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DOM llA TWARDEJ 

Dom na Twardej, sztuka napisana i wystawiona przed blisko 
15 laty, znralazła się obecn.ie na afiszu Teatru Ziemi Mazo
wieckiej. Rzecz wymaga pewnej informacji, należy się orM 
widzowi teatralnemu, zwłaszcza temu, który próżno by szu
kał na mapie dzisiejszej Warszawy ulicy Twardej . Przenieś

my się myślą o 25 lat wstecz. 
Akt pierwszy Domu na Twardej dzieje się pod koniec stycL

nia 1943 roku. Jest to czas, kiedy terror okupanta hitlerow
skiego przybiera na sile, ale jednocześnie wzmaga się sih 
ruchu oporu polskiego. Na froncie wschodnim są to dni po
przedzające kapitulację armii niemieckiej marszałka von Pau
lusa pod Stalingradem. 

Akt drugi dzieje się dnia 15 lipca 1943 roku. Na froncie 
wschodnim armie Hitlera cofają się pod zwycięskim naporem 
Armii Czerwonej: trwa właśnie gigantyczna bitwa w rejonie 
Orzeł-Kursk. Terror faszystowski rośnie, lecz umęczona War
szawa zdobywa się na codzienne akty bohaterstwa. Oddziały 
Gwardii Ludowej i Armii Krajowej oraz cywilna ludność pr;)
wadzą nieustanną walkę z hitlerowskim najeżdźcą. 

Dnia 15 lipca 1943 roku na placu Żelaznej Bramy w War
szawie oddział Gwardii Ludowej obrzucił granatami tramwaj 
wypełniony hitlerowccimi. W akcji tej zginął Adam, jedna 
z postaci scenicznych sztuki. Dziś na tym miejscu na pa
miątkę boju wisi brązowa tablica. 

Akt trzeci dzieje się 31 grudnia 1943 roku, w noc sylwe
strową. Zwycięska ofensywa Armii Czerwonej trwa, a w War
szawie w domu przy ulicy Twardej pod numerem 22 przed
stawiciele ugrupowań demokratycznych powołali do życia 

reprezentację polityczną, władzę ludową - Krajową Rad~ 

Narodową. Dawna ulica Twarda nosi dziś nazwę ulicy Kra
jowej Rady Narodowej. 



Tak mniej więcej przedsluw1a się tło historyczne sztuki. 
Al e mimo, ie akcj.i. d zieje się w Warszu w ie roku 1943 - 
sztuka nie jest o okupacji; mimo, że miejs ce m akcji jes t dom 
przy ulicy Twardej 22 i ech a posiedze ni,1 Krajowej R;:id y 
Narodowej grają w niektórych p ć1rtiach <1 k I u Lrzl'ciego - 
sztuka nie jest o Krajowej Ra'.l zi0 Narodowej. Dom na Twar

dej - pisałem we wstępi e do wyd cinia ksi,17ko weg o szlul<i 
w roku 1955 -· 1es sztuk ą ni e o posl<1C'i,1r.h historycznych, 
ale o zwykłyc h lud ziach mieszkaj il yc h w roku 1943 na jed 
nej z ulic W a rs zaw y. Ale naj zwyklej ~i nawe t lud zie żyj:i 

w ramach spo!eczeńs twcJ, na konk retnym świec i e. A świ- 1t 

ma swoją hi s torię. Ludz ie nie sil wolni ctni od spolecze:i.
stwa, ani od historii. Dl"lego ogólne sprawy, procesy hist•i
ryczne, znajduj 11 swoiste odbicie w ch itrak terach i ne rwach 
postaci scenicznych, w Ldarzenia ch i atmosfe rze sztuki, w lo
sach ludzkich". 

• 



Sztuka mogłaby nosić tytuł Odejście Jonu Korbuta, a jesz
cze ściślej Odejście Korbuta i innych, ponieważ w centru:a 
uwagi autorskiej jest sprawa zejś c ia 1 widowni klasy przei.y
tej i historycznie skończonej; odchodzi Korbut i inni, le1· z 
ziemia polska nie zostt1je bez dziedzica : nowe siły społeczne 

wkraczają do historii; akcentem optymistycznym naszych nC'
wych dziejów jest sprawa powołania do życia Krajowej 
Rady Nurodowf'j. 

Sztuka, która nie jest sztuką o KRN, bo mówi o zgraniu <; ię 

i odejściu Korbuta i innych, nie może jednak na końcu swego ) 
dramatycznego toku nie ukazać tego światł:i, jakie zajaśniało 
pod koniec mrocznego roku 1943, tj . faktu powołania do 
życia KRN. 

Ale idzie tu jedynie o końcowy akcent, o znaczenie nowei 
drogi, a nie o dramatyczne opracowanie zagadnienia. 

