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Gdy ze snu miasto me wyrwane 
Z piersi już dobyć tchu nie może, 

Kiedy się budzi uwiązane 
Na bezlitosnych praw powrozie, 
Na zbrodnię serce odpowiada: 
Wam nie pomoże nawet zdrada! 
Już dziś jutrzejszy blask się jarzy ! 
Ludu nie zwabi się jak dziecka, 
Nie zejdzie z drogi, choć zdradziecka 
Ręka przest&wi drogowskazy. 

Prawdo, ty umiesz opór każdy 
Porazić słów twych piorunami . 
Przemoc nie zdławi cię, nie zmiażdży, 

Bo kneble można rwać zębami, 

Król ci do Luwru może drogę 
Zagrodzić, może on twój ogień 

Zgasić rękami swych pajaców. 
Lecz d loń się sparzy nieostrożna, 

Lecz zamknąć twoich ust nie można, 

Jak się zamyka drzwi pałacu. 

Czyż więc dziedzictwo ojców naszych 
I to, co zdobyliśmy sami, 
Mamy im oddać, by znów straszył 

Upiór ten sam co przed wiekami? 
Czyż prawa, tytuł naszej chwał y, 

Mialyby paść jak gmach n ie trw aly:' 
Czy niepodleglej już ludzkości 

Kat znóu· założyć ma kajdany? 
Czyżby więc mia ł być zmarnowany 
Czterdziestoletni trud wolności? 

To dla nich miecz nasz blaskiem sławy 
Oświecił kraje i krainy? 
A więc to tylko dla zabawy 
Spadały głowy z gi}otyny? 



To dla tej zgrai nędznych katów 
Ojcowie nasi dali światu 
Wzór godny cnót starożytności? 

Dla nich się miasta wyludnily 
I pola, co się zieleniły, 

Pokryła biel czlowiecze3 ko.k i? 

Głupcy, wam mrzonka świat przesłania, 

Oślepia oczy, bo nie widzą. 
Ze. za waszego panowania 
Chmurami pokrył się horyzont. 
Nie widzą, głupcy zaślepieni , 

Ze naokoło świat się zmien il, 
Ze luna bije spoza chmury, 
Że dal rozcina błyskawica 
I że ludowa groźna lwica 
Coraz to patrzy na pazury. 

Wiktor Hugo 

przeł. Zbigniew Bieńkowski 

(Z wiersza •Do młodej Francj i • , napisanego po rewo
lucjt lipcowej 1830 r.). 

Wiktor Hugo w r. 1830 (akwaforta) 



Wiktor Hugo 

PRZEDMOWA DO „RUY BLA ~A" 

Trzy rodzaje widzów składają się na to, co zwykliśmy 
nazywać publicznością: po pierwsze kobiety, po drugie 
intelektualiści, po trzecie właściwy tłum. Tłum doma
ga się od utworu dramatycznego niemal wyłącznie 

akcji; kobiety pragną przede wszystkim namiętności; 

intelektualiści szukają głównie charakterów. Jeżeli 

uważnie zbadać te trzy grupy widzów, oto co się spo
strzega: tłum jest tak rozmiłowany w akcji, że nieraz 
lekce sobie waży charaktery i namiętności; kobiety, 
które zresztą akcja interesuje, są tak pochłonięte roz
wojem namiętności, iż niewiele się przejmują rysun
kiem charakterów; intelektualiści zaś tak są radzi oglą
dać charaktery, to jest życie ludzi na scenie, że choć 

zresztą chętnie witają namiętność jako naturalny wtręt 
w utworze dramatycznym, akcja im nieomal przeszka
dza. Pochodzi to stąd, że tłum żąda od teatru nade 
wszystko wrażeń; kobieta - wzruszeń; intelektuali
sta - myśli. Wszyscy pragną rozkoszy; tłum - dla 
oczu; kobieta - dla serca ; intelektualista - dla umy
słu. W związku z tym z naszej sceny przemawiają trzy 
wyraźnie odrębne typy utworów: jeden pospolity i pod
rzędny, dwa pozostałe - znakomite i wyższe, lecz 
z których każdy jednej tylko potrzebie czyni zadość -
melodramat dla tłumu , dla kobiet tragedia będąca ana
lizą namiętności, dla intelektualistów komedia, która 
przedstawia ludzką naturę. 

Zaznaczamy mimochodem, że 

bynajmniej do .rygorystycznej 
nie pretendujemy tu 
ścisłości - 1 prosimy 

czytelnika, aby sam do naszych rozważań wprowadził 

zastrzeżenia, jakie mogą mu się nasuwać . W uogólnie
niach zawsze jest miejsce dla wyjątków; wiemy dob
rze, że tłum - to rzecz wielka. w której znajdziesz 
wszystko: poczucie piękna obok upodobania do mier
noty, umiłowanie ideału za równ o jak żądzę pospolito
ści; wiemy także , iż każdy pełnowartościowy intelektu-

alista musi w subtelnych drgnieniach serca być kobie
tą; i jest to dla nas jasne, że siłą owego tajemniczego 
prawa, co kojarzy z sobą płci, tak przez umysł, jak przez 
ciało - nieraz w niewieście żyje myśliciel. Co rzekłszy, 
i raz jeszcze prosząc czyte lnika, by tego, co chcemy po
wiedzieć, nie interpretował zbyt bezwzględnie, podejmu
jemy nasze rozumowanie. 

Dla każdego , kto spojrzy poważnie na wspomniane tu 
trzy kategorie w idzów, jest oczywiste, że wszyscy mają 
rację. Kobiety słusznie pragną wzruszeń, intelektualiści 

- nauki, tłum - zabawy. Z tej oczywistości wyprowa
dzamy prawo dramatu. Istotnie poza tą ogniową 

przegrodą zwaną rampą teatralną, a oddzielającą świat 

rzeczywisty· od świata idealnego - w złożonych wa
runkach sztuki i natury tworzyć i ożywiać charaktery, 
to jest, powtórzmy, ludzi; w tych ludzi, w te charakte
ry tchnąć namiętności , które jednych rozwijają, innych. 
odmieniają, i wreszcie ze zderzenia owych charakterów 
i namiętności wielkimi prawami Opatrzności wydobY.ć 

