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CYPRIAN KAMIL NORWID 

Z KARAFKI NAPIĆ SIĘ MOŻNA, UŚCISNĄWSZY JĄ 
ZA SZYJKĘ I POCHYLIWSZY KU USTOM, ALE KTO ZE 
ŹRÓDŁA PIJE, MUSI UKLĘKNĄĆ I POCHYLIĆ CZOŁO. 

* 
KTOŚ MI POWIE, ŻE W CZYTANIU NALEŻY ODWRA

CAĆ SIĘ DO POTĘGI PIERWOTNEJ, Z JAKĄ AUTOR 
TWORZYŁ, A KTÓŻ TAK ZA CZASÓW SZEKSPIRA 
POJMOWAŁ GO, JilK MY DZIŚ? ALE JA ODPOWIEM, 
ŻE CZYT ANIE AUTORA ZALEŻY NA WYCZYTANIU 
ZEŃ TEGO, CO ON TWORZYŁ, WIĘCEJ TYM, CO PRil.Cl\ 

WIEKÓW NA TYM UROSŁO. 

* 
.JEŻELI ( ... )MĘDRCY I FILOZOFOWIE DZISIEJSI NAlJ

CZAJĄ NAS, ŻE SŁOWA NAS WYRJ\ZAJI\, - PRZEPRA
SZAM I OSTRZEGAM, ŻE JEST TO MIMOWOLNA ZDRA
DA, BO WYRAZY I SŁOWA NASZE SĄ TAKIE I NA TO 
ZE NAS SĄDZĄ, NIE TYLKO, ŻE NAS WYRAŻAJĄ. 

(Ze szkicu: O JuLiuszu Słowackim. R. 1861) 
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STEFAN TREUGUTT 

NIE DOKOŃCZONY TWÓR 
OPATRZNOŚCI 

Mów:ą o nim: „w jego sercu jest jakaś okropi1a walka''. 
Inni mówią, że jest wielki i ph~kny, ale wewn ą t rz duszy, dla 
~',wiata zewm;trznego uzbroił się bowiem w gorzką ironię . 

Zakochana w nim dziewc zyna porównała jego zamyś l o n e 

czoło do pochylonej białej i nieskalanej lilii, powiedziała 

tak~e. na pewno w imien iu wszystkich. któr ych do siebie 
przywiązał: „O jakbym go chciała zobaczyć na scenie czyn
nego świata - wyższego nad ludzi...". Dorosła kobieta, tak
że w nim zakochana, myślała o nim, gd:.- z rozstrojonej har
fy wychodziły dzikie tony zamia:;t wesołej melodii. Jego po
nury i grożny ojciec w chwili okropnej śmie:ci ściskał w rę
ku tabakierkę z jego portrecikiem dziecinnym. Kochają go, 
myślcl o nim. liczą na niego, podziwiają &o - wszyscy jed
nak rozumieją, że mu czegoś nie dostaje, że ten pic:;kny me
chanizm nie spełnia przeznaczeó, dla których został stwo
rzony. Przekładając sprawy skomplikowane na j ęzyk pro
stego rozs<1dku. można go zapytać: „Dlac zego nie starasz się 
zostać użytecznym?". 

Czy jest jakaś tajemnica Szczęsnego Kossakowskiego? Bo 
przecież tkwi on w samotnej nieczynności, a raczej, wykon y 
wane przez niego czynności pozbawione są konsekwencji, 
nie mają tego, co by można nazwać sensownym koócem. 
Bo przecież, gdy się przyglądamy temu świetnemu urodze
niem i subtelnością duszy hetmanowiczowi, to odnosimy 
wrażenie, że on w samej rzeczy stara się o „obywatelstwo 
niepotrzebnych ludzi", że jedyne jego trwałe przekona:1ie, 
to wiara w „nicość wszystkiego, a nawet nicość sa
mej myśli, marzącej o nicości". (To o niepotrzeb
no;ci o nicości wszystkiego to on sam na własny 

temat mówi: godzi się zauwa~yć, że ten osobliwie 
powikłany młodzieniec wiele mówi o sobie, maluje swoje 
smutki i rozpacze nader wymownie). Co go wepchnęło w ta
kie „wahanie się myśli", w tak daleko posuniętą nerwowość 
(powiedzielibyśmy dziś, mało uprzejmie: w taką histerię), 

w rozdrażnienie sobą samym i otaczającym go światem? Py
tajmy. I samego Szczęsnego, i pytajmy autora. 
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Sam Szczęsny mówi o sobie przy najrozmaitszych oka
zjach, każda właściwie sytuacja odnowa go pobudza do my
ślenia o sobie, do formułowania opinii o własnej postawie. 
Cóż tu wybrać .iako materiał dowodowy? Czy nagłe wyzna
nie, że zazdrości na raz i pastuchowi, co grzeje ręce przy og
nisku, - czyli komuś całkiem swobodnemu, bo nic nie zna
czącemu - i zazdrości jednocześnie królowi na tronie. Mó
wi o swojej „szalonej dumie", w chwili euforii woła: „Du
ma„. jest duszą duszy mojej". I w innych zaś momentach 
wydaje się sobie Szczęsny tak mały, iż nie chce mieszać się 
do wydarzeń, by go ludzie nie wzięli za karła. Do wszystkie
go żle dopasowany: to przerasta ogromem swego człowie
czeóstwa zwyczajne ludzkie sprawy, to znowu w świecie re
alnych rzeczy i ludzkiej prawdy zdaje się sam sobie czymś 
sztucznym, nijakim, nic nie znaczącym. Gdy nędznemu 

dworakowi Ksióskiemu Szczęsny tłumaczy myśli Platona 
o nieśmiertelności, to nie mamy wątpliwości, gdzie jest czło
wiek, a gdzie kreatura, która tylko człowieka udaje. A jed
nak, jakże z kolei wątpliwe człowieczeóstwo Szczęsnego, 

jak sam się sobie wydaje podle nijaki słuchając opowieści 
Horsztyóskiego o czynach konfederackich, o wypalaniu grom 
nicami oczu człowieka, któremu akurat on, niedawno paź na 
łniefrasobliwym dworze króla Stasia, z nudów uwodzi żonę„. 

Rozmaicie i wielce kontrastowo określa Szczęsny swą iro
niczną wyższość nad innymi, swą wzgardę, tak samo na róż
ny ład boleje nad własną niepożyteczną marnością. Brak 
zgody wewnętrznej, brak harmonii między władzami ducho
wymi czuje bohater najdokładniej, pięknie o tym potrafi po
wiedzieć: „Są serca rozdarte na cztery części... jak zapisane 
głupim poematem karty papieru w ręku rozsądnego człowie

ka„.". 
Określenie doprawdy piękne, wyraziste; nie powie nam 

jednak, dlaczego Szczęsny należy do tych, których serce roz
darte na części. Wspomina się w utworze jego dziecii1stwo, 
należy wnosić, że szczęśliwe i wspomina się, że był na war
szawskim dworze królewskim, „sławny jak książe Józef" z 
dziwacznych wyczynów; jako do .1kollegi" zwraca się do 
niego sekretny wysłannik spiskowców, jeden z tych, którzy 
z Jasińskim będq robić rewolucję wileóską roku 1794. Dzie
dzic wielkiego rodu, młodzian wielkich talentów, miał tedy, 
jak dotąd, życie bujne i ciekawe, trudno w jego przeszłoś
ci wytropić jakiś powód załamania, tę jego tajemnicę. 
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A przec1ez coś się stało: „Ojciec nasz - mówi mu siostra 
- nie może pojąć nagłej zmiany twojego charakteru". 

