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R. BRANDSTAETTER I SZPADA I KIJ 

(Głos o dramacie poetyckim) *) 

Arystoteles wiedział, jaka zachodzi rozmca między poetą a hi
storykiem. Znał pojęcie fikcji artystycznej. Według Arystotelesa 
historyk „opowiada o tym, co się rzeczywiście stało", a poeta 
„co się mogło było stać". „Jeżeli poetę spotyka zarzut - pisze 
Arystoteles w Poetyce - że przedstawił rzecz niezgodną z prawdą, 
należy na to odpowiedzieć: może przedstawił jak potrzeba, jak 
to powiedział i Sofokles: „ja przedstawiam ludzi, jakimi być po
winni". W tych słowach zamknął Arystoteles istotę dramatu 
poetyckiego i określił jego granicę, możliwości i kompetencję. 
Po z górą dwu tysiącach lat ani jednego &Iowa dodać ani ująć 
nie można z tej klasycznej definicji dramatu poetyckiego. 

•) Fragmenty artykułu zamieszczonego w Nr 7 „Teatru" z rb. 



Rzeczywistość w dramacie poetyckim można wyrazić tylko za po
mocą umowności i metafory. Umowność i metafora są zasadni
czymi przesłankami realizmu poetyckiego. Metafora rozszyfro
wuje i definiuje rzeczywistość, a umowność rozkłada na proste 
elementy złożoną konstrukcję rzeczywistości. Przeciwstawieniem 
umowności jest - dosłowność, metafory - deklaracja. Meta
rora odkrywa - i to jest jej celem - ale nie udowadnia. Kto 
umowność zastępuje w sztuce dosłownością, zmienia realizm 
w naturalizm. Kto zastępuje metaforę deklaracją, zamienia utwór 
dramatyczny w odezwę. 

Umowność i metafora są realistycznymi elementami, ponieważ 
wprowadzają w ruch wyobraźnię widza. To wszystko, co jest 
w utworze dramatycznym i w teatrze bez reszty dopowiedziane, 
co jest kropką nad i - jest antyrealistyczne, bo unieruchamia 
nasz aparat wyobraźni. A tam, gdzie wyobraźnia zostaje spara
liżowana i przestaje działać, zaczyna się imperium mieszczańskiej 
ospałości, mieszczańskiej nudy czyli naturalistycznej szmiry. 
'.'Jie wiedzą o tym ci krytycy, którzy zapomnieli o .istnieniu Ary
stotelesa, a pojęcie realizmu zwykli zacieśniać do sprawozdawczej 
ścisłości buchaltera, prowadzącego księgi rachunkowe. ( ... ) 

.Ajschylos, Eurypides i Sofokles - każdy z nich inaczej kształ
tował mity, zmieniał ich perypetię i charakterystykę występujących 
w nich postaci, narzucając staremu mitowi własne widzenie poe
tyckie. Dla dramatopisarza każdy fakt historyczny jest tworzy
wem wywołanym z dalekiej przeszłości, któremu nadaje rysy 
własnej koncepcji i własnego widzenia poetyckiego. W tym zna
czeniu nie istnieją dramaty historyczne. Istnieją tylko dramaty 
na tle historycznym, na którym każda postać bohatera rysuje się na 
podobieństwo wizji artystycznej pisarza. Tzw. ścisłość historyczna 
niewielkie ma tutaj znaczenie. Akcja historycznej Alpuhary działa 
się prawie równo sto lat po epoce, w której toczy si,ę akcja Konrada 
Wallenroda. Ordon nie zginął na praskiej reducie, jak to przed
stawia Mickiewicz. Dziewica Orleańska nie zginęła na polu 
bitwy, jak to przedstawia Schiller w swoim dramacie. Kaidy dra-