życie ludzkie, to znaczy wielkie, drobne, bolesne, śmie
szne, straszliwe wyda rzenia , które zawierają dla serca 
ową rozkosz nazywaną ciekawością, a dla umysłu ową 
naukę nazywaną morałem - oto cel dramatu. Jak wi
dzimy, dramat spokrewniony jest z tragedią obrazem 
namiętności, z komedią zaś - obrazem charakterów. 
Dramat - to trzeci wielki rodzaj, ogarniający i zapład
niający dwa pierwsze. Corneille i Moliere istnieliby nie
zależnie jeden od drugiego, gdyby nie było pomiędzy 

nimi Szekspira podającego pierwszemu lewą, drugiemu 
prawą rękę. W ten sposób dwie przeciwne elektryczno
ści: komedii i tragedii stykają się, a powstała stąd 

iskra - to dramat. 
Wyjaśniając wedle swego rozumienia i tak, jak to 

już nieraz wskazywał, zasadę, prawa i cel dramatu, au
tor bynajmniej nie zamyka oczu na szczupłość wła

snych sił i ograniczoność swego umysłu. Określa tu
taj - nie należy tego opacznie pojmować nie to, 
czego dokonał, lecz to, czego dokonać chciał. Wskazu
jąc, co było dla niego punktem wyjścia. Nic ponadto. 

Mamy napisać we wstępie do tej sztuki zaledwie kil
ka zdań i brak nam miejsca na konieczne wywody. 
Niechaj więc nam będzie wolno, opuszczając pośrednie 

ogniwa - od zarysowanych tu pojęć ogólnych, które, 
naszym zdaniem, przy utrzymaniu zresztą wszelkich 
idealnych warunków, rządzą całą twórczością arty-
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styczną -:--- przejść do kilku konkretnych idei, jakie dra
mat ten, Ruy Blas, może wzbudzić w naszych umy
słach. 

Po pierwsze - aby poruszyć jedną tylko stronę za
gadnienia - jaki jest z punktu widzenia filozofii dzie
jów sens tego dramatu? Wytłumaczymy to. 

W momencie gdy ma runąć jakaś monarchia, można 
zaobserwować szereg zjawisk. Przede wszystkim zaczy
na się rozprzęgać klasa szlachecka, przy czym odbywa 
się to w taki sposób: 

Królestwo chwieje się, dynastia wygasa, praworząd

ność wali się w gruzy; góra społeczeństwa wyiradza 
i degeneruje się; u wszystkich odczuwa się śmiertelne 

osłabienie tak zewnętrzne, jak wewnętrzne; wielkie in
stytucje państwowe runęły, tylko drobne trwają -
smętne to widowisko; nie ma już policji ani armii, ani 
finansów, każdy zdaje sobie sprawę , że zbliża się ko
niec. Stąd we wszystkich umysłach żal po dniu wczo
rajszym, lęk przed jutrem, nieufność wobec każdego, 

zniechęcenie do wszystkiego, głęboki niesmak. A że nie
moc państwa lęgnie się w jego głowie, arystokracja, 
która jej dosięga, pierwsza pada ofiarą. Co się z nią 
wówczas dzieje? Część szlachty - najmniej uczciwa -
i najbardziej wyrachowana - pozostaje przy dworze. 
Wszystko ma się zapaść, czas nagli, trzeba się spieszyć, 

trzeba się bogacić, tuczyć się i korzystać z okoliczności. 
Wszyscy myślą już tylko o sobie. Każdy - bez litości 

nad krajem - wykrawa sobie osobistą dolę z wielkiej 
niedoli powszechnej. Jest dworakiem, ministrem - pil
no mu do szczęścia i potęgi. Jest sprytny, demoralizuje 
się i dobija celu. Ordery państwowe , godności , posady, 
pieniądze - zgarnia się wszystko, sięga się po v;szyst
ko, wszystko rabuje, każdy żyje już tylko ambicją 

i chciwoscią . Tajne zaburzenia mogące być wynikiem 
ułomności człowieczej skrywa pod zewnętrzną powagą. 

A że pierwszym warunkiem tego życia oddanego próż

nościom i rozkoszom pychy jest przekreślenie wszelkich 
uczuć przyrodzonych - człowiek staje się okrutny. 
Kiedy wybije godzina niełaski, w duszy strąconego 

dworaka rozwija się coś potwornego i człowiek prze
mienia się w demona. 

Rozpaczliwy stan państwa zwraca drugą połowę 

szlachty - · tę zacniejszego charakteru i zacniejszego 
rodu - na inną drogę. Ci wycofują się, wracają do 
swych pałaców, rezydencji •. majątków. Brzydzą się Inte-
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resami, nic nie m9gą poradzić, koniec świata się zbliża; 

cóż tu począć i na co zda się smutek? Trzeba się oszo
łomić, zamknąć oczy, żyć, pić, kochać, używać. Któż 

wie, czy. się ma jeszcze przed sobą rok choćby? To so
bie rzekłszy - czy nawet tylko pomyślawszy - arysto
krata wciela to zaraz w czyn, zwiększa dziesięciokrot

nie poczet swej służby, kupuje konie, obdarowuje ko
biety, urządza uczty, orgie, rozrzuca pieniądze, rozdaje, 
sprzedaje, kupuje, zaciąga długi na hipotekę, oddaje się 
w szpony lichwiarzy - i wszystkimi sposobami trwoni 
swój majątek. Pewnego pięknego poranka uderza we11 
nieszczęście. Oto, chociaż państwo ku ruinie szybkim 
zmierzało krokiem, on zrujno•vał się pierwszy. Wszyst
ko skończone, wszystko spłonęło. Z całej tej wspaniałej, 

płomiennej egzystencji nie pozostało nic, nawet dym po 
niej się rozwial. Tylko popiół, nic więcej. Zapom
niany i opuszczony przez wszystkich - z wyjątkiem 
wierzycieli - zubożafy szlachcic staje się, ot, czym się 

da: po trosze awanturnikiem, po trosze zawadiaką, ipo 
trosze cyganem. Pogrąża się i znika w tłumie - w ol
brzymiej czarnej masie bez blasku, którą dotychczas 
ledwo dostrzegał pod stopami. Zanurza się, chroni się 

w niej . Nie ma już złota, ale zostaje mu słońce, bogac
two tych, którzy nic nie mają. Niegdyś zajmował szczy
ty społeczne, teraz zamieszkał w dole i godzi się z tym; 
kpi sobie z ambitnego krewniaka, który jest bogaty 
i możny; staje się filozofem i porównuje złodziejów do 
dworaków. Przy tym jest dobry, dzielny, szlachetny 

i rozumny; mieszanina poety, włóczęgi i księcia; śmie

je się ze wszystkiego; jak niegdyś swoją służbę, dzisiaj 
napuszcza kompanów, by sprawili lanie patrolowi noc
nemu - lecz sam nie przykłada ręki ; w obejściu ko
jarzy z niejakim wdzięk iem arogancję markiza z bez
czelnością włóczęgi ; zbrukan y na· zewnątrz wew
nątrz czysty; a z jego wielkopaństwa pozostały mu je
dynie: honor, którego strzeże, nazwisko, które zataja, 
i szpada , którą pobrzękuje. 