Cóż takiego? Miłość, polityka, sytuacja rodzinna - szu
kajmy powodu rozdarcia serca naszego bohatera. Miłość, po
lityka, sprawy rodzinne - tu szukano przyczyn tragicznej 
niemocy Szczęsnego, przyczyn duchowego rozdarcia, szuka
no nie bez r ac ji. Szczęsny kocha na raz trzy kobiety w tym 
własną siostrę i mężatkę, żonę człowieka, którego sam 
Szczęsny poważa. Jest powód do rozdarcia, prawda? Rzeczy 
zaś polityczne i rodzinne splatają się w węzeł nie do roz
wikłania. Ojciec, hetma n Kossakowski, jest st ronnikiem 
Targowicy, ten wielki pan jest szlacheckim „r epublikani
nem" z imienia, jest agentem carowej K atarzyny z racji 
funkcji politycznych. Na Szczęsnego liczą przeciwnicy het
mana, patrioci; na Szczęsnego, jako ważnego a k tora zbliża
jących się wydarzeii liczy także TarB:owiczanin ojciec. Tu 
ojczyzna, tam ojciec i zdrada ojczyzny - - to rzeczywiście 
powód rozdarcia sumienia i woli. 

Kobiety, Polska, ojciec. ·ważne powody tragicznego rozdar
cia, jeżeli jednak aż trzy ważne powody, to już to budzi wąt
pliwość, czy za tymi trzema powodami nie kryje się je
szcze coś innego. 

Kobiety: ma z nimi Szczęsny różne kłopoty, natury moral
nej i towarzyskiej, to prawda. Ale nie dlatego złamało się 

jego serce, ponieważ ma kłopot:l z kobietami, lecz przeciw
nie: wszedł w ryzykowne, dwuznaczne, nie.iasne sytuacje, 
gdyż cierpi na brak decyzji, gdyż żyje zmiennymi nastrojami, 
gdyż nie wie, kim jest... 

Polska, ojciec, rewolucja. Pragnienie czynu dręczy Szczęs
nego nieustannie. Pamiętajmy, że choroba duszy, na j aką 

cierpi ów 5wietny młodzian, nie polega na wewnętrznej pust
ce, ani na cynicznej oboj ętności, jego „defekt" nie polega by
najmniej na tym, co teraz krytycznie i karcąco nazywamy 
bezideowością. Ma on nie za mało, ale za wiele rozmaitych 
przekonań, przekonania te wzajemnie się zbijają, bogactwo 
jego odczuć, pragnie11 i dążeń nie ma ujścia, nie zgadza się 

z tym, co mu oferują okoliczności. Ojciec pragnie go posta 
wić na czele swej hetmańskiej milicji. Cóż , Szczęsny aż na 
zbyt dobrze wie, że by był ty lko pionkiem w n; k u oddane
go carowej ojca, wie doskonale, na czele jakich to ludzi 
przyszło by mu stanąć. I czego by tam u Ta rgowiczan doko
nał on, marzący o wielkości? Oto by na czele hetma!1skich 
ludzi pełnił policyjne funkcje wobec „szewców i krawców 
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wileilskich "', oto by chwytał dla he tma na zdrajcy swych 
\ a rszawskich k olegów patriotów. To razem nie na iego mia
rę . Ale nie na jego mian; zda je mu się także prz •,; (tipien ie 
do parti i przec iwnej, r ewolucyjnej. r im tam b <; dzie? Tak 
że pion.kiem , t:vm razem w r~ach ludzi, którzy zwalczaj<\ je
go ojca, będzie propagandowo wyzy ·kany przeciw ojcu, 
p rzeciw własnemu nazwisku i własnej kascie społecznej. Za 
m aly :.ię czuje Szczę~n y, bo odegrać znaczącą , czołem·"! ro
l e; n a r ewolucyjnej scenie; zbyt wielki , by da ·. si · jak n ie
znacząca kropla porwać przez bystry nur t wydarzei'i. To też 

Ś\ iad um ie odsuwa od sie bie decyzje , p ejm uje owszem, ale 
decyzje negatywne, resztę zwala na przypadek , na parzys tą 
lub n ieparzystą l iczb<; lis tków, na wyn ik gr \• karcia nej . na 
los . 

Ko nfli k t między obowiązki rn wobec ojca i obowiązkiem 

w obec· spiskujących patriotów rozdarł dusze; Szcz<;snego? 
T rndno b,': sic z tekstu doczytać walki ty ch obowiązków , nie 
jest pewne, czy w ogóle Szczęsny -- szyde1·czy wobec ojca, 
ironiczn w obe sp iskowych - cierpi na j a ltieś nadmierne 
poczucie obowiqzku wobec kogokolwiek i czegokolwie . Ow
szem , ma p oczucie obowiązku wobec siebie, w obec tego ide
alu człowiecze1istwa, którv chc ialb:v osiągnąć W zystko lub 
riic ! Wszysf.kiego nie potrafi - wic;c nic. Wi<;c lepiej nic, !1 ii. 
n•;dzną czc,ść; lepiej nic, niż t yle, ile zwyczaj ni zjadacze chle
ba . .Jaka tu część w tym w znioslej dumy, szlachetn ości, jaka 
n iewiarygodnego egoizmu ... ? W każdym razie kompletny brak 
równowagi psychicznej. Szczęsny Targowiczanin b:dby tyl
ko ·nem swego ojca; Szczęsny w szeregach r ewol ucj i byl
by po prostu przykładem patriot.n:mu, który zatriumfował 
nad interesem klasowym. W obu wypadkach zachowanie 
SzC' zqsnego byłob: normalne, uzasadnione. Za każdym ra
zem inacze.i uzasadnione, ale normalne. CzyH, j eśli normal
ne, to także przeciqtne, zwyczaj ne. T: mczasem nie tylko ko
chająca go siostra chciałaby go zobaczyć .. n scenie czyn 
nego świata - w:ższego nad ludzi". On sam przede wszy
stkim, on sam chciałby ~ię zobaczyć „ ;-.•yższym nad ludzi' '. 
Już się tak w idzi. Brak mu tylko potwie rdzenia ze stron ' 
zewuętrznego świata, ze strony innych. Nie będzie takiego 
po twierdzenia - więc niczego nie będzie. Wszystko lub n ic. 

