PANSTWOWY TEATR
IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO
W KALISZU

PREMIERY
KORDIANA
W POLSCE
~su;

25. XI. 1899 r.

Prapremiera w Teatrze Miejskim
w Krakowie.
Reżyseria: JÓZEF KOTARBIŃSKI.
W roli tytułowej MICHAŁ TARASIEWICZ, car: J. KOTARBIŃSKI,
Kuruta: J. SOSNOWSKI, Prezes:
L. SOLSKI, Violetta: M. PRZYBYŁ
KO-POTOCKA, Strach: J. WĘ
GRZYN.
19.

n.

1900 r.

Lwów. W roli tytułowej:
JÓZEF SOSNOWSKI.
29. VII. 1902 r.

Teatr im. Słowackiego w Krakowie.
STANISŁAW
STANISŁAWSKI. W roli tytułowej: STA-

Reżyseria:

·ce.
u

ia
va;
.;je,

va,
i}e,
tie,
"CU

tie.

NISŁAW STANISŁAWSKI.

28. I. 1916 r.

Teatr Polski w Warszawie. Reżyse
ria: JÓZEF SOSNOWSKI. W roli
tytułowej: JÓZEF WĘGRZYN.
2<1. VIII. 1918 r.
Lwów. Za dyrekcji ROMANA ŻE
LAZKOWSKIEGO.

)ro

3. X. 1918 r.

28. XI. 1930 r.

Teatr Polski w Poznaniu. Reżyseria
SZCZURKIEWICZ.
W roli tytułowej:
WŁADYSŁAW BRACKI.

Teatr Narodowy w Warszawie. Fragmenty dramatu pod tytułem „Spisek
koronacyjny". Reżyseria
JULIUSZ OSTERWA. W roli tytułowej JULIUSZ OSTERWA.

1919 r.

20. XI. 1930 r.

BOLESŁAW

Wilno

<bliższych

danych brak).

Teatr Wielki we Lwowie. Inscenizacja i reżyseria LEON SCHILLER.

·ce.

4. VII. 1922

25. XI. 1933

Teatr im. Bogusławskiego w Warszawie. Reżyseria:
WŁADYSŁAW RYSZKOWSKI.
W roli tytułowej JÓZEF WĘGRZYN.
30. I. 1924 r.

Teatr
W roli

Rozmaitości

tytułowej

w Warszawie.
JÓZEF WĘGRZYN.

~su;

·u

Teatr im. Słowackiego w Krakowie.
Reżyseria

JULIUSZ OSTERWA.
W roli tytułowej J . OSTERWA.
2. XI. 1935 r.

Teatr Polski w Warszawie. Reżyseria
LEON SCHILLER. W roli tytułowej
MARIAN WYRZYKOWSKI.

24. V. 1924 r.

. ża

r.va;
yje,

wa,

'1. XII. 1938 r.
Słowackiego

Teatr im.

w Krakowie.

Reżyseria:

TEOFIL TRZCIŃSKI.
W roli tytułowej: TADEUSZ BIAŁ

Teatr Miejski w Łodzi. Inscenizacja
LEON SCHILLER.

ije,
iże,

KOWSKI, dublował ARTUR SOCHA.

2. X. 1945 r.

27. VI. 1927 r.

Teatr im. Słowackiego w Opolu. Reżyseria S. STAŚKO.

rcu
iże.

Warszawa, przedstawienie na Rynku
Starego Miasta. Reżyseria L. SCHILLER. W roli tytułowej Z. NOWAKOWSKI.
30. VIII. 1930 r.

Teatr im. Słowackiego w Krakowie.
Inscenizacja i reżyseria:
TEOFIL TRZCIŃSKI. W roli tytułowej

BRONISŁAW DĄBROWSKI.

28. XI. 1946 r.

Teatr Miejski w Sosnowcu. Reżyse
ria R. WASILEWSKI.
23. I. 1947 r .

