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DCJM OSTATECZNEGO RACHU "KU 

.,Com k o b iet · jest pi en\· szą pró l~ ą dra ni '.l~ y 

\: "Wą sl .-.. n ne .i j uż w t cd .1 p isa rki. W ro'.:::1 193J 

Z u fia L alkuw:.ka ma \ v :-w uim durob k u lile1·a

<.:k i :11 sze reg o pow ia da 1'1 i powie ści. które p:·z.1·

nio i .\· .\ e j rozgł os i u sla lil.1· po zyc.; q \·,: śr!)c!ow i

~ · ;1 1 ar tys ty czn ym. Drama ty: „Dom [( (J biet"', 

(193 ) r.) a następnie „Dziei'l j ego powro t ·· 

(I !J :.l 1 r.) i „ Te res a Sł ucza1·1ska ·· (1935 r.) tworz<1 

<.:>·k l na jbardzie j charakterystyczn~· dla twór

czości Nałkowskie.i i wiążą się z cyklem arty

:;tyczn o -myślowym po\vieści „Niedobra mi!o~ć" 

(1 928) i „Grani cą" (193;) r.) oraz tomem opowia -

d ;;n - reporta .i: y „Sciany śv.·iata" (i9:3i). 

W lata ch trzyd ziestych na sceny nas1.:1cil te

at r ów weszły sztuki wielu \vybitnych pisare:c 

\ V lej S\Vego rodzaju „kampanii" . dramaturgii 

kobiece j. bra!y tn.in. udział: Maria Ja sn orzew

ska -P awlikowska, iVIaria Kunce\viczowa, Ewa 

Szelburg-Zarembina, :\'Iarcelina Grabows<>:a i Po

la Goj a.w iczy 1'1 ska. Z tej niełatwej próby $ ił wy

s ;:edł „Dom kobiet" tryumfalnie, staj:1c si<; 



z miej sca w ielkim wy darzeniem tea tra in? m, 

wzbudzaj ą c zach wy t w idovvni i ogro'.1me ?. a in

te resow an ie kry tyki. I dziś jeszcze, c ho ć ze tl a ła 

j u ż moda na psychoanalizę postaci lite r a ci-;il'l1, 

choC:· przem inęła już nie jedna obowiąz u j ą ca ma-

n iera s tyl istyczna - „Dom kobiet" s Lanmvi kla 

sy czną n iem a l pozycje; repertuaru naszy ch sce n. 

Bohater kam i le j sztuki są ko biety sta re , lub 

s ta r zeją ce s ię. Kobie ty samotne . Każda !. ni ch 

przeżył a sw ój odcine k ).ycia i teraz , v; m;-i ł~' t'.1 

\V ie jsk im domk u wra ca .i ą do przesz ł y ch d!l i, 

wspomina j ą ludzi sobie bliskic h , d z i ś jui. n '('

obecnych . Każda z ni ch rniala swo je rnan:enia 

i tę sknoty, każ da za kosztowala wielu zawodów 

rozczarowaó. Każ da z nich miała „sv; oj ego" 

mężczyznę i pamięć o nim powraca teraz na

trętnie nawet w pozornie bła hyc h rozmowach . 

I pozorna jest także akcja „Domu lcobiet". 

Bo wątek fabularny tej sztuki je:-t w gr uncie 

rzeczy banalny i dawno „ograny". Stateczny 

dom, żona. dowiadująca się o podwójnym, ba -

nawet potrójnym życiu swego mc;ża, brutalne 

objawienie prawdy przez córkę uwiedzionej ko

bie ty i wreszcie rozpaczliw y, a cyniczny w ybór 

Ewy, jej związek z niekoch anym , a le bogatym 

człow ie k iem - to w szystko jes t pozorem, p1·e 

tekstem zaledw ie do ukazania smutnej prawdy 

o samotno śc i c złowieka. „Dom kobiet" jest bo

wiem dram a tem a tmosfery , jest sumienną ana-
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lizą psychologiczną kobiecej starości. Każda 

z przedstawionych postaci jest małym studium 

psychologicznym, każda posiada własny, bez

błędnie wyważony przez autorkę portret cha

rakterologiczny. 

Więc Róża, rozwiedziona z człowiekiem, któ

rego kochała - mimo pozorów pogodzenia s ię 

z sytuacją - zadręcza się wciąż wspomnienia

mi. Pamięć imienia, jakiś przedmiot, przypari

kowe słowo, będą stale rozjątrzać tamtą, bale-

sną spravvę. 

Jej siostra - Joanna owdowiała parę mie

sięcy temu. Teraz trawią ją wyrzuty sumienia 

i zgryzota, że zdradzała tego, „świetlanej pamię

ci" człowieka, że była szczęśliwa z kimś innym, 

a dla Krzysztofa miała tylko dobrze udawaną 

życzliwość. A Tekla, Maria, Julia, Celina?„,, 

Wszystkie one czują swój schyłek i „niepotrzeb

ność". Zdumienie, że życie trwa tak krót?.:o, że 

niesie tylko parę chwil miłych, okupionych nie

jednym ciężkim strapieniem - to zdumienie 

przeradza się powoli w pełną goryczy rezygnację. 

