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JULIUSZ SŁOWACKI 

Portret Leona Wyczółkowskiego 

BOY O „FANTAZYM" 
Mówi się dużo o bluszczowatości Słowackiego, a przecież ta sztuka, 

to jest fenomen .oryginalności, kwiat wyrosły wprost "2: ziemi. W pełnej 
epoce romantyzmu, gdy poezja w teatrze uciekała w dawność lub fan
tazję, fa komedia wsp ó ł cze s n a, pisana najwspanialszym wierszem 
a realizmem SW.Ylffi wyprzedzająca późniejszy teatr mieszczański, ta 
sztuka idąca swobodną stopą przez płaskość i tragiczność, przez gro
teskę i patos, najśmielej mieszająca formy z cudownym poczuciem 
wieloplanowości życia, jest czymś zupełnie jedynym zarówno w twór
czości Słowackiego jak w ogóle w dziejach teatru. („.) Każdy kto nie 
jest dzikusem, powinien iść do teatru zobaczyć tę sztukę. 

Tadeusz Boy-Żeleński. Flirt z Melpomen:i. 
Wieczór 9. warszawa 1930, s . 23 
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EDWARD CSATO 

NA MARGINESIE „FANTAZEGO" 
(fragmenty „Szkiców o Słowackim") 

Przy analizie Fantazego bardzo niebezipieczną praktyką byłoby rozpo
czynanie od uproszczeń i podziałów schematycznych. Powiadają niektó
rzy, że jest to dramat antyromantyczny, rozrachunek :poety z n:urtem, 
któremu we wcześniejszych latach dawał się un.osić, choć nie bez mo
mentów refleksji i samokrytycyzmu: rozrachunek dojrzalszy i surowszy, 
niż ów przeprowadzony da1wniej w Godzinie myśli. Druga część tego 
zdania na pewno jest prawdziwa, pierwsza za to stanowi kónstrukcję 
myślową równie abstrakcyjną jak wątpliwą. Dla więkswści z nas i;.l:owo 
„romantyzm" określa bardzo ogólne tendencje całej epoki. Czy to :m 
miałby się Słowacki przeciwstawiać? Był przecież całkowicie z nimi 
z-rośn.ięty i choć zapewne można coś podobnego powiedzieć o każdym 

·człowieku i jego współczesności, to jednak istnieją poeci, których twór
czość n.ie aż w takiej mierze chłonie oddech swojego czasu. W tym sen
sie jest Słowacki romantykiem par exellence, od pierwszych aż do ostat
nich swoich dni. 
Związek ze swoim czasem - to oznacza dla .poety na przemian podda

wanie się otaczającym wpływom, fluidom, nastrojom, modom, oraz wal
kę z nimi, oczy.szczenie się z nich, sprzeciwianie r.ię im i to wszystko 
mniej się od siebie da oddzielić niż .przypływy i odpływy oceanu. My 
powiadamy „romantyzm"„. dla Słowackiego jego epoka na pewno ?lie 
dawała się zamknąć w jednym słowie, tak jak my nie umiemy maleźć 
wyrazu, który starczyłby dla określenia nas wszystkich i wszystkiego, 
co się wokół nas dzieje. I tak, jak dzisiejsze nasze walki intelektualne 
i literackie są poplątane, skomplikowa.ne i dla nas samych nie posiadają 
ani ostateczności, ani jasności - tak też musiało być i z nim. Są walki. 
taczone przede wszystkim z samym sobą. I z takiego punktu widzenia 
spróbujmy spojrzeć na rozprawę romantyka-Słowackiego z romantyz
mem. 
Również tez.a, że ostrze utworu skierowane jest przeciw reakcyjnemu 

skrzydtu romantyzmu, wydaje się taką samą czysto abstrakcyjną, sche
matyczną konstrukcją. Ani w Fantazym, ani w Idalii nie ma rysów, 
!które uzasadniałyby przJ!Puszczenie, że Sławacki uprzytomniał sobie re
akcyjność ich idealizującej postawy. Więcej nawet- nie ma w nich 
niczego, co nam dzisiaj pozwalałoby tak jednocześnie tę postawę osą

dzić. Idalia-sawantka, dobra dla służby i ironizująca przesądy klas.owe, 
jest nawet pod tym względem, jeśli weźmiemy pod uwagę jej czas i śro
dowisko, wyraźnie sympatyczna; Fantazy jest po prostu nijaki. Ich fi
lozofia da się zobrazować tym, że oboje są powleczeni byrońskim lakie-
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„Fantazy" w Teait.rze Wojska Polskiego w Łodzi 
w r. 1945 

reż. Juliusz Osterwa 
akt I 

rem szatana; czy to miałby odczuć Słowacki jako objaw wsteczny? Ależ 
Byron, to dla całej epoki wspaniały wzór rewolucjonisty, a jego pełną 
wew?ętrznego rozdarcia manierę poetycką naśladowały cale legiony 
poetow, dobrych i złych, postępowych i reakcyjnych! Nie, stanowczo 
podziały nie przebiegają tu tak łatwo i nieskomplikowanie: to właśnie 
ów byroński lakier jest zjawiskiem, przeciwko któremu toczy się w dra
macie najbardziej istotna walka. Co jeszcze raz potwierdza zdanie, ::e 
była to walka w równej mierze z: innymi, jak z sobą samym; przecież 
poeta wied.Z!iał, że w nim samym; do niedawna byronizmu było nie 
mniej, niż w innych. 

. c_zy my jednak z tym byronizmem nie przesadzamy? z jednego wyra
zema, rzuconego autoironicznie i mimochodem przez Fantazego, czynić 
zasadniczy przedmiot ataku, całego dramatu, czy to trochę nie za ryzy
kowne? TrZ'eba jednak sobie uświadomić, co w istocie to wyrażenie tu
taj oznacza: że jest to rodzaj symbolu obejmującego zakres bardzo raz-
legły. 

Byr,onizm czy werteryzm - to poza wszystkim innym, były także 
pewne formuły obyczajowe. Ta właśnie sfera romantycznej „mody" czy 
„maniery", łącząca swego rodzaju obyczajowość z elementami tzw. „po
stawy życiowej", rnstała zaatakowana w Fantazym. Ale nie był to by-
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najmniej atak ułatwiony i, moim zda.niem, złą przysługę wyrządzają 

ternu ubworowi ci, co chcą Fantazego czy Idalię skompromitować moral
nie, przedstawić ich jako ludzi, pokrywających bardzo przyziemne cele 
bardzo wysokim frazesem. Przede wszystkim - taka· ocena nie ma po~ 
ważnych podstaw. Idalia w ogóle zachowuje się całkiem przyzwoicie, 
choć nieko·nwencjonalnie. FantaZ'emu można postawić dwa zarz.uty na
tury moralnej: że w .nieładny sposób szydzi z byłej kochanki i że ku
puje sobie żonę wbrew jej woli. Z tego dPugiego zarzutu on sam zdaje 
sobie sprawę, gdy mówi: 

Ta panna ... Czuję, że to podlość we mnie! 
Ale mnie jakiś szatan wnętrzny kusi 
Popełnić taką podłość i nikczemnie 
Kupić ją ... złotych polskich pól-milionem! 