Teatr Wielki w Częstochowie. Reży
seria R. WASILEWSKI. W roli tytułowej W. śCIBOR, E. DOBROWOLSKI.

bro

20. IV. 1956 r.
Teatr Narodowy w Warszawie. Reżyseria ERWIN AXER. W roli tytułowej TADEUSZ ŁOMNICKI.
6. V. 1956 r.
Teatr im.

Słowackiego

w Krakowie.

Reżyseria BRONISŁAW DĄBROW -

SKI.

Więc będę śpiewał
21. Ili. 1959 r.

Oż)}wię ogień, jeśli

Teatr Wybrzeże w Gdańsku.
seria TERESA ŻUKOWSKA.

Reży

Tak EgipcJanin w
Obwija

dąż)}ł

i

do luesu;

jest w iskierce.
liście

z aloesu

zwiędłe umarłego

serce;

3. X. 1959 r.
Teatr Ziemi Pomorskiej w Bydgoszczy - Toruniu. Reżyseria:
H. MORYCIŃSKI. W roli tytułowej
ZDZISŁAW JÓŻWIAK, JAN ZDROJEWSKI.
15. XII. 1959 r.
Teatr im. Wyspiańskiego w Katowicach. Reżyseria J. KALISZEWSKI.

Na

liściu

słowa;
Chociaż

Teatr Polski w Poznaniu. Reżyseria
JAN PERZ. W roli tytułowej
ANDRZEJ NOW AKOWSKI.

w l))m

liściu

serce nie

oż)}je,

Lecz. od zepsucia wiecznie się
zachowa,

W proch nie rozs))pie. .. Godzina
W))bźje,

KiedtJ

29. IV. 1961 r.

pisze zmarlWJ.Jchwstania

rrą1śl słowa tajemną

Wtenczas

odgadnie,

odpowiedź będzie

w sercu
- na dnie.

1961 r.
Teatr 13 rzędów w Opolu.
JERZY GROTOWSKI.

Reżyseria

16. I. 1962 r.
Teatr

Współczesny

w Szczecinie. ReRYSZARD SOBOLEWSKI.
W roli tytułowej ANDRZEJ KOPIżyseria

CZYŃSKI.

Juliusza

Słowackiego

Lambro

Przed VIII-mymi Kaliskimi Spotkaniami
Teatralnymi

Boże!

zeszhj na lud twó;, wyniszczony bojem,

Sen cichy, sen przespany, z pociech jasnym
zdrojem;
Niechaj widmo rozpaczy we śnie qo nie dręczy.
Rozwieś nad nim kotarę z rąbka niebios tęczy,

Piękna manifestacja siły i urody teatru, Kaliskie Spotkania Teatralne odbywają się po raz
ósmy. Oczywiste jest, że od początku uczestniczył w nich teatr kaliski, jednak dla obecne_
go
kierownictwa są one dopiero piątymi. Spotkania mają charakter świąteczny, niemniej stwarzają znakomitą okazję do refleksji i wniosków
zupełnie nie okazjonalnych. W trakcie konfrontacji z iągnięciami innych, więcej - szlachetAej i twórczej rywalizacji nie sposób uniknąć
pytań: co dokonaliśmy, a czego nie udało nam
ię zrobić? Jaką funkcję spełnia teatr, jaki jest
w mieście i na Ziemi Kaliskiej? Wreszcie: jakie
miejsce zajmuje scena kaliska na teatralnej mapie Polski?

Niech się we łzach nie budzi przed dniem
zmartwychwstania;

Ostatnie cztery lata charakteryzowały się nieilością konfliktowych spięć między publicznością (rzeczywistą i potencjalną) a teat rem, rozbieżność ocen przyjmowała niekiedy
k ształty drastyczne: z jednej strony pozytywne
r ecenzje poszczególnych dokonań, przychylne
omówienie działalności teatru w ogóle, z drugiej
małą

A mnie daj łzy ogrołąne i męki niespania ...
.„Dajcie mi proch zamknięty w narodowej urnie,
Z prochu lud wskrzeszę, stawiam na mogił
koturnie
I mam aktorów wyższych o cale mogiły,
Z przebudzonych rycerzy zerwę calun zgniły ,
Wszystkich obwieję nieba polskiego błękitem,
Wszystkich oświecę duszy promieniem i świtem
Urodzonych nadziei -

aż przejdą przed wami

Pozdrowieni uśmiechem, pożegnani lzami.