Jeżeli ten pod,vójny obraz, jaki naszkicowaliśmy, 

w pewnym momencie występuje w historii wszystkich 
monarchii, to szczególnie wyraźnie jawi się on w Hisz
panii pod koniec XVII wieku. Tak tedy, gdyby autorowi, 
czego bynajmniej nie utrzymuje, udalo się wyrazić w ni 
niejszym dramacie tę cząs_tkę jego myśM, pierwszą połowę 
nowoczesnej arystokracji wcieliłby don Salluste, drugą -
don Cezar. Jest to, ma się rozumieć , para kuzynów. 



Benjamin : Wiktor Hugo i jego wielbiciele (litografia) 

Tu, jak wszędzie, kreśląc obraz arystokracji kastyl
skiej około roku 1695, zastrzegamy sobie, oczywiście, 

nieliczne a szacowne wyjątki. Idźmy dalej. 
Przyglądając się wciąż tej monarchii i tej epoce, po

niżej arystokracji, podzielonej w ten sposób i poniekąd 
uosobionej w dwu wymienionych postaciach, widzimy 
poruszającą się w mroku jakąś rzecz wielką, ciemną 

i nieznaną. To lud. Lud, który posiada przyszłość, a nie 
posiada teraźniejszości; lud - sierocy, ubogi, rozumny 
i silny; umieszczony bardzo nisko, a mierzący bardzo 
wysoko; noszący na grzbiecie piętno niewolnictwa, a w 
sercu przeczucia geniuszu; lud - sluga wielkich panów, 
a rozmiłowany, w.fród swej nędzy i poniżenia, w jedynej 
postaci, która w tym rozpadłym w gruzy społeczeństwie 
przedstawia dla niego w boskiej aureoli władzę, miło

sierdzie i żywotność. Ludem bylby Ruy Bias. 
I oto nad tymi trzerna ludźmi, którzy w takim ujęciu 

ożywiliby w oczach widza trzy sprawy, a w tych trzech 
sprawach całą monarchię hiszpańską w XVII wieku, 
ponad tymi trzema ludźmi - istota czysta i promienna, 
kobieta, królowa. Nieszczęśliwa jako żona, bo jak gdyby 
nie miała męża; nieszczęśliwa jako królowa, bo jak gdy
by nie miała króla; nachyla się ku tym, co są niżej od 
niej - przez królewską litość, a może także instynktem 
kobiety - i patrzy w dół, podczas gdy Ruy Bias, lud, 
patrzy w górę. 

W oczach, autora, bez względu na to, co figury drugo
planowe mogą wnieść w prawdę całości, te cztery pos
taci tak zestawione stanowiłyby główne punkty węzłowe, 
jakie oczom filozofa-historyka ukazywała monarchia 
hiszpańska przed stu czterdziestu laty. Do tych czterech 
osób można by dodać piątą: króla Karola II. Ale w hi
storii tak jak w dramacie, Karol II Hiszpańslci to nie 
postać, to tylko cień. 

A teraz śpieszymy oświadczyć, że to, cośmy tu ,powie
dzieli 111ie jest analizą dramatu Ruy Blas. Jest to po 
prostu jeden z jego aspektów. To wrażenie, jakie · mógłby 
wywrzeć ten dramat, gdyby go warto było przestudio
wać, w umyśle poważnym i sumiennym, który by go 
zbadał np. z punktu widzenia filozofii dziejów. 

Wszelako, jakkolwiek ubożuchny, utwór ten - jak 
wszystkie sprawy tego świata - posiada wiele innych 
aspektów i może być rozpatrywany z wielu różnych 

punktów widzenia. Idea, podobnie jak góra, może mieć 
kilka zarysów. To zależy od miejsca, z którego się pa-



Benjamin: Wiktor Hugo (karykatura z dztennika 
»Charivari«) 

trzy. Niech nam będzie wolno - gwoli większej jasności 
naszego rozumowania - wystąpić z niewspółmiernie 

ambitnym porównaniem: Mont-Blanc oglądany z Croix
de-Flecheres nie jest podobny do Mont-Blanc ogląda

nego z Sallenches. A przecie - to wciąż Mont-Blanc. 
Podobnie - z wielkiej wysokości spadając bardzo nis

ko - ten dramat, którego wyłożyliśmy sens historycz
ny, przedstawiałby zgoła odmienne oblicze, gdyby zos
tał potraktowany z punktu widzenia jeszcze znacznie 
wyższego, z punktu widzenia czysto ludzkiego. Wów
czas don Salluste okazałby się wcieleniem egoizmu, usta
wicz.nej zapobiegliwości; don Cezar, jego przeciwieństwo, 
uosabiałby bezinteresowność i beztro.:;kę; w Ruy Blasie 
ujrzanoby geniusz i namiętność dławione przez społe

czeństwo i wzbijające się tym wyżej, im gwałtowniejszy 
jest ucisk; królowa wreszcie - byłaby cnotą trawioną 

przez nudę. 

Ze stanowiska wyłącznie literackiego aspekt owej idei 
nazwanej imieniem Ruy Blasa jeszcze by się zmienił. 

Można by tam dojrzeć personifikację i skrót trzech 
głównych rodzajów sztuki: don Salluste byłby drama
tem, don Cezar - komedią, Ruy Blas - tragedią. Dra
mat zawiązuje akcję, komedia ją gmatwa, tragedia -
przecina. 

Wszystkie te aspekty są słuszne, ale żaden z nich nie 
jest pełny. Prawda absolutna zawiera się dopiero w ca
łości utworu. Niechaj każdy tam znajdzie to, czego szu
ka, a poeta - który zresztą nie śmie do tego preten
dować - osiągnie swój cel. Treść filozoficzna Ru.11 ma

sa - to lud rwący się do wyższych regionów, treść 

ludzka - to lokaj zakochany w królowej. Tłum, co wie
czór cisnący się na przedstawienia tej sztuki - jako że 

we Francji nigdy nie zabrakło powszechnego zaintere
sowania dla wysiłków ducha, jakichkolwiek zresztą -
tłum widzi w Ruy Blasie jedynie ten ostatni wątek, wą
tek dramatyczny, lokaja; ma słuszność. 