matopisarz z faktu historycznego tworzy swój własny mit i ma 
prawo łączyć z nim te wszystkie wyobrażenia, które narzucają 
mu się siłą swej nieodpartej sugestii artystycznej. Dramat poe
tycki jest poetycką kondensacją rzeczywistości, a nie kopią rze
czywistości. Bohater historyczny w utworze dramatycznym nie 
jest takim, jakim był w rzeczywistości, ale jest taki, jaki powinien 
być w wyobraźni twórcy. Inna jest Dziewica Orleańska w dra
macie Szekspira, inna u Schillera, inna u Bernarda Shawa. Gdy 
zaczniemy się doszukiwać, która z nich jest historycznie najpraw
dziwsza, to dojdziemy do wniosku, że wszystkie trzy Joanny są 
najprawdziwsze, bo każda z nich na swoją modłę jest przeko-
nywająca, lub - że wszystkie trzy Joanny są najbardziej nie
prawdziwe, bo przecież to, co jest przekonywające artystycznie, 
nie musi być przekonywające historycznie. Ale jeżeli każda z tych 
koncepcji świ~tej Joanny posiada wartość niekłamanego auten· 
lyzmu, to dzieje się to nie dlatego, że każde z tych artystycznych 
opracowań daje nam pewną sumę autentycznych wypadków hi
storycznych, ale dlatego, że daje nam sumę autentycznej prawdy 
o życiu i wiedzy o człowieku. ( ... ) 

Dramatopisarz tworzy w ramach obowiązującej prawdy histo· 
rycznej własną fikcję artystyczną, wiąże ze sobą konflikty, koja
rzy ze sobą ludzi według zasad prawdopodobieństwa i logiki. 
obowiązującej w czasie i przestrzeni. W ten sposób z prawdy 
historycznej powstaje fikcja artystyczna, a ta, jeżeli jest przeko
nywająca - zamienia się w prawdę, która oddziaływa na widza, 
sugeruje go i narzuca mu swój sens i swoje widzenie spraw i ludzi. 

Rzeczywistość jest często pozbawiona logiki i pełna jest niekon
sekwencji. W każdym utworze literackim złudzenie rzeczywistości 
zawsze musi być logiczne i konsekwentne. Rzeczywistość życia 
ludzkiego nie posiada kompozycji artystycznej, twórczość arty
styczna musi być zawsze kompozycją. (.„) 

Uscenicznienie wypadku łiistorycznego, często w rzeczywistości 
rozwijającego się w zwolnionym tempie i rozbitego na paszcze· 



gólne fazy, polega przede wszystkim na usunięciu z niego tych 
wszystkich pośrednich ogniw, które może w historii odegrały 
ważną rolę, ale na scenie są czynnikiem hamującym akcję i kon·· 
flikt. Często również zdarza si~, że takie pośrednie wypadki musi 
dramatopisarz scalać w jeden fakt i ogniskować w jednym miej
scu, chociaż w rzeczywistości rozgrywały się one w kilku miej
scach, gdyż architektura dialogu i sceny ściśle określa sens pracy 
dramatopisarskiej i narzuca dramatopisarzowi prawa artystyczne, 
których przekroczyć mu nie wolno. 

„Jak pan rzeźbi?" - spytano raz Rodina. Rodin odpowiedział: 

„biorę marmur i udzerzeniem dłuta staram się odciosać to 
wszystko, co jest niepotrzebne". Podobnie pracuje dramatopi
sarz. Z tworzywa, jakim jest dla niego historia, tylko te momenty 
mają dla niego wartość i sens, które pogłębiają psychologiczną 
i ideologiczną sylwetę bohatera . Cała reszta materiału historyc~
nego, niewątpliwie ważna i cenna dla historyka, jest dla drama
topisarza tylko niepotrzebnym balastem. ( ... ) 

