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Oczekuję na Muzę w Ale,jach. Deszcz leje, 
A wiatr kwitnące lipy ogołaca z liści. 

Pokazać obiecała mi najuroczyściej 

Okna Łęckich, więc moknę, ziębnę i.„ siwieję. 

Szósta. Z opustoszałych pa!ac)·ków zieje 
Smutek, bo ciemno, zimno i mokro, aliści 
Poweseleją, skoro niebo się oczyści, 
Zaczekam jeszcze kwa.drans. Nie przyjdzie, 

to zwieję, 

Obca chorągiew chwieje się na domu księoia. 
Rezydencja hrabiny jest DO WYN A.JĘCIA. 
(Z takim napisem karta na bramie się bieli). 
Tuż przy placu Trzech Krzyży gra na piętrze. 
Offenbach: „Aria Lalki". 

Rozbrzmiewa nią wnętrze 
Dawnego gabinetu panny Izabeli. 

· Stefan Godlewski 
„Sonety" 

Krytycy o „L a I ce" 
„.Kiedym mówił o szlacheckim rozleniwieniu 
ciążącym na społeczeństwie naszym, jak prze
kleństwo, mówiłem o tragedii Stanisława Wo
kulskiego, tej najbardziej posągowej postaci, 
jaką nowoczesna literatura polska stworzyła. 

A gdy już poruszam tę postać, otwiera się przed 
nami perspektywa w tak powierzchownie, tak 
licho zrozumianą, a tak tragicznie poważną i tak 
niezwykle czystą twórczość Bo.[esława Prusa. 
Prus humorysta, Prus opowiadacz dowcipnych 
dykteryjek. Jest w tym konsekwencja. Społe

czeństwo wielbiące Sienkiewicza, z Bolesława 

Prusa niewiele więcej zrozumieć było w stanie. 

Twórczość Prusa nie jest tak jasna, skrystali
zowana jak Sienkiewiczowska. U Prusa perspek
tywy nieustannie s ię zmieniają, dokonywa się 

nieustanna praca myślowa i uczuciowa. Prus 
spo&ród wszystkich pisarzy naszej epoki czyni 
najwięcej wysiłków dla zrozumienia przetwo
rzeń społecznych, dokonywujących się dokoła 

niego. Usiłuje on zrozumieć życie, określić cel, 
do którego zdąża ono w swym rozroście. 

.„Prus ma balzakowski zmysł środowisk spo
łecznych. Każda jego postać nosi na sobie pięt
no przynależności do określonej warstwy spo
łecznej. 

Tworzy całe społeczeństwa, które, prze
kształcając się i rozwijając, kształtują ludzi. 
Prusa sympatia, miłość, odczucie bólów indywi
dualnych, z jakimi związane jest to przekształ
{!enie, nie powstrzymuje od uznania naszego 
procesu za konieczny, zbawienny. Jego odczu
cie życia społecznego jest wybitnie nowoczesne 
i postępowe. Posiada on zmysł dla tego wszy
stkiego, w czym wyraża się energia człowieka , 

jego władza nad przyrodą. 

„.Prus doskonale rozumie, że w przeważnej ilo
ści wypadków jednostka czuje dziś ból i zmę
czenie zmiany, nie rozumiejąc jej znaczenia. 
:\Iiło ś cią swoją ogarnia wszystkich tych oichych 



współpracowników życia. Jego ku lt cierpienia 
nie jest sentymentalizmem. Jednostka cierpi, bo 
ludzkość •rośnie, bo ludzkość nie da się zamknąć 
w granicach żadnego ideału. 

„.Stworzenie dwóch takich postaci, jak I zabela 
i Wokulski świadczy , że i pisarza n::1szego stać 

było na monumentalność koncepcji psycholo
gicznych. 

„.Nie podkreśla on nigdy niczego, używa słów 
najmniejszych. Nie ma w nim cienia zarozu
miałoi.ci, wysuwania się na pierwszy plan. \Vy
bitna uczciwość umysłowa jest jego rysem cha
rakterystycznym. Psychologia e•rotyzmu stanowi 
bardzo silną stronę talentu Prnsa. Nie ma on 
żadnej fałszywej pruderii, a posiada jak gdyby 
nieomylność instynktu. 