Jeżeli autor tej sztuki szczególny nacisk położył na 
wykładnię historyczną Ruy masa - to dlatego, że w je
go zamyśle sensem history=ym - i co prawda wy
łącznie sensem historycznym - Ruy Blas łączy się 

z Hernanim. W jednym i w dTugim utworze wielka spra
wa arystokracji występuje obok wielkiej sprawy mo
narchii. Tylko w Hernanim, wobec tego, że nie powstała 
tam jeszcze monarchia absolutna, arystokracja walczy 
przeciw królowi - tu durną, tam szpadą, na wpół feu-



Honore Daumier: Melodramat 

dalna, na wpół zbuntowana. W roku 1519 wielki pan 
żyje z dala od dworu, w górach - po bandycku jak 
Hernani albo patriarchalnie jak Ruy Gomez. W dwieście 
lat później sytuacja jest odwrócona. Lennicy stali się 

dworzanami. I jeżeli czasem wielki pan odczuwa po
trzebę zatajenia swego nazwiska - to nie po to, by 
wymknąć się królowi, lecz wierzycielom. Nie zostaje 
ba.ndytą, ale cyganem. Czuje się, że przez dlugie lala 
monarchia abwlutna zawisła nad tymi szlachetnymi gło
wa'Tli, zginając jedne, roztrzaskując drugie. 

I wreszcie - niech na:n będzie wolno dodać to n::i 
zakończenie - między Hernanim a Ruy Blasem zawie
rają się dwa wieki Hiszpanii, dwa wielkie stulecia, pod
czas których potomkom Karola V dane bylo zawładnąć 
światem; dwa wieki. których Opatrzność - rzecz to 
osobliwa - nie zechciała przedlużyć ani o godzinę, Ka

rol V bowiem urodził się w roku 1500, a Karol II umie
ra w 1700. W roku 1700 Ludwik XIV bierze spuściznę po 
Karolu V, tak jak Napoleon w roku 1800 po Ludwiku 
XVI. Te widma dynastii, chwilami uświetniające historię. 
stanowią dla autora piękne i melancholijne widowisko, 
na którym jego spojrzenie często się zatrzymuje. Niekie
dy pi-óbuje on przenieść coś z tego do swych utworów. 
Tak więc chciał napełnić Hernaniego światłem jutrzenki, 
a Ruy Blasa zaćmić mrokami zmierzchu. W Hernanim 

słońce dynastii austriackiej wschodzi, w Ruy Blas:e 

zachodzi. 

Przelożyl 

Gabriel Karski 



Caboche: Szef „klaki" i „klaka" w akcji (litografia wg. 
Bourdeta) 

Wiktor Hugo 

Z POEMATU „WESOłE ŻYCIE" 

Latry, głupcy, oszuści, wszechwładni panowie, 
Zasiadajcie do stołu! Rozkosze gotowe, 

Tylko na was czekały . 

Używajcie żywota, raz się tylko żyje! 

Ten lud otumaniony, który żywcem gnije, 
Do was należy cały. 

Sprzedajcie państ\vo! Lasy wytnijcie, a ziemie 
W pustyl1'ny piach przemieńcie. Niech rodzą kamienie! 

Wa>ze nastały cza1y! 
A ręka niech wam nie drży! Niechaj śmiało kradnie 
Nędzarzom wsi i miasta grosze ich O>tatnie! 

Bierzcie jak z własnej kasy! 

Używajcie rozkoszy! Niech was to nie zraża, 
Że na gnijącym wyrku rodzina nędzarza 

Na śmierć głodową czeka! 
Ojciec rękę wyciąga i o zmiłowanie 
Żebrze, a biednej matce aż serce się łamie. 

że dziecko nie ma mleka. 

Il 

Złoto! Lista cywilna! Pałace wspaniałe! 

Na własne oczy w norach miasta Lille widziałem 
Prawdziwe piekło z bliska. 

Pod ziemią żyją widma ludzi umęczonych, 

Rachityzm na ich członkach żałośnie skręconych 
żelazną pięść zaciska. 

Stęchły zaduch piwniczny powietrze przenika 
I z żałosnym współczuciem patrzą na grużlika 

Slepca umarłe oczy. 



) 

Delaunois: Klasycy i romant11c11 (Utografta, 1833) 

Trzydziestoletni starzec n ie zazna! młodości, 

A czuje, jak śmierć co dzień w krew, mięśnie i kości 

Swoją truciznę tłoczy. 

Chłód, tylko deszcz o szybki okienka zacina. 
Widzę was, robotnicy, nędzna suteryna 

I życie zmarnowane. 
Kołowrotek się kręci na jawie i we śnie. 

Larwy snują się w sinym blasku, który pełznie 
Przez szyby zapłakane. 

Nędza - myśli mężczyzna patrząc na kobietę, 
Biedne serce ojcowskie jakby z krzyża zdjęte, 

Tylko rozpacz w nim żywa! 
Kiedy córka z ulicy wraca i boleśnie 

Patrząc chleb mu podaje, on bierze, lecz nie śmie 
Spytać ją, skąd przybywa. 

Tam beznadzieja drzemie łachmanem ok.ryta. 
Wiosna życia, co wszędzie różami zakwita, 

Tam jest podobna zimie. 
Dziewica, róża w słońcu, tam jest przezroczysta. 
Wychudzona na szkielet i naga jak glista, 

Tam ludzkość z głodu ginie. 

W lochach piwnicznych żyje nędzarzy tłum niemy. 
Zapomniało ich słońce i nieludzkiej ziemi 

Pochłonęły przepaście. 

Kiedy mała dziewczynka z twarzą jak starucha 
Mówi nie zapytana, ze zdumieniem słucham, 

Ze ma lat osiemnaście 

Dziecinę swoją kładzie matka nieszczęśliwa 

Do nory wygrzebanej. Pieszczotą okrywa 
Dziecko drżące jak pisklę. 

Tam ziemia jest gościnna . Dziecinę przybyłą 

Wita bowiem serdecznie gotową mogiłą . 

Ona zastąpi kołyskę. 

O miasta Lille piwnice! O wcielenie piekła! 