Gdyby historyczna wiedza Szekspira o Ryszardzie III była sto
kroć większa, nie wpłynęłaby ona na psychologiczne pogłębienie 
postaci angielskiego króla, gdyż dla Szekspira historia nie jest 
celem samym w sobie, ale jest tylko pretekstem do wyrażenia 
na przykładzie wybranej postaci dramatu człowieka. Albowiem 
dla prawdziwego dramatopisarza, podobnie jak dla każdego 

artysty, wszyslkie zjawiska historyczne, polityczne, społeczne, 

moralne, obyczajowe, niezależnie w jakiej epoce 'się dzieją -
czy w dalekiej przeszłości, czy w bliskiej mu teraźniejszości -
zawsze są pretekstem do wyrażenia tego, co pisarza boli, i tego, 
co go raduje, tego, czym żyje jego rzeczywistość i otoczenie, 
i tego, czym żyje on sam. Postać Mojżesza dla Michała Anioła, 
Madonny dla Rafael~, ·Monny Lisy dla Leonarda da Vinci, Anty
gony dla Sofoklesa, Bereniki dla Racine'a, dramat Marmaro
szów dla Wyspiańskiego - to są wszystko preteksty, za pomocą 
których twórca pragnie wypowiedzie~ swój stosunek do życia, 
do zagadnień etycznych, społecznych, politycznych itd. ( ... ) 

Przejmujemy z przeszłości to, co jest piękne i postępowe. 

Stary świat odchodzi bezpowrotnie w przeszłość. Takie jest prawo 
każdej rewolucji. Tak było od wieków i tak jest dzisiaj. Ale mu„ 
simy uświadomić sobie, że każda idea postępu przeżywa swój 
wielki dramat dziejowy, że przeżywa swoje trudności, depresje 
i wzloty, że z trudem tworzy ona treść i formę nowego życia, że 
miażdży swoim rozpędem starych ludzi i stare wartości, że tworzy 
nowych ludzi i nowe wartości, czyli, że w samej idei postępu 
rozgrywa się wielki dziejowy dramat mas i osobisty człowieka. 
Pisarz nie może zamykać oczu na ten dramat. Konflikt w dra
macie rozpoczyna się wówczas, gdy walczą ze sobą dwie prze· 
ciwstawne sobie prawdy, za które ludzie umierają. Jeżeli jedna 
z tych prawd tak jest przez <lramatopisarza ukształtowana, że 

z góry wiemy, iż jest ona kłamstwem, konflikt w dramacie za
pada się jak zmurszały most. Jeżeli jednemu ze swoich bohaterów 
autor daje do ręki damasceńską szpadę, nie może jego przeciw
nikowi wetknąć w dłoń miotły lub kija. Szansa prawdy musi być 
równa. Takie jest organiczne prawo utworu dramatycznego od 
czasu Ajschylosa. Zmieniając to prawo, uśmiercamy dramat jako 
rodzaj literacki. W dramacie zwycięstwo idei postępu nie polega 
na tym, że pan Zet okazuje się agentem amerykańskiego wy
wiadu i wędruje do więzienia, ale na treści poetyckiej metafory, 
która zmusza nas do przyznania, że prawda jest ze światem ludzi 
walczących w im.ię postępu o lepszy sens życia. Z prawd dwóch 
zwalczających się przeciwników powstaje wypadkowa, owa trze
cia prawda, która każe nam głęboko wierzyć w zwycięstwo idei 
sprawiedliwości naq ideą wsteczną. W ten sposób zagadnienie 
prawdziwego człowieka w postępowej sztuce wysuwa się na plan 
pierwszy. Ludźmi z krwi i ciała muszą być ci, co odchodzą, i ci, 
co idą. Prawo do swojego dramatu mają ci, co przegrali, i ci, 

co odnieśli zwycięstwo. ( .. . ) 

Polski dramat wyrósł z antycznej kantaty, z Odrawy posłów 

greckich i był zawsze na całej przestrzeni swoich dziejów - oa 
Kochanowskiego do Szaniawskiego - teatrem realizmu poetyc-



kiego. Językiem tego realizmu poetyckiego pisane były wszystkie 
nasze arcydzieła i sztuki rewolucyjne. I Dziady, i Kordian, i Nie
boska komedia, i Wesele, i Róża, i Przepióreczka. Wydaje mi się, 
że poprzez realizm poetycki, tę najbardziej specyficzną formę 

dramatu polskiego, pisarz polski zdoła w pełni wypowiedzieć 

ducha wielkich przemian rewolucyjnych i sens wielkiej przebu
dowy. 