Juliusz

Słowacki

Kordian

(fra„ menty z prologu)

c:>

zaś

niechęć

własnego

środowiska,

podważanie

i celowości proponowanej linii repert uarowej ... Na ten stan rzeczy złożył się cały
-zereg przyczyn główną z nich wydaje się być
podjęta próba „inności", z konieczności -wiążąca
s ię z dążeniem do przełamania dość powszechnie
obowiązujących schematów myślowych o roli
i zadaniach teatru w mieście powiatowym, do
t ego teatru prowadzącego stały objazd, dysponuj ącego znacznie skromniejszymi środkami ni:i:
duże teatry wojewódzkie, borykającego się z wie!oma trudnościami, nieznanymi w teatrach stacjonarnych. Pokutujące stereotypy stanowiły
t rudność dodatkową, zawężały pole działania
teatru, wyznaczały mu rolę przede wszystkim
usługową; dostarczenia rozrywki i popularyzacji
literatury dramatycznej.
wartości

Taki program wydawał się nam nie do przyDostarczenie rozrywki - jako wyłączne
credo artystyczne jest co najmniej podejrzane,
a popularyzacja wartości pozateatralnych, w dobie rozkwitu środków masowego przekazu ; ęcia :

bez sensu. Popularyzować należy teatr jako taki,
jego najnowsze niejednokrotnie szokujące osią
gnięcia. I to w oparciu o każdy materiał dramatyczny, klasyczny i współczesny, także i rozrywkowy„. Przede wszystkim jednak o współ
czesny; tylko fuzja nowoczesnych środków wyrazu i myśli współczesnej może dać teatr ideowy, zaangażowany, artystyczny. Stawialiśmy
sobie zadania najwyższe, o których sceptycy
mawiali, że przerastają możliwości, podejmowaliśmy ryzyko poszukiwań, które jak każda praca
twórcza kończyły się nie zawsze sukcesami.
W ciągu ostatnich czterech lat w teatrze kaliskim odbyły się prapremiery następujących
sztuk: Przyciągania ziemskiego E. Stawskiego,
Pamiętnika matki K. Obidniaka (wg książki
M. Fornalskiej), Ballady o człowieku śmiechu
G. Weisenborna, Pogranicze
południk
15
S. Bratkowskiego, Srebrnego grosza Al. Rymkiewicza, Małego świata Don CamiHa J . Brysza i L. Skrzydło (wg książki G. Guareschiego),
W drodze W. Rozowa, Pikniku L. Smocka,
Gdy wraca młodość A. Arbuzowa. Ponadto
po raz pierwszy zostali zaprezentowani publiczności kaliskiej autorzy: S. Mrożek Czarowna
noc Zabawa), B. Brecht Opera za trzy
grosze, F. Diirrenmatt Fizycy, T. Williams - Szklana menażeria. Z innych sztuk
współczesnych należy jeszcze wymienić: Nocn'i
opowieść
K.
Choińskiego
Dar
wigHijny
F. Gilroya, Kogoś nowego M. Domańskiego,
Burmistrza G. Hoffmana, Dancing w kwater ze Hitlera A. Brychta i R. Machowskiego
Sennik współczesny T. Konwickiego (adaptacja St. Wieszczycki). W sumie na czterdzieści
pozycji granych w ciągu ostatnich sezonów blisko polowa reprezentuje dramaturgię współ
czesną; cyfry te mają swoją wymowę.
Wśród

wymienionych tu pozycji znajdują się
literacko Dancing w kwaterze Hitlera, problematyczne w zawartości myślowej
Maly świat Don Camilla), nie wszystkie też
uzyskały właściwy kształt teatralny (Zabawa,
Czarowna noc). Ale najważniejsze z nich określające problemowo-ideowy i zarazem estetyczny kierunek poszukiwań były artystycznymi
wizytówkami teatru (Pamiętnik matki, Pograsztuki