Pamiętać będą oczy, z których łza wyciekła, 

Te cuchnące rudery! 



Burzliwa premiera »Hernaniego« w r. 1830, początek. 

słynnej »bataille d'Hernani« (bitwy o " Hernaniego«) 
między klasyk.ami i romantyk.ami (rysunek Granvilte'a) 

Widzę dziki wzrok dziewcząt i nie zapomniałem 
Widma dziecka przy piersi matki skamieniałej! 

O Dante Alighieri! 

Majątek wasz, panowie, z tej się rodzi męki. 
Ona żywi rozrzutność twojej hojnej ręki, 

Jaśniewielmożna zgrajo! . 
Krople wody z piwnicznych ścian, z płaczących okien, 
A z serc umierających krople krwi potokiem 

Do twoich kas spływają. 

Tyrania wciąż obraca swe mordercze tryby, 
A śruba podatkowa, ten geniusz ohydy -

Takie nastały czasy -
W dzień i w noc się zawzięła na nas, niestrudzona, 
I żywych ludzi miażdży tak jak winogrona, 

By złoto szlo spod prasy. 

Przełożył 

Zbigniew Bieńkowski 

(Z tomu Clllosta, 1853) 



Wiktor Hugo na pustej widowni podczas premiery 
»Burgrabiów« w r . 1843, która stala się symboiiczną datą 
zmi.erzchu romantyzmu we Francji (karykatura Moyneta) 

Wiktor Hugo 

O ROMANTYZMIE 

Ruch ten jest po prostu naturalnym następstwem, 

bezpośrednim wynikiem naszego wielkiego ruchu społecz
nego 1789 roku. Zasada wolności - która ustaliła się 

w państwie zmieniając w nim oblicze każdej rzeczy -
kroczy naprzód, ze świata materialne.go przechodzi 
w świat umysłowy i odnawia sztukę, jak przedtem od
nowiła społeczeństwo. I ta, i tamta regeneracja jest 
ogólna, powszechna, nieprzeparta. Ogarnia wszystko, 
wszystko odradza i wszystko odbudowuje, przerabia 
i całość, i każdy jej szczegół równocześnie, promieniuje 
we wszystkich kierunkach, idzie wszystkimi drogami. 
Otóż (że rozpatrzymy tutaj tę jedną z jej właściwo

ści) rewolucja w sztuce, dlatego właśnie, że jest całko
wita, ma swoje koszmary, jak rewolucja polityczna mia
ła swoje szafoty. Jest to nieuniknione. Konieczne są ko
szmary po madrygałach, jak konieczne były szafoty po 
wesołych kolacyjkach Ludwika XV. Umysły, które za 
sprawą komedii w krynolinie i elegii strojnej w strusie 
pióra stały się ckliwe, potrzebowały wstrząsów, i to sil
nych wstrząsów. I oto, aby zaspokoić to pragnienie 
gwałtownych wzruszeń. pojawiają się piękni i mroczni 
geniusze. I nie trzeba mieć do nich żalu o to, że nasycili 
dusze wasze tyloma złowrogimi urojeniami, tyloma 
okropnymi snami, tyloma krwawymi wizjami. Bo i cóż 

mogli uczynić? Ludzie ci, z pozoru tak samowolni, tak 
niezwykli, tak niepodlegli, posłuszni byli prawu swej 
natury i swego stulecia. Twórczość ich, chociaż kapryśna 
się wydaje i choć w istocie jest kapryśna, ·stanowi jeden 
z wyników - i to nie najmniejszej wagi - tej zasady 
wolności, która panuje, która rządzi wszystkim, nawet i 
geniuszem. To fantazja, tak, lecz jest logika w tej fantazji. 

Nawet najpoważniejszy człowiek nie potrafi czasami 
powstrzymać się od uśmiechu odpowiadając na zarzuty, 
które dawny ustrój literacki zapożycza od dawnego 
ustroju politycznego po to, by zwalczać każdy przejaw 
wolności w sztuce. Zapewne, po katastrofach, które od 
lat czterdziestu wykrwawiają społeczeństwo i dziesiąt

kują rodziny, po potężnej rewolucji, która stworzyła 



Premiera »Ruy Blasa«. Przedstawienie 
Teatru Renaissance 8 listopada 1838 r. Od 
zin (don Salluste), Frederic Lemaitre (Ruy 
Baudoin (Królowa) (rysunek z *Monde 

1838) 

na otwarcie 
lewej: Mau
Blas), panna 
dramatique«, 

„place de Greve" w każdym naszym mieście, a pola bi
tew w całej Europie - wszystko, co smutne jest, gorz
kie i krwawe w umysłach, a więc i w poezji, nie potrze
buje ani tłumaczeń, ani usprawiedliwień. Zapewne, kon
templacja czterdziestu ostatnich lat naszej historii, wol
ność wielkiego ludu, co rozkwita, ogromna i pierwszym 
krokiem swoim miażdży Bastylię, pochód tej republiki 
wyniosłej, co idzie stopy we krwi mając, a głowę 

w glorii - zapewne widowisko takie, o którym rozum 
mówi nam, że pomimo wszystko, w rozrachunku osta
tecznym jest to postęp, że jest to dobro - tyleż samo 
radować musi co i smucić, i choć cieszy się nim boska 
część natury człowieka, ludzka część natury jego, pa
trząc na nie, boleje, i ta radość nasza jest smutna; i stąd 
też właśnie na długo jeszcze posępne wizje w wyobraź
niach i żałoba, głęboka a godna i dumna w poezji. 
Bądźmy dobrej myśli, młodzi przyjaciele, choć niektó

rzy nie szczędzą wysiłków, by ciężką uczynić nam te
raźniejszość - przyszłość będzie piękna. Romantyzm, 
określany tyle już razy a zawsze nietrafnie, w istocie 
swojej jest po prostu liberalizmem w literaturze, 
tak brzmi jego prawdziwa definicja. Prawdę tę zrozu
miały już prawie wszystkie światlejsze umysły, a liczba 
ich jest niemała; zdziałano już wiele i wkrótce libera
lizm literacki stanie się nie mniej popularny niż libera
lizm polityczny. Wolność w sztuce, wolność w społeczeń
stwie - oto podwójny cel, do którego tym samym 
marszem zmierzać powinny wszystkie konsekwentne 
i logiczne umysły: oto podwójny sztandar, wokół którego 
skupiła się - z wyjątkiem niewielu (a i ci wkrótce już 
przejrzą) - cała młodzież dzisiejsza , tak silna, tak wy
trwała; a razem z młodzieżą, na jej czele - to, co naj
lepsze z poprzedzającego nas pokolenia, ci mądrzy 

