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DRZEW A, KTORE STOJĄ - NIE UMIERAJĄ 

,,A może po prostu śnimy?" - pyta w Drzewach Izabella. 
„Oboje? Jednocześnie'?" - replikuje jej towarzysz w snach 
Balboa. I ten dialog dwojga ludzi, szukających nazwy dla 
świata, w którym się nagle znaleźli, wyznacza od razu baśnie>
wo-ironiczne wymiary sztuki Alejandra Casony. 

Casona urealnia baśń, czy może raczej odrealnia rzeczywi-
. stość, ale dziwny świat Drzew nigdy nie przestaje być światem 

ogromnie ludzkim. Spokrewniony ze snem, zbudowany jest 
przecież na podobieństwo rzecz:vwistości. na miarę ludzkiego 
marzenia. 

Reżyser i organizator tego świata - Mauricio, nie należy do 
teoretyków i kontemplatorów marzenia. Zajmuje się czynnym 
marzeniem i uprawia poezję stosowaną, która ma ambicje po
prawiania rzeczywistości. Wiele zawdzięcza szlachetnemu ryce
rzowi z La Manchy, Don Kichotowi, nie mówiąc już o lekturze 
Dickensa czy Chestertona, ale koryguje świat n a swój własny 
~posób. 

Korekta rzeczvwistości, jaką proponuje Mauricio, uczeń 
doktora nie przypadkowo nazwanego Arielem, łączy się z tea
tral1z&cJą Ż) da, zanadto może intensywną nawet jak na potrze
by zakładu, uprawiającego „dobroczynność duchową". Dla 
dyrektora tego zakładu, stylizacja teatra1na jest jednak czymś 
więcej niż nawykiem zawodowym. Jest właściwie przewarto
ściowaniem życia na korzyść świata udanego, który wydaje się 
Mauriciowi nie tylko piękniejszy, ale i więcej prawdziwy niż 
świat realny. 



Nie trudno dopatrzeć się w takim przewartościowaniu zależ
ności od Pirandella. Z dramaturgii pirandellowskiej przenosi 
Casona do Drzew konflikt fikcji z rzeczywistością, maski z 
prawdą, nie uszkadzając mechanizmu tego konfliktu. Bohatero
wie Drzew, podobnie jak postacie z dramatów Pirandella, 
zamknięci zostają w pułapce maski. Fikcyjni małżonkowie, 
Mauricio i Izabella, nie potrafią się już oderwać od wyuczonej 
roli i muszą ją powtarzać na swój własny użytek. 

Tylko, że Casona nadaje pułapce fikcji zupełnie odmienny 
sens. To, co u Pirandella było tragicznym uwięzieniem, okrutną 
zemstą formy, staje się w Drzewach przyjaznym azylem. 
Casona przejmuje od Pirandella jedynie konstrukcję, wyrwaną 
ze światopoglądowego kontekstu dramaturgii pirandellowskiej. 
Stąd też Drzewa są właściwie humanistyczną repliką na egzy
stencjalny fatalizm dramatów Pirandella. 

Główny głos w tej dyskusji ma w Drzewach Babka. Uznając 
Mauricia za swego wnuka, weryfikuje Babka nie tyle samą 
fikcję, ile jej l u d z k i autentyzm, aby spełniły się słowa 
hiszpańskiej romancy o „drzewach, które umierają stojąc". 
czy może raczej o drzewach, które stojąc nie umierają. 

CELESTYN SKOLUDA 

AUTOR SZTUKI O SOBIE 

Jestem zwykłym człowiekiem zwyczajnego życia, życia bez krzykliwych 
barw i pozorów, Urodziłem się w makj wiosce na północy Hiszpanil, 
zawieszonej II'.lędzy górami i .morzem.. Mój kraj rodzinny nazywa się 

Asturia. Dziadek mój był kowalem i ja 1Jam, gdybym nie został pisarzem, 
ebętnie przemieniłbym się w !ilncgo, spokojnego kowala, takiego jakim 
był całe życic mój dziadek. 