Owszem - on sobie z tego zdaje sprawę, ale kto jeszcze próoz niego? 
Diana, Jan, Idalia, ci na pewno -to znaczy pokolenie romantyczne, po
kolenie, które pierwsze spojrzało na uświęcone transakcje matrymonial
ne, jako na coś podłego, bo sprzecznego Z' naturalnym prawem miłości. 
Regpektowie (którzy z tego punktu widzenia popełnili podłość :macznie 
gorszą) by.Ir mu na pewno wdzięczni, Rzecznic:ki, reprezentant trzeźwej, 
konwencjonalnej moralności, traktuje rzecz jako zupełnie naturalną; 

cada •szlachecka okolica tak pewnie na nią patrzyła. Ostatecznie dla 
Diany była to świetna partia: wiadomo, że a.mory wyigasaJą, a trzeba 
żyć... Fantazy przecież nie rmrnsza Respektów, nie .szanta:iluje, to oni 
ciągną go do siebie za po'ły fraka i pół-dowcipnie, a pół serio rzucają, 
mu na szyję tę córkę; a więc tylko jako romantyk, jako reprerentant 
nowego stylu życia, sprzymierzony w tym fl. Dianą i Janem, może sobie 
Fantazy wyrzucać tę nikczemność. 

To może .być przykład, obrnzujący, w jaki s,posób odbyiwa się ów 
autorski atak na Fantazego. Nie chodzi bynajmniej o to aby go na
prawdę nam obrzydzić: pokazuje się jedynie moralną dwuzi;iac-zność 

jego postawy. Fantazy jest dwumaczny- oto właściwe słowo. Niesie 
ono z sobą sugestię czegoś chwiejnego, wątpliwego, czegoś, w czym ani 
piękno nie jest całkiem pewne, ani brzydota. Tu nie mogliśmy być 
pewn.i nikczemności, z którą się nam sam deklaroiwal, czujemy że ów 
kuszący go szatan wnętrzny, był romantykiem, i że z punktu widzenia 
nowej obyczajowości było w tym pomyśle coś brzydkiego, a jednocze
śnie efektownego; właściwie tyle w pomyśle, ile w jego psycholo
giicznej motywacji. Jak gdyby niespodziana, modna wersja niemodnego 
grzechu. A zinów poprzednio, kiedy spowiadał się z chodzących mu po 
głowie świateł, z poetyckiego rozmarzenia i z tego, że myśli nazbyt roz
wini'ęte szkodzą uczuciom-przyjęliśmy ten moment, jako szczególnie 
piękny, a jednak i wtedy kryło .się poza nim coś niepewnego, chorobli
wego, ułomnego. 
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Jak doszł-o do zaręczyn Fantazego? Powiedzieliśmy już, że jeśli chodzi 
o realną kolej.ność wydarz-eń, musimy się gubić w domysłach, ale jako 
[lroces psychologiczny sprawa przedstawia się jasno. Większość kryty
ków trafnie tu wyczuwa, że Diana ma stanow.ić dla naszego bohatera 
rodzaj antidobum na Idalię. To bardzo istotne. 

Fantazy jest już inny. Dawna byroniczna poza wydaje mu się sztucz
ną, śmieszną •maską, którą nakładają na siebie ludzie z jego otoczenia 
i którą on sam nosi dla efektu. U tamtych ta ma.ska go razi, a zaczyna 
też odczuwać, że sam 2l niej wyrósł. Myśli o sobie, że wkłada ją jeszcze 
tylko na pokaz, jak strój zabawny, a niepoważny, przyczyniający się do 
sukcesów towarzyskich. Rozumie, ile maniery i kabotynizmu jest w tych 
modnych postawach i obyczajach, jak moda przez spospolit01Wanie ode
'brała tu cały smak świeżości czemuś, ico przecież miało niegdyś sens 
i treść. Trzeba przyznać, że indywidualizm ja-ko moda bywa szczególnie 
monotonny; oto największa słabość romantycznej postawy. 

Fantazy wciąż jeszcze ulegał modzie, choć go ona zaczęła mierzić. 
Przeżył romans z romantyCTną arcyheroi.ną, Idalią; najpierw z zapa
łem, potem pewnie z uśmiechami pobłażania i' :;u..ukaniem jakichś no
wych, ostrzejszych smaczków, wreszcie z dotkliwym uczuciem znużenia 
i pustki. Czy to romans go zmęczył, czy .romantyczność? Sam dobrze 

„Fantazy" w Teatrze Wojska Polskiego w Lodzi 
w r. 1945 

reż. Juliusz Osterwa 
akt V 
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nie wie. Ale zrywa, rzuca wszyistko. Przybywa na P odole, pomiędzy 
brać szlachtę, wyobraził isobie, że będzie „zwyczajnie" gospodarować. 
ożeni się ze „zwyczaj.ną" dziewczyną. Nawinęła się Diana. Więc zjawia 
się u niej. 

Tak więc, choć nie wiem dokła<lnie, jak konkretnie wyglądała uciecz
ka Fantazego -0d Idalii, mogę ją sobie, w oparciu o tekst, dokładnie 

wyobrazić, jako pewien komplekis procesów psychicznych. Tu Słowacki 
jest całkowicie precyzyjny, jeśli tylko rzetelnie wczytać się w wypowie
dzi postaci i łączyć je z sobą, a nie brać ich (jak ~o się nieraz ~·obi 

w naszych teatrach) 1za piękne, liryczne, ozcLobne i mało znaczące frazy, 
którym można pozwolić się toczyć, jak strumieniowi. P odobnie - jeśli. 

pomi nąć podstawową różnicę tak bardzo od siebie dalekich gatunków 
literackich jak dramat i proza - postępowali nieraz ze swymi posta
ciami autorzy tacy, jak Proust czy Mann, malując drobiazgo.wo ich wnę
trze, a zacierając obraz zewnętrznych wydarzeń, w których brali udzi ał. 

Taka praktyka .pozwala autorowi, jeśli mu to potrzebne, w ramy zwy
cza.jnego, współczesnego życia, w;prowadzić zjawi<ska nieco dziwaczne 
i fantastyczne, a pozornie umotywowane przyczynowo. Tak właśnie, jak 
to się dzieje w •naszym .dramacie z porwaniem Rzecznickiej, groteskowej 
nowej Dejaniry, jak to dzieje się zr szykanowaniem _Fantazego przez. 
Baszkira, jak dzieje się niemal z całą akcją. Materia wydarzeń kon
kretnych - niezależnie -Od owych drobnych przejęzyczeń, których nie 
warto tylekroć wypominać a.utorowi -wydaje się tu umyślnie utkana 
tak luźno, jak wiotka siatka, a.by mogła przez siebie przepuszczać
wszystkie tchnienia owej fantastyki - niefantastyki, owych osobliwości, 
rodzących się realistycznym sposobem z natury ludzkiej, mniej obliczal
nej niż ufryzowana ludzka zbiorowość„. 

E. CSATO 

Czego najwięcej trzeba unikać, to żeby bohatyry nasze nie wyglą
dały na aktorów. I stąd pochodzi przesada literatury dzisiejszej, f:e 

autorowie, miasto doznawania sami uczuć i faktów, przestają na cho
dzeniu regularnym na teatr i tam uczą się, jakby z natury, kiedy już. 
teatr jest nauką wyciągniętą z na.tury. Prze71 drugie ręce więc odbywa. 
się poezja epoki naszej i stąd jest śmieszną i przesadzoną. 

z listu Zygmunta Krasiński.ego d o Konstantego 
Gaszyńskiego, KissLngen, 10 lipca 1834 r. 