słabe

południk

15, Sennik wspólczesny) i uspratamte omyłki i niepowodzenia. Potwierdziły to liczne nagrody na Kaliskich Spotkanich Teatralnych, nagroda Ministra Kultury
i Sztuki (1965 r.), nagrody wojewódzkie i miasta
Kalisza, nagrody uzyskane na innych festiwalach ogólnopolskich. Otrzymywali je aktorzy, reżyserzy, scenografowie, autorzy i oczywiście sam
teatr, cały jego zespół. Dzięki tej współczesnej
dominancie repertuarowej teatr kaliski z uwagą
był i jest obserwowany przez krytykę ogólnopolską, czego wyrazem dwukrotne zorganizowanie w Kaliszu sesji wyjazdowej Klubu Krytyki
Teatralnej przy S.D.P. Uczestniczyliśmy ponadto
w festiwalach katowickim (1964) i wrocławskim
(1966), znacznie zwiększyła się liczna zaprosze:1
do miast wojewódzkich: Poznania, Łodzi. Wrocławia. Ukoronowaniem tych artystycznych wojaży były gościnne występy w Jugosławii.
Pozostałe sztuki grane w kaliskim teatrze
można podzielić nb. niezbyt precyzyjnie na trzy
grupy. Do pierwszej, najliczniejszej, należ:i
utwory klasyków: Król w kraju rozkoszy
Fr. Zabłockiego, Szelmostwa Skapena Mol'era,
Henryk VI na łowach W. Bogusławskiego,
Parady J. Potockiego (z intermediami K.I. Gał
czyńskiego), Fircyk w zalotach Fr. Zabłoc,de
go, świętoszek Moliera. Obok tych utworów
o charakterze komediowym wystawiliśmy rownież Troilusa i Kresydę oraz Romea i Julię
W. Szekspira.
nicze

wiedliwiały

W drugiej grupie znajdują się utwory rozrywkowe, czy może lepiej - widowiskm,ve i muzyczne: Porwanie Amazonek B. Levyego, Pastorałka L. Schilera, Niech no tylko zakwitną jabłonie A. Osieckiej, Słomkowy kapelusz E. Labiche'a Kram z piosenkami L. Schillera, w p:wien ograniczony sposób również Opera za trzy
grosze B. Brechta i Cyrano de Bergerac E. Rostanda. Zestaw ten wskazuje, że i tu \vybieraliśmy pozycje o sprawdzonych walorach te2tralnych.
Wreszcie trzecia grupa obejmuje sztuki adresowane do najwdzięczniejszej widowni. dzir:r i
i młodzieży. Są to: .4nia z Zielonego wzgó r .:11
wg 'M. Montgomery, Przypadki Robinsona Cruzoe wg D. Defoe, O krasnoludkach i sierot~c
Marysi wg M .Konopnickiej, Dzieci pana !' ; aj-

wg Z. Rogoszówny, Trzy biale strzału
J. Makariusa, młodzieżowy Srebrny grosz
Al. Rymkiewicza i na nieco innej zasadzie
Nocna opowieść K. Choińskiego i W drodze
W. Razowa. Wymienione w tej grupie tytuły
budzą najwięcej wątpliwości, jest jednak prawdą powszechnie znaną, iż dobrych sztuk dla
dzieci i młodzieży jest bardzo mało.

stra

W bieżącym sezonie wystawiliśmy bądż wystvimy następujące sztuki : Piknik L. Smocka,
Gdy wraca mlodość A. Arbuzowa, Cyrano de
Bergerac E. Rostanda, Swiętoszka Moliera, Trzy
białe strzaly J. Makariusa, Skiza G. Zapolskiej,
Sennik wspókzesny T. Konwickiego, {adaptacja St. Wieszczyckiego), Klub Kawalerów M. Bałuckiego, Kordiana J. Slowackiego. Realizacja
tej ostatniej pozycji jest właśnie wyrazem
wspomnianych najwyższych ambicji, próbą artystycznego zdyskonłowania pięcioletnich doś
wiadczeń obecnego kierownictwa teatru.