„.Właściwie Prus jest naszym najbardziej euro
pejskim pisarzem tej generacji. Posiada on dOJ
rzałość umysłową człowieka nowoczesnej kul
tury i kulturę tę zna i odczuwa. 
„.Pamiętnik Rzeckiego jest bardziej pouczaJący 
dla historyka, niż całe dziesi ątki pamiętników 

autentycznych. Kiedyś, gdy ocena treści i zro
zumienie obiektywnej wartości dzieł stanowić 

będą o miejscu wyznaczanym pisarzowi w hi
storii piśmiennictwa, zrozumianym zostanie, że 

Prus był najwybitniejszym powieściopisarzem 

naszym drugiej połowy XIX wieku. 

Stamslaw Brzozowski 
„ W spólczesna powieść i /{ryty ka" 

Warszawa 1936 r. 

„.„Lalka", o której Prus pisał, że chce w niej 
„przedstawić dzieje naszych polskich idealistów 
na tle społecznego .rozkładu", jest wielką po
wieścią rozczarowania. Po wieść o a w a n
s ie sp o ł e cz ny m! Nigdy jej w Polsce nie 
było. A ·przecież to najbardziej typowy, kla
syczny niemal wzór angielskiej i francusk.iej 
mieszczańskiej powieści. Dzieje wspi nan ia się 



w górę klas społecz:nych, wyrastania fortun, 
wielkich karier arywistów burżuazji, kolonial
nego podboju! A u nas? U nas klasycznym wzo
rem powieści obyczajowej były dzieje degrada
cji społecznej. Ruina finansowa dworu i nie 
kończące s ię dzieje rozbi•tków szlacheckich, a po

tem klęski inteligenta, nieudane próby prome
teizmu i wyjścia poza swoją „sferę", wszystkie 
kolejne etapy deklasowania się społecznego. 

I ni e kończący się rachunek sumienia, że nie 
udało się, że nie byliśmy winni, nie wyszło. 
„Lalka" jest wielkim wyjątkiem. 

... I to jes t jedna powieść w „Lalce", powieść 

o awansie społecznym. A teraz zaczyna s.ię dru
ga wielka powieść - powieść rozczarowania, 
polskie „s tracone złudzenia " mieszczańskich re
formatorów . 

. „Ale ta powieść rozczarowania jest je dnocze
śnie powieścią o karierze finans owej, wielką po
wieścią o kupcu, który zrobił majątek. I tuta.i 
zaczyna się jedna z najbardziej niepokojących 

i dziwacznych spraw w „Lalce". Nie ma chyba 
w literaturze światowej drugiej takiej powieści, 
w której by motywem, i to nie tylko motywem, 
ale przede wszystkim usprawiedliwieniem zara
biania pieniędzy, i to zarabiania pieniędzy przez 
k u p ca, była nieszczęśliwa miłość. Zarobił mi
lion, trudno, trzeba mu wybaczyć, to wszystko 
przez tę nieszczęśliwą miłość do panny Izabeli. 
Dla Francuza czy Anglika owo zawstydzenie 
Prusa, że jego bohater dorobił się majątku na 
korzystnych operacjach handlowych, byłoby 

czymś zupełnie niezrozumiałym. A u nas? U nas 
uznano to za rzecz tak naturalną i samo przez 
się zrozumiałą, że nikt nawet na to nie zwrócił 
uwagi. 

... Wokulski niepoprawny marzyciel, ślepo zako
chany w pannie Izabeli, irytuje nas, drażni 

i zniechęca. 

... Za szaleństwa miłosne Wokulskiego Prus obar
czy odpowiedzialnością Mickiewicza. To było 
właś nie szaleństwem pozytywistów. 

... Ale w „Lalce" mamy nie tylko rewizjonizm 
obyczajowy, mamy dużo trudniejszy rewizjo
nizm psychologiczny. W literaturze naszej, tak 
ubogiej w realistyczne portrety kobiet , panna 

Izabela Łęcka nie ma chyba rywalki. To wspa
niały portret kobiety zimnej. Ale chłód zmysłów 
i uczuć nie jest tutaj tylko w y nikiem „sfery", 
wychowania i konwenansów towarzyskich. Prus 
przy całej dyskrecji w sprawach seksualnych 
studium socjologiczne uzupełn,ił fizjologią. 
„Panna Izabela - pisał Prus - jest fizjologicz
nie kobietą zimną, a ·W wyobraźni Messaliną, 

która jeżeli nie fizycznie, to przynajmniej du
chowo oddaje się każdemu mężczyżnie, który 
się jej podoba: wynalazcom, wodzom, skrzyp
kom i cyrkowym atletom. Dopóki miała ma
jątek, uważała się za bóstwo. zbankrutowawszy 
gotowa była sprzedać się każdemu, kto zapłaci" . 

Jan Kott o „Lalce" 
W-wa 1956 r. 