.„z tej nieszczęsnej atmosfery smętnej - błąkających się teraz dusz 
najpiękniejszych, które chcą koniecznie, aby im ludzie smętku do smętk~ 
dolewali. Chorzy jesteście i chcecie, aby wszyscy podobnie Wam jęczeli-

8 

Nerwami już, nie sercem czujecie„. Lubicie, co Wam nerwy rozczula, 
a wstręt macie do zdrowych pokarmów„. 

.„pomyśl Ty, droga, gdybyż ja napisal np. „Incliar.ę" stylem pani · Sand 
i tę kobietę dwa razy niewierną, dwa razy oplamioną, biegającą po 
mieście aż do mieszkania amanta, nazwal Twoim imieniem - ale to 
u;szystko nie z prostotą człowieka, ale z Chopinową calą dysonansowo, 
kwaśno-melancholicznq potęgą i sztuką draźnienia nerwów i blyskot
nością kolorów poslal Tobie? ... Rzekłabyś, że cud cudów„. Więc jest jakiś 
sposób mówienia r zeczy ohydnych, który je zamienia w anielskie„. Więc 
jest kilka frazesów przyjętych, w które ja koniecznie muszę się ubrać, 
nim wys tąpię .„ Zamiast powiedzieć krótko: kocham Cię, drukując to 
~amo, muszę wyrazić się w bezokolicznym trybie, np. posiadasz serce 
Twego syna - to okrąglo i pięknie; tak gadają i piszą umarle nai-ody„. 
piszą językiem, którego potem w mowie potoc2n ej iiżyć nie mogą -
taka jest l i teratura włoska; patrz, jakie cudowne poemata, patrz, jak 
ła two Wlochowi napisać sonet lub dytyramb, w szystkie frazesu ma 
gotowe, cale toki mó:vienia przeżute; lecz u:iesz, droga, że Wloch ten 
sam lis tu napisać nie umie.„ znajduje się w podobnym razie jak na.ęza 

sawantka, która musi użyć francuskiego języka. Inni więc krzyczą na 
użycie. francusczyzny, przekl inają eleganckie salony, a ja staram ~ię ina
cze1 o wyprawieni e za drzwi tego jegomościa - to jest, daję Wam 
w pozycji język gadany, prosty, niewymuszony, który każdą myś l jak 
potrawę ciepłą na stól podaje. 

„ .wystaw wl;ic chłopka bogatcr;o z rodziną już czytać umiejącą -
za sto lat - w cichym gdzieś domku pod Krakowem. Odpoczyu:a po 
wojnie - szczęśliwy - ogień pali się w izbie, a przy kalendarzu już 
i niektóre książki znajdują się na stole. Wystawże go sobie, że czyta 
,.Balladynę" - ten utwór bawi go jak baśń, a razem uczy jakiej.§ har
m onii i dramatycznej formy. Bierze „Lillę" - to samo. „Ma:zepa" trochę 
mu się już wydaje nadto deklamatorski. Lecz zajrzal w „Godzinę myśli" 

albo w „Lambra" - i rzucil ze wzgardą te melancholiczne skargi dziec
ka niecloroslego. Otóż dla tego chlopka jest „Sally", „Ks. Marek" i „Ksią
żę Niezłomny" - ten „Książę", który mnie kości wewnętrzne polamal -
gdzie są pioruny poezji, - a z którym Ty nie masz żadnego związku, bo 
nie na nerwy, ale na same czyste uczucia uderza, nie melancholiją, ale 
boleść obudza - nie rozhartowywa czytelnika, ale go czyni silnym i po
dobnym spokojnemu aniolowi.„ 
Proś Boga najwyższego w dzień i w nocy o poezją dla żywych ludzi 

.„Kto pierwszy z taką poezją przyjdzie, ja mu z wszystkich książek moich 
postument zrobię i sam się położę pod nogami, aby stal wyżej i prawdę 
zawsze oglądal z wysoka„. 

Juliusz Słowacki. Lis.t do matki 
Paryż w lutym 1845 
Dz.ieła t. XIII s . 469- 472 
Wrocław 1959 
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TADEUSZ BYRSKI 
Reżyser sztuld. 

Fantazy to zarazem szczyt realizmu poety - stworzył wiecznie żywe 
postaci i wykrzesał ten cudowny faderwerk ironii. 

Gizela Reioher-Thonowa. Ironia Juliusza Slowacki~o. 

Kraików 1933, s. 115 

Jakoś tu w Fantazym wszystko jest bardziej ludzkie, głębsze, deli
katniejsze. Przesyicone iprzekorą traktowanie obowiązującej ówcześnie 

religji artystycznej (romantyzmu) WZJbogaca inwencję i 7Jbliża Słowac

kiego do ludzi. Odry.wa od baśni, od .Jegend, od historii, osadza we włas
nej współczesiności. Fantazego pisze Sł-0wacki z ogromną swobodą, 

śmiałością, coraiz to wyskaklllją mu spod pióra sceny bez- żadnych li
terackich filiacji, mwniewające świeżością i siłą. 

Tadeusz Breza. Notatnik literacki_ 
Ww.a 1956, s. 483 

Jest tam tyle rzeczy pięknych. Tyle •obserwacji bystrej i trafnej, tyle 
żyłki loomicznej, tyle ·zmysłu krytycznego, że trud~o nawet uwierzyć> 

że ten Słowacki, marzący i iiozmarzony ( .. J tak umiał patrzeć na to. 
co koło niego żyje w świecie rzeczywistym. 

Stan.iB1aw Tarnowski. Historia literatury polski.ej. 

Nie ma w żadnym dramacie tyle ironii co tu, i to ironii czystej ja
koby, niezabarwionej osobistym smutkiem, bo na osoby dramatu patrzy 
z ;uśmiechem ironicznym, a nie z łezką w oku ... 
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Gizela Reicher-Thonow.a. Ironia Juliusza Słowackiego_ 

Kraków 1933, s. 111. 

O KOBIETACH ROMANTYCZNYCH 
Chowały się i rosły, row1esne z wiekiem :l.zie

wlętnastym. Jeno że wiek dojrzewał prędzej, 

niż one. Gdy Kon.gres Wiedeński tańczył, im 
jeszcze nie było wolno byrwać na balach, bo 
miały dopiero wiosen piętnaście. 