Moja matka miała zielonkawe oczy i śpiewała starodawne pieśnL 

Ona to nauczyła mnie kochać poezję. Pierwszą. książką, jaką dała mi 
~o ręki, był rozpadający się ze starości egzemplarz sztuki Calderona 
„Zycie snem". Nie mogłem zrozumieć wtedy jeszcze jej treści, ale czy
tałem ją setki razy, a:.l: nauczyłem się na pamięć. Tak więc o wiele 
wcześniej nastąi:ilo moje pierW!Ze !potkanie z poezją niż prozą. K iedy 
teraz powiadają, że język m oich sztuk nie je!t pozbawiony muzyka) 1 ości, 

wiem, że zawd:z.i ~czam to Calderonowi. Z klasyków hiszpańskiej I t er a
tury zawdzięczam najwięcej Ccrwantesowi, Quevedzie i J,ope ·de ~dze. 

Z klasykćw rosyjskich - Puszkinowi, Tołstojowi i Czechowowi. 

Jako nauczyciel wicj~.ki zacząłem pisywać sztuki teatralne dla dzieci 
ezkolnych. Wkrótce wpadłem na pom)·sł pisania dla całej w ioski. Przy 
pcmoey zcf.połu fkładająccgo dę z pięćdziesięciu studentów wystawiłem 

p erwszą s7.tukę dla d cro:::łych . Z tych też pierwocin powstał pierwszy 
zespół ·ędrowny. Przez cztery lata jeżdzlliśmy po najuboższych wio
~kach Hiszpanii, da walEmy w iejskim ludziom za darmo sztuki t cat1:ilne. 
tradycyjr:c tańce I pieśn i zesp ołowe. B) ły to lata pełne wiary w h isz
pańską Repubiikę. W ojna d omowa rychło obaliła tę wiarę. Od tego 
czarn żyję na dotrowolnym wygnaniu w Amcryoe Łacińskiej, 

Teatrimi p :; ś vięcil cm całe m oje życic. Napisałem około dwudziest u 
llztuk, gran ych w dwudziestu krajach. 

W chgu gwcg o życ ia widziałem boha terstwo i poświęcenie, wzmac nia
jące w.e 1r_nic wi::!.rę w c:dowi.elta. O lądałem też czyny okrutne, 
zbrodnie gorzkie I krwa we. W boha terstwie i poliwięccniu odnajdywałem 
za.wsze milcić, p:id zł: rodnią I okrucieństwem krył się zawsi e str;: ch. 
Ten strach jest chyba nasz)m największym wrogiem. Wtedy dopiero, 
gdy go :i;wyciężym.y, n::.rody zyskają pokój_ I wówczas dopiero ludzie 
poznają :i:rawdziwc pl~kno i prawdziwy smak chleba. 

ALEJANDRO CASONA 



ALEJANDRO CASONA 

.\utor sztuki pt. Drzewa umierają ~tojąc Ale _i ;mdro Casona, jede n g 

11ajwy )itniejszych obok Federica G a rcia Lork i !899 - 1936) współ

e2esnYch dra maturgów hiszpańskich, urodził s i ę w 1903 r . w Asturii. 
P o stud iach na uniwersyteci e w · Oviedo i Madrycie rozwija dzi ałalnmić 

pedagogiczną, litera cką i teatralną w Hiszpanii, a od r. 19.37 na dobro
wolnym wygnaniu w Argentynie. 