TO JEST TEATR POETYCKI 

Już od pierwszych chwil obcowania z Dramatem księżycowym 

zdajemy sobie sprawę, że Roman Brandstaetter napisał 

swoją sztukę po to, by powiedzieć w niej pewne prawdy 
cgólnołudzkie. Toteż opatrywanie spektaklu jakimś drukowanym 
komentarzem historycznym jest chyba zbyteczne. Sam autor 
umieścił pod spisem osób następującą uwagę: Rzecz dzieje się 

w roku 1848 we wsi Monte Rosso pod Neapolem, podczas walk po
wstańców włoskich z wojskami. Ferdynanda li, króla Neapolu 
, obojga Sycylii. Otóż obszerność przytoczonej informacji trochę 
zaskakuje tego, kto poznał lapidarny język Brandstaettera. Można 

odnieść wrażenie ,że pisarz mówi tu czytelnikowi: „Tyle musisz 
wiedzieć, aby twoja wyobraźnia podążyła za moją, odtwarzając 
kształt artystyczny, jaki nadałem moim myślom". Wydaje się, 

że notatka odnosi się raczej do formy utworu niż do jego treści, 

które 54 ponadczasowe. 

Akcja sztuk Romana Brandstaettera obracała się dotąd zazwy
czaj w środowiskach nam obcych chronologicznie (Przemysław II, 
Król i aktor, Noce narodowe i in.), bądź też i geograficznie 
(Powrót syna marnotrawnego, Ludzie z martwej winnicy, Dra
mat księżycowy), jednakże obcości treściowej w tych utworach 
nie było. Aktualność dramatów Brandstaettera wynika z jego 
postawy wobec materiału historycznego, - którą sam najlepiej 
charakteryzuje w przedrukowanym wyżej fragmentarycznie arty
kule Szpada i kij, poświęconym problemowi teatru poetyckiego. 
Dramaty autora wzniosłej sztuki o Rembrandtcie mają dobrą 
podbudowę w gruntownej wiedzy, ale erudycja, ułatwiająca 

pisarzowi swobodę ruchu na obszarze obranej epoki, nigdy nie 
splyca obrazów poetyckich dzieła Brandstaettera. W procesie 
realizacji własnego widzenia nie troszczy się Brandstaetter zbyt
nio o precyzję realiów historycznych, dążąc natomiast do wypo
wiedzenia głębszej prawdy o życiu, o człowieku. 



Tematy państwowe czy społeczne splatają się w utworach Ro
mana Brandstaettera ściśle z zagadnieniami moralnymi. Celuje 
on w ukazywaniu takich rozdroży sumienia, jak trudny wybór 
między dwiema ludzkimi racjami. Tego rodzaju konflikt prze
l'ywa np. w Ludziach z martwej winnicy Inez, ktÓfa musi wybrać 
między bojownikiem o słuszną sprawę a człowiekiem „nieżycio
wym", oddającym naraz swoje życie dla uratowania innych. Z nie
latwą kolizją moralną boryka się również chłop włoski Enrico 
w Dramacie księżycowym. Lecz pozostawmy samej widowni 
ocenę tej złożonej sytuacji psychicznej, nie stawiając kropki 
nad i wbrew intencjom autora, ostrzegającego, w artykule Szpada 
i i;ij, przed unieruchamianiem wyobraźni widza. 

W okresie, na który dziś pomstujemy, zbanalizowano w dużym 
stopniu słowo humanizm używając go nagminnie jako n a
m i as t ki do „usprawiedliwiania" klasyków. Ale nie można 
się obejść bez Lego słowa mówiąc o dziełach Brandstaettera, bo 
charakteryzuje ono istotę jego pisarstwa. Rządzącym tu prawem 
moralnym jest humanitarny stosunek do ludzkich rozterek, który 
przy zwycięstwie slusznej zasady eliminuje cechy bezwzględ
ności, spotykane u autorów o zacięciu doktrynerskim. 