JULIUSZ

SŁOWACKI

(1809-1849)

Należy do najwybitniejszych poetów okresu
romantyzmu.

Autor

Beniowskiego i Króla Ducha je;;t
jednym z najpoważnieszych naszych
autorów teatralnych, obok Fredry i Zapolskiej
bywa najczęściej wznawiany w repertuarze. Stosunek jego twórczości dramatycznej nie jest
krytycznie skrystalizowany; często różne jego
utwory, o bardzo nierównej wartości, przyjmo\Vane są z jednakowym aplauzem, na co skła
da się etykietka „wieszcza", odziedziczony po
okresie Młodej Polski zachwyt dla jego rozpoetyzowanej wyobrażni, ozdobności stylu i oszałamiającej łatwości wersyfikacji -- tak różnych
od zdyscyplinowanego pióra Mickiewicza i niełatwego filozofowania Norwida.
również

Wiele utworów Słowackiego, nawet bardzo
znanych, jak Maria Stuart (1830), Mazepa
(1835), Beatrix Cenci - zaliczyć wypadnie do
gatunku przesadnych dram romantycznych w
stylu operowym, choć nie można odmówić im
pięknych poetycko partii, a tym bardziej ba:-wności i krwiożerczości intrygi.
Kordian z 1833 r. jest nie tylko repliką na
mickiewiczowskie Dziady, ale także wielkim
popowstaniowym rozrachunkiem z tragedią narodową, należy niewątpliwie do najniezwyklejszych dzieł dramatycznych napisanych po po: sku.
Fantazego nazwał Słowacki dramatem. Vl
sztuce tej jednak wątki tragiczne nieoczekiwanie splatają się z akcją komediową oraz nieporównanie trafnymi odczuciami postaw i postaci
romantycznych. Są tu elementy ironii · i satyry
poetyckiej w wielkim stylu, wiersz zdumiewd
celnością i ekspresją teatralną. Jest to jedno ze
szczytowych osiągnięć Słowackiego, nie maj ące
precedensu w literaturze europejskiej epoki.

2. V. 1963 r.

jest mozaiką pomysłów z
różnych sztuk Szekspira: od Snu nocy letniej
do Makbeta i Króla Lira. Wszystkie te moty\vy są przecie integralnie wplecione w wizję
legendarnej Polski, prawdziwie poetycko odczutej, wraz z jej nadgoplańskim krajobrazem
i światem ludowości, fanta!'.tyki, bohaterszczyzny. Moralny preblem zbrodni i władzy rozgrywa s i ę w wysokich rejonach tragizmu. Do cyklu utworów o pradziejach Polski należy również LH!a Weneda.
BaUadyna

(1834)

H orsztyński (ok. 1835 r.) to realistyczny
dramat historyczny na tle wydarzeń wileńskich
1794 r. Utwór jest niedokończony, a mimo to
często wystawiany, jako oryginalna wersja polskiego Hamleta, syna zdrajcy, „zamotającego si~
między uczuciami rodzinnymi i patriotycznymi
a włas n ą niemocą . I tutaj - podobnie jak w
Kordianie i Fantazym dał Słowacki dzieło n:ezmiernie wnikliwego rozumienia dylematów intelektualnych i społecznych epoki.

Sen srebrny Salomei (1843 r.), z póżniejsze
go, przyciemio nego miscytyzmem etapu twór czosc1, należy do najbardziej zgrzytliwych
i dwuznacznych utworów . Tragizm walki szlachty polskiej z ludem u krai ńskim jest tu przedstawiony z surową, okr utną prawdomówności ą,
na któr a nader rzadko zdobywają się wszelcy
autorzy, piszący o drażliwych dramatach S\voich
r>arodów.

Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie Słupsku. Opracowanie
dramaturgiczne i reżyseria:
JAN MACIEJOWSKI. W roli tytułowej JÓZEF SKW ARK.

16.

n.

1964 r.