W swym dorobku pisarskim posiada ta kże C a ·ona po-e m21ty i opt>
wiadania, wyróżnione nawet Pailstwową Nagroda Lit eracką . ale naj
większe sukcesy zdobywa dzięki twórczości d ra m atu gicznej . .Jakf'I 
dramaturg debiutu je w r. 1934 komedi a Syrena na mieliźnit> (La ~I rena 

varada), która otrzymała nagrodę im. Lope de Vegi i w ys tawia na była 

w Hiszpanii, Francji , Anglii i w e Włoszech . Z d wud zi •st n nap is;1nyci. 
przez niego sztuk największą popularnością ci esz.a się Drz!'w& umierają 
stoj~c (Los Arbołe!I mueren d" pie) grane w Zwią zku Ra dzieckim, w-e 
Francji, Holandii, Szwa jcarii, A u ·t rii, Czechos łowacji, k ra jach Skan
dynawskich, w Niemczech, Brazylii, Ch Ue, Portugalii. a o'i tatnio rńwniei 
w Polsce, oraz komedia Sam.obójstwe na wiosn~ w dtr onlon" (Pro
hibido sułeidarsl' en prima. vera). 

Utwory drama tyczne Casony, zbliżone w klima cie do dra ma tów je n 
przyjaciela Federica Garcia Lorki, łączą ze sob'! poetycką f ikcję z rea
lizmem. Nie obce dramaturgii Casony są także tendenc je dydaktyczne, 
nawiązujące do najlepszych, ludowych trad ;1:cji literatury hiszpańs kie · . 

Na s1.czególną uwagę zasługuje również działalnosć teatralna Casony 
Był on za czas·w drugiej Republiki Hiszpailskiej kierownikiem ludo
wego teatru objazdowego „EJ Teatro del Pueblo" . zorganizowanego prze7-
republikańskie ministE>rstwo oświaty w ram eh t71,1, „Misiones Peda
gogicait" . 
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PRZEBUDOWA TEATRU W GNIEŹNIE 

Gmach Teatru im. Al. Fredry w G nieźnie nie był projektowany z 
myślą o widowiskach tea tralnych . Rył on v-omyślany jako siedzib:'l 
przedsiębiorstwa rozrywkcweqo .. n a ióżne okEjc" - ja k zabawy z 
konsumpcją, irq: r ezy sr:ortcwe, pokazy na scenie. seanse kinov:e i inne . 

Prztbucowa budynku ·w czasie okupacji dostornwała g o do potrzeb 
eksploatacji kinowej , niewiele Lw.·gi i:; oświęc~ jac : tworzeniu warunk<i v. 
jakich wymaga praca zesi:;ołu teatralnego. Mimo powołania do żyr:ia 
stałego Teatru Miejskiego w Gnieźnie, upaństwowienia przed
s ięb'orstwa - stan gma chu został utrzym any i::ez zasadniczych 
zmian de końc;-i l!l58 r. , tj. c'o chwili, w której - d zięki i:;om ocy Min i
sterstwa Kultury i 5:'.ztuki - rozpoczęła się d;-iwno oczekiwana przebudo
wa ,-machu teatralnego w Gnieźnie. 

Plan przebudowy obejmuje st\vorzenie tz1.v. „kieszeni teatralnej'' 
{miejsce na dekoracje w pobliżu sceny). podwyższenie „pudła scenicz
nero" (wolna przestrzeń pad sceną), instalację „sznurowni" i „wyciągów" 
(mechanizacja urządzeń scenicznych), zainstalowanie aparatury Bordo
niego (system instal<:cji elektrycznej), przebudowę portal u scenicznego, 
dobudowanie skrzydła architektonicznego, w którym .majcie>_ pomiesz
czenie gardercby aktorskie i wszystkie ubikacje stanowince tzw. „za
plecze sceniczn1e". W piwnicach części de budowanej zna.id<} pomiesz: zeni' 
pracownia elektryczna. bufet wewnętrzny. , ahinet dyżurnego lekan~a . 

łazienki itp. 

Co zyska społeczeństwo przez fakt przebudowy Teatru w Gnieźnie? 