Wracając jeszcze do roli historii w utworach Romana Brand
staettera warto zaznaczyć, że umiejscowienie akcji Dramatu księ
:1.ycowego w okresie Wiosny Ludów staje się doskonałym punktem 
wyjścia do ponadczasowego potraktowania wałki o pełnoupraw
nien.ie człowieka i narodu. 

z głęboką treścią utworów Brandstaettera idzie w parze ich 
zwięzły dialog, który ktoś traf nie określił jako aforystyczny. 
Szlachetnie p~osty język jest jednym z głównych czynników sta
nowiących o tym, że teatr lego pisarza jest teatrem poetyckim. 

Maria Bechczyc-Rudnicka 
• 

Z PRZEMÓWIENIA ADAMA MICKIEWICZA 
DO MŁODZIEŻY FLORENCKIEJ "') 

· ~ 

(Florencja, 21 kwietnia 1848) 

Pokuta nasza kończy się wreszcie: Wiochy budzą się, a z nimi 
Rzym. Przy tej świetnej jutrzence wszystko zapowiada dzień 
piękny. Mimo to bądźcie, Włosi, przygotowani na burzę. Naród 
f:ażdy, a wasz przede wszystkim, zwolna się podnosi i grozi 
wam jeszcze niejedno wstrząl;nienie. Starajcie się więc ciągłą 

jednością i ciągłym samozaparciem nagromadzić tyle sił i tyle 
zasług, by się uchronić przed ponownym upadkiem. 

nracia! Niech nie wydają się wam dziwnymi te rady, przesad
nymi moje obawy. Nawet gdyby mi je podyktowało tylko dobro 
waszej ojczyzny, powinni byście ich usłuchać; ale nie zapomi
najcie, że od waszego losu zależą losy innych narodów cier
piących. 

Czas mię nagli, a iyle miałbym wam do powiedzenia! Dzieci, 
jeszcze jedno słowo: Niech Italia powstanie wielka, z miłością 
ludów, które niegdyś gnębila! Biada jej, jeśli dawny egoizm 
i duma znowu się w niej obudzą. Stąd tylko mogą wam grozić 
klęski. 

Co do nas, Polaków, nasze przeznaczenie złączone będzie z wa
szym. Obyśmy zdołali być dla was równie użytecznymi sojusz
nikami, jak jesteśmy serdecznie oddanymi braćmi! I nasza go
clzina bliska. Obyśmy ją przyśpieszyli waszym wyzwoleniem! 

Do dzieia' więc, bracia, przyszłość do nas należy. Nie zapomi
najmy o przeszłości; a jeśli mamy ulec, to obyśmy pozostali dla 
potomności zachętą albo wiecznym wyrzutem! 

A jeśli czeka nas triumf, niechaj przyszłe błędy nie dopuszczą 
powrotu przeszłości! Bywajcie zdrowi! (Okrzyki: „NIECH ZYJE 
POLSKA! Niech żyją Włochy! Niech żyje Francja"). 

*) Z przekładu francuskiego. Wydanie jubileuszowe Dziel Adama Mickiewicza. 
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DYSK IJTIJ JEMY! 

S. I. WITKIEWICZ I O ARTYSTYCZNYM 
TEATRZE 

„Stanisław Ignacy Witkiewicz. znakomity malarz, autor drama 

tyczny i teoretyk, zmarł tragicznie j esienią ł939 roku. Pozostały 

po nim rę kopisy, z których jeden pl. „O artystycznym teatrze" 
został wydobyty z gruzów Warszawy. ( ... ) 

Sąd zimy . iż tezy Witki ewicza winny być przedyskutowane" ( ... ) "') . 