Są jeszcze wspomnienia, ale i one zacierają s[ę 

i bledną. Obraz bliskich osób, czy zdarzeó naj

ważniejszych przeistacza się przy konfrontacji 

z sądami innych. Co więc zostaje z człowieka? 

Co pozostaje po nim, gdy sam odejdzie? Te ko

biety mają wiele czasu, aby czynić ostateczny 

rozrachunek. Gorzkie są konkluzje tego myśle

nia. Niepokojące i smutne płyną wnioski z ta

kiego rachowania. Ale uciec od niego nie sposób. 
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terpretacji uczuć i wartości ludzkiego wnętrza. 

Odważne stwierdzenie, cenna , w nikliwa obser-

wac ja i towarzysząca lemu dążność do rehab i

litacji „kobiecego" lematu w literaturze, charak

tcr y zują te; twórczość·. 

Zajmuje się też Nałkowska polemiką z do-

tyc:hc1.asowym rozumie niem pozyc ji kobiety 

w ży ciu społecznym i towarzy skim, dysk uto wa

ną od wie lu lat sprawą emancy pacji - tak ró i. 

nie pojmowanej przez mieszczań skie spole ·~l.E'ii -

s two. Inte resuje ją pos tawa etyczno-obyc zajow a 

współczesnej kobiety, dramatyczne konsekwe n 

cje zakłamania rządzącego jej życiem, walka 

z pozorami i fałszywym rozumieniem moralnci-

śi.:i. Jest więc w jej twórczości wiele o uczuc iu 

i prawie kobiety do miłości, do samudzielm·so 

s tanowienia o swoim życiu i szczęściu. 

I wojna światowa wywarła także swoje µ ic;t-

nu na pisarstwie Nałkowskiej. Stąd też pesy

mizm i fatalizm ciążący nad jej później-;7„':r.li 

utworami. I jest on również w „Domu irnbiet", 

Prze czucie niepotrzebności blahości ludz:-::i ego 

ży cia, względność dobra i zła, niemożnoś ć: r ea

lizacji marzeń i bezskuteczna pogoń za pra\;vdą . 

Ale mimo owego rozgoryczenia jest „Dom 

kobiet" sztuką głęboko humanbtyczną. Każe !;iG 
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zastanowić nad losem człowieka, zmusza do 

przyjrzenia si ę z bliska ludzkiej twarzy. I cila

tego jest i będzie zawsze aktualny, potrzebny 

widzowi każdego pokolenia. 

Halina Kijowska 

,,~ 

„ o cz.11111 ;e le.~lll), dla ludzi 

je l wużniejs/.(' uiż Io C7-.tflll jeslc.~111y 

LUI 1.\ ,\ . \ł. KOll .'>K.\ 

Tad cusz Boy-Żeleński 

NAŁKOWSKA - „D OM KOB I ET" 

(Fragmenty) 

Nim omówimy bliżej tq sztukę, równie zaj

mującą jak inteligentną i oryginalną, zaznacza

my. że w ieczór ten był ev,:enementem i z aktor

ski ego punktu widzenia . 

Dyrekcj a teatru miała tę szczęśliwą myśl , 

aby pozyskać, specjalnie do tej sztuki, najlepsze 

s ił y kobiece, 'A··śród nich takie, których od dawna 

nie mamy już spo~'Obności oglądać na ;.;cenie. 

Z rozkoszą ujrzałem w roli babki p. Wandę Bar

szczewską , którą pamiętam jako przemiłą Klarę 

w „Slubach panieńskich" w Krakowie (jak ten 

czas leci!) , i panią Honoratę Leszczyńską, try

skającą n iefrasobliwym humorem w roli Julii, 

dalej p. Siemaszkową; wszystkie te panie pod

dały s ię karnie subtelnej i pewnej reżyserii 

p. PrZ"byłko-Potockiej (też osobHwość tego i:ie

zwykłego wieczoru: aby już był prawdziwy 

„dom kobiet", nie wpuszczono nawet reżysera 

w spodniach!), która szlachetnie odegrała rolę 

Joanny. N ie uganiając się za zewnętrzną nowo

ścią, pozos tając na pozór w starych ramach te

a tru, v_;y pelnia je bardzo nowoczesnym s to:mn

k iem do rzeczywistości. 

- 11 



Bohaterem sztuk i jes t przes złość . Przeszłosf-, 

Jctóra otacza swą ., a u rą" każdego czło v.·iek ;i , ic ló
r a n igdy s ic; nie za myka , nigdy nie tężeje . 