Szczęsny znalazł się w sytuac j i osobiście trudnej, na\\'et 
arcy tr ud ne j tak jak inni „miota się w ogromie siec i wy

p adków". Bardzo ważne jest dokładne ulokowanie boha tera 
w określonym miejscu h istorii, w okreś lonej pozycj i spa-
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łecznej, wobec konkretnych ludzi; Słowacki zadbał, by je
go chory na wielkość młodzieniec nie był poetycką abstrak
cją. Nie pisał jednak Słowacki dramatycznej ilustracji do 
wypisów z dziejów ojczystych. Pisał o chorobie swego wie
ku, swej generacji, zobaczył człowieka wewnętrznie rozdar
tego w perspektywie historii (nowej wówczas historii, hi
storii ojców). Nie ma w tragedii „Horsztyński" takiej oto tezy: 
w taki sposób znane wam wypadki historyczne szarpały 

ludzkimi sumieniami, tak łamały świetnie się zapowiada
jące serca. Takiej tezy nie ma. Jest inna: patrzcie - mówi 
poeta - co się dzieje, gdy takim jak Szczęsny przychodzi 
wyjść na arenę działania praktycznego. Patrzcie, jak mar
nieje wielka i dumna dusza, jak się topi w tyglu życia real
nego . Tacy jak on źle przystają do świata . Zbyt są świetni, 
i zbyt mało użyteczni. Tacy jak Szczęsny, są odmienni. Od
mienni od zwyczajnych ludzi. 

Co sądził autor, romantyk Słow11cki, o sw ym bohaterze? 
Posłuchajmy fragmentu z listu do matki z .iesieni r. 1833: 

„Matko moja - uśmiechnij się -- niech ci przyjdą wesołe 

myśli, wesołe marzenia. Wrócę kiedyś, a jeżeli nie - to 
znajdę sobie za granicą ładną - dobrą - nawe't może bo
gatą żonę ... Będę miał synów, - córki - wybiorę ci naj
piękniejszego z synów - aniołka - przyślę ci go, Mamo -
wpełznie na. twoje kolana - tylko, Matko odpędzaj go od 
książek - niech nad śmiercią Hektora nie płacze, niech się 
nie uczy od Jowisza z Iliady zmarszczeniem brwi świat 

wstrząsać". 

Smutny list. Będzie żona, ładna, nawet bogata, będą dzie
ci... Smutny list człowieka notorycznie samotnego, który nig
dy nie miał żony, nie miał dzieci. Ciche, domowe zwyczajne 
szczęście, spokój, dostatek. I niech dziecku nie dają do rąk 
ksiąg o sławie, o wielkich czynach bogów i bohaterów! Bo 
takie dziecko rośnie potem, i nagle przejrzy, zobaczy, że lu
dzie dookoła nie mają rozmiaru bohaterów, źe nikt nie chce 
rozumieć płaczu nad śmiercią Hektora, takie dziecko - do
rosłe już - zwątpi o własnych dziecinnych marzeniach, 
a nie zechce ich zapomnieć. I popadnie w wielką, nieule
czalną niezgodę ze światem rzeczywistym. 
Szczęsny, ten z tragedii, dorósł, przejrzał, przymierzył o

gromne marzenia do nędzy realności. Nie tylko to: porów
nał autentyzm - z marzycielską fikcyjnością własnych ro
jeń o sławie, czynach, porównał swe zwyczajne wejście 

w świat z tym, jakie być ono miało ... 
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Tragedia ta nie przyznaje racji jednej ze stron. Szydercza 
jest wobec świata. Okrutna wobec bohatera. Nie jest zakoń
czona, próbował Słowacki jednej wersji, redagował ją po
tem na nowo, ostatniej myśli nie powiedział. Chyba nie 
mógł. Pisał dalej o niemożliwej zgodzie ideału z życiem -
już w innych swych książkach. 

STEF AN TREUGUTT 

rys. Kazimierz Wiśniak 



SŁOWACK I O TEATRZE 

Wiesz zapewne z gazet, że w Warsza vie otwarzył si · dru 
gi tea tr , nazwany ro zm a i t oś c i, tańszy od pierw szego. 
złożony z młodych u zn iów szkoły dr am atyczne.i , którzy sa
me fa rsy grają . Jie tak jednak dobrze j k w Wiln ie .,D a:1• • 
i Huzar y". Zr sztą n ic nowego w tych czasach nie zj awiło 

s i ę \ V Warsza wie. 

Do A lek.sandru B ecu, \!Varszawa 15 wrze.fo ia 1829. 

* 

Czy uwierzycie, spojrzawszy na dwa małe obrazki R afae la, 
nic wiedzą c , ż e były przez niego malow ne myślałbym , że 

je jakie ziec o nabazgrało, trzeba zn ać s ię na n ic h, że 1y 

r •sunek ocenić. Pomyślałem w tenczas, i ż tak często nie zna
jącym s ię na głębi poezji zekspir wyd .ie s i ~ dzie k iem , al 
b war ia em tenczas, kiedy każda jego scena odi r wa glc 
boką zn aj omość serca ludzkiego i na ie nowana jest \viel
kością poetyekiego geniuszu. 

Par yż, dnia 10 grudnia 1831 . 

• 
Tragedia „Mindo e" wiem , ż bardzo slaba, opr ócz kilk u 

scen ... Znajdują t u, że nie mam dramat.1'czn go usposobie
nia . Ale to przypiszę ich nieobeznaniu z no ·m dr matycz
nym rodzajem , on i pr zy v • Ii do viersza „Barbary '' i „Ma
r ii Stuart ", lecz kied •ś dobry aktor da uczuć slo\\a, w T~·wa

j ące s i ę z duszy, powiąże duszą te rozmowy, które teraz zda 
j ą s i ę połam ne. 

Paryż, 30 l i pca 1832 r. 
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lJ nas tu niedawno graliśmy w domu komedię po francu
sku, ja miałem grać także i znajdywali wszyscy, że wybor
nym jestem aktorem. Ale po kilku próbach tak mię zajął 
drukujący się tom poezji, że abdykowałem moją rolę i cała 
komedia upadła. Na miej sce tej komedii wybrano inną, 

mniej szą, a ja ofiarowałem się być suflerem. Jakoż po wie
lu próbach stanął teatr, z parawanów i z wazonów i z sosen 
w ybudowany. Bardzo przyjemnie przeszedł ten wieczór . Pan
na Pattey gra w ybornie, jeden malarz podobny do Teofila, 
trochc; upudrowawszy włosy , grał wujaszka, dwóch innych 
młodych chłopców rolę kochanków, a ja suflerem byłem. 

Genewa, dn ia 15 marca 1833 r. 

* 

Nim się goście stąd rozjechali, przepędzaliśmy często wie
czory na czy taniu tragedyj. Byłem lektorem towarzystwa 
i zdaje się , że byli kontenci ze sposobu, jakim wydawałem 

różne role, przynajm niej widziałem często na ich twarzach. 
że dobrze czy tałem . Córka pani Pattey, która jest za jednym 
bankierem , zamierza tej zimy urządzić teatr i liczy na mnie, 
że si ę niek tórych r ól podejmę . Będzie to więc jedną z mo
ii:h zimow eh zabaw. Będę więc niektóre godziny, w których 
będę mus iał śmiać się szczer ze z musu i rozśmieszać wi
dzów. 