Od kolebki żyły pragnieniem rzeczy nadzwy
czajnych, jakich na podsłonecznym nie bywało 
świecie. Kochanki kwiatów i gwiazd różanych. 
Ich mamusie i babcie władały pałacami, w któ
rych było tyle okien, ile dni w roku, baszt tyle, 
ile kwartałów, i tyłe sal balowych, ile miesięcy. 
One mieszkają jeszcze wspanialej: w zamkach 
z mgiełek, tęcz i kryształów rosy. I z taką sa
mą namiętnośc ią uciekać chcą od rzeczywistości" 
z jaką cieszyła się nią kobieta wieku XVIII. 
Każda z; nich miała cudowną postawę. W no
szeniu głowy, cudną lekkość, włosy a Mantique, 
barwY troszeczka bladawe, oczy iskier pełne, 

albo pełne rosy, smutne i twarzy kochanka cie
kawe! 
Ponieważ, smukłe strzeliste i wysoko pod szy

ję zapięte. Ubra.ne lekko i tanio, w sukniach 
bez fałdów, w muślinach najwyżej lub baty
stach. Czasem w niemodnych lub krótko obcię
tych włoskach a la Titus, częściej w długim 

warkoczu, główkę dokoła oplatającym. Na łok
ciach rękawy bufiaste, ogromne, na biodrach 
pasek skórzany z klamrą, stan krótki, wstydli
wie kryjący: 
Piersi twarde jak gruszki, a tak małe ich nóżki, 
że za trzewik dziewczynie swawolnej 
C:ręsto służy kwiat pewny, zwany trepkiem kró-

[lewny 
Kwiat nie większy od liliji polnej. 
Już im przy zamążpójściu nie nakrywają głów, 
jak kuropatwom. Idą lub też iść pragną za gło
sem serca, a jeśli pójść nie mogą, to cierpią 

prz.ez życie całe, przyśpiewując tęsknie: Serce 
nie sługa, nie zna, co to pany! Słyszały coś tro
chę o Korsarzu i Paryzynie, umieją na pamięć 

JANINA JABŁONOWSKA 

JAN RUDNICKI 



ZBIGNIEW NIEWCZAS 

EWA ZDZIESZYŃSKA 

ZBIGNIEW KOCZANOWICZ 

Wertera i Korynnę pierwsze wychowanki 
XIX stulecia i celujące uczennice z pensji 
p. Romantyczności, rusałki, świtezianki i anie
l:ce, ·słowem dziewczątka romantyczne. z któ
rych kiedyś wyrosną romantyczne pan:e, te 
właśnie, co dałyby nieraz dziesięć lat życia za 
jedną scenę głośną i tragiczną. 

Zresztą ani im się równać z paniami rokoka, 
które tak pilnie meblowały mądrościami głów

fcę. One ty•lko mają serce i patrzą w serce, 
a w sercu pełno kwiatów, tęsknot i burz. Choć 

nieuczone wcale, lub bardzo skromniutko, stały 
s:ę przecież - nauczycielkami, od których wiek 
cały uczy się sztuki wiernego poza grób kocha
nia . Każda z nich, mimo braku pałaców ster
czących dumnie, jest najdumniejszą króbwą, 

władającą pierwszym uczuc:em poety, św:ado
mą tego, że właśnie z ich serc bicia rozbłysnął 
kwiat romantycznej poezji. Choć cza.sem trud
no dociec, dlaczego właśnie z tych serc bicia? 
Serc bicia? Serc, które znały tylko swój kur
nik, swoją grzędę i swoją parafię? 

Bohaterki i współtwórczynie romantycznej le
gendy, opromienione blaskiem pieśni wieczy
stych, prząśnicZ'ki, które na krosnach własnego 
życia uczyły się wszystkich ściegów romantycz
nego haftu. O tak! Lecz nie ma wśród nich 
chyba ani jednej Bettiny, co to mądrością 

dz:ewczęcych listów olśniewała starego Goethe
go i nie ma także hr. Guiccioli, która rozkazała 
Byronowi, aby tak pisał Don Juana, a nie ina

czej!. .. 

A czy bardzo kochały? Jak czasem, jak cza
sem.. . Częściej wietrzną, jak wieczną, była ich 
miłość z chybkością jaskółki przelatywała dro
gą od kaska.dy śmiechu do kaskady łez. Czasem 
nie przecz,uwają w ogóle o co chodzi i dop!ero 
stanuszkami dowiedzą się nie bez żalu, że mło
dzieniec ów geniuszem potem został okrzyknięty 
i byłby je z sobą wziął razem w nieśmiertel
ność. Cza-sem są mocno poetyczne. Z Byronem 
w ręku siedzą na wzgórku pożegnania, kochają 

bardzo i rozumieją wszystkie drgnienia poetyc
kiej duszy. Lecz nie o to przecież chodzi. I wca
le nie trzeba, aby wszystkie były poetyczne. 
Rzecz w tym, że były kochane pierwszą miło
ścią romantyka. I słuchały takich oświadczyn, 
jakich nikt przedtem i potem nie słyszał. A je
śli wołają wraz z poetą: 

Niech mi świat da poez.ię 
Dać mu jej nie mogę ... 

to ich żądanie spełnione IV częśc!ą Dziadów, 
Godziną myśli, mazurkiem Chopina. 

* * * 
A jeśli mnie nie kochasz, to po coz istnieje 

świat i po cóż istnieję ja? Jeżeli mnie nie ko
chasz., to przestaję wierzyć w życie pozagrobo
we, bo z kim bym się tam spotkał po śmierci? 
W takiej chwili nieodzownym na scenie roman
tycznej rekwizytem jest zimne żelazo, wtedy je
dyną ucieczką jest imperatyw Wertera: samo
bójstwo. Każdy z trzech wieszczów przykładał 
nieraz pistolet do skroni. Krasińskiemu wytrą

ciła go z: rąk dobra i współczująca ciocia Zału
ska, Słowackiego uratowała zrównoważona Lud
ka, Mickiewicza - przyjaciele. Zaleski chciał się 
także strzelać w Warszawie, gdyby nie wiara 
i mądrość, które mu szepnęły: rzuć niewierną. 

One również gotowe na śmierć, gdy t\'lko się 
okazało że miłość jest nieszczęśliwa. 

Tak się przypadkiem zeszło, że Fornariny 
wieszczów są trzeżwe i uśmiechnięte, przeciw
działają nawet ponurym zamysłom; pani Mary
la doradza Zanowi oklaskiwać Wertera w tłu

maczeniu i wybić z głowy złe myśli. 
Lecz co czwarta niemal nosi truciznę w głów

ce od szpilki, a ilekroć pójdzie na spacer smęt
ny w ruiny zamku, to nie wiadomo czy wróci, 
bo u stóp zamku jest przepaść. 

* * * 
A co się działo w JeJ duszy? Czy zostawszy 

na świecie samotną i przeszedłszy tak ~,zybko dr-a
gę od femme incomprise do femme abandonnee. 

MARI.4' WACHOWIAK 

TERESA WATRAS 

ZDZISŁAW SVWALSKl 



ANTONI ŻUKOWSKI 

BOHDAN SOBIESIAK. 

SLAWOMIR MATCZAK 

skorzystała pani Bobrowa z praw, które w ro
mansach francuskich iprcysługiwały tym typom 
kobiecym - tego już pan Turkułł nie opowie, 
bo s.kądżeby wiedział! 

Czy krwawiące rany swego serca leczyła we
d~e: przyjemnych recept pani Sand i Eugen!u
sza Sue, czy oczy jej ~ękitne rychło nauczyły 
się nowych uśmiechów, też nie wiadomo. Jak
kolwiek bądź było - wypoczywała, śmiertelnie 

spokojna, z głazu cała. Mieszkała kolejno 
w Dreźnie, Paryżu i Frankfurcie, kła.pocąc się 

wychowaniem dorastających panien i wiodąc, 

acz nierozwiedziona żywot rozwódki. Słowa 

dotrzymała. Pan Bóbr posyłał rubli srebrnych 
5 tysięcy racz.nie na wychowanie córek. Imć 
Turkułł z kontraktów kijowskich przekazywał 
pani skrupulatnie co roku krezusową sumę 15 
tysięcy rubli. A gdy -Od ostatnich Zygmunte>
wych spojrzeń minęły dwa lata, gdy grzebano 
Napoleona .pod kopułą Inwalidów, gdy Mickie
wicz rozpoczynal wykłady w College de Fran
ce, wtedy zaszedł jej drogę drugi z Wene
dów - Słowacki. 