I um arli żyj ą swoim życ iem -- s tos unek nasz 

do n ich . d~póki trwa, w cią ż może i musi się 

zmieniać. Do póki ży j ą - bo mogą w reszcie u m 

r ze ć w n aszej pamięc i, i w te dy do p iero u mier ::i,ią 

naprawdę .. ,>l ie m y żyjemy wspomnienia mi , a le 

wspom nien ia żyją n am i" - powiada jedna osooa 

w szt uce. Dopóki ludzie są żywi , oddzie la ich 

od s iebie w ieczna śc i a na taje mnicy , ni c o ,;obie 

n ie wiedzą v.·zaj em ; a le nawet po stracie , jakiś 

uj aw ni ony fa k t , czy po prostu pewna suma 

doświadczeń, podświ adoma ewo lucja, zmien ia j::i 

wcią ż n;hz s tosunek do przeszło śc i, do wspo

mnień , do ludzi, Których już ni e ma. „Il2;uo:'.: 
wrócę myś lą do i::ikiegoś wspomnien ia, j uż ono 

jest inne" tJOwia da babka , k tóra je' t po n ie ::ąd 

„rezonerką " sztuki . „Wszystko jest wci ąż in-

ne" ... 

T a mel odia. rozłożo na na głosy nasyca ów 

.. Dom kobie t '', który można by nazwa ć l a Kże 

„domem cien iów". Bo ka żda z zam ieszkał .• ·r:h 

w nim osób przebywa z j a kim i ś cie niami ; w.'>z:- -

cy ta m - od osiemd z iesię cioletniej babki a :i. do 

młodej \~ n uczki -- ży ją przes złości ą, wszyscy 

roz pamic;tu ją co ś i przetraw(a ją . Babka - swoj e 

pam iątl i. może swoje w in y . Sy nowa je j - swą 

s tratę sprzed lat czterdziestu , wciąż św ieżą 

i wcią ż i wcią ż szu kającą kogo by os karżyć .. Jed 

na cór ka . Mar ia, sa m a ju ż babka dorosłej wnu

czki . przeżywa jak iś niedo powiedziany bliżej , od

legły dram a t wła snego serca . Siostra jej , s tar y 

p taszek, ewa ngeliczn y ła komczuch, po pijają c 

ziółk a na u rojoną niestrawność, czuje, że jej 
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Włodzimierz uśmiecha się do niej z nieba. Ale 

osią sztuki jest Joanna, córka Marii, świeżo ow

dowiała po ukochany m Krzysztofie, niepospoli

tym człowieku. Rozpacz jej graniczy z szaleń ~ 

s twem. Czujemy, że w tej rozpaczy jest coś 
więcej niż żałoba. „Nie śmierć jes t najważniej

sza" - powiada sama Joanna. Aż jednego dnia 

przypadł szy do kolan babki w yspowiada się jej, 

zrzuci z serca ciężar : najstraszniejsze jest lo, 

że - mimo iż małżeń stwo ich było idealnie bli

sk ie i serdeczne - nie umiała by ć dla Krzyszto

fa taką, jakby trzeba ; że kochając go, opano

w ana jakimś niepojętym szałem, jednego razu 

kędyś tam, nad obcym morzem zdradziła go, 

s profanowała jego świętą miłość! I tego nie da 

się naprawić: to , że on, taki ufny, kochający, do

bry, odszedł z jej kłamstwem i że to kłamstwo 

stoi wciąż między nią a jego cieniem, to jest jej 
dramat, tak okrutny , że przyprawia ją o wycie 

z bólu. 

Ale dokoła Joanny krąży znów inny dramat. 

Czujemy go w powietrzu. Są jakieś listy do 

Joanny, które · oddala od niej troskliwa ma tka. 

Jest jakaś młoda osoba, która pragnie się z nią 
widzieć i której nie dopuszczają. Joanna nie 

w ie n ic , ale całe otoczenie domyśla się, że cho

dzi o jakąś tajemnicę i że tajemnica ta tyczy 

ży cia Krzysztofa. Wreszcie odwlekane przez trzy 

a k ty spotkanie młodej dziewczyny z Joanną na

stępuje: z ro~mowy te j, dramatycznej, przejmu

j ącej , w ybucha - przeszłość niby granat zaryty 

w ziemi od wielu lat. ów Krzysztof, człowiek 

publiczny, zapracowany, uważany za nieskazi

telnego pod każdym względem, wysoko pojmu

j ący życie - miał drugą, tajemną egzystencję; 
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przez całe lata miał kochankę, miał z nią dzie

ci. Spędzał u niej - dowiaduje się Joanna -

całe godziny; ten człowiek w dornu chmurny, 

smutny, nerwowy, tam śmiał się swobodnie, żar

tował, śpiewał... Aż przyszła pora, że przestał 

przychodzić - wydarła go owej kochance, matce 

jego trojga dzieci, inna, młoda dziewczyna, 

w której zadurzył się bez pamięci, która przy

spieszyła jego śmierć ... I pani Joanna (świetna 

mimiczna gra :>r::ybyłko-Potockiej !) słucha tego 

wszystkiego z szeroko otwartymi oczami. Zdaje 

jej się, że śni na jawie słysząc te dzieje czło

wieka, z którym żyła ·- tak jej się zdawało -

najbliżej, najściślej. 

