatru 
polskiego dwaj inni twórczy scenografowie: nie żyjący już 
Wincenty Drabik i obchodzący niedawno w Krakowie swój 
spóźniony o trzy lata czterdziestoletni jubileusz t eatralny prof. 
Karol Frycz. Od tego czasu pojawia się w sztuce polskiej po
większająca się stale grupa artystów, którzy cały niemal swój 
talent i wszystkie niem::i.l umiejętności poświęcają scenografii, 
dla których malarstwo, rzeźba czy grafika stają się ubocznymi 
dziedzinami twórczości, a pierwsze miejsce w ich artystycznych 
zamiłowaniach i twórczej pracy zA.jmuje scena, z której za ich 
sprawą znika przeżyty szablon dekoracyjny. Zaczyna się reali
zować na naszej scenie zdanie Wyspiańskiego: „Architektura, 
malarstwo i dramat w jedność spojon e ujawniają zmysłom 
widzów, światu i duchowi vdeku postać ich i piękno". 

Jeśli Wyspiańskiego, F rycza i Drabika nazwiemy pierw
szym pokoleniem nowoczesnych scenografów polskich, to 
Feliksa Krassowski.ego musim y zaliczyć do pokolenia na
stępnego, które pojawia się u schyłku pierwszej wojny świa
towej i w początkach mh;dzywojennej niepodległości, do po
kolenia znacznie liczniejszego i poważnie pomnażającego do
robęk scenografii polskiej. 

Feliks Krassowski, urodzony w r. 1895 w Warszawie, po 
ukończeniu szkoły średniej i Szkoły Rysunków im. W. Gersona 
w Warszawie specjalizował się w dekoracji teatralnej u prof. 
W. Drabika; a do teatru wstąpił w roku 1917. Był to teatr 
„Studio" Stanisławy Wysockiej w Kijowie, teatr, który na 
czas skupił przy sobie wiele wspaniałych talentów polskiej 
sceny, talentów przede wszystk im aktorskich i reżyserskich. 
Krassowski prócz pracy dla teatru brał tam udział jako malarz 
ze swoimi obrazami w wystawach plastyków polskich i rosyj
skich. Po powrocie do kraju zaangażowany został jako deko
rator do Teatru Nar odowego w Toruniu. Talent dwudziesto
pięcioletniego artysty rozwija się w tym czasie coraz pełniej, 



ale dopiero Kraków staje się dla niego pier~szym etape:-n 
rozkwitu. K r assows i znalazł się tu w r. 1923 Jako scenograf 
Teatru im. Słowackiego. Trzy lata pracy dla sceny krakowskiej 
wskazują j uż na dojrzałość talentu scenograficznego Krassow
skiego. Przejawia się to n ie tylko w projektowany~h tam. de
koracja ch, le z i w teon~tycznym usystematyzowanm swo)ego 
poję ia dekora cji teatralnej. W ten sposób powstaje rzadka 
w naszej literaturze teatrologicznej publikacja p. t .„Scena na
rastająca" wydana w r . 19_6 w b!bliotece „Zwrotnicy", pisma 
skupiającego ówczesną aw'lngardową poezj ę i sztukę polskq. 

Krassowski był przed wszystkim malarzem komponują
cym przestrzeń sceniczną. Dlatego „Scena narastająca" nie 
jest dziełem , w którym szukałby sposobności do szerokiego 
opisu swoich dążeń artystycznych. Poprzestał na dwóch stro
nach tekstu objaśniającego, który dopełnił po prostu czterna
stoma projektami dekor a cji do następujących sztuk: „Miarka 
za miarkę" Szekspira, „Dziady" Mickiewicza i „Tumor Mózgo 
wicz" Stanisława Ignacego Witkiewicza. Zresztą obszerniej
szego tekstu nie było tu potrzeba. K ilka słów objaśnienia 
i przyklad r ealizacj i wystarczały. Krassowski przekonywał ni.e 
teorią, lecz tym, co projektow ł dla sceny. Główne twierdzenie 
brzmiało - „Scena zab Ltdowu je si stopniowo w miarę rozwi
jania s ię utworu t atraln go. Budowle sceniczne raz ukazane 
nie znikają przy nastE;pnych zmianach miejsca akcji, lecz 
trwają na scenie wiążąc się z nast~pnymi budowlami. w orga
niczną całość konstrukcyjną" . W myśl tej teorii artysta wyszu
kiwał zasadniczy motyw dekoracyjny sztuki, związany inte
gralnie z jej treścią, i traktował go na równi z ekspozycją dra
matu. Motyw t en rozrastał się i powiększał si ę o nowe ele
menty w miar~ jak narastała i poszerzała się zakreślona eks
pozycj4 dramatyczną akcja. Z każdym aktem a raczej z każ
dym obrazem do t go zasadniczego motywu dochodziły dopeł
nienia, które widz w sposób naturalny kojarzył z narastaniem 
i rozwojem dramatu. 