Premiera w Teatrze im. A. WĘGIER
KI - Białystok.
Reżyseria: JERZY ZEGALSKI, scenografia: RYSZARD KUZYSZYN,
muzyka: ZBIGNIEW TURSKI (Kordian - K. ZIEMBIŃSKI).

s. vm.

1965 r.

Premiera w Teatrze im. Stefana
romskiego - Kielce-Radom.

Że

Inscenizacja: ANDRZEJ DOBROWOLSKI i WOJCIECH KRAKOWSKI, reżyseria: ANDRZEJ DOBROWOLSKI, scenografia: W. KRAKOWSKI, muzyka: MIROSŁAW NIZIURSKI (Kordian - A. IWANIEC).

16. XI. 1965 r.

Niektóre sztuki Słowackiego, jak Ksiąd z Marek (1843 r.),· Książę Niezłomny (wedle Calderona, 1843 r.), Agezylausz, Samuel Zborowski - nie zostały jeszcze przyswojone w pełni
wopółczesnemu teatrowi.

Premiera w Teatrze Narodowym Warszawa. Reżyseria K. DEJMEK,
scenografia, dekoracja K. DEJMEK
przy współpracy JANA KRZEWIC-

poeta parę nie dokończonych
fragmentów dramatycznych : Krak , Walle n rod,
Jan
Kazimierz,
Beniowski
(dramat),

KIEGO (opracowanie plastyczne:
WILHELMA STASZEWSKIEGO
(opracowanie techniczne), kostiumy:

Zostawił

też

Dziady, Walter Stadion, Książę M i cha ł, Tw er ski, Król i wódz, Złota czaszka, Zawisza Czarny.

Dwa z nich wymienione na końcu, mają sporą
teatralną : nawet w niepełniej wersji
okazały swój nieprzeciętny walor sceniczny.

tradycję

IPT.

ANIELA WOJCIECHOWSKA, ilustracja muzyczna w wyborze i opracowaniu J. DOBRZAŃSKIEGO i
JACKA SOBIESKIEGO, praca nad
słowem: KRYSTYNA MAZUR. (Kordian - IGNACY GOGOLEWSKI).

19. XI. 1966 r.

Premiera w Teatrze Polskim - Wrocław. Układ tekstu i reżyseria:
KRYSTYNA SKUSZANKA, J. KRASOWSKI, scenografia: JAN KOSIŃ
SKI, kostiumy: BARBARA JANKOWSKA, muzyka: T. BAIRD.
(Kordian - A. HRYDZEWICZl.

Kierownictwo i
w~raż.ają

ność

Zespół

serdeczną

Teatru

wdz.ięcz.

i podziękowania władz.om
miasta z.a z.rozumienie i pomoc,
która
umożliwiła
pierwsze
w~stawienie
sztuki Juliusz.a
Słowackiego
„Kordian" na
scenie teatru kaliskiego. -

Z-ca Dyrektora: LUCJAN PASIK
Kierownik Techniczny:
MONTELATYC

MIECZYSŁAW

Sufler:
E. Szemfel

Inspicjent:
Dobrzyńska

I.
działów

Kierownicy

technicznych:

PRACE KRA WIECKIE:
Anna

Kawczyńska
Strzyż

i Andrzej

PRACE STOLARSKIE:
Stanisław

Bialczak

PRACE TAPICERSKIE:
Józef Nowak

PRACE MALARSKIE I MODELATORSKIE:
Jerzy

Soliński

PRACE FRYZJERSKIE:
Władysław

Pawlak

SWIATŁO:

Roman Staszak
i Henryk Wawrzyniak

REKWIZYTOR:
Antoni Nowakowski

BRYGADIER SCENY:
Marcin Pietrzak

Kasa Teatru czynna codziennie oprócz poniedziałków od godz. 11-13
i od 16.30 do 19-tej.
Cena programu

zł

2,50

OPRACOWANIE GRAFICZNE:
Władysław Kościelniak

KDA 1297 n. 500 szt. -

4. 68. -

S-16/388.

z

Ze zbiorów
•·liału
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