... Nikt tak nie wyczuł i nie pokazał luksusowej 
kobiety w jej uroku czysto fizycznym, w magii 
jej zbytku i pokusy, w kaprysie jej pragnień , 

szeleście jedwabi, zapachu perfum i włosów. 

Aby to wszystko oddać, trzeba było naszej l:ite
ratu·rze doczekać się -tego dobrego pana Prusa 
w ciemnych okularach i z parasolem, który 
karmił w Nałęczowie dzieci karmelkami, któ
ry - zdawałoby się - był zawsze taki rozsądny 
i trzeźwy! 
Jak to się stało? Tajemnica. Ale trudno wątpić, 
że jak inne utwory wielkich twórców o podob
nym charakterze, tak i ten utwór musiał pozo
stawać w genetycznym związku z jakimś głę

boldm wstrząsem duchowym, uczuciowym pi
sarza ... Co to było nie dowiemy się nigdy . 

Tad eusz Boy Żeleński 
Prus w perspektywie czasu 

„Wiadomości Literackie" 1937 r. 



łlRYTYCY 
O „P A~ U \~OK L SKI M" 
w opracowaniu dramaturgicznym 

Adama Hanuszkir\\!icza 
.. Hanuszkiewicz zdradził Prusa. „Lalka" bo
wiem nie jest tylko przypowiastką o sympatycz
nym kapitaliście, którego zmogła miłoś ć. „Lal
ka" to raptularz swoich czasów, w którym hi
storyk odnajdzie ślad wszystkich spraw, jaki
mi żyła Warszawa lat 1870, a z którego czytel
nik miłości do tych spraw - będących przec ież 

czę ścią historii narodu - powinien się uczyć. 

Spekta:kl Hanuszk iew icza nie dzieje się w War
szawie, nie dzieje si c~ w XIX stuleciu . 

... Jest to „Lalka", w której jedy nie frymuśny 
wykrój krynolin (kompozycji Xymeny Zan iew
skiej) przypomina o historyczn ym kontekści e 

wydarzeń . Wszystko inne sł uży jedynie podk re 
śleniu dwóch &praw, jakie Hanuszkiewicz pró
bował podd ać analizie w swojej adaptacji, zde
rzaj ą c je ze sob ą znacznie dvnamiczniej, niż pi 
sał to Prus. 

Pi erwszą z tych spraw jes t przegrana miłość, 

drugą - przegrana idea. Rzecznikiem obu jest 
Wokulski. Ale znów! - sceniczny Wokulski to 
nie postać z kart Prusa, nie powieściowy pół

dystraklt a pół-polski Rotschild. Mariusz Dmo
chowski - w maksymalnym sk upieniu ważący 
każde słowo dialogu - jest r aczej przebranym 
w surdut koronnym świadkiem we współczes
nym procesie, w którym sądzi się ' lepe miło
ści. 

Podobnym ustaw ieniem ty tułowej po La ci daj e 
Hanuszkiewicz dowód, iż ciąg premier („Zbrod
nia i kara", „Przedwiośnie" „Kordian" „W y
zwolenie", „Lalka") nie jest dla niego repertua
rem, lecz jest myślą. Myślą o kompleksach Po
laka współczesnego, którym teatr rad by wy
wieść genealogię absolutną . „Pan Wokulski" ma 
wzbogacić ten portret Polaka o rozważania z za-
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kresu higieny uczuć osob~s ty ch. A znamienne, 
że żaden z dotychczasowych bohaterów teatru 
Hanuszkiewicza nie zajmował się - tak na
prawdę! - sprawami serca. 
... A pan Wokulski się kocha. Bardzo po polsku. 
Zaś jak wiadomo, i st nieją dwa polskie kanony 
miło śc i . Pierwszy to miłostki ułan s kie: zawsze 
zwyc ięskie i zawsze mijające bez ś ladu. Drugi 
to właśnie tak a la W okulski. Głupi o, głośno 

i bez szans. Któryś z rece nzentów napi·sał, że to 
roman s b r ukowy: epitet bez sensu: „Pan Wo
kulski" to karykatura romansu, ale i rom ans 
typowy i ka ryka tura pouczająca. 

... Pan Wokulsk i przegr ywa swoją bata li ę o mi
ł ns ć, ponieważ urosła ona do ro zmiarów jedy
nej jego idei. Poza miło śc ią ma on już tylko 
pil'niądze . Brak mu przyjaciół, zaniedbał nawet 
mlodzieńczych pasji do nauk fizykalnych, brak 