Obok teatrów „życiowych", jak je możnaby nazwać, mogłyby 
istnieć choćby w niektórych większych miastach, o bardziej zróż

nicowanej publiczności, teatry czysto artystyczne (tylko broń 

Boże nie tzw. „eksperymentalne" - bo to jest rzecz najgorsza), 
w których by ludzie mający dość życia jako takiego - złego 

czy dobrego - to obojętne - mogli przeżywać w wymiarach 
teatralnych to, co dają i inne „sztuki" w swych formalnych, a nie 
realistycznych odmianach - lu mówię słowo „sztuka" w cudzy
słowie, traktując je jako pojęcie zbyt szerokie i nieokreślone, 
w przeciwiel'!stwie do znaczenia, które ja mu nadałem w postaci 
Czystej Formy. Ostatecznie można by to potraktować jako kwe
stię terminologiczną i nazywać tamte realistyczne działy sztuką, 
a le, które ja jako sztukę z ogólnej sumy wytwórczości pendzlo· 
wo-nutowo-piórkowej wydzieliłem, Czystą Formą. Byłaby to 
kwestia umowy. Chodzi tylko o to, aby pod jednym pojęciem nie 
iigurowaly rzeczy posiadające wspólności nieistotne, a istotne 
różnice, aby nie robić np. klasyfikacji tego rodzaju, żeby do po
długowatych tzw. przedmiotów nie zaliczać scyzoryków, szczu
paków, lasek, smug meteorycznych, chudych wysokich panów 
i warkoczy, a do okrągłych: głów, planet, jabłek i kul bilardo
wych, bo z takim podziałem poznawczo nie daleko zajedziemy. 
Przecież mogą być nie tylko arcydzieła realizmu, ale i ostatnie 
knoty w Czystej Formie ·- nikt temu nie przeczy. Ale kryteria 
oceny w obu wypadkach są zupełnie różne. Są ludzie niemuzy-

•) „Listy z Teatru" nr 7, r. 1946. 

kalni, np. którzy wrażeń artystycznych doznają tylko od malar
stwa i architektury, na odwrót: mogą być tacy, którzy meta
fizyczne, w odróżnieniu od czysto-życiowych, wstrząsy mogą 

przeżyć tylko poprzez czysto muzycznie rozumianą muzykę. 

Zwracam uwagę na ten ostatni problem, bo całe tabuny ludzi 
należących do tzw. przeze mnie „klanu wyjącego psa" pojmują 
muzykę tylko jako środek przeżywania bebechowych wstrząsów 
ciała; niczym nie różnią się oni od wymienionego stworzenia 
przy wspomnianej funkcji. Tym jest wszystko jedno czy słyszą 
pijanego górala, grającego na harmonii, czy sonatę Szymano~
skiego. Chodzi o mniej lub więcej zorganizowany hałas, dz1a
lający czysto uczuciowo, w znaczeniu życiowym, Są osobniki 
mogące np. tylko wejść w wymiar Czystej Formy poprzez teatr -
twierdzę, że jest ich więcej, niż to nam się wydaje; tylko są oni 
zatłamszeni - dlaczego oni mają być tego pozbawieni, cierpiąć 
ciągły niedosyt lub wchłaniając nieodpowiedni pokarm duchowy. 
Tak jakby kogoś potrzebującego poważnej muzyki taszczono na 
dancing. Sam znałem takich, nie licząc mnie samego i wiem 
na pewno, że istnieją . Zaroiłyby się specjalną publicznością arty
stvczne teatry, gdyby powstały . W ogóle zróżnicowanie teatru 
u -nas jest konieczne, o ile nie ma on skisnąć do reszty we włas
nym sosie i mieć w stosunku do innych sztuk, umierających 

godnie na suchoty, koniec wielce niesławny, połączony z gniciem 
na żywo. 



„ 

KRONIKA TEATRU 

WYNIKI PRACY W CYFRACH 

Od 1.X.1955 r. do 30.VI.1956 odbyło się n11 scenie stałej Państwowego Teatru 

im. J. Osterwy 258 przedstawień, w terenie - 90. Ponadto - 27 imprez. 

W tym okresie obejrzało spektakle teatru 156.897 widzów. Frekwencja na 

imprezach wyniosła poza tym - 14.050 widzów. 