Genewa, dnia 27 pa ździernika 1833 r. 

Poeta nie może zjawie 1ę w narodzie, gdzie nie ma ocze
kiwania, ani twarz · ć długo tak, gdzie w m sach nic twór
czości poetycznych nie wywołuje. Przykład : aktor najpierw
szy, Ta lma, miiio ami nawet płacony , aby w wieczór, w pu
s tym teatr ze manek inam i ru chom ymi i gadają cymi na sce
nle otoczony -- po kilk u w ieczorach padły na deskach bez 
ducha. 

Z Raptularza. 
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AfiS"Z prapremiery „Horsztyńskiego" 

STANISŁAW Dt\BROWSKI 

HORSZTYŃSKI NA SCENACH 
Prapremiera krakowska „Horsztyilskiego" z 1879 r. (z uzu

pełnieniem Juliusza Miena) była zarazem benefisem ulubio
nej w Krakowie artystki Antoniny Hoffmanowej, zagorzałej 
wielbicielki Słowackiego. Tragedia, powtórzona jeszcze przy 
wypełnionej widowni 3 razy, nie była idealnie obsadzona. 
Poza doskonałą Sally (Hoffmanowa), Horsztyr'!skim (Rych
ter), grał pięknie Szczc;snego R. Żelazowski, choć o warun
kach fizycznych zbyt ciężkich, jak na postać tego subtelne
go panicza. F. Stachowicz mogła dać Amelii tylko sporo 
wdzięku osobistego bez głębi. H. Marczello zdobyła huczny 
poklask za efektowny mundur ułai1ski, J. Szymatiski (Het
man) pyszny przedstawiciel zdegenerowanej arystokracji, 
nie wydobył grożnych rysów bezwzględnego magnata. 

Epizody wypadły· lepiej: Wł. Wojdałowicz (Karzeł), J. Ga
lasiewicz (Sforka). Pieczołowicie przygotowany utwór otrzy
mał nowe dekoracje St. Jasiei1skiego, muzykę do chóru żni
wiarzy skomponował St. Niedzielski. 

Prasa uznała niektóre dopiski za nieracjonalne np. scen c; 

Sally obłąkanej, pierwszą scenę aktu V, scenę śmierci Ksiil
skiego z ręki Nieznajomego w akcie IV, scenę wtargnięcia 
~ozwścieczonej szlachty na zamek, bójkę i śmierć Szczęsne
go od strzału, ze słowami „ojcze, jesteś pomszczony". Re
cenzent „Czasu" dopominał się „choć z bólem serca" o skre
ślenie wielu scen i epizodów. Podobnie proponowano jesz
cze skróty w 1891 i 1896 r. - mianowicie scen Sforki jako 
nie wiążących się z dramatem. 

Dnia 8 lutego 1886 r. obok l\!I. Zboińskiego (Horsztyt'lski) 
i R. Żelazowskiego (Szczęsny) w roli Salomei wystąpiła 

w Krakowie Wanda Siemaszkowa. 

Żelazowski parokrotnie zmieniał przy wznowieniach kon
cepcję swego Szczęsnego. W wiele lat później z powodzeniem 
przeszedł na rolę Horszty11skiego. Jego Szczęsny w 1896 r. 
wedle krytyka „Nowej Reformy" był tylko schorzałym de
kadentem, zniewieściałym, pozbawionym woli. Bardzo kul
turalny, inteligentny artysta Tarasiewicz znalazł swoiste 
ujęcie roli Szczęsnego, bardzo sugestywne dla widowni. Ko
tarbii1ski w roli Horsztyńskiego w 1896 r. odniósł duży su k 
ces. 
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Grając pierwszy raz w Krakowie Horsztyńskiego Solski 
w 1909 r. (a grał już przedtem we Lwowie w 1902 r.), nie 
podobał się prasie, tworząc niepotr zebnie typ zgrzybiałego 

starca i posługując sic; wielu drobnymi gestami, szczególi
kami charakterystycznymi, przeniesionymi z typu sztuki n.a
turalistycznej. 

Do wznowienia Horsztyr1skiego w roku jubileuszowym 
1909 r. w Krakowie bardzo krytycznie odniósł się recenzent 
z „Naprzodu", stwierdzając, że „dzięki panującemu u nas 
klerykalizmowi jubileusz ten wypadł bardzo skromnie". Nie 
zachwyciły sprawozdawcy ani stare sfatygowane dekoracje, 
ani wykonanie, ani rozwlekłe nużące tempo gry, ani też uzu
pełnienia Miena. 

Koncepcja przedstawienia krakowskiego Osterwy w 19:33 
roku odbiegła bardzo od poprzednich. Całą wagę tragedii 
skupił Osterwa na Szczęsnym, na wyprawie na Wilno. Usu
nął sceny pojedynku, otrucia Horszty11skiego, chóru żniwia
rzy i humorystyczne dworaków hetmana. Połączył 4 scen ę 
I aktu z 2 II aktu, a dał w całości akt IV i V. Odrealizowa
ne przedstawienie rozgrywało się na tle czarnych kotar. 
Zmieniano tylko skromne fragmenty elementów dekoracyj 
nych, mebli i rekwizytów niezbędnych. Mimo to premiera 
skoi1czyła się o północy. Inowacją było spuszczenie szarej 
kurtyny z gazy w chwilach, gdzie się urywał oryginalny 
tekst Słowackiego. Ponure oświetlenie, celebrowanie pauz, 
miało cechy l.ałobnego misterium. Ta inscenizacja ni e podo
bała się bardzo i nie znalazła uznania w prasie. „Naprzód" 
pisał: „nerw dramatyczny z tego dzieła Słowackiego został 

dość gruntownie wypruty, monotonia nużyła i nudziła„.". 

\V Nowym Teatrze w Krakowie z dzieł S łowackiego Hor
sztyński grany 41 razy osiągnął trzecie m iejsce po Kordia

nie i Lilli Wenedzie. 

Aureli Urbański w inscenizacji dla premiery lwowskiej 
połączył scenę trzecią I aktu z scen ą Sforki i Trombonis ty . 
Modlitwc; Michasia przeniós ł do aktu I. Melodramatyczn9. 
scena nad trumną Hor.s ztyńskiego nie znalazła uznania. Nie
świetne wykonanie rozciągn ęło s zarą nudę nad pustą widov;r
nią. Trzy próby istotn ie były jednak n iewystarczaj ące do 
opracowania na scen ce; utworu ! Nie pomogły nowe dekorac je 

J. Dillla, ani n owe kostiumy. 

Przedstawienie w Warszaw ie w 1915 r. poprzed z ił a parę 

dni przedtem wygłoszona przez J. Kotarbiilskiego prelekcja 
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o dziele. Reżyser J. Śliwicki, wzorował się na znanej mu 
insceu izac ji k rakowskiej. 