Ta idea Krassowskiego była ideą nowatorską, śmiałą, 
otwierającą przy wielu sztukach (lecz nie przy wszystkich) 
nieznane dotychcza~ moŻi\'.TOŚci dekoracyjne. B rła przede 
wszystkim radykalnym zerwaniem z realizmem dekoracji sce
nicznej, z ideą naślad wania na scenie rzeczywistości. Była 
dążeniem poezji polskiej i jej tend lejami reprezentowanymi 
przez Tadeusza Peip ra i Juliana Przybosia. Nie dziwmy się 
zatem, że „scena na astająca" została tak samo sceptycznie 
przyj ęta, jak poezj a tych dwóch poetów. Olbrzymia większość 
czytelników do dziś jeszcze nie może pogodzić się ze skrótami 
i 

11
niezrozumi lstwem" poezji Juliana Przybosia, nie uświada-

miaJąc sobie, jak \11iele elementów tej, awangardowej poezji 
stało się trwałą zdobyczą artystyczną poezji polskiej. Taki sam 
los czekał i teorię scenografii Krassowskiego. Nie przyjęto jej 
i nie zastosowano w całości , ale z zasadniczych jej twierdzeń 
scenografia polska skorzystała w całej rozciągłości z wielkim 
dla siebie pożytkiem . 

Teoria KrassowskiE'go i wynikające z niej proj ekty deko
racyjne zyskały mu wśród scenografów polskich nieuzasadnio
ne miano „skrajnego f rmalisty". Krassowski syntetyzował 
i sprowadzał do zasadniczych elementów myśl autora podobnie 
jak to musi czynić reżyser. Ale to nie godziło się z realistycz
nymi przyzwyczaj eniami krytyka i widza teatraln go. Dlatego 
przed dwudziestoma laty mocno kręcono nosami na j go po
mysły dekoracyjne. Nie mniej jednak „scena narastająca" sta
nowi samodzielny i ważny etap w rozwoju sc noarafii pol
skiej. W oparciu o j j zasady pracuje dziś większośś świe nych 
artystów dekoratorów. 

Po K rakowie przyszła „Reduta" .Juliusza Osterwy. Kras
sowski miał ju.l za sobą udział w w ielu wystawa ch k rajow ych 
i salon paryski, gdzie deko racje j go zwróciły uwa ·ę krytyki 
francuski j. Nic t ·ż dzi nego, że realizm sceni zn „Reduty" 
r.ie zaspokajał jego dążeń . W roku 1926 przyłączył się do 
„buntowników" teatru Osterwy , którzy pod odzą Edmunda 
Wierciński ego wystąpili z ,Red uty" i osiadłszy w P oznaniu 
założyH tam Teah' Nowy. Był to wówczas na j bar dziej awan 
gardowy te t r polski. Była to swego rodzaju re rolucja w za 
k resie formy wido 1isk - sceniczn go. Tu I rassow ki. miał do
piero możność pełn j realizacj i c;wych n \vatorskich pomysłów, 
scenogra ficznych. 

·w tej r e olucy jnej form ie Teatr Now nie mógł u trzy·
rnać ię długo. Toteż Kr assowski prze iósł si . w r. 1928 do 
Teatru Miejskiego w B dgoszczy, gdzie spotkało g pierwsz 
ogólnopolskie 1,,vyróżn ienie. Na ogólnokrajow m konkursi te
atralnym na sztuki Wyspiańskiego otrzymał drugą po Andzeju 
Pronaszc nagrodę za liekoracj ("Wes le"). W r. 1935 p rz1.! 
szedl do Teatru Ziemi Pomorski j Toruniu, nast pn ie pra
cował w teatrach w Częstochowie i Sosnowcu. W czasie oku
pacji n atomiast został robotnikiem w warszawskiej fabryce 
p ·zypraw do zup. Należy p rzyp szczać, że dzięki temu przy
pr awy te nie zawierając żadnej konkretnej treś ci miały wła
ściwy kolor. Po kilku miesiącach poszukiwania stabilizacji 
w styczniu 1946 r. został scenografem Teatru Polskiego 
w Bielsku i Cieszynie. Na tym stanowisku zdobył trzecią na
grodę na ogólnopolskim konkursie szekspirowskim w r. 194 7 
za wspaniałe dekoracje do „Poskromienia zło'nicy". W ciągu 