Istotą jej jest raczej „Zmiana osobowości cie

nia" - tak jak na filmie nieznacznie jeden 

kształt przechodzi czasem w drugi. To, co Joan

nę wypełnia w tej chwili, to jakieś metafizyczne 

zdurnienie, lęk. I ten proces nowego osamotnie

nia w jej wdowiej samotności jest bardzo subtel
nie oddany. 

Scena ta daje miarę stosunku p. Nałkowskiej 

do świata zjawisk. Każdy niby to wie, co znaczy 

„pamięć", „wspomnienie", ale sztuka Nałkow

skiej bardzo kunsztownie dramatyzuje te co

dzienne, a tak mało zrozumiałe zjawiska. I przy

glądamy się tej partii, którą umarli rozgrywaj4 

z żywymi, z rzadkim napięciem uwagi. 

.Jeden z krytyków uczynił zarzut autorce, że 
wprowadzenie na scenę samych kobiet jest zby
teczną sztuczką i że obecność kilku mężczyzn 

wspornoglaby jej utwór. Zdaje mi się, że nie 

miał racji i że trafny instynkt podyktował pani 

Nałkowskiej tę feministyczną wyłączność. Są-
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dzę, że przy obecności mężczyzn„. duchy by się 

nie zjawiły. Choćby przy obecności jednego. 
Nie - abym zarozumiale przypuszczał, że myśli 

wszystkich siedmiu kobiet zaczęłyby się kręcić 

koło tego mężczyzny, ale dlatego, że realność 

czy też fikcja innej kategorii - którą wnosi ze 

sobą mężczyzna, sparaliżowała.by duchy. 

Bo oto zważmy jedną okoliczność, nader zna

mienną. W tej sztuce, pisanej przez kobietę, któ
ra całe życie obracała się w kołach czynnych 

szermierek postępu, występuje siedem kobiet 

w różnym wieku. Otóż myśli wszystkich tych 

kobiet kręcą się kolo mężczyzny. To działa aż 

niesamowicie, przerażająco. Może być żywy, jak 

mąż Róży; może być umarły od czterech mie

sięcy - jak mąż Jo a n ny, czy od czterdziestu lat 

jak mąż Tekli: wszystkie ich myśli są tylko dla 

niego. Te kobiety, będąc między sobą, nie potrze

bują udawać, nie mają dla kogo udawać - nie 

obchodzi ich nic, nic poza sobą i poza mężczyz

ną. Przez cały ciąg sztuki nie zdradzają ani jed

nego zainteresowania. Mężczyzna przyszedłby 

z gazetą i opowiedziałby - bodaj o awanturze 

w sejmie. I duchy by pierzchły. Pojawianiu się 

ich przeszkadza życie czynne. Tu te kobiety, we

getujące w domku na wsi, izolowane są od 

wszystkiego, co jest życiem. Duchy chodzą wśród 

nich bezkonkurencyjnie. 

Gdyby zresztą Nałkowska nie zżeńszczyłą tak 
swej sztuki, pozbawiłaby ją najsilniejszego te

atralnego efektu. To ów głos męski, wołający zza 

sceny: „Ewo, Ewo!", na którego zew młoda 

dziewczyna wybiega nagle, jakże zręcznie a na

turalnie wprowadzony symbol, jakże ta niewi
doczna scena rozszerza perspektywę .. sztuki! 
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znów w tym !•roku młodej dziewczyny widzi

my nacisk człowieka umarłego. I w jej oczach 

Krzysztof, jej ojciec stal się nagle „kim innym" 

i ta świadomość wystarczyła, aby błyskawicznie 

przebudować jej psychikę. 

Podziwiamy jak umie się obracać wśród 

wszystkich tych niedomówień, jak niezawodny 

instynkt sceny dyktuje jej, kiedy trzeba odciążyć: 

atmosferę przy pomocy nieocenionej cioci Julii, 

wnoszące.i swą lekko komiczną nutkę. Pedant 

łatwo mógłby wytknąć nieprawdopodobiel'lstwo 

tego, aby pan Krzysztof, człowiek na świeczni

ku, mógł przez dwadzieścia lat prowadzić to po
dwójne życie, mieć drugą rod:dnę, troje dzieci 

i aby żona , żyjąca z nim w takim zespoleniu, ni

czego nie odgadła. Wprawdzie morderca kobiet 
Landru umiał ukrywać przed żoną i córką jesz

cze skomplikowańsze rzeczy, ale to było w bar
dzo wielkim mieście„. 

Trochę też niejasny jest nam pan Krzysztof: 
wszak gdy on zaczął tak konsekwentnie to dru~ 

gie życie, żona jego b~' ła młodziutką kobietą -

prawie tuż po ślubie? Zapiszmy to na konto kon

v.·encji scenicznej; trzeba było po pros tu prze

sunąć sprawę wstecz, aby mógł mieć dorosłą 

córkę, potrzebną do akcji. 