Dotychczas wyposażenie sceny gnieżnie11skiej niewiele różniło si od 
stanu urządzeń scen objazdowych. Deteminowało to kształt przedsta ień 
w siedzibie Teatru. które zasadniczo nie odbicL'ały od obrazów, jakie 
zespćł nasz prezentował na trasie swej działalności w tzw. „terenie" 
Po gruntownej przebudowie rr.oźna będzie wykorzystać zmi-enio ną archi
tekturę sceny do realizacji interesujących pomysłow inscen izacyjnych. 
Zwła5zcza niwdacja ostrego przedziału między scena. a widownia i 
zastąpienie go łagodnie opadającymi ze sceny na widownię schodami, jak 
równiez zwiazanie proscenium z zapkczem sce;iy przy pomocy 2-ch 
drzwi prosceniowych - dadzą okazji;' do tworzPnia nowych rozwiaza ń 

sceno! raficznych w siedzibie . 

Ro- !egły program przebudowy sceny, jej u1 zc1d :.: eń i rnplecza nit• 
obejr· 11je równie ważnego 2agadnienia p r zebudowy widow i. Nb tracimy 
jed:r:;: nadziei, że i ten problem zostanie. wspólnym wysiłkiem w ·zy

tI-' ch zainteresowanych. pomyślnie rozwiązany. 

P czebudowa Teatru Gnieźnieńskiego potrwa do końca 1959 roku i 
naj1 ·rawdopodobniej zostanie przedłużona w I kwartał następnego roku 
kaic :idarzowego. Zanim nastąpi otwarcie przebudowanej sceny im. Al 
Fredry. Zespół nasz będzie mógł wznowić działalnąść w sali zastępczej _:_ 
Donou Kultury przy ul. Dąbrówki. Data I przedstawienia w lokalu 
zastępczym jest uzależniona od opróżnienia g-arderób, kt(Jre do dnia 

. dzisiejszego spełniaja niewłaściwą w tym wypadku funkcję „lokalu 

. mieszkalnego" . 



Jednocześnie ze sztuką Alejandro Casony 
Drzewa umi.-rając stojąc Państwowy 

Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie wy
s tawia komediooperę Franciszka Zabłoc

kiego Balik gospodarski i baśń Aleksandra 
Maliszewskiego Nowe szaty króla. 

WIECZÓR KUGLAHZY 
(Notka reżysera) 

Nie łatwo jest pisać o własnej koncepcji reżyserskiej. Odpada bowiem 
~prawa szczegółowych zamierzeń, które dopiero. w kontakcie z daną rze-· 
czywistością teatralną nabierają właści\\ ego wyrazu, nie zawsz:: zgodneg() 

z pierwotnym zamysłem. 

Zachciało mi się rzeczy nieprawdopodobnej, mianowicie „teatralności". 
„Balik gospodarski" jest w historii naszego komediowego teatru uroczym 
kJejnocikiem teatralności, zawiera w sobie wszystkie ładunki komizmu 
11cenicznego, jest wreszcie dowodem niezwykłego talentu Zabłockiego . 

Owa „teatralność" (substancja, której bardzo wi e?lu dramaturgów nie-
7.rozumiało i nie rozumie) to renesansowa zaba\va, maskarada, parady i 
wtręty pantomimiczne, to całe piętra wzruszających naiwno ści w starych 
jak świat schematach fabula rnych, to ba rwny a rsenał dawno pogrzeb -
nych we współczesnym teatrze rekwizytów (masek, domin, kijów i kop
niaków), to operowa ludo·wość, przeróżne sposobiki, cyrkowe (;;agi, gierki 
uświęcone ·wiekami, to wreszcie S'·' oista logika praw sc~nicznych, według 
której nie widzi się rzeczy bliskich i ogromnych, a dostrzega mikroby, 
r:ie słyszy się wystrzałów armatnich tuż przy uchu, a odbier a szelest 

1krzydeł muchy. 

Myślałem, że jeżeli Balik gospodarski" jest naiwny, trzeba tę nalw
aentymentalny, to nie wstydźmy się pa tetycznego odczytania, jeśli iro
niczny, to p.oszukajmy rozwiązania w grotesce. Eureka! Umuzyczniona 
groteska stała się moją główną metodą reżysersko - inscenizacyjną. 