* * 
A z tej wirującej mgławicy ty;pów, spomię

dzy orszaku indyiwidualności wyłania się coraz 
wyraźniej i śmielej typ nowoczesnej kobiety 
polskiej, uświadomionej etycznie i narodowo. 
Już czas 0statni zostać za nawiasem damie błę
kitne.i, wy.chowanej w Paryiilu. Jako pracowni
ca winnicy cyiwilivacji poLs'kiej wchodzi ma t
ka Po 1 k a. Zrazu zdumiona, zażenowana, nie 
wiedząca co począć. Mickiewicz kazał jej 
wdziać zbroję Grażyny i naśladować w potę

dze uczuć Aldonę, Słowacki podał jako przy
kład Rozę Wenedę (ona wolałaby Goplanę). 

Krasiński stawił przed oczy Kornelię i tęczo

wą heroinę przedświtu, a wszyscy trzej okrzyk
nęli ją markietanką i harfiarką śpiącego woj
ska rycerzy ;przyszłości. W ręce przeto niewia
sty z.łożono całą · przyszłość ojczyzny. Kazano 
warować u Znicza, rozniecać żary i pod kląt-

wą pilnować, by nie zgaszy. Została nagle ka
:płanką, druidesq, wieszczką-westalką i aniołem 
:nadgrobnym przy trumnie Polski. 

Zadanie nie było łatwe, .przew.rót z.byt gwał
towny. I nic dziwnego, źe kobieta epoki r<>
n1antyzmu oz.razu nie zrozumiała, c:rego p. p. 
wieszczowie od niej chcą - tak jak owa śred
niowieczna norbertanka nie pojmująca łaciń
.okich słów psałterza, tak jak Izabela Czarto
l')'l'lka daremnie słuchająca, co do niej mówi J. 
.J. Rousseau. W małej główce powstał wielki 
chaos. Nastąpiło nawet pewne s.krzy,wienie krę
gosłupa duszy kobiecej. W pierwszych latach 
romantyzmu powszechnym typem byla z.dziwa
~zała postać kobiety, odosobnionej od żyda 
l zadań .życiowych, a natomiast 'WY!Pełnionej 
frazesem i patosem w słowach, czynach i uczu
ciach. Biedactwo ohciało od razu karmić lilia
mi nieszczęsnego ojca Derwida i daremnie szu
kało swego Lelum Polelum po świecie. 

Stan.i.staw Wasylewski 
„ o milośei romantycznej' 

Warszawa 1959. 

Teraz klęknijcie, a przynajmniej uchylcie 
kapelusza - mówić chcę o kobietach Polski. 
Ulatuję duchem nad brzegi Gangesu i szukam 
kwiatów najmilszych, by je porównać z Pol
kami. Gdybym miał pędzel Rafaela, melodię 
Mozarta, słowo Calderona, być może udałoby 
mi się wywołać w piersi waszej uczucie, jakie
go doznalibyście, jeśliby prawdziwa Polka 
z krwi i kości, ta nadwiślańska Afrodis jawiła 
:się przed wami. Czymże są plamy barwne lla
faelowskiego pędma, wobec tych piękności, któ
:re stworzył żywy Pan Bóg z radością l w 11aj
weselszych snadź chwilach swoich? I czym oą 

oealderonowskie gwiazdy na niebie, c.zym kwia
ty na ziemi wobec kobiety polskiej, lttórą 11a-
2ywam aniołem ziemskim, mianując na odwrót 
anioły niebiańskie - Polkami nieba. Tak mój 
drogi, kto spojrzał w ich oczy gazele, ten wie
rzy w niebo ... 

H. Heine „Ober Polen" 1822 

WIESŁAW MIREWICZ 

ALFREDA GAMSKA 

RYSZARD ZUCHOWSKI 



JULIUSZ SŁOWACKI 

FANTAZY 
czy I i 

Os 'l)y: 

HRABIA RESPEKT, były marszałek powiatowy 
HRABINA RESPEKTOWA, jego żona . 
DIANNA l , . . 
STELLA f ich cork1 . 

HRABIA FANTAZY DAFNICKI 
RZECZNICKI, marszałek ,powiatowy, jego przyjaciel 
HRABINA IDALIA 
KSIĄDZ LOGA 
WOŁDEMAR HA WRYŁOWICZ, major rosyjski 
JAN, zesłany na Sybir w sołdaty . 
KAJETAN, kamerdyner Respektów 
HELENKA, pokojowa Idalii 
LOKAJ Idalii . 
KAŁMUK, sługa majora . 

JAN RUDNICKI 

JANINA JABŁONOWSKA 
MARIA WACHOWIAK 

TERESA W AT RAS 
ZBIGNIEW NIEWCZAS 
ZBIGNIEW KOCZANOWICZ 
EWA ZDZIESZYŃSKA 
ZDZISŁAW SUWALSKI 

ANTONI ŻUKOWSKI 
BOHDAN SOBIESIAK 

WIESŁAW MIREWICZ 
ALFREDA GAMSKA 
RYSZARD ŻUCHOWSKI 

SŁAWO MIR MATCZAK 

Rzecz dzieje się około r. 1841 - w trzech pierwszych aktach w domu hr. Respektów, w obu ostatnich w m3jętności hr. Idalii 

Kierownik literacki 
IRENA BOŁTUC-STASZEWSKA 

Przedstawienie prowadzi 
WACŁAW NOW AKOWSKI 

Realizatorzł widowiska: 

Reżyseria TArusz BYRSKI 

Scenografia LILIANA JAN1 .OWSKA i ANTONI TOŚTA 

Asystent reżysera WIESŁAW SZCZOTKOWSKI 

Kierownik muzyczny 
BOGDAN PAWŁOWSKI 

Przy egzemplarzu 
STEFAN HEINE 

Premiera dni.a 30 października 1960 r. na scenie Państwowego Teatru Powszechnego w Łodzi 



Fantazy, romantycznej P-01ski zwierciadło wklęsłe, Fantazy, królewski 
k111Prys, w którym obok zawikłań z tragifarsy są momenty wysokiego 
napięcia dramatycznego, Fantazy - jedyny dramat Słowackiego, !śnią

cy przepychem sceniczneg<> diaJog;u ( ... ) przepyszny persyflaż stosunków 
tizeczywistych, rzadki kwiat ironii romanty.cznej. 