\V teatrze gra nie tylko to, co ukazujemy na scenie; w tea
trze gra również to, co widz przynosi z sobą, suma jego wspo
mnień i doświadczeń; wystarczy, by teatr zaapelował do tych 
wspomnień i doświadczeń , i spektakl gra wtedy wzmożonymi 
barwami. Idzie mi tu o rzecz dość istotną: w sztuce, której 
rama czasowa zamyka się w końcu grudnia 1943 roku, nie 
mogłem - nie schodząc z gruntu realizmu - ukazać znacze
nin powołania KRN w tej perspektywie, jaką dały jej d0-
piero lata następne, zwycię k ie latu polskiej rewolucji i la ta 
budowania państwa ludow go. Tę perspektywę właśnie przy
nosi z sobą widz do teatru: wiedzę o latach, które nastąpiły 
po 31 grudnia 1943 roku. Wiedza ta uzupełnia sztukę, uzu
pełnia spektakl teutralny. 

Dość osobliwe jest uczucie autora, gdy po kilkunastu lata c l1 
przyjdzie mu znowu oglądać swoją sztukę n,1 scenie. Pierw
szym odruchem jest: poprawić tekst... Lnta przynoszą zmiany 
i w warsztacie pisarskim i na szerszym świecie. Ostctteczn'e 
przychodzi jednak refleksja: niech zostanie v. kształcie pier
wotnym, bo to już dokument, dokument C:ZćlSU, w jakim rzecz 
była pisana. 

Dokument ten nie bez niepokoju prezentuję dzisiejsze j 
widowni teatralnej, a Teatrowi Ziemi Mazowieckiej dziękują 

za wysiłek i pracę. 
Kazimierz Korcelli 
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Kazimierz Korcelli jest autorem szeregu sztuk: Papugę wy
stawił Teatr Polski w Warszawie w roku 1946 w reżyserii 

Juliusza Osterwy. Bankiet - Teatr Wojska Polskiego w Ło

dzi w roku 1946 w reżys erii Leona Schillera. Stefana Czarniec
kiego i jego żplnicrzy - Teat r Wojska Polskiego w Warsza
wie w rok u 1952 w reżyserii Ludwika Rene. 

Dom na Tward ej napisał Korcelii w roku 1954. Prapremier:\ 
odbyła się około 22 lipca 1954 r. niemal jedr,ocześnie w teil
trach Łodzi, Lublina, Białymstoku i Zielonej Górze. Wkrótce 
potem odbyła się premiera warszawska w reżyserii Broni
sława Dąbrowskiego. Dom na Twardej grało 12 polskich scen. 
Obecnie po 14 latach przypomina tę s1tuk~ Teatr Ziemi Ma_ 
zowieckiej. Jej akcja rozgrywa się 25 łat temu. 
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KRAJOWA RADA NARODOWA 

KRAJOWA RADA NARODOWA początkowo najwyższy or
gan kierujący walką demokratycznych ugrupowa11 rewolu 
cyjnych o wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej i obalenie 
rządów kapitalistyczno-obszarniczych, powstody z inicjatywy 
PPR 31.XII.1943 r. 

Od 22.Vll.1944 r. do wyborów do :~ejmu 1947 r. najwy żs z~· 

:;rgan ustawodawczy, tymcz,1sowy parlament Polski LudoWG) -
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(w" Małej E.ncykloped hl Powszechnej) 

• 
Siekiem, motyka, bimber. szklanka, 
W nocy nalot, w dz1c1i lapank '.1. 
Siekiera, motyka, piłka, miot, 
Drałuj, drnniu, wreszcie stąd 

Kolejka, riksza, tramwaj, buda, 
Kużc/y zwiewa, gdzie s ię uda, 
Bo po co kukać w cytade li 
Albo w jakiej inn ej celi. 

Już nie wiadomo, gdzie się schować. 

l.hcq nas z domu wyszabrować, 

A po ulicy goniq wciąż 

Ta kby tu j eszcze ko go wziąć. 

Szczęściem kultura nie zabrania 
Dać po udw, jak?m cwaniak, 
Dobrze, że kultmę w flarści mum, 
I po d„. szwabom dam. 

plebejska piosenka wa·r szawska z czasów 
okupacji 

• 

ClY WIECIE ŻE ... 

„.\Vasz Teatr ma w swoim reperturze obok Domu na Twar
dej - Chłopów wig Reymonta, Sluby panieńskie Fredry, 
Kuglarzy Skowrońskiego, oraz Skandal w Hellbergu Brosl
kiewicza. 

... najbliższy premi erą W aszego Tea tru będ zie Cyd Stanisław . i 

Wyspiańskiego. Wystaw ieni e m tego dz ieła \rVas z Tea tr pra'._J
nic u czcić 100-ną rocznicę urodzin Poety . 

• 
. „z nowym sezonem 1968/69 odeszli z Teatru kol. ko!. Bohdan 
Grzybowi cz i Zbigniew Dobrzyński, a przyszP dł kol. Marek 
Kołaczkowski z Teatru im. Bogusławskiego w Kaliszu. 