* O którejś tam godzinie wieczorem zacznie się coś wydarzać na sce111ie. 
Poprzebierani ludzie będą udawać . To bardzo dobrze, że chą udawać
W tym udawaniu zawsze jest coś z kuglarstwa i poezji. 

Zbigniew Kapałko· 

CZY RENESANS „KOMEDIOOPERY"'? 

O literaturze Oświecenia napisano w cit!gu minionych lat wiele. 
A jednak wciąż jeszcze są pewne zagadnienia nie poruszone, ani przez 
publicystykę, ani w dostatecznej mierze przez historię literatury. Z za
porr.n i en i a wydobyto najlepsze dokumenty postepowej myśli ówczesnej: 
pamflet i komedię polityczną. satyrę obyczajową, wyrosłe z ducha wiel
kich prekursorów i wielkich przywódców rewolucji francuskiej_ W ria
główku jednego z wie rszy, Franciszek Zabłocki wyraźnie przedstawił · się 

·czytelnikom jako „autor pism politycznych alias paszkwilów", określając 
tym z:-iakomicie rolę najlepszej, postępowej części litEratury ówczesnej. 
VI niej skromny - acz do dziś nie wyjaśniony zupełn ie - ma udział 

„komedioopera'', obecnie nie istniejąca i niemal, że zapomniana (.. .) 

Nie przeceniajmy komerioopery. Eyła ona w przeważnej mierze p<>

chodzenia ob:ego. była w większ.ości wypadków zręczną adaptacją dru
go- lu b trzeciorzędnych pisarzy francuskich, czy włoskich. Ale talent 
adaptatora - a mówimy o nazwiskach tej miary co Zabłocki, Kniaźnin 
- jego związanie z życiem politycznym i społecznym narodu gwaranto
wały, 7e te klejnociki błyskotliwości i dowcipu wcale nie były pozba
wione oryginalności, nadajacej im rangę artystyczną. Częstokroć pul
sował w nich wyraźnie nurt ludowy, wywod:zc1cy się z żakowskich in
terme<'.:ów i wprowadzony przez autora do utworu, by przydać mu 
barw mtrej jednoznaczności politycznej_ I stad nieraz celne, choć mar
gineso\•, e tylko wycieczki polityczne, stad głęboki niekiedy i trafny rys 
satyryr 1ny otulony szatą konwencjonalnego konfliktu, zapożyczonego 

. od francuskiego autora. 

I jeś li dziś chcielibyśmy zacząć rozmowę o operetce współczesnej, od
bijającej obraz naszych czasów - nie wolno nam wracać do mieszczań

·skich „Krain uśmiechu", ale musimy zacząć przede wszystkich od „Cy
ganów" Kniaźnina, od ludowego, tętniącego polskością nurtu komedio

·Oper Zabłockiego i z nich czerpać nie wzory. lecz naukę („.) 

7.ygmunł Greń 

„życie Liter;ickie" 1952 .r . nr l!ł (43), s 13. 



PROSIMY NIE PODPOWIADAC ! 

W dniu 4 listopada 1959 r. odbyła się w Państwowym Teatrze im_ 
Aleksandra Fredry w Gnieźnie premiera ,,Nowych szat króla" Aleksandra 
Maliszewskiego (inscenizacja Eugeniusza Aniszczenki, scenografia Józefa-. 
Kaliszana). 

Wystawiając .,Nowe szaty króla" zaprosiliśmy dzieci do konkurs u~ 
którego szczegóły znaleźć można w programie do przedstawienia. 
dziecięcego. 

Przedstawienie „Nowych szat króla" zainteresuje niewątpliwie także 

dorosłych. Znajdą oni w nim również coś dla siebie i bawić się będą 

nie mniej niż dzieci, choć na pe wno w inny sposób. 

Prosimy wi~ dorosłych, aby nie podpowiadali dzieciom w konkursie _ 
Postaramy się zorganizować podobny konkurs równieź dla dorosłych .. 
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