Stanisław Wasylewski. Fantazy. Cien.iom 
Juliusza Słowackiego.' Lwów 1909, s. 204 

Bylo moim życzeniem, aby dać obrazy podobne do przedstawień sce
nicz.nych i mam nadzieję, że podobnie zostaną ocenione. Chcialbym tylko 
zauważyć, że myślę tylko o takich scenach, w których ludzie sami są 
aktorami, i wierzę, że ukazanie ich w ten sposób nieczęsto się zdarza. 
Celem moim bylo potraktowanie materialu w stylu pisarza dramatycz
nego. Mój obraz jest moją sceną, kobiety i mężczyźni są moimi akto
rami, którzy pewnymi gestami i sytuacjami odgrywają jakąś glupią 

sztukę ... 
William Hogarth. Ober das Studium der Kunst 

18 

JULIUSZ SŁOWACKI 

PAN ALFONS 
Fragmenty powieści 

ROZDZIAŁ II 

Przy Pannie Hrabiance Dyjannie, stał <:zerwono rzadkowłosy Szambe
lan Dafnis, któremu Panna Hrabianka tłómaczyła refleksy światła na 
wodzie i polaryzację. Na okiularach właśnie Szambelana Dafnisa spola
ryzowany jaśniał księżyc, tak że na pana Alforusa prezentowanego spoj
rzał Szambelan Dafnis dwóma ognisto błęk1tnemi w czasZ'Ce kręgami -
a panna Wanda oczyma przedziwnej jasn<>Ści i wdzięlru. -Pan Alfons 
ukłonił się .. i okulary Szambelana łysnęły mocniej, 'jak dwie soczewki 
Brewstera wynalazku do morskich użyte latarni.. Szambelan więc stał 

jak fanał portowy, wśrzód prezentujących się i prezentowanych, a po
tem sam się zaprezentował trzema słowy: 

Jestem Polak, Szambelan JC. Mości i kat-0lik. 
Pan Alfo.ns trzy razy się ukłonił - a Hrabianka Wanda r>dwróc.iła du

mające oczy na morze i zadumana myślała o teorii Newtona, łatwych 
i trudnych refleksów świata, co ją zaprowadziło w najpiękniejsze sfery 
ideału. 

Nikt nie uważał na drugą Hrabiankę młodszą, Marią, która także nie 
uważała na nikogo. 

Tymcz:asem machina parowa pracowała ciągle, aby to wszystko szczę-
śliwie i w dobrym stanie dostawiła do Rzymu. Mechaniczny jej krzyk 

wr.zask i pisk rozldzierał mi serce. Wtem Dyjanna krzyknęła: Elba!„. 
I Szambelan powtórzył: Elba!„. 
I Hrabia Respekt założył ręce na piersiach znajomym dawno sposo

bem. 
I pan Alfons zdjął kapelusz. 
I ja zacząłem mówić mr>ją odę do popiołów Napoleona i było mi tak 

smutno, jak gdyby mnie samego prochem wyekspediowano przez zwy
cz-ajny roulage do ojczymy.„ Amen„. 

ROZDZIAŁ III 

Pomocniczemi dziełami do mego romansu są„. 
1. Liwius. 
2. Tacyta Annales. 
3. Zdanie M„. o liście rzymskim pana Z„ chodzące po przyjaciołach„. 

oba dzieła nie drukowane„. i nie w manuskrypcie będące„. 
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4. Hamlet, królewicz duński... 
5. Rinaldo Rinaldini... 
6. Ołtarzyk złoty- czyli naczynie ·dziwnego nabożeństwa. Parisis ·

edit„. ster„. z obrazkami... 
7. Estetyka, czyli sąd o autorach_ Księgarni Paryskiej, edit. PoSltl .. 

Wójk„. et Comp„. Autor ~najomy powszechnie z dedykacji familijnej 
vide Lelewel... Trzy konst... in 36. 

8. O Annelidach, ·czyli robakach krwią czerwoną napełnionych -
przez pewnego Francuza (jak mówi Szafarzyk) imieniem Cuvier„. wyją
tek z anatomii porównawczej„. (Dzieła tego najwięcej radziłem .się 

w malowaniu charakterów). 
9. Guida d'Italia. 
10. Beppo - a potem„. Lord Byron „. 
11. Koszyk biletów wizytowych stojący na kominku u Szambelana 

w Rzymie. 
12. Rozpra•wa o braccioli florenckic.h i zrazach polskich - rzecz wy-

jęta z dzieła o literaturze ściśle narad.owej. 
13. Indeks ksiąg zakazanych przez Curią Romanę. 
14. Korynna, Lady Stael. 
15. Ligenzy o zwaleniu się St. Piotra .„ 
16. Irydion - czyli zwalenie się Petersburga. 
17. Demokracja czyli zwalenie się Tygodnika Poznańskiego na nią„ 

inedit. 
18. Księga wojażerów- w Hotelu Babuino„. strada Bab„. napełni.ona 

wielu uwagami wierszem i proZ'ą. 
I w'.ele innych mniej ważnych dzieł, o których zamliczę. 

ROZDZIAŁ VII 

UKONSTYTUOWANIE SIĘ TOWARZYSTWA 

Choćbyś już nie ko~hał, gdy cię na pustych Rzymu ulicach odstrze
lone <Od białych murów słońce wi1osenne grzeje„. „. gdy cię owione za
pach mocny, kardynalskich i .gdzieś za pałacam.i skrytych ogrodów -
kiedy ten zapach mniszy, bukszpanowy„ i różany.„ kościelny i miłośny 
upoi„. Choćbyś był .płazem ... uczujesz, że serce jest oddzielnym od na
tury ludzkiej zwierzęciem, z rodzaju zoophytów„ ssące nóżkami wro
słemi w ·arterie krew„. i palące się ogniem nieznanym„. O! wtenczas 
jeżeli myśl twoja może powędrować do wnętrza którego ze starych· pa
łaców i tam nakreślić sobie myśli ołówkiem, rysy pięk!ne dziewicze na 
pugilaresie imaginacji.. jeżeli Rzym oprócz Pap.ieża ma jeszcze innego 
boga tajemniczość w innej nieobłędnej świątyni - wtenc~s uciekaj, 
bo nie znam niebezpieczniejszego grodu dla rozkochanego człowieka„. 
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albo stój i pójdż z Szambelanem na mogiłę narodów„. śpiewać i h:y ro
nić. 

Zaledwo otworzył Alfons oczy - w Rzymskiej oberży wszedł do niego 
młody- Edwin - dawniej gdzieś za granicą poznany przyjaciel - i rzu
cił mu się na szyję z najwyższego przerażenia wykrzyknikiem.„ 

- Ach Alf mój, zawfrłał, Alf.„ 
- Co takiego? 
- Widziałem ją! 

- Kogo? 
- Hrabiankę Dyjannę„ 

- I cóż?„. 

- Muszę uciekać. 

- Dlaczego? 
- That is the queslion„. 
Tu zamilkł i spuściwszy oczy chod;:iił po pokoju z rozpaczą t :·zucając 

~ię jak Rzymian·n„. 
Pan Alfons- czyli AlL. zaczął się ubierać z największą rozwagą i po 

pięciu minutach spytął.„ 
- Czy kochasz ją? 
- Nienawidzę.„ 

Alf„. odetchnął i z dziwnym wnętrznym uśmiechem zapalił cygaro„. 
a potem: 

- Ha, więc to jest ta sama panna, o której mi pisałeś - że c '.ę prze
śladuje„. 

- Ta sama„. 
Alf zaczął pamięcią rozbierać w umyśle rysy widzianej przy księżycu 

istoty - a wid;:iąc, że były doskonale pięknemi - zapytał: 

- Czy głupia? 
- Rozwnna, odpowiedział Edwin z westchnieniem. Rozumna jak kar-

dynał Mai i kardynaJ Mai i kardynał Mezzofanti- zna prawo ~ak Ma
ciejowski, a literaturę jak St. Beuve, a Rzym jak Niebuhr, to Jest tro
chę go leiPiej zna niż Tacyt i chłop transtewerenanin, z medycyną ule
czyłaby Papieża, który jest chory na nie wykurowanego polipa w no

sie„. 