Sztuka pani Nałkowskiej stała się wydarze

niem sezonu. Jestem pewien , że przełożona na 

obce języki, będzie godnie reprezentować nasz 

teatr za granicą. 

FLIRT Z MELPOMEN:\ 
Wieczór dziesiąty 

REŻYSERIA 

ANIELA BORYSLAWSICA 

SCENOGRAFIA 

ANTONI BYSTROŃ 

ASYSTENT REŻYSERA 

ALEICSANDER BENCZAK 



ZOFIA NAŁKOWSKA 

OM KOBIET 
CELINA B~ŁSKA 
babka, lat 82 

JULIA CZERWIŃSKA 
wdowa, lat 60 

MARIA ŁANOWA 
wdowa, lat 59 

TEKLA BEŁSKA 
wdowa, lat 54, ich bratowa 

SZTUKA W Tn~ECH AKTACH 

Os by: 

1 

jej córki 

~ ALINA JURKOWSKA 
- MARIA LELSKA 

- LEOKADIA JURDZIŃSKA 

- DANUTA CWYNARóWNA 

- WALENTYNA SAKIULARI 

JOANNA NIELEWICZOWA 
wdowa, lat 40 

RÓŻA BYLEŃSKA 
rozwódka, lat 35 

EWA ŁASZTÓWNA 
panna, lat 18 

ZOFIA SWORZENIOW A 
służąca, lat 50 

córki Marii 

l 

- KRYSTYNA WODNICKA 

- MARIA FRĄC-PATYŃSKA 

- JADWIGA DERŻYŃSKA 

- DOMINIKA BAR'IOSIEWICZ 
- GENOWEFA KORSKA 

Akcja odbywa się w malyrn dumku rn1 wsi u Ce liny Bełskiej 



Pierwsze wystawienie „Domu kobiet" odbyło 

sic:; 21 marca 1930 r. w Teatrze Polskim w War

szawie, w reżyserii Marii Przybyłka-Potockiej 

z dekoracjami Karola Fryeza. 

Obsada: 

Celina Belska - W. Barszczewska 

Julia Czerwińska H. Leszczyńska 

Maria Łanowa W. Siemaszkowa 

Tekla Belska - S. Słubicka 

Joanna Nielewiczowa M. Przybylko-Potocka 

Róża Byleńska M. Kamińska 

Ewa Lasztówna K . Lubieńska 

Zofia Sworzeniowa J. Munclingrowa 

Przeds\awienie grane było 31 razy, co n a leży za

liczyć do dużych sukcesów frekwencyjnych. 

Fragmenty rozmowy 

Stefanii Podhorskiej-Okołów 

~ Zofią Nałkowską przed pra1>remierą 

„Domu kobiet" 

(„.)„Nie ja chciałam napi sać tę sztu kę . Ra ze j 

ona sama chciała być napisa na. Pow la la bo 

wiem w mej głowie jako gotow a bryła („.). jed 

nocześnie rozpoezęla i skoń czona. 

Ten pomysł nie cheiał być powieścią(.„) 

To się zaczęło od istotnej konieczna ' ci . (. .. ) 

Moja sztuka nie jes t właściwi e trag iczna . NE t 

się w niej nie za b ija, a \.vszyscy, co mie li um

rzeć, umarli przed podniesieniem kurty ny. 

Umierają tylko pewne k wali fika cje rze czy, 

odsłaniają się sto p niowo, ujawniają w różnych 

cudzych oczach i cudzych dramatach nowe stro 

ny i prawdy naszych dramatów. T o odsłanianie 

się rzeczy dawnej, jej życie p ośmiertne, jes t 

istotą akcji mej sztuki". 

(„ .)„Jakkolwiek w sztuce moje j występu ją 

same kobiety, jednakże tematem glównym je ~t 

bardzo szczególny typ mc:;żczyzny. Można powi~ 

d~ieć , że główną rolę v-.- mej kobiece j sztuce gra 

mE;żczy zna, którego nie ma. 
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( ... )Oddawna uderza mnie zmienność rzeczy, 

które się już stały, zmienność rzeczy doznanych 

albo dokonanych . Nigdy nie możemy o nich po

wiedzieć, że s tały się raz na zawsze. Przeobraża

ją się, przesuwają słowem żyją. 

O każdym czasie historia naszego minionego 

życia jest inna. Nic naprawdę nie minęło, bo 

jeszcze kiedyś okaże się, że było inne. Z niczym 

nie ma spokoju. Przeobrażają się fakty, prze

obrażają się ludzie, nawet utraceni, nawet umar

li, przeobrażają :;ię stosunki między ludżmi. 

( ... )Życie dzisiejsze wciąż zmienia kwalifika

cje życia minionego, każdej sprawie wyznacza 

inne miejsce, nadaje jej inną nazwę. Ludzie bo

ją się tych zmian, usiłują często nie wiedząc, 

bronić się przed nową prawdą. Wolą nawet cier

pienie byle było pewne, byle niewątpliwe, byle 

w dobrym gatunku. 