Wa rszawska p rasa wyrażała swoje niezadowolenie z wy
konania p remiery, potrak towanej bez należytego pietyzmu 
i pr zyg otowanej pobieżnie, w szybkim tempie. „Nie stopiły 
siq jeszcze w kolorycie scenicznym, nie nabrały soczystości 
ba rwy rzucon e na tło wielkiego obrazu. Mamy to wrażenie, 
jakby samo świ atło poezji trochę raziło z bliska wzrok ar
tystów" (A. Dobrowolski, „Kurier Warszawski", r. 1915, nr 
'.?. 64). 

Brak w przedstawieniu nastroju, zharmonizowanej całości, 
pozwalał dostrzegać niektóre tyLko dodatnie momenty, czy 
poszczególne sylwetki wykonawców. „śliwicki, Hamlet w 
kontuszu , otulony w mgły Albionu, hamletyzował według 
swego wyrobionego wzoru i typu mało .Jubileuszowego"„. 
„~liwicki bardzo wyrażnie zaznaczał „hamletyzm" Szczc;sne
go, chorobliwy popęd do chwiejnych refleksji, zastanawia
nie się nad sobą samym, nad ludźmi, nad światem, wtedy 
właśn ie, kiedy jak najbardziej potrzeba działać" (A. B. „Ku
rier Por anny" , r . 1915, nr 51). 

A , B ., r ecenzent „K uriera Porannego" w 1915 r. twierdził. 
że , zc zęsny powinien być ubr any z francuska \VÓwczas „li
cowałby z pewną egzoty c znośc ią natury i umysłu tej posta
C' i ". 

Twierdzono, że j e śli ktoś z w idzów nie zna utworu, r aczej 
n iech g o w domu przeczyta , n iż poznaje ze sceny Rozmai
tości. 

Przedstawienie warszaws k ie w Teatrze Narodowym z rn:n 
roku, w starannej obsadzie złożonej z najlepszych sił, przy
pomnia ło Solskiego grającego w ówczas t ę rolę od 35 lat. 
„P rosty, wzrus zający , piękny" - p isze o nim Boy, charak
teryzuj ą c jego nową uproszczoną kreację dawnej roli. 

Arcyciekawą figurę w guście diabolicznym nakreślił 

J. Węgrzyn , zn ajd ując orygin alne ton:-' głosu ex inferno. Uz
nan ie zdobył za pi ękne rzeźb ienie słowa Wyrzykowski, Zel
w erowicz za soc zystą figurk ę Sforki. Tragedia przywiodła 
Bo~· owi smętne r efleks je : wygin ą wszyscy, zostanie Ksiński 
i .:vrary na. „Trzeba by ć bydlęciem, .albo bydlątkiem, aby móc 
żyć w ówczesne j Polsce - zdaje si E; mówić poeta". 

Grzymała -Siedlecki doradzał wykonawcom dla pogłc; bie

nia sztuki „uredutowanie" prób. 
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Polsce Ludowej Horsztyl1ski pod tytułem podwójnym, tj. 
Kossakowscy ukazał się na scenie łódzkiej 12 listopada 
1951 r. w Państwowym Teatrze Nowym w inscenizacji i re
żyserii Janusza Warmińskiego, w oprawie scenicznej Józe
fa Rachwalskiego i St. Brylii1skim (Hetman), T. Mincem 
(Szczęsny), A. Gordon-Górecką i Danutą Korolewicz (Salo
mea), S. Bu trymem i J. Pilarskim (Horsztyński), I. Dejmek, 
D. Korolewicz, B. Majdą (Amelia), G. Lutkiewicza (Ksiński), 
B. Baerem (Karzeł), J . Kłosiń skim (Sforka), St. Skolimow
skim (Garnosz). 

3 października 1953 r . odbyła się premiera Horsztyt'lskiego 
w Teatrze Polskim w Warszawie, w reżyserii Edmunda 
Wiercińskiego i scenografii Teresy Roszkowskiej. Rolę ty
tułową kreowali Karol Adwentowicz i Lech Madaliński, 

Szczęsnego grali Jan Kreczmar i Czesław Wołłejko, Hetma
na - Jerzy Leszczyński , Salomeę - Elżbieta Barszczewska, 
Amelię - Halina Mikołajska. 

W Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie dramat ukazał 
siQ 6 czerwca 1959 r. w reżyserii B. Dąbrowskiego i sceno
grafii S. Majewskiego. W głównych rolach wystąpili: Wła
dysław Wożniak - Horsztyi1ski, Stanisław Zaczyk - Szczęs

ny, Eugeniusz Fulde - Hetman, Ludwika Castori - Salo
mea, Irena Szramowska - Amelia. 

We Wrocławiu grano Horsztyr1skiego w Teatrze Rozmai
tości 28 kwietnia 1963 r. w reżyserii Andrzeja Witkowskie
go i scenograii i Kazimierza Wiśniaka, w obsadzie: Horsztyr1-
5ki - Wiktor Grotowicz, Szczęsny - Adolf Chronicki, Het
man - Stanisław !gar, Salomea - Halina Piechowska, Ame
lia - Daniela Makulska. 

STANISlAW DĄBROWSKI 

WANDA s rnM1\S Z KOWA 

\V roli Pani Tabrct - "Ś\vięty p łomień", n zeszU\v, HMfi. 



DWUDZIESTOLECIE TEATRU 
RZESZOWSKIEGO 

Już w sierpniu 1944 r., w kilkanaście dni po wyzwoleniu 
Rzeszowa powzięto decyzję u tworzenia zawodowej placówki 
teatralnej w tym mieście, spełniając w ten sposób życzer!ie 

społecze!1stwa województwa rzeszowskiego. Tradycje tea
tralne Rzeszowa sięgaj•~ drugiej połowy ubieg łego stulecia. 
W sali Hotelu „Luftmaszyna" w:-·stępował trzykrot nie teatr 
krakowski, bawiły tu również trupy Łobo jk i i Anton iego Gu
barzewskiego, publicz.ność rzeszowska miała możność ol<la
skiwać Aleksandr<:; Ładnowską-Rakiewiczową, Helenę Mo d
rzejewską, Antoninę Hoffman. Na początku dwudziestego 
wieku występowała w Rzeszowie Wanda Siemaszk owa, goś
cinnie grał Hamleta K arol Adwentowicz. Cenne ogniw o 
w tradycjach teatralnych Rzeszowa reprezentowały sceny 
gimnazjalne oraz rzeszowska Reduta (1925--10 37) założu na 

za sprawą nauczycieli dr Adama Ruczk i i dr S tefan a P r zy
bosia, zespół amatorski o rzadko spotykanych ambic jach r e
pertuarowych i wielu uzdolnionych aktora ch. 