Ko!. Gryzbowicz był członkiem zespołu TZM od roku 1960. 
Grał m. in. rolę Zbigniewa w Mazepie, Karoli< w Człowieku 
z g/owq, Orlanda w Jak Wam się podoba, Odrowąża w Wier
nej rzece, Roberta w Komu bije d zwon, Albina w Slubach 
panieńskich. Przeszedł do Tea tru Rozmaitości w Krakowie. Ży
czymy mu sukcesów i pięknego rozwoju. „ 

„.9 czerwca w ramac h obchodów I OOO-lecia miasta Pułtuska 

odhvło się na rynku na tle Ratusza przedstawienie Zieloneqo 
Gila. 

:jj: 

„.17 lipca na rynku w Nasielsku odbyło się przedstawienie 
Romea i Julii z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzid

czości. 

:;t: 

.„w miesiącach letnich odbyło się szereg spotkań aktorów 
Waszego teatru z mtodzieżą ZMS i ZMW na obozach w Łąc
ku i -Zdwórzu. W spotkaniach brali udział kol. Maria Treutz
-Kuszyńska, Jerzy Żydkiewicz i Jerzy Próchnicki. Tematem 
spotkań były ogólne problemy teatralne, problemy W aszeg o 
Teatru, a tak że praca aktora ze szczególnym uwzględnienie1n 
pracy nad tekstem. 

Wśród młodzieży byli młod z i nauczyciele i członkowi•2 

aktywu kulturalnego ZMW. 
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Z TERENU 
Przasnysz - Kierownik Powiatowego Domu Kultury w PrZ<ls

nyszu Ob. Marian Obid zi1iski na pr:r.estrzeni kiL 
ku lat współpracy z Teatrem wykazał się dużym 
zrozumieniem i życzliwym nastawieniem do prn
cy Teatru. Wszystkie pomieszczenia są zaws1.e 
czyste, i na czas przygotowane, a dla większ ej 

wygody aktorów Kierownik odd aj e na okres 
przedstawienia swój wł asny pokój na ga rderobe;. 
Oczywiście nie trzeba nawet dodawać: , że na sali 
mamy na ws zystkich sztukach „nadkomplety". 

Raciąż - Niewielkie to miasteczko, jest Zdwsze bard zo 
spragnione naszych występów. Wiemy, że jak 
przyjedziemy do Raciąż'1, to gilrdcroby będą lśnić 
od czystości, a w kubełkach będzie tak potrzeo
na nam woda. Miło jest nam pod kreślić ser
deczny stosunek do Teatru Oo. Zofii Jankow
skiej, Kierownicfr1 J3ibl10teki Miejskiej. 

Kierownik Nadzoru Artyst. 
Przedstawienie prowadzi 
Kontrola tekstu 
Kierownik techniczny 
Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej 
krawieckiej męskiej 

stolarskiej 
malarsko-modelatorskiej 
perukarskiej 
Główny elektryk 
Brygadier sceny 
Kierownik Biura Obsługi 

Widzów 

Kierownicy Organizacji 

Kierownicy Realizacji 

{ 
{ 

MARIA CHLEBOWSKA 
CYRYL SEREDYŃSKI 

NINA POLA.KOWNA 
WŁ. BARASZKIEWICZ 

HALINA SOBOTOWA 
- JÓZEF BALC ERZAK 
- WACŁAW BIELIŃSKI 

JÓZEF CIUNOWICZ 
ADAM OKOŁOTOWICZ 
TADEUSZ WOZNICA 
JAN GADOMSKI 

IRENEUSZ URBAN 
- JÓZEFA BŁĘDOWSKA 
- JAN SALACH 
- WOJCIECH 

KOŁAKOWSKI 

- STEFAN JASTRZĘBSKI 

TP. Wwa. zam. ~ : 1;cs. l:i<ltl. z.; -ao . 
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KAZIMIERZ KORCELLI 

DO M NA TWARDEJ 
sztuka napisana w r. 1954 

Jan Korbut 
Monika, jego córka 
Antosiowa 
f'rankowski 
Adil m 
Józef Sowa 
Ła da 

KlilI a 
Gustaw 
Wro11ski 
Hra bina 
Poraj 
Zuza 
Bruk 

REŻYSERIA 

ASYST. REŻYSERA 
SCENOGRAFIA 

• 
JER ZY RADWAN 
BARB RA NIKIELSKA 
!RENA SKWIERCZYŃSKA 
FR NCISZEK LUBELSKI 
J AREMA DRWĘSKI 
TADEUSZ WIECZOREK 
J A NuSZ CYWI ';SKI 
ZOFIA PERCZYŃSKA 
MAREK KOŁACZKOWSKI 
RYSZARD NAWROCKI 
BARBARA KOŁODZIEJSKA 
ZDZISŁAW OŻAROWSKI 

ZOFIA STREER 
JERZY ŻYDKlEWTCZ 

• 
- W ANDA WRÓBLEWSKA 
- ZOFIA PERCZYŃSKA 
- ELŻBIETA CHOJAK-MYŚKO 