( ... ) Nie utrzyma się nic w stanie, w jakim było 

wczoraj i dawniej. I nasze dziś zmienia się zu

pełnie w dniu jutrzejszym. ( ... ) 

Wiadomości Literackie 
1930 r. Nr 324 

KRONIKA ŻYCIA I TWORCZOSCI 
ZOFII NAł..KOWSKIEJ 

Ur. I O listopada 1884 r. w Warszawie. Cór Im 
wybitnego uczonego i publicysty Wacława Nał
kowskiego i Anny z Szafranów. 

Uczęszczała w Warszawie na wykłady z 1.a
kresu filozofii , historii, geografii , ekonomii i ję
zykoznawstwa. 

Debiutowała w 1898 r. wierszem „Pamiętam"'. 
Pierwszym jej mężem był Leon Rygier, pedagog 
i literat. Po pierwszej wojnie światowej współ
działała w organizowa niu Zw. Zaw. Literatów 
Polskich i od 1920 r. brała czynny udział w pra
cach Związku jako członek Zarządu. Równocze 
śnie pracowała społecznie w Tow. Opieki nad 
Więźniami „Patronat". Była aktywnym człon
kiem PEN-Clubu i delegatem na międzynarodo
we zjazdy. 

W r. 1929 otrzymała nagrodę liter. m. Łodzi 
a w 1930 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polsk i. Od 1933 -· członkiem Polsk iej Akademii 
Liter. w 1936 - otrzymała Nagrodę Państwową 
za twórczość literacką a na stępnie Złoty 

Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury. 

W czasie II wojny światowej rnieszk,1la 
w Warszawie zarabiając na utrzymanie pracą 

w sklepie. Równocześnie uczestniczyła w kon
spiracyj nym życiu literackim. 

Po wyzwolen iu. w s tyczniu 1945 r. wy jecha
ła do Krakowa. Brała udział w pracach Głównej 
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Komisji Badania Zbrodni Niemieckich, zorga
nizowała Oddział Łódzki Komisji , uczestniczyła 

w rozprawach sądowy ch i odbywała wizje lo
kalne. Równoc,:eśnie była posłem do Krajowej 
Rady Nąrodowej. W lutym 1945 roku zamieszka
ła w Łodzi i weszła w sklad pierwszego zespołu 
redakcyjnego tygodnika „Kuźnica". 

W styczniu 1947 r. została wybrana do Sejmu 
Ustawodawczego. W 1950 r . przeniosła się do 
Warszawy. 

Jako poseł do Sejmu Ustawodawczego a na
stępnie (od 1952 r.) do Sejmu Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej, uczestniczyła w pracach 
sejmowej, Komisji Kullury i Sztuki. Należała do 
Komisji Upowszechnienia Książki przy Mini
s terstw ie Qświaty. Jako wiceprezes brała cz.Yn
ny udział w działalności PEN-Clubu. Ponadto 
była aktywną działaczką Komitetu Obrońców 

Pokoju i Ligi Walki z Rasizmem. Otrzymała licz
ne nagrody i odznaczenia: Złoty Krzyż Zasłu>,;"i 

(1946 r.) „Sztandar Pracy" I klasy (1949 r .) Krzyż 
Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia 
Polski (1952 r .) oraz Państwową Nagrodę w dzie
dzinie literatury (1953 r.) . 

Zmarła 17 grudnia 1954 r . w Warszawie. 

Powieści: 

Kobie ty, Ksią żę, Rówieś ni c0. Narcyza, 

\V(:ż e i róże, Mo je zwie rzęta, Hrabia 

Emil, Na torfowisk a.eh, Roma. n~ Tere. y 

Henert, Dom nad łąkam i, Cho ucas, :'.\ ie 

dobra rr.i ł ość , Gran ica, Niecierpliwi, ::\•Ie 

daliony, Węzły życ i a. 

Zbiory opowiadań: 
Koteczk a czyli bia łe tulipany , Sciany 

świata . 

Zbiory nowel: 
Lustra , Małże ństwo. 

Dramaty: 

Do m kobiet, Dzieci je o-o powrotu, Tere.;a 

Sł uczań ska . 

Słuchowisko radiowe: 
Noce Teresy 

Ponadto: 
Mój ojciec ksią ż ka po pularna 

o W. Nałkowskim, Ży cie wz nowione -

nieukończona ksiątka o W. Nałkowskim 

p isana od 1938 r . 
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eperluar w sezonie 65. 66 ma szczególn y 
charakter z uwagi na przypad a jącą w r.b. dwu
setną rocznice; otwarcia publicznej s ceny naro
dowej ora z obchody tysiąclec ia pa t1 s tw a polskie 
go. Te donio słe \vydarzenia w pol skiej hi s tori i 
i historii polskiej kultury oraz ich rocznice ~ą 

chl ubne i obowiązują ce i s l ła niają Teatr clo 
prezentowania dzieł związanych z dzie jami na
rodu a szczegó lnie tych dzie l, które na leżą d o 
na jcenniejszych w rodzimej dramaturgii. 