W listopadzie 1944 r. odbył się 'N sali Domu ZZ uroczy t y 
koncert, na który obok występu orkiestry symfonicznej zlo 
żyły się sceny z II-go aktu „Wesela". W ten sposób r07.począl 

działalność Teatr Narodowy w Rzeszowie zorganizow any 
przez dyrektora Bogdana Proskurnickicgo i Stefanię Gin tel
Domańską, sprawującą kierownictwo ai'tystyczne. Na s cenie 
tej debiutowali słuchacze Studia Teatralnego, m. in. K a zi.
mierz Dejmek, Adam Hanuszkiewicz i Ignacy iVIachowsk1. 
w styczniu 1945 r. teatr przyjął nazwę : Teatr Ziemi Rze 
szowskiej. Przez dwa sezony (1945-1947) teatrem kierowała 

wielka artystka Wanda Siemaszkowa gra j ąc n a scen ie rze
szowskiej ostatnie swoje role - Matkę w ,.Ba lla dynie" Sło
wackiego i Panią Tabret w „Swiętym płomie 11iu " Ma ug 
hama. w październiku 1945 roku teatr przeno- i się do obec
nej siedziby przy ul. Tkaczowa. W okresie tr zy le tnie.i cl. re~

cji Kazimierza Biernackiego do reper tua r u tea t r u z-0staJ~ 

wprowadzone sztuki Leona K ruczkowsk iego, szereg pozyc ji 
rosyjskich i radzieckich, klasyka polska i Szek p ir. W la tach 
1950-1955 tea trem rzeszowskim k ierownli kole jno : Oskar 
Ruppel, Jan Perz, Andrzej Michejda, Ireneus z Pączkiewicz 

i Jerzy Kobryń. Ponadto obowiązki głównego reżysera pel-
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nili Henryk Lotar i J a nina Orsza-Lukasiewicz. Do ważniej
szych wydarzeń artystycz.nych te go okresu należy premiera 
„Dom k u z kart" E. Zegadłowi cza w reżys erii Wandy Wrób
lewsk iej, gościnne ·występy A. Zelwerowicza w „Grzechu" 
St. Żeromskiego , oraz premiera „Mieszczan'' lVI. Gorkiego 
w reżvserii Adama Daniewicza. W tym czasie teatr obejmuje 
stałą 

0

działalno ś cią ob jazdową teren całego województwa 
rzeszowskieg-0 . W paźdz ierniku 1955 roku dyrekcję i kierow
nictwo artystyczne teatru obejmuje H ugon Morycii1ski, by 
prowa dzić tę scenę przez trzy sezony. Wśród 26 premier te
go okresu na czoło wysuwają się: „Intryga i miłość" 

F. Schillera, „L udzie z m a rtwej winnicy" R. Brandstaettera, 
„Weoele" St. Wyspiań skiego i .,Balla d na" .J. Słowackiego 

w reżyser i i Hugona Moryciiiskiego. W roku 1057 odbywa się 
uroczystoś(: nadania teatrowi imieni a ·wandy Siemaszkowej 
w związku z premierą „Balladyny". \V r amach prz:granicz
nej w ym ia ny kulturalnej teatr r zeszowski daje gościnne wy
stępy w P r eszowie (CSRS) i we Lwo•wie (USRR). 

Od pażdz i erni ka 1958 r ok u do chwili obecnej teatr rozwija 
dział aln ość pod dyrekcją i kierownictwem artysty czn~·m Ste
fana \Vintera. Premiera „Wojny i pokoju" E. Piscatorn według 
L. Toł s toja w r. 1959 vv ir.sceniza cji Ireny Bab el i reżyserii 
i' · W intera łączy s i ę z otwarc-iem przebudowanego całko

w icie budynku teatralnego. 

Od czerwca 1961 r. r. a scenie tea tr u odb wają s ię Rzeszow
skie Spotkania Tea tra lne z udziałem teatrów Warszawy, 
K ra kowa , No\v-ej Huty, Kie lc, L ublina i Tarnowa, a ostatnio 
_ róvmież Lwov a i Preszov a . Za dyrekcji S . Wintera teatr 
notuje szereg os iągn ięć art ystycznych przedstawienia 
„Dożywocia" Al. F r edry, .,Pigm aliona" B. Shaw'a, „Smierc i 
komiwojażern" A. Mi llera . „Ho telu Astoi-i a" A. Sztejna spo
tykają si z \Vysoką oceną kry tyki i uznaniem ze s tr ony pu
blicznoś c i. T eatr rzeszowski d w ukrotnie odwiedza Lwów 
i Drohobycz prezentując w r . 19tiU „Fa nt azego" J . Słowac
k iea-o i Dożvwocie" A. Fredr v, w rok u zaś 1964 „Kowala, 
~ie~iądz~ i g.wiazdy" J. Szani;w k iego or a z „.Jutro Berlin" 
W. Orlow sk iego. W raku 1964 o dby ła się uroczys tość dwu
dzies tolecia teatru połą czo.na z prem ierą ,;Wesel3." St. Wy
spiar't skiego w reży serii S . Winter i scenografii A. Tośty. 

Teatr r zeszowski daje obecn ie 450 pc·zeds tawiei1 rocznie 
w 7:3 miej scowoś ciach. W okre ie dwudzies tolecia teatr wy
stawił ogółem 180 p remier, które obejrzało ponad 2 miliony 
widzów. 

23 



KRONIKA SEZONU 1964/ 65 

PIĘĆ WIECZORÓW - ALEKSANDER WOŁODIN 

Przekła,p: Jerzy Pleśniarowicz 

Reżyseria: J crzy Pleśniarowicz 

Scenografia: Jerzy Szymański 

Asystent reżysera - Henryk Gońda 

Obsada : 

Tamara - Irena Chndzi.kówna, Sława - Henryk Gońda, 
Iljin - Bogcla.n Kiziuki ewicz, Katia - Stefania Massalska, 
Zoja - Jadwi ga Ulato.u;ska, Timofiejew - Zbigniew Zarem
ba, Głos człowieka z gitai·ą - Zdzisław Kozień. 

Premiera : 15. XI 1964 r. w objeździe (w Rzeszowie 4. I 
1965 r .). 
Ilość przed ·tawicr1: 50 (widzów 13.997), w siedzibie: 21 
(widzów 4.553), w objeździe: 29 (widzów: 9.444). 