MAŁA KRONIKA 

PAŃSTWOWEGO TEATRU POWSZECHNEGO W ŁODZI 

PRAPREMIERA WŁOSKIEJ KOMEDII 
„ARCHANIOŁOWIE NIE GRAJĄ W BILARD" 

Barbara Połomska w roli Angeli 

· Dnia 3 września br. t0dbyła się na .scenie Teatru Powszechnego pra
premiera komedii muzyoznej włoskiego autora, p. Dario Fo pt. 
ARCHANIOŁOWIE NIE GRAJĄ W BILARD w przekładzie Zofii Ern
stowej, z muzyką Fiorenzo Carpio, piosenkami Jerzego Kiersta, w in
scenizacji i reżyserii Romana Sykały i oprawie plastycznej Józefa 
Rachwalskiego. 

Przedstawienie spotkało się z gorącym przyjęciem :publiczności, 

a autor z.apowiedział swój przyjazd na jesieni br. 
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„Archaniołowie nie grają w bilard" 

Akt II 

z. Suwalski (Ramol), T. Sabara (Klawisz), C. Przybyła (Rączka) 

B. Bukowski (Syfon) i K. Obidniak (Brewka) 

50-te PRZEDSTAWIENIE „NORY" 

Z ELŻBIETĄ BARSZCZEWSKĄ 

Występy gościnne Elżbiety Barszczewskiej w roli Nory cieszą się 
nadal wielkim powodzeniem. 3 października odbyło się 50-te przedsta
wienie tej doskonałej sztuki. 

Niestety pani Barsz'czewska przygotowuje już nową rolę w Teatrze 
Polskim w Warszawie i występy w październiku i listopadzie musi 
ograniczyć do minimum. 
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„Z nadmiaru milości" 

reż. J. Walden scen. Z. Topolski 

Akt II: Z. Koczanowicz (Bojan), B. Sobiesiak (Wlodzimierz) 

i T. Watras (Julia) 

BUŁGARSKI AUTOR 

NA PRAPREMIERZE SWOJEJ SZTUKI W ŁODZI 

Na drugiej we wrześni1u prapremierze bułgarskiej sztuki Klimen
ta Caczewa pt. Z NADMIARU MIŁOŚCI zespół Teatru Powszechnego 
gościł autora z małżonką oraz przedstawicieli Ambasady Bułgarskiej 

Republiki Ludowej i Bułgarskiego Ośrodka Kulturalnego z War'i'O.awy. 
Młodzież, obecna na prapremierze bułgarskiej sztuki, zgotowała au

torowi serdecz-ną owację, a wiele licealistek zgłosiło się po 3utografy„. 
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WYKONANIE PLANU W SEZONIE 1959/ 60 

W sezonie 1959 60 odbyło się w Państwowym Teatrze Powszechnym 
12 premier (w tym 4 prapremiery) oraz 4 wznowienia: 

Premiery 
1. F. Zabłocki FIRCYK W ZALOTACH (warsztat 

PWSTiF) . 51 przedstawień 
2. A. Fredro ŚLUBY PANIEŃSKIE reż. E. Stawow-

ski, se.en. Z. 'l'opolski . 35 
3. W. Hall BŁĘKITNY PATROL reż. R. Sykała, 

scen. M. Stańczak 48 
4. E. Szelburg-Zarembina ZA SIEDMIOMA GÓ

RAMI reż. Z. Jabłoński, scen. B. Kamykowski 50 
5. M. Bałucki KLUB KAWALERÓW (warsztat 
P~Tin .~ 

6. W. Hugo ANGELO TYRAN PADWY reż. Ko
czanowicz, scen. Z. Topolski i E. Soboltowa . 50 

7. K. Obidniak POKÓJ PEŁEN DYMU reż. R. So-
bolewski, scen. Z. Topolski 20 

*) 8. H. Ibsen NORA reż. Z. Koczanowicz, scen . 
Z. Topolski 47 

*) 9. Lope de Vega MŁYN reż. M. Broniewska, scen. 
· A. Sadowski 25 

*) 10. D. Fo ARCHANIOŁOWIE NIE GRAJĄ W BI-
LARD reż. R. Sykała, scen J. Rachwalski . 15 

11. W. Szekspir WIECZÓR TRZECH KRÓLI (war-
sztat PWSTiF) . 16 

*) 12. K. Caczew Z NADMIARU MIŁOŚCI reż. J. Wal-
den, scen. Z. Topolski . 7 

Wznowienia: 

1. H. Suderman SOBÓTKI reż. L. Jabłonkówna, 

scen. Z. Topolski . 7 
2. G. B. Shaw ŻOŁNIERZ I BOHATER reż. Z. Ko-

czanowicz, scen. A. Bystroń . . 47 
3. D. Roksandić OSTROŻNIE Z MAŁŻEŃSTWEM 

reż. E. Stawowski, scen. Z. Topolski . 3 
4. M. Gyarfas DOTYKAĆ NIE WOLNO reż. Z. Ko-

czanowicz, scen. J. Szeski . 72 
Ogółem w .sezonie 1959/60 odbyły się 542 przedstawienia, na których 

było 295.626 widzów. Przeciętna frekwencja na jednym przedstawieniu 
wyniosła 545 osób czyli 81,6 proc. 

-i Premiery odbyty saę w końcu sezonu i sztuki będą grane równ.ież w sezonie 
1960 / 61. 



ZESPOŁ 

PAŃSTWOWEGO TEATRU POWSZECHNEGO 

W SEZONIE 1960/ 61 

KIEROWNICTWO 

STANISŁAW PIOTROWSKI 

Dyrektor 

IRENA BOŁTUC-STASZEWSKA 

Kierownik literacki 

ROM AN SYKAŁA 

Kierownik artystyczny 

BOHDAN PAWŁOWSKl 

Kierownik muzyczny 

ZESPOŁ ARTYSTYCZNY 

Reżyserzy: Roman Sykała, Zbigniew Koczanowicz, Tadeusz Byrski 
(współpr.), Zbigniew Kopalko (współpr.) , Jerzy Kreczmar (współpr.). 

Scenografowie: LiliaJ?.a Jankowska, Antoni Tośta, Zdzisław Topolski, 
Józef Rachwalski (współpr.), Marian Stańczak (współpr.), Bolesław 

Kamykowski (współpr. ). 

Aktorzy: Halina Billing-Wohl. Hanna Boratyńska, Ewa Brok-Brzeska, 
Alfreda Gam.ska, Janina Jabłonowska, Teresa Kałuda, Alicja Knast, 
Julia Kossowska, Janina Łukawska, Halina PawłowiCZ', Barbara Po
łomska, Hilda Skrzydłowska, Natalia Szymańska, Halina Taborska, 
Maria Wachowiak; Teresa Watras, Ewa Zdzieszyńska, Brunon Bukow
ski, Aleksander Fogiel, Marian Gamski, Zbigniew Jabłoński, Andrzej 
Jędrzejewski, Zbigniew Koczanowicz, SławOlffiir Matczak, Wiesław 

Mirewicz, Leon Niemczyk, Zbigniew Niewczas, Marian Nowak, Karol 
Obidniak, Zbigniew Płoszaj, Czesław Przy,była, Remigiusz Rogacki, Jan 
Rudnicki, Tadeusz Sabara, Włodzimierz Skoczylas, Bogdan Sobiesiak, 
Rysl:'ard Sobolewski, Eugeniusz Stawowski, Zdzisław Suwalski, Michał 
Szewczyk, Mirosław Szonert, Ryszard Żuchowski , Antoni żukowski. 