Sezon bieżący zainaugurują dw ie polski pre
miery - Z. Nałkowskiej „Dom Kobiet" ora z 
przys tosowana do potrzeb sceny powieść poe 
tycka A. Mickiewicza „Konrad Wallenrod" . 

Ty mi pozycjami Teatr nasz włą czy s ię do 
ogólnopolskich urocz~·stości związany ch ze wspo
mnianymi na '-<V stępie rocznicami , przypada j ą 

cy mi w listopadzie br. 

Z tej same j okazji zamieszczamy w progra
m ie c iąg dalszy (początek w progra mie do „Bar
bary Radziwiłłówny" ) zdj ęć ludzi związanyc ' i 

z dziejami ceny narodowej i 'Nielce dla n iej za 
slużonymi. 

200 LAT 
Publicznej 

Sceny Narodowej 

„ Chcę zbudować wielką ilość teatrów 

w całej Polsce, b;y kaid;y Polak mógł 

zaznać laski słuchania słowa polskieBO ( .. ) 

A potem całą Polskę chcę objeżdża<; 

z ow;ym moim teatrem, w najmnźejsz;ych 

miasteczkach gościć, po jarmarkach re

prezentacje dawać, b;y wszędzie, gdzie 

mowa polska rozbrzmiewa, teau polski 

piękno i dobro szerz;ył". 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 



KAROL BOROMEUSZ SWIERZ,\WSKI 

„Jest to talent samorodny, który nie prze
szedł żadnej szkoły: świerzawski poprostu uczył 
się roli i grał, jak gdyby dla niej się urodził. 
Poza rolą nic s ię nie uczył i o niczym wiedzieć 
nie chciał; typ, który często spotykamy potem 
w dziejach teatru. Grywał lzw. waletów, służą
cych, którzy w ówczesnym teatrze niepoślednie 
za jmowali miejsce. - Największą jednak sławę 

zjednały mu role szlachciców polskich . Nikt ~ak 
nie potrafił no s ić kontusza, zawiązać pasa i W'.;'

rzucić wylotów, jak on; tym też zjednał sobie 
publiczność. Nos ił się zawsze po polsk u, z su
miastym wąsem, którego nigdy nie golił, a raz 
przywdziawszy kontusz, nie porzucił go nigdy, 
ani w życiu ani na scenie, co było nieraz przy 
czyną dziwnych nieporozumieil, ale świerzaw
skiemu uchodziło wszystko".**) 
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„Grała wybornie role subretek. Wystąpiła te~ 
w pierwszej operze polskiej „Nędza uszczęśriwio

na" w roku 1778 i była pierwszą polską śpiewa
czką. Z biegiem czasu, gdy po zgonie męża Ag
nieszka Truskolawska usunęła się ze sceny i od
dała się kształceniu artystek, Deszner objęła po 
niej role tak w dramacie jak i komedii. „Piękny 
wzrost, kształtna kibić, twarz przyjemna, żywe 
i zgrabne poruszenie czyniły ją na scenie nader 
zajmującą osobą. Umiejętność obcych języków, 
dobry ton, jakiego w dworskim życiu i młodości 
swojej nabyła, krasiły jej obcowanie. Wrodzoną 
płci swojej chęć podobania się umiała dowieść 
pięknym i gustownym zawsze ubiorem, w któ
rym niekiedy zbyt rozrzutną nazwać się mo
gła . Była to więc pierwsza elegantka, a w stro
jach naśladowało ją wiele dam ówczesnych".** 
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„Zywot jego jest jasną wstęgą humoru , dow
cipu i cnót obywatelsk ich, która się wije pr;:ez 
życie sceny polskiej i cale.i War~zawy w ci'łg u 
lat dwudziestu sześciu. 

Urodzony w roku 1777 w dawnym wojewódz
twie nowogrodzkim , do szkól uczęszcza w Kr ze
mieniu a od roku 17n4 służy wojskowo pod 
$zlandarami Kościu szki. Po odbyciu kampanii 
kościu szkows! ; i e j wraca do biurka, aby ślęczeć 
nad aktami przy mecenasie Dzierzkowskim, g dy 
oto zjawia s ię we Lwowie Bogusławsk i ze swoim 
teat rem. Zdarzenie to podzialalo na mbdego 
prawnika , jak uderzenie pioruna. Piechotą idzie 
do Warsza wy, aby si ę zaciągnąć w szeregi Tal.i i 
i Melpomeny. A któ ż służył im wiernie.i od nic
~o ? U publiczności warszaws \de ,i zybko zyskał 
: obie popularność - nie tyle dzięki grze, ile 
dzięki śmiałości i dowcipowi , z jakim dotyka ł 
ówczesnych s to sun ków politycznych i społecz
nych, zarów·no ze sceny jak i w improwizowa
nych przez s iebie dodat ka ch do roli".**) 
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LODWIK OSINSKJ 

„Ludw ik Osi1i sk i, m6wca i poct ur,dzon~· 
dnia 24 siei:pnia 1773 r. w m . K ocku, nauki pu 
bierał w szkole oo. pi jarów w Lomży czy a 
domiu a po jej ukońc zen i u eln1 w niej przez 
pewien czas obowiązki nau czyc iela . 