WESELE-- STANISŁAW WYSPIAŃSKI 

Reżyseri a : Stefan W i nter 

Sceno grafia: Antoni Tośta 

Kostiumy: Antoni Tośta i Irena Perkowska 

Asystent reżysera - Adam Fornal 

Obsada : 

Gospodarz - Stefan Wi.nter, P ain Młody - Józef Jachowicz, 
Marysia - Teofiia Zaglobianka, Ojciec - Andrzej Girtier, 
Jasiek - Zdzislau; Sikora, Poeta - Zdzisław Nowi cki , Nos -
Tadeusz Czarnowski, Maryna - Elżbieta Lityńslw, Radczy
ni _Irena żurom.ska, Czepiec - Zdzisław Kozień, Klirnina, 
Jadwiga Wysocka, Staszek - Jerzy Rostkowski, Żyd - Ja
nusz Urbański, Gospodyni - Janina Weglanówna, Panna 
Młoda - Anna Bieńkiewi.cz, Wojtek - Marek Chodorowski, 
Dziad - Edward Apa, Kasper - Wlodzimierz Mancewicz, 
Dziennikarz - Franciszek Buratowski, Ksiądz - Wincenty 
Zawirski, Zosia - Alina Zydr01i, Haneczka - B arbara Barcz, 
Czepcowa - Stanisława Rylska, Kasia - A leksandra Bonar
ska, Rachel - Lidia Maksymowicz, Isia - Liliana Brze

zińska. 
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Osoby dramatu : Chochoł - Wincenty Zawi r ski, Widmo -
Ad'.lm Fcrnal, Stańczyk - Grzegorz Galiński, Hetman -
Włodzimierz Kaniowski, Rycerz Czarny - Marian Maksymo
wicz, Upiór - Wlaclyslaw Trojanou;ski, Wemyhora - Ire
neus.! Erwan. 

Premiera: 22. XI 1964 r. 

Ilość przed stawień: 100 (widzów: 49.259), w siedzibie: 4:1 
(widzów: 16.866), w objeździe: 57 (widzów : 32.393). 

BLIŻNIAKI Z WENEC.JI - CARLO GOLDONI 

Przekład: Zofia Jachimecka 

Reżyseria: Irena Ladosiówna 

Scenografia : Irena Perkowska 

Muzyka: Tadeusz Chachaj 

Teksty piosenek : Wincenty Zawirski 

Choreografia: Bożena Niżańska 

Asystent reży~ era: Henryk Gońda 

Obsada: 

Doktor Balanzoni - Winc enty Zawirski, Rosaura - Li.l iana 
i3rze ::ińska, Pankracy - Zdzisław Nowick i , Zaretto - Grze 
corz Gaii ński, Tanino - Grzegorz Galiński, Lelio - Józef .Ja
chow icz, Beatricze - Irena Chudzi kówna, Florindo - Hen
r v k Gońda, Brighella - Zbign ie w Zaremba , Kolombina -
Jadwiga Ulatowska , Arlekin - Tadeu sz Czarnowski, T ybur 
cjusz - Janu sz Urbański, Strażnik - - Wladyslaw Trojanow
ski, Mastalerz - J erzy Rostkowski , Po sługacz - Włodzimierz 

Kani owski, Zbir - Włodzimie rz Mancewicz, Tancerki - · 
Barbara Barcz i Stefania Massa1ska. 

Prapremiera polska: 13. II 1965 r. 
Ilość przedstawień: 51. widzów: 23.356) , w s iedzibie: 28 
(widzów: 12.439), w objeździe: 23 (widzów : 10.917). 

POKUSA - JAN PAWEŁ GAWLIK 

Reżyseria: Elwi ra Turska 

Scenografia: Jerzy Szymański 

Asystent reżysera: Bogdan Ki ziukiewicz 

25 



obsada: 
On - Bogdan Kiziuk iewicz, Ona - Aleksandra Bonar
ska , Dziewczyna - Anna Pasiutówna. 

Premiera: 20. II 1965 r . w objeźd:z.ie (w Rzeszowie: 3. IV 
1965) 

Ilość przeds tawień: 34 (widzów: 10.889), w siedzibie: 12 
(widzów: 3.346), w objeździe: 22 (widzów: 7.543). 

OSIEM KOBIET - ROBERT THOMAS 

Przekład: Jakub Roibaum 

Reżyseria: Elwira Turska 

Scenograllia: Irena Perkowska 

Asystent reżysera: Jadwi ga Ulat:owska 

Obsada: 

Cha nel - Irena żurom.ska, Luiza - Jadwiga ULatowska , 

Stars za Pani - Jadwiga Wysocka, Gaby - Irena Chudzi

kówna, Zuzanna - Anna Bienk iewicz, Augustyna - Zofi,i 

Gorczyńska, Katarzyna - .1li na Zydroń, Pierrette - Alek

sandra Bonarska. 

Premiera: 7. V 1965 r . 

Ilość przedstawień: 34 (widzów: 9.383), w siedzibie: 19 
(widzów 4.363), w objeździe: 15 (widzów: 5.020). 

NOCNA OPOWIESĆ - KRZYSZTOF CHOINSKI 

Reżyseria: Ireneusz Erwan 

Scenografia: Jerzy Szymański 

Asystent reżysera: Włodzimierz Kaniowski 

Obsada: 
Marek - Henryk Gońda, Starszy Pan - Ireneusz Erwan, 
Kierowniczka - Elżb ieta Lityńska, Chudy - - Tadeiisz Czar
nowski, Karol - Włodzimierz Mancewicz, Cwaniak - Józef 
Ja chowicz, Inspektor - Włodzimierz Kaniowski, Kierowca 
-- Władysław Trojanowski, Fotograf - Grzegorz Gal iiiski, 
Dziewczyna - Liliana Brzez iń. ska, Gruby - Wi·r,centy Za
w i rski, Pijak - Franciszek Bura t owski, Kowalski - Zclzislaw 
Kozień, Kolega - Jerzy Rostkowski. 
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Ilość przedstawień: 30 (widzów : 8.151), w siedzibie: a 
(widzów : 1.695), w objeździe : 22 (widzów : 6.456) . 

HENRYK VI NA ŁOWACH - WOJCIECH BOGUSLA WSKI 

Adaptacja i taksty piosenek: Zb ign iew Krawczykowski 

Reżyseria: Danuta Ble'icherówna 

Scenografia: Janusz Warpechowski 

Muzyka: Karol Stromenger 

Współpraca choreograficzna: illicja Reniewicz 

Asystent reżysera: Wlodzimierz Kan lowski 

Obsada : 

Król Henryk VI - Bogdan Kiziuki ewicz, Milerd Rydyng -
Wincenty Zawirski, I. Milord - Tadeusz Czarnówski, IL 
Milord - Wlodzi m i erz Mancewicz, III. !lilord - Józef Ja
chowicz, Lurwell - Włodzimierz Kaniowski, F erdynand 
Koki - Zdzisław Kozicń, Małgorzata - Jadwiga Ulatowska, 
Ryszard - Zdzisław Sikora, Robert - Andrze j Girtler, Bet
sy - Irena Chudzików1w, Gajowy I - W laciuslow Troja
nowski, Gajowy II - Edward il pa. 

• 
Premiera: 28. VIII 1965 r. 
Ilość przedstawień: 3 (widzów : 947) w siedzibie do kol1ca 
:n. VIII. 1965 r. 
Gościnne występy w Koszycach, Preszowie, Spiskiej No-
we Wsi 18-2:3 września 1965 r . 

KOWAL, PIENIĄDZE I GWIAZDY - .JERZY SZANIA
WSKI 

Reżyseria : Danuta Knoppówna 

Scenografia: Jan 1Warcin S2ancer 

Asystent reżysera: Józef Jachowie? 