Poniższa tabelka jest wykazem frekwencji na poszczególnych sztukach 

w obliczeniu do 29.VII włącznie. 

Sztuka Liczba Liczba 

przedstawień widzów 

Mazepa 106 54.061 

Zatrzymać pociąg 32 13.238 

Igraszki z diabłem 47 25.594 

Kaprysy Marianny 69 27.949 

W assa Zeleznowa 41 14.832 

Klucz od przepaści 43 18.849 

Nauczyciel tańców 53 22.603 

Huzarzy 52 23.397 

Pasożyt 56 23.290 

,· 

.ALEKSANDER ALEKSY 

NAGRODY 

I-Jrezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie przeznaczyło w r. 1956 

20 OOO zł na nagrody dla twórców i działaczy kulturalnych Lubelszczyzny. 

Komisja Rozdziału Nagród Artystycznych PWRN przyznała na posiedzeniu 

w dniu 18 lipca 5 nagród po 4 tysiące zł w dziale literatury, plastyki, muzyki, 

teatru i dla działacza kulturalnego. Nagrodę w dziale teatru otrzymał artysta 

Państwowego Teatru im. J . Osterwy A I e ks a n de r A I e ks y - za wy

bitne kreacje aktorskie, a zwłaszcza w Poemacie pedagogicznym, Domu na 

Twardej, w Mazepie i Wassie Zeleznowej .. 

NAJBLIZSZE PREMIERY 

Juliusz Słowacki - Fantazy w reżyserii Jana Kreczmara, 

Artur Maria Swinarski - Ararat w reżyserii Jerzego Golińskiego. 



PROGRAM Nr 41 (5) 

C e n a 1 zł 50 gr 

Premiera 28. VII. 56 r. 

A-7-600. z-. '791i. 23.7.-27.7.,6. 2000 azt. A5 PrM 



KIEROWNIK TECHNICZNY: 

Marian Gębala 

KIER. PRAC. KRAWIECKIEJ: 

Aniela Michońska 

KIEROWNIK SCENY: 

Edward Klimek 

PERUil(I: 

Marian Marzycki 

SWIATŁO: 

Bolesław Dziuba 

:<!ER. PRAC. MALARSKIEJ : 

Stefan Kulczycki 

.\\uDELATOR: 

F:ugeniusz Pol 

HEKWIZYTY: 

Stefan Zebrowski 

rRZEDSTAWIENIE PROWADZI: 

Stanisław Marecki 

SUFLER: · 

/\'efa Zdzieszytiska 

RED,\KTOR PROGRAMU: 

Maria Bechczyc-Rudnicka 

ILUSTRACJE: 

Teresa Targońska 

PROJEKT OKŁADKI : 

Eugeniusz Pol 

ROMAN BRANDSTAETTER 

DRAMAT 
KSIĘŻYCOWY 

Sztuka w 2 aktach 

REZYSERIA: 

Aleksander Aleksy 

SCENOGRAFIA: 

Teresa Targońska 

MUFKA: 

Ryszard S chreiter 

\SYSTENT REZYSERA: 

Stanislaw Marecki 

KIEROWNIK LITERACKI: 

Maria Bechczyc-Rudnicka 

DYREKTOR TEATRU: 

Zdzisław Lorenowicz 



-

ROMAN BRANDSTAETTER 

DRAMAT KSIĘŻYCOWY 

OSOBY: 

Enrico 
chłop 

Lucia 
jego żona 

Maria 
jej siostra 

Teresa 
stara służąca 

Antonio 
wójt wsi Monte Rosso 

Spiskowiec pierwszy 

Spiskowiec drugi 

AKTORZY: 

Piotr Kurowski 

Maria Górecka 

Maria Drzewiecka 

Halina Łuszczewska 

Stanisław Michalik 

Aleksander Aleksy 

Stanisław Marecki 

Rzecz dzieje się w roku ł848 we wsi .J.fonte Rosso pod Neapolem, podczas 
walk powsta11ców włoskich z wojskami Ferdynanda IT, króla Neapolu 

i obojga Sycylii. 