W roku 1794 zaciągnął si ę do w oj .ska, <lic po 
ukończeniu ka mpa nii kośc i uszkowskiej 1 owróc ił 
do swego za wodu. W pracy tej w ido cznie spr z:1 -
jało mu szczęście , gd ż wn e t założył pensjq 
wspólnie z K onsta nty m Górskim. W ty m cza~ 1 e 
rozwinął równ ież żywą dz iała l ność p isan;lu1. 
a jego tłumaczenia traged ii Corne ille'a ,.H ora 
cjusze •·. ,Cyd" i „Cynna " (w o · r e sie od 1301 do 
1804) , Woltera „Alzyry" i „Fe n !ona" Jó zef q 
Chen iera uznano powszech nie za w zorowe. 

Przekłady te oraz twórczość oryginal na , wśród 
k tórej na szczególną uwagę dzie jopisarza teatru 
polskiego zasługuje u twór w ierszowany „O sztu 
ce aktorskiej" , u staliły siń skiemu lawę oe ty 
i Uum acza. W roku 1808 zawarł związek małżc1i
ski z Rozalią Bogusławską , cór ·ą Woj ciecha Bo 
gu sławskiego, po k tórym ob ją ł w · rótre kie row 
n ictwo teatru polskiego". ** 
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WIERSZ O SZTUCE AKTORSKIEJ 

Ofiarowany aktorce zarzynającej *) 

(Fragmenty) 

W zbyt trudne do honoru puszczasz się zawody : 
Tysiączne na tej drodze zastaniesz przeszkody ; 
O, iluż się do tego ubiegało celu! 
Tysiąc było walczących, zwycięzców niewielu. 
Rzecz wielka wydrzeć berło groźnej Melpomenie, 
Które otacza zewsząd s trach i przerażenie. 
Odmieniają się lata, odmieniają kraje: 
Poznaj dzieje narodów, wieków obyczaje, 
I upłynione czasy, wracając z daleka 
Ucz s ię w cnotach i błGdach poznawać człowieka. 
Długa praca, nim znajdziesz cudotworny ~ posób , 

Wydać stan, charaktery działających osób. 
Wielki aktor przeszłośc i rozpoznawa cienie, 
Przez niego wielcy ludzie ożyją na scenie , 
On wyprowadzi z grobu Pompeja, Katona , 
Cezara, których ziemia uwielbia zdumiona. 
Będzie z godnością dzieła i mowy powtarzał 
Półbogów, których Homer czy widział czy 

s twarzał. 

LUDWIK OSIŃSKI 

>) Wiersz Ludwika Osińskiego ofiarowany Roza lii n o
gustawskiej . 

••) Wincenty Rapacki „Sto lat sceny polskiej w War
sza\vie". 
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KIEROWNIK ORGANIZACJI WIDOWNI 

LEON PYDA 

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-GOSP. 

WOJCIECH ŚLOSARSKI 

KIEROWNIK TECHNICZNY 

TADEUSZ MIERZEJEWSKI 

PLASTYK 

ZDZISLA W PRADE 

KIEROWNICZKA DAMSKIEJ PRACOWNI 
KRA WIECKIEJ 

.JÓZEF A BESZT AK 

KIEROWNIK MĘSKIEJ PRACOWNI 
KRAWIECKIEJ 

MIECZYSŁAW KIDOŃ 

KIEROWNIK PRACOWNI PERUKARSKIE.J 

ZDZISŁAW PAPIERZ 

KIEROWNIK PRACOWNI ŚLUSARSKIEJ 

ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI 

KIEROWNIK PRACOWNI STOLARSKIEJ 

FRANCISZEK KUBIAK 

BRYGADIER SCENY 

WOJCIECH ZGAGACZ 

OŚWIETLENIE 

CZESŁAW KILAN 
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MOŻLIWOŚĆ 
WYLOSOWANIA 
S AMOCHODU 

OTOCYKLA 
WYCIECZKI 
ZAGRANICZNEJ 
PREMII 
PIENIĘŻNEJ 

ZAPEWNIĄ CI 

PREMIOWE 

KSIĄŻECZKI 
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.BEZ 
CENA ZŁ 2.-

PIERWSZA PREMIERA 

SEZONU 65/66 

LISTOPAD 1965 r . 

Hedak cja programu 

Maria Kałużyńska 
„ 

Opr acowan ie g raficzne 

Antoni Bystroń . 
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