Obsada: 
Kowal - Franciszek Buratowsk i, Żona - Irena Chudzi
kówna, Kupiec - Zbignie w Zaremba, Zosia - Irena Chudz i
kówna, P a ni - Irena Żuromska , Jaś - Zdzis ław Nowick i, 
Chłopiec - Ryszard F ischbach, Sta rucha - Jadwiga Wy
socka, Kolega - Henryk Gońda, Jakub Dedejko - Włodzi

mierz Kan iowsk i , Alojzy Dedejko - Z clzis law Sikora. 

Premiera : 16. V 1964 w objeździe (w Rzeszowie: 7 VI 
1964 r.) 
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Premiera: 22. V 1964 
Przedstawień: 2 (widzów: 778). 
Gośdnne wystQPY we Lwowie 18-22 w1rzesma 1964 r. 

OŻENIĆ SIĘ NIE MOGĘ - ALEKSANDER FREDRO 

Reżyseria: Elwira Turska 
Scenografia: Irena Perkowska 
Muzyka: Franciszek Barfuss 
Asystent reżysera: Zdzislaw Kozień 

Obsada: 
Gdański - Zdzisław Kozień, Hermenegilda - Lidia iHaksy
mowicz, Julia - Anna Pasiutówna, Pan Florian - Józef Ja
chowicz, Pan Milder - N/arian Nlaksymowicz, Maciej -- Ja
nusz Urbaiiski, Urzędnik - Tadeusz Czarnowski. 

Ilość przedstawieri.: :3 (widzów 74:3) w objeżdzie). 

Premiera: 16. V. 1964 r. w objeździe (w Rzeszowie 7. VI. 
1965 1·.) 

JUTRO BERLIN - WŁADYSŁAW ORŁOWSKI 

Reżyseria : Ireneusz Erwan 

Scenografia: Wojciech Krakowski. 

Muzyka: Adam Walaciński 

Asystent reżysera: Zdzislaw Kozień 

Obsada: 

Gniewosz - Józef Jachowicz, Lutycki - Zdzisław Sikora, 
Kaleniak - Henryk Gońda, Struszewicz - Włodzimierz Ka
niowski, Krystek - Tadeusz Czarnowski, Wasiak - 11.ndrzej 
Girtlcr, Galeń - Wincenty Zawirski„ Kostrzyca - Zdzisław 

Kozieii, Beata - Elż bieta Szmoniewska, Stefczy k - Marek 
Chodorowski, Krużewska - Jlleksanclra B enarska, Brożek -
Zbigni.ew Zar emba, Barbara Stelmasik - Jllina Zydroń, 

Otto Kreilinger - Ireneusz Erwan, Emma Krei'inger - Jad
wiga Wysocka, Telefonistka - Barbara Barcz, Kwatermistrz 
- Janu sz Urbański, Sierżant - Władysław Trojanowski, 
Krzaczyz'lski - - Ryszard Fischbach i. Jerzy Rostkowski, Plu
tonowy - Marian Maksymowicz, Galeniowa - Janina Wę
glanówna, Bonatti - Edwa.rd Apa, Inez - Irena Chudzi
kówna. 
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Premiern: 19. VI 1964 r. 

Ilość przedstawień: 42 (widzów: 18.679) , w siedzibie: 16 
(widzów: 5.414), w objeździe: 26 (widzów: 13.265). 

Gościnne występy we Lwowie 18-22 wrześn ia 1964 r. 

nic 

ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA - L. M. MONTGO
MERY 

Przekład: Rachela Bersteinowa, adaptacja: Andrzej Ko-

Reżyseria: Da1uta Knoppówna 
Scenografia: Irena Perkowska 
Asystent reżysera: Franciszek B-uratowski 

Obsada: 
Ania Shirley - Anna Pasiutówna, Diana Barry Helena 
Wizlło, Maryla - Lidia Maksymowicz, Mateusz - Franci
szek Buratowski, Małgorzata -- Irena Zuromska. 

, 

Premiera: 26. VII 1964 r. 
Ilość przedstawień: 71 (widzów 31.269), w siedzibie: 35 
(widzów 14.372), w objeździe: 36 (widzów 16.897). 
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ZESPÓŁ TEATRU W SEZONIE 1965/66 

Dyrektor i kierownik artystyczny: Stefan Winter . 
Wicedyrelctor: Leonard Czepik . 

Gł61i:nv księgowy: Ryszard Wójcik. 

Reżyserz y : Zdzisław Dąbrowski, Elwira Turska. Scenogra
fowie: Irena Perkowska, Jerz~· Szyma is ki. Kierownik lite
racki: Jerzy Pleśniarowicz. K oordynator pracy a r ty stycznej: 
An iela Magi erło. 

Aktorki: Barbara Barcz-Potocka . Anna Bienkiewicz-Kuja
łowicz, Aleksandra Bonars ka, Li liana Brzeźiilska, Irena 
Chudzikówna, Anna Drożdi, Zofia Gorczyi1ska, Elżbieta Li
tyilska, Sylwia Nowakowska, H elena Puchn iewska, Stani
sława Rylska , Magda Szkop wna-Bar toszek . Jadwiga Ula
towska, .Janina W glanówna, Jadwiga W~·~ocka, Teofila Za
głobianka, lrena Żuromska. 

ilktorzy: Edward Apa, Zbigniew Barto., zek , Fr anci szel;: Bu
ratow~ki, Tadeu sz Czarnowski, J liusz Dziemski, I:·enemz 
Erwan, Adam Fornal, Grzegorz Gali11ski, Andrzej Girtler . 
Henryk Goóda, Józef Jachowicz. Włodzimierz Kaniowski. 
f!ogdan Kiziukiewicz, Zdzi sław Kozi ń, Włodzimierz Ma n
cewicz, Wito1d l\'Iierzyilski, Włodzimierz Saar. Zdzisław Si
kora, Wład •sław Trojanowski, Zbigniew Za remba, Wincenty 
Zawirski. 

Inspicj enci: Jerzy Dobrzyniecki, Tadeusz Zofióski. 
Suflerzy: K azimiera Jachowicz, Romualda 'Winter. 

Kieroumi k techn i c:;ny: Henryk Kopyci f1s ki. 

Kic•ourn icy pracowni: k rawieckiej damsk ie j - Irena Szen
born, kraw icckic'j męsk iej - wacat pe rukurskicj - Edward 
Terlecki, Stolarskiej - Józef Noworól, malarskiej - Kazi
mierz Drupka. Główny rckwi~ytor : Krys tyn a Kotarba. 
Główny elektryk - .Józef Rączy. Bryr1ad ic rzy sccn11: Mie
czysław Bułaś, Stanisław Wiczkowski. 

Kierownik admini::;tracyjny: Henryk Głowacki, Kierownik 
sekcji ogcilnej: Janina Szczepańska, Kierownik organizacji 
widowni: Andrzej F lorczak, K ie rown ik objazdu: Stanisław 
Skórski, Kierownik sekcj i zaopatrzen ia: Witold Dziedzic, 
Kierownik m agazynu: Henryka Plizga. 
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