WILIAM SZEKSPIR 

łtll~il lllllECI ~I~~ 
(Twelth Night) 

komedia w 10 ods łonach w przekładzie L. Ulrych a 

Orsino, książe Ilirii . 
K 1rio, dworzanin księcia 
Oliwia 
Maria, dworka Oliwii 
Malvolio, intendent Oliwii 
Błazen 

Fa hi an 
Tobiasz Czkawka 
Andrzej Chudogęba 

Wiola 

K apitan okrt;tu 
Sebastian 
Antonio 
.Żandarm 

O sob y: 

J Przy Bielecki 
Antoni F ercki 
Maria Sh"óżyńska 
Jan ina Burke 
Tadeusz Andruchowicz 
Bronisław Ka. sowski 
S anisław Kosmalewski 
Ambroży K limczak 
S efan Leński 

J Ter esa Marecka 
l Ewa D rozdowska 
Stanisław Jarszewski 
Ryszard Marzecki 
Marian N owak 
Antoni Fercki 

Dworzanie księcia - ksiądz - żandarmi. 

Rzecz d:lieje się w Ilirii 

Muzyka MARCELEGO POPŁAWSKIEGO 

Inscenizacja i reżyseria: Dekoracje: Kier. literackie: 

Stanisław Kwaskowski Feliks Krassowski Zdzisław Hierowski 

Kier . muzyczne: 

Antoni Poćwierz 

Przy fortepianie : Inspektor sceny: Brygadier: O~wietlenie: 

Bolesław F olwarczny Tadeusz Kochański Stanisław Matysik Alfons Kwok a i Ludwik Dziędziel 

K ostiumy: Wiktor Macura. Peruki i fryzu y: Karol P aluch i Antonina I k rzycka 



trze~ lat pracy w Bielsku i Cieszynie zapisał się w pamięci 
w1dzow t eatralnych kilkudziesięcioma projektami dekoracji. 
Do jego dawnych i sławnych projektów dekoracyjnych scena 
nasza dołączyła dekoracje do „Romantycznych'', ,.Sułkow
skiego", „Przyjaciół" Fredry, „Pigmaliona" Shawa, „Mieszcz=i
nina szlachcicem" 1\'Ioliera, „Zemst y" Fredry i wiele innych. 

. _Feliks _Kr~ssow_ski poza swymi zasługami dla sceny pol
skie] w ogole Jest Jednym z tych ludzi, I tórym t eatr biels!rn
cieszyński zawdzięcza swe dobre imię w Polsce. 

Zdzisław Hierowski 

Komedia wiecznie żywa. 
. „Wieczór Trzech K róli" według wszelkich dan eh, jakie 

p osiadamy , w przyszłym roku obchodzić będzie 50 lat swego 
is Ln ienia. Z zawierającego sporo luk życior su W iliam a Szek -
p~ra w yn ik a bowiem, że powstał w roku 1600 i że po raz 
pierw szy odegrany został dla publiczności londyński ej z dwu
nastą n oc p o Bożym Narodzeniu, czyli po naszemu w Trzech 
K róli. 

Ut ór ten uchodzi z& najk·pszą i najczystszą komedit~ 
Szekspira, największego dramat -rga doby nowożytnej. Widz 
teatr aln zgodzi s ię bez zastrzeżeń z tą opinią . Po obej rzeniu 
widow iska zostaje mu zawsze w pamięci olbrzymi. kom diowy 
rozm ach sztuk i. We wspomnieniu bledną poetyczne post aci za 
plątane w intrygę miłosną, a pozosta je w nim Sir Czkaw ka, Sir 
Andrzej Chudogęba, klasyczny Błazen , sprytna ga1·d r obi na 
l'v'Ia ria , no i niezrównan y M lvolio, wokół k tórego toczy s ię cał 
właściwa akcja komediowa. 

Przez pie tyzm dla geniuszu Sz kspira „Wieczór Trzech 
K r óli" ukazywał się n a n aszych scena ch w wielu różny h in
scenizacjach, z których 'liększość główny nacisk kładła n a 
akcję romansową Vi01i, Sebastian a , K si ,cia Orsin o i OLivi" lub 
n a f ilozofowanie Błazna . N i.e można zapr zeczy · , że wątki mi
łosr:e os ute t u ą niesła bnącym z iekami czar em poezji. Nie 
mozna zaprzeczyć , że kw .s i Błazna osi gaj ą walor wieczno
trwałych aforyzmó '. Ale w „Wieczor ze Tr z eh K róli" n ie 
można lekceważyć tego, co tworzy prawdziwą, bujną , ludową 
komedię . A w t dy musimy doj ść do przekonania, Y.tore w y
raził już Boy-Żeleński. , ż prawdziwym „bohat r em" tei ko
m~dii jest ID:ć pan Malvo1:io, kreatura, jakich mało, typ· czł -
wieka, na ktorego upływap,ce wi ki nie mają wpłyvm. Mal
voho _t~ o~chly i obłudn!' purytan in, stosujący dwie m iary m o
r aln?sci: J edną dla s1eb1e n a użytek p rywatny, drugą, surową 
dla mnych. To zwyczajr-:y karierowicz i pyszałek. To człowiek 
pogardzający ludźmi .,niższego stanu" i mściwy intrygant. 

Y1 tej. charak~erystyce nie ma ani słowa przesady. Odczy t1_1-
Jer:r1y Ją bez zadnych zastrzeżeń z tekstu Szekspira i docho
dzimy do przekonania, że autor pisząc barwnie, rozigrane a za
raz~m na~ycone poezj~ uczuć miłosnych widowisko w tę po
stac, w ten typ wymierzył ostrze sw ej zabójczej złośliwości. 
G~y bawiąc się tą koml.'dią , zapomnimy na chwilę o jej nie
zrownanym h:-im_orze , _wspom menie ostatnich słów wyrzeczonych 
przez Ma voha 1 grozących zemstą rzuci ciemny cień na calą 
zabawę. 

. Malvol~o to jest ta .>zczypta „soli atty ckiej" , którą Szeks
pll" zaprawi~ s \vą uroczą komedie;, \V któr j otaczając miłość 
całym urokiem poetyczności zakpił sobie z niej zarazem i to 
za~~ił tęgo doprowadzają c do tego, że najbardziej zakochani, 
ks1ązę Orsino i Olivia, skierO\.vują sw e najgorętsze uczucia do 
osób płci odmienne j i potrzebna jest dopiero mechaniczna de
konspiracja, b y uczucia te zos tały skierowane we właściwe 

natur lne łożyska. 

Widz współczesny skr z wte się może na n iejedne „nie
prawdopodobieństwo" t(:! j komedii . Razić go może zbyt da
leko posunięta ig r aszka z podobieństwem bliżniaczego rodzefi
stwa, beztr?ski i fanta~ tycme poprowadzenie całej akcji. Ale 
w m orn n c1e, gdy b dzie chciał ać upust tym zastrzeżeniom 
i dąsom , _ geniusz Szekspi r a spla ta mu n iespodziewanego figla. 
-V~sz!'s tkie _ błazeń.s~wa i nieprawdopodobieństwa nikną, gdy 
uswiadomimy sobie . z "aka rea listyczną pasją ukazuje nam 
Szekspir człowieka, jak prawdzi rie i ost ro zarysowuje każdą 
postać, kreśląc j _ kilkoma zasadniczymi, grubymi rysami. 
Każda z osób tej fantas ty czne j kom edii jes t człowiekiem z krwi 
i kości , człowiekiem w swy ch zasadniczych rysach prawdzi
wym b z zastrzeżeń. Spostrzeżemy to, jeśli odważymy się 
zgodni z intencj'ami Szek ·pira u<imiechać się ironicznie przy 
tyradach miłosnych Ksi c; cia i żałobnych lamen tach Olivii, j eś li 
1nzywiąc się na intrygę miłosną splecion na kanwie bliźnia
czego podobieństwa dostrzeż m y różnice , jakie zachodzą po-
między charakterystyką V10li i Sebastiana, jeśli uświadomimy 
sobie całe bog ct w o ty pów, k tó rym przewodzi Sir Czkaw ka, 
jeśli u jdzie naszej uwag· ostry (j akże piekielnie ostr y) rysunek 
postaci Malvolia. 

W tym eh a leży taj emnica nieśmiertelności geni uszu 
Szekspira: rów n· e b~ ro i n i u błaganie dostrzegał tragizm 
i śmi eszność cz łowieka, j go w i > [kość i małość. Nie dając się 
uwieść pozorom pisa pr a'Y rclę o człowieku i życiu. 



Zamiast encyklopedii 
Wiliam Shakespeare (S1.ekspir) żył w latach 1564-1616. Z zawodu 

był aktorem. Od przeszło trzystu lal żaden pisarz świata nie zagroził 
jego tytułowi najwięk:izego dramaturga czasów nowożytnych. Jego 
twórczość rozpoczyna się około r. 1594 i obejmuje prócz sonetów, sta
nowiących arcydzieło poezj; lirycznej , dramaty, t ragedie historyczne, 
komedie i fa rsy. Z komed ii i fars najważniejsze : „Komedia omyłek" , 
„Dwaj panowie z Werony", „Strn.cone zachody miłosne" , ,.Sen nocy 
letniej", „Kupiec wenecki", „\Viele hałasu o nic", „Jak wam się po
doba", „Wieczór Trzech Kr0) Ji" (Twelth Night), „Poskromienie złośnicy", 
„Wesołe kumoszki z Windsoru" i „Burza". Dramaty i tragedie : „Rom~o 
i Julia", „Hamlet" , „Otello", „Mak bet "', „Król L ear", ,Antoniusz i Kleo
patra'\ .. Coriolan' oraz osnute na tle dziejów Anglii kroniki histo
ryczne. 

Grób Szekspira znajduje i>ię w rodzinnym mieście Stratfm:d 
(w środkowej Anglii) , któr~ od kilkudziesięciu lat stanowi najwyższe 
ognisko sta łego kultu jego twórczości. 

„Strzały na ulicy Długiej" 
Najbliższą premierą teatru bielc;ko-cieszyńskiego będzie świetna 

sztuka współczesnej pisarki polsidej Anny świrczyńskiej pt. „Strzały 
na ulicy Długiej". Sztuka ta ze scen polskich przeszła już do teatrów za
granicznych. Ostatnio 5rana b:vła z w ielkim powodzeniem w Pradze. 

OLEACZEK: 
Farby, lakiery, mydła, szczotki, pędzle. pasty, artyk. toaletowe Itp. 

B I A Ł A, ul. 11 LISTOPADA 21 - TELEFON 15-87_ 

SZLIFIERNIA SZKUl PORCELANA 
S Z K Ł O 
FAJANSE 

Ignacy Koziołek 
Biała, ul. Zjednoczenia 26 

LOBOŹ 
WukJnuje zdj<:cle 

nrtvstuczne, te-:- hnt-

BIELSKO, 
Al. SUI.KO WSKIEGO 1 

Tel. 10·56 

I 

Tel. 2B-90 

Du ży w yb ó r 

kwieciastvch iedwa b i 

na s ezo n letni 

poleca fi rma : . 
Bro n isława Zydkowa 
11111111\1111 111111111 111111111111111111111\lll ll llllllllllll\llllllllllllll\111 

El I A LA 
ul. 11-go Listopad a 22 telefon 23-48 

Feliks Krassow:>ki: dekoracja do „Poskromienia złośnicy" 
Szekspira (Państw. TP.atr Polski w Bielsku i Cieszyr.ie, sezon 
i946/47), odzn3czona nagrodą na konkursie szekspirowskim. 

Feliks Kra~;sowski: dekoracja do sztuki Crommenlyncka 
„Maski'" (T~atr Nowy w Pozn aniu, sezon 1927/28). 



l'!:liks Krassowski : projekt d ek oracji do IV. cz. „Dziadów" 
Mkklew icza („Scena narastająca") . 

F eliks K rassowsk i: dek oracja do „Mieszczanina szlachcicem" 
Moliera (Państw0wy Tef.Itr Polsk i w Bielsku i Cieszynie, 

sezon 1948/49) . 