starcy, którzy po krótkiej chwili badawczej nieufności 

pojęli, że to, co czynią ich synowie. jest następstwem 

tego, co niegdyś uczynili oni sami, że wolność literacka 
jest córką wolności politycznej. Zasada ta jest zasadą 

wieku i do niej należeć będzie zwycięstwo. „Ultrasi"* 
wszelakiego, klasycystycznego czy monarchistycznego 
gatunku na próżno wspomagać się będą, usiłując przy
wrócić dawny ustrój w całej jego okazałości - społe

czeństwo i literatura, każdy nowy przejaw postępu, każ
da nowa zdobycz rozwoju umysłu, każdy krok naprzód 
wolności sprawi, że zawali się wszystko, cokolwiek by 
oni sklecić próbowali. Przełoży la 

H. Szumańska-Gro3sowa 

(Ze szkicu o panu Dovalle, 1830) 

• Ultrasi - zwolennicy skrajnie reakcyjnego monarchizmu. 



Sarah Bernhardt jako Królowa w :)Ruy Blasie« (akt Il). 
Przedstawienie w Teatrze Odeon 19 lutego 1872 r . 

ŻYCIE I TWóRCZOSć WIKTORA HUGO 

Wiktor Hugo urodził się 26 lutego 1802 r. w Besan~o.n 

jako trzeci syn Leopolda Hugo, lotaryńskiego plebejusza 
i generała napoleońskiego. Poglądy dziecka i młodzieńca 
formowały się jednflk pod wpływem matki, zwolennicz
ki Burbonów. W 1807 roku jest z ojcem we Włoszech, 
w 1811 - w Hiszpanii. W Paryżu w liceum Louis le 
Grand przygotowuje się do studiów politechnicznych. 
Od wczesnego dzieciństwa ma zamiłowania literackie. 
Pisuje poezje i dramaty. W 1816 roku notuje w swoim 
dzienniku: „Pragnę być Chateaubriandem lub niczym". 
W 1817 roku otrzymuje odznaczenie Akademii Francus
kiej za jeden z poematów mitologicznych. W 1819 roku 
rezygnuje ze studiów, pragnąc poświęcić się całkowicie 

literaturze. Zakłada pismo „Konserwatysta Literacki" 
(„Le Conservateur Litteraire"}. W 1821 roku pracuje nad 
powieścią Han z Islandii. Snuje rozległe plany literackie. 

W 1822 roku wydaje pierwszy tom poezji Ody. Zwraca 
na siebie uwagę sfer literackich. Otrzymuje pensję ze 
szkatuły królewskiej. W tymże roku poślubia Adelę 

Foucher, z którą będzie miał czworo dzieci: Leopoldynę, 
Karola, Franciszka Wiktora i Adelę. Porywa go wartki 
nurt życia literackiego. Skupia wokół siebie młodzież 

literacką. Współpracuje w piśmie „ Muza Francuska" 
(„La Muse Franr;aise"). W 1826 roku publikuje Ody 
i ballady oraz pierwszą antyrasistowską powieść fran
cuską .(o prześladowaniu Murzynów) Bug Jargal. 

W 1827 roku ukazuje się dramat wierszem CromweU, 
którego przedmowa staje się rewolucyjnym manifestem 
postępowego romantyzmu. Wiktor Hugo wypowiada wal
kę klasykom. Terenem walki jest teatr. Chociaż kontynu
uje twórczość poetycką (w 1829 roku ukazują się Poe
maty wschodnie, w 1831 - Liście jesienne) i powieścio
pisarską (1831 - Katedra Marii Panny w Par·yżu), głów

ną uwagę poświęca dramatowi. W 1830 roku rozgrywa 
się słynna walka o Hernaniego. W 1831 - wystawia 
Marion Delorme, w 1832 jedyny raz ukazuje się na sce
nie dramat Król się bawi, przedstawienie to przeobraża 



Donia Maria Neuburska, królowa Hiszpanii 

Krasnodębska 

Ewa 

się vl manifestację antymonarchiczną. Zakaz wystawiania 
sztuki, wydany przez cenzurę orleańską, zbliża Wiktora 
Hugo do . kół republikańskich. W 1833 roku powstają 

dramaty: Lukrecja Bargia i Maria Tudor. W tymże 

roku Wiktor Hugo poznaje aktorkę Juliette Drouet 
i wiąże się z nią na całe żyCie. W 1834 roku ukazują się 
szkice Literatura i filozofia oraz opowiadanie Klaudiusz 
Gueux. Niepowodzenia teatralne zniechęcają go do dra
matu, powraca doń w 1838 roku, wystawiając Ruy Bla
sa. Głównie jednak wyżywa się w liryce, w 1835 roku 
wydaje Pieśni zmierzchu, w 1837 - Glosy wewnętrzne, 
w 1840 - Promienie i cienie. 

Brak konsekwentnej postawy politycznej Wiktora 
Hugo, który radykalizm literacki godzi z sympatiami 
orleańskimi, oddala od niego młodzież republikańską. 

Tym bardziej że Wiktor Hugo coraz silniej p~zesiąka at
mosferą Francji orleańskiej. Budzą się w nim ambicje 
życiowe, ambicje polityczne także. W 1840, po dwukrot
nym niepowodzeniu, zostaje wybrany członkiem Akade
mii Francuskiej, w 1845 roku wchodzi do Izby Parów. 
Rzuca się w wir polityki. Pisze niewiele. W 1842 roku 
ukazuje się szkic podróży po Renie: Ren. W 1843 roku 
przeżywa niepowodzenie dramatu Burgrabiowie. W tym
że roku spada na Wiktora Hugo cios, który zaważył na 
całym jego życiu: umiera tragicznie jego ukochana córka 
Leopoldyna. Poeta po trzynastu latach poświęci jej swo
je najpiękniejsze liryki (Zamyślenia). 

Lata 1848 - 1851 to najdonioślejszy okres w życiu 

Wiktora Hugo. Krystalizuje się wewnętrznie jako czło

wiek i pisarz. Rewolucja lutowa 1848 zastaje go jeszcze 
całkowicie nieprzygotowanym ideowo. Nie rozumie ani 
wydarzeń, ani w ogóle sensu toczącej się walki. Jest 
jeszcze konstytucyjnym monarchistą. Z chwilą ogłosze

nia Drugiej Republiki staje się republikaninem - re
publikaninem umiarkowanym. Zostaje wybrany do 
Konstytuanty z ramienia partii konserwatywnef Nie 
rozumie dążeń ludu. Jest przeciwnikiem rewolucji czer
wcowej 1848 roku. Fala terroru i reakcji po wypadkach 
czerwcowych budzi w Wiktorze Hugo sympatie dla ludu. 
Wypowiada się przeciw represjom, żąda amnestii. 
W latach 1849 - 1850 podczas debat parlamentarnych 
zbliża się coraz bardziej do stanowiska lewicy, by stać 
się jej trybunem. Zamach stanu z 2 grudnia 1851 zastaje 
go na skrajnie lewicowych pozycjach republikańskich. 
Dziewiętnaście lat przebywa na wygnaniu - w Bruk

seli, na wyspach Jersey i Guernesey. Z wygnania walczy 
z reżimem zwycięskiej burżuazji, walczy z Napoleonęm 
III. Pamfletem i poezją. W 1852 roku ukazuje się pam-



Ruy Bias - Włodzimierz Kmłcłk 

flet NapoLeon Mały, w 1853 - arcydzieło poezji poli
tycznej Chło.~ta. Poezja jego jest dla narodu francuskiego 
wygnanym z ojczyzny głosem sumienia. Zakres oddzia
ływania tej poezji jest olbrzymi. Na wygnaniu powstają 
wszystkie największe, dojrzałe dzieła Wiktora Hugo. 
Poezje: Chłosta (1853). Zamyślenia (1856), Legenda wie
ków (I seria - 1859), Piosenki u.lic i lasów (1865). Po
wieści: Nędznicy (1862), Pracownicy morza (1866), Czlo
wiek śmiechu. (1869). Esej filozoficzny Szekspir (1864). 
Twórczość poetycka i powieściopisarska nie wypełnia 

całego życia Wiktora Hugo na wygnaniu. Jest działa

czem politycznym, jest bojownikiem o wolność. Wystę

puje w obronie Johna Browna, przywódcy walczących 
o wyzwolenie Murzynów, w obronie ludów Grecji, Ita
lii, Kuby, Polski, Hiszpanii. Jest bojownikiem o pokój. 
Bierze udział w międzynarodowych kongresach bojow
ników o pokój. 

Po upadku Napoleona III Wiktor Hugo powraca 
z wygnania do Paryża. Przebywa tarri podczas oblęże

nia miasta przez wojska pruskie. Wypadki Komuny Pa
ryskiej śledzi z Brukseli. Nie należy do zwolenników 
Komuny. Po jej upadku staje się jednak najgorętszym 
obrońcą prześladowanych. Domaga się amnestii dla ko
munardów. Za sympatie dla ofiar represji (którym ofia
rowuje schronienie w swoim domu) otrzymuje nakaz 
opuszczenia Brukseli. Przenosi się do Luksemburga. 
W pażdzierniku 1871 roku wraca definitywnie do Paryża. 

Po jego powrocie z wygnania powstają poezje: Strasz
liwy rok (1872), Legenda wieków . (II seria - 1877, III se
ria - 1883), Dla mo ich wnucząt (1877) , Cztery st rony du
cha (1881); powieści: Rok dziewięćdziesiąty trzeci (1874), 
dramat Torquemada (1882) . Wiktor Hugo umarł 22 maja 
1885. . 

Dramat Ruy Blas pisał Wiktor Hugo od 8 lipca do 11 
sierpnia 1838 roku dla teatru „Rena issance". gdzie zo
stał on wystawiony 8 listopada tegoż roku. 

W przedmowie poeta sam tłumaczy sens ideologiczny 
sztuki. 

Tło historyczne, potraktowane zresztą z wielką swobo
dą, służy poecie za trybunę, z której wypowiada swoją 
rewolucyjną wiarę i swoje ·rewolucyjne poglądy . W dra
macie Ruy Blas, podobnie jak w powieści Katedra Marii 
Panny w Paryżu, bohaterem jest .lud. W słynnej tyradzie 
Ruy Blasa w akcie III dramatu współcześni słyszeli 

oskarżenie orleańskiego reżimu Fr ancji. 



Don Salluste de Bazan - Czesław Kalinowski 

Ruy Blas podobnie jak inne dramaty romantyczne 
Wiktora Hugo jest fantazją historyczną. Akcja dramatu 
umiejscowiona jest w roku 1699, u schyłku panowania 
Karola II (1661-1700), ostatniego potomka cesarza Karo
la V. Królowa Hiszpanii, Maria Neuburska (1667 -
1740), córka Wilhelma Filtpa elektora Palatynatu, jesl 
drugą (od roku 1690) żoną Karola II. 

W przeciwieństwie do pierwszej żony Karola II -
Ludwiki Orleańskiej - Maria Neuburska była postacią 
niepopularną i nie odgrywała takiej roli, jaką jej przy
pisuje poeta. Wiele postaci wprowadzonych do dramatu: 
Don Salluste de Bazan, Don Cezar de Bazan, Don Guri
tan, Hrabia de Camporeal, Markiz de Santa-Cruz, Hrabia 
Alba - ma pokrycie historyczne. Charakterystyka oraz 
wyznaczona im w sztuce rola nie odpowiadają jednak 
historycznej prawdzie. Księżna d' Albuquerque istniała 

i była rzeczywiście ochmistrzynią dworu Ludwiki Or
leańskiej oraz Marii Neuburskiej . 

Wszystkie wątki dramatu są zmyślone. 

(Z Malej kroniki życia i twórczości W. H. - wyd. PIW). 



Don Cezar de Bazan - Józef Nowak 

Wiktor Hugo 

CZARNY STRZELEC 

Kimżeś, przechodniu? Bór ciemny wokół, 
Na deszcz się zbiera, spada z obłoków 

Stado wron gwarnych. 
„Jam jest ten, który poluje w mroku, 

Jam Strzelec Czarny!" 

Liście trącone skrzydłem wichury 
Sławią zawieję ... 

Rzekłbyś, że !3abat wrzaskiem ponurym 
Napełnia knieję; 

Ponad polaną w objęciach chmury 
Księżyc jasnieje. 

Już zmierzch zapada, JUŻ ziemia szara, 
Ścigaj po lasach, dolinach. jarach 

Jelenie, sarny. 
Ścigaj Austrię, poluj na cara, 

O Strzelcze Czarny! 

Liście trącone skrzydłem wichury 
Sławią zawieję ... 

Rzekłbyś, że Sabat wrzaskiem ponurym 
Napełnia knieję; 

Ponad pola,ną w objęciach chmury 
Księżyc jaśnieje. 

Niech celna będzie każda twa kula, 
Niech na twym rogu gra wiatr, co hula 

Na zboczu skalnym. 
Poluj na księdza, poluj na króla, 

O Strzelcze Czarny! 

Liście trącone skrzydłem wichury 
Sławią zawieję ... 

Rzekłbyś, że Sabat wrzaskiem ponurym 
Napełnia knieję; 

Ponad polaną w objęciach chmury 
Księżyc jaśnieje . 



Don Guritan - Bolesław Płotnicki 

Biją pioruny, wezbrała rzeka, 
To potop, szczwany lisek ucieka 

I drżą żandarmy. 
Mierz w zdrajcę, w sędzię, w złego człowieka 

O Strzelcze Czarny! 

Liście trącone skrzydłem wichury 
Sławią zawieję ... 

Rzekłbyś, że Sabat wrzaskiem ponurym 
Napełnia -knieję; 

Ponad polaną w objęciach chmury 
Księżyc jaśnieje. 

Krzycząc: „Poratuj, święty Antoni!" 
Piekło ucieka, czart czarta goni, 

O losie marny! 
Mierz w klechę, diabła, co na mszę dzwoni, 

O Strzelcze Czarny! 

Liście trącone skrzydłem wichury 
Sławią zawieję ... 

Rzekłbyś, że Sabat wrzaskiem ponurym 
Napełnia knieję; 

Ponad polaną w objęciach chmury 
Księżyc jaśnieje. 

Scigaj niedźwiedzie! Pachnie krew świeża; 
Zawsze surowy bądź! Nie zawierzaj 

Oczom błagalnym! 
Celuj w Cezara, celuj w papieża , 

O Strzelcze Czarny! 

Liście trącone skrzydłem wichury 
Sławią zawieję ... 

Rzekłbyś, że Sabat wrzaskiem ponurym 
Napełnia knieję. 

Po•rnd polaną w objęciach chmury 
Księżyc jaśnieje. 

Wilk umknął; przed nim przestrzeń otwarta, 
Niech ci nie ujdzie, sforo zażarta, 

Ten zbój bezkarny. 
Celuj w bandytę, mierz w Bonaparta, 

O Strzelcze Czarny! 

Liście trącone skrzydłem wichury 
Spadają; dnieje ... 

Rzekłbyś, że Sabat z wrzaskiem ponurym 



Opuszcza knieję; 
Już śpiew koguta przebija chmury, 

świt promienieje. 

Wszystko znów pierwszym blaskiem się mieni. 
Znów, Francjo, bije od twojej ziemi 

Blask tryumfalny, 
Aniele biały w szacie z promieni, 

O Strzelcze Czarny! 

Liście trącone skrzydłem wichury 
Spadają; dnieje ... 

Rzekłbyś, że Sabat z wrzaskiem ponurym 
Opuszcza knieję; 

Już śpiew koguta przebija chmury, 
Świ.t promienieje. 

Przełożył 

Zbigniew Bieńkowski 

(Z tomu Chłosta, 1853) 

Zdj ęcia do programu wykonał JAN MIERZANO\VSKI 

• 



Cena zł 2.-

Wojsk. Zakl. Graf. W -wa. zam. 7507 z dn. 8.IX.56 r. B-57. 



T E A T R D O ~I U W O J S K A P O L S K I E G O 

R 

Dyrektor: ~Inrian Meller 
Kierownik artystyczny: Jun Świderski 
Kierownik literncki: Konstanty Puzyna 

u 
WIKTOR HUGO 

y B L 
Drnmnt w 5 uktuch 

Przekład: Gabriel Kurski 

Reżyseria: Mnryna Broniewska 

Kostiumy: Andrzej Pronaszko 

Dekorncje: lrenu Ilurke 

Premiern 21 wrześniu 1956 r. 

A s 



Ruy Blas . 

Don Salluste de Bazan 

Don Cezar de Bazan . 

Don Guritan . . . 

Hrabia de Camporeal 

Markiz de Santa-Cruz 

Markiz del Basta· . 

Hrabia Albe . 

Markie de Priego . 

Don Manuel Arias 

Montazgo. 

Don Antonio Ubilla 

Covadenga 

Gudiel 

Lokaj 

Alkad 

Odźwierny 

Alguazil I 

Alguazil II 

OS OBY: 

Dania Maria Neuburska, królowa Hiszpanii 

Księżna d' Albuquerque 

Kasylda 

Duenia 

Paź 

• 

Włodzimierz Kmicik 

Czesław Kalinowski 

Józef Nowak 

Bolesław Płotnicki 

Leopold Szmaus 

{
Feliks Chmurkowski 
Zbigniew O u"n-'"""...ir 

Eugeniusz Dziekoński 

{
Bogusz il w ki 
Wie ław Gol s 

{
Konrad Morawski 
Witold . 

{ 
Bronisław Dardziński 

Eug iusz Dzi koński 

{
Jerzy Pichelski 
J·n Bur 

{ Stanisław Jaworski 
Zbignie O bu1""hr"nX7cr 

{
Jan Świderski 
Jan Gal cki 

Jan Gałecki 
I 

Ludwik Pak 

Jan Burek 

Jerzy Kownacki 

Witold Filler 

Mieczysław Stoor 

Ewa Krasnodębska 

{
Katarzyna Żbikowska 
Jadwig Ochalska 

J Helena Ka1inow:ska 
l Krystyna Miecikówna 

Karolina Borchardt 

* * * 

Kierownictwo muzyczne: Józef Olearczyk 



Asystent reżysera: Witold Filler 

Sufler: 

Wanda Sierakowska 

Inspicjent: 

Jerzy Kownacki 

Brygadier sceny: 

Makary Majewski 

Swiatlo: 

Nikodem Stępniewski 

Kierownik pracowni malarskiej: 

.Jan Molga 

Kierownictwo pracowni perukarskiej: 

Helena Maniowa, Edward Swiętochowski 

Kierownik techniczny: 

Ryszard Kowalski 

Wicedyrektor Teatru: mjr Adam Kania 

Wojs k. Zakł. Graf. W-wa. Zam. 7513 z dn . 8 IX 56 r . B-28. 