Asystent reżysera: Wiesław Szczotkowski. 

Inspicjenci: Henryk Kurowski i Wacław Nowakowski. 

Suflerzy: Kazimiera Pegza i Henryk Heine. 

ZESPOŁ TECHNICZNY 

Kiercwnik techniczny: Marian Binkowski. 

Kalkulator techniczny: Teresa Kucucha. 

ZESPOŁ OBSŁUGI SCENY 

Oświetleniowcy: Kierownik - Maksymilian Kempa. Z-ca k ier. - Tre
neusz Golec. Radioakus.tyk - Bogdan Gadoń. Elektrycy - Eugeniusz 
Tychek, Bolesław Kochański· . 

Maszyniści : Brygadierzy-Stefan Olczak i Franciszek Żurawski. Ma
szyniści - CZ"esław Figurski, Bolesław Jeżyński, Marian Karabiewski, 
Adam Kowalski, Marian Kowalski, Frandszek Nowak, Karol Stańczyk, 
Henryk Zaremba i Mieczysław Pikora. 
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Perukarze: Kierownik - Zdzisław Papierz. Perukarze - Teresa Da
necka, Zdzfo;ława Ogrodnik, Jadwiga Dressler, Stanisław Siemiński. 

Rekwizytorki: Rekwizytorka - Maria Włodarczyk. Magazynier rekw. 
- Eugenia Szejer. 

Garderobiarze: Józefa Bartkowiak, Helena Bernat, Władysław Wojta
siak i Mirosław Zielonka. 

ZESPÓŁ PRACOWNI TECHNICZNYCH 

Pracownia stolarska: Kierownik - Józef Krotowski. Z-ca kier. -
Henryk Gałęski. Stolarze - Wacław Prośniak, Mari'an Nadaj i .Stani
sław Krotowski. 

Pracownia malarska: P. o. kier. - Ignacy Kołodz i ejczyk. Malarze -
Franciszek Antczak i Mirosław Kolasiński. 

Pracownia modelatorska: P. o. kier. - Gert Pyde. Plastyk-modelator 
- Teresa Gawrysiak. 

Pracownia tapicerska: Kierownik - Józef Marlicki. 'Tapicer - Ger
hard Rehl. 

Pracownia ślusarska: Kierownik- Józef Pikora. 

Pracownia szewska: Kierownik - Henryk Kiszka. 

Pracownia krawiecka: Kierownik- Marian Jóźwicki. Z-cy kier. -
Helena Kołodziejczyk i Henryk żwikiewicz. Krawcy - Bo.żenna Bor
kowska, Włodzimierz Gara, Władysław Muras, Bożen.na Smołaga, Stani
sława Walczak, Regina Zawieja i Henryk Bujnowicz. 

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY 

Główny księgowy- Stanisław Gawałkiewicz. Z-ca gł. księg. - Marta 
Pawlak. Referent płacy i pracy - Ewa Isakowicz. Kasa główna - Irena 
Romanowska. Kierownik gospodarczy - Wiktor Serafin. Intendent -
Eugeniusz Kawulski. Ref. zaopatrzenia -Franciszek Kowarski. Kier. 
sekretariatu - Irena Miszczak. Kier. org. widowni - Mieczysław Kwin
kowski. Kasjerki biletowe - Irena Grabarczyk i Stanisława Michalska. 
Radca prawny- Michał Rogalski. 
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ZESPÓŁ GOSPODARCZY 

Szofer.Jffiechanik- Józef Gawlicki. Portierzy - Zygmunt Machalski, 
Józef Pokorski, Zofia Łysoniewska i Jan Stawiany. Palacze - Jan Gał
ka i Marian Pajszczyk. Praczka - Irena Fijałkowska. Goniec -Kazi
mierz Stoliński. Sprzątaczki - st. sprz. ElZ!a Trelenberg, Jadwiga Kara
lus, Cecylia Kubiak, Zofia Mistrzak, Maria Rehl, Helena Zduńczyk, Her
da Wolf, Natalia Erdman, Stanisława Tokarek i Jadwiga Wagner. 

ZESPÓŁ OBSŁUGI WIDOWNI TEATRU POWSZECHNEGO 

Kierownik widowni - Edyta Wosiewicz. 
Bileterki- Helena Durkowska, Czesława Gryczyńska, Irena Gamus, 

Władysława Janowska, Maria Laube, Janina Kempa. 
Szatniarki- Helena Browarska, Janina Leśniak, Stanisława Sumiń

ska, Zofia Wesoła i Anna Zaręba. 

ZESPÓŁ OBSŁUGI WIDOWNI 

TEATRU ROZMAITOSCI 

Kier. widowni - Maria Malanowicz. 
Bileterzy- Franciszek Kowarski, Jadwiga Krzyźaniak, Zygmunt Ma-

chalski, Helena Mucha, Józefa Kowalska. 
Szatniarki - Helena Bartosik, Helena Dworakowska, Maria Derżyń

ska, Maria Nowak i Genowefa Skowrońska. 



W NASZYM REPERTUARZE: 

DARIO FO „ARCHANIOŁOWIE NIE GRAJĄ W BILARD" 
reż. R. SYKAŁA scen. J. RACHWALSKI 

C. Przybyla, B. Bukowski, K. Obidniak, A. Fogiel, Z. Jabloński, 
T. Sabara, Z. Suwalski i M. Gamski 

K. CACZEW „z NADMIARU MIŁOŚCI 
Akt II J. Łukowski i H. Billing 

reż. J. W ALDEN scen. Z. Topolski 

NAJBLIŻSZA PREMIERA 

JEAN ANOUILH 

SKOWRONEK 
(„ŚWIĘTA JOANNA") 

Przekład 

JADWIGA KUKUŁCZANKA 

Reżyseria 

ROMAN SYKAŁA 

Scenografia 

MARIAN STAŃCZAK 

Biuro Organizacji Widowni - Lódź, ul. Obrońców Stalingradu 21, 
tel. 350-36. Przyjmuje zamówienia na bilety do Teatru Powszechnego 

. Teatru Rozmaitości (na miesiąc wcześniej) w godz. od 8-16. 

Kasa Teatru Powszechnego czynna przez cały tydzień od godz. 10-13 
I od 16 do rozpoczęcia przedstawienia (z wyjątkiem poniedziałków) -

tel. 350-36. 

K21sa Teatru Rozmaitości czynna w dniach przedstawień od godziny 
10--13 I od 16 - do rozpoczęcia przedstawienia - tel. 299-54. 



„DZIENNIK ŁÓDZKI" 
GAZETĄ ŁODZIAN 

• . . Informacje krajowe i zagraniczne 
... Felietony i report~ 
... Recemje 
... Artykuły popularno-naukowe 
•• Ciekawostki ze świata filmu 

•. • Powieść sensacyjną 
.. Cotygodniowy dodatek „Panorama" 

ZNAJDZIESZ W „DZIENNIKU ŁODZKIM" 

•· 

„Pras a", Lódż. z . 3126. N . 5000. X. 60 . R -5/ 4738 

Cena zł 2,50 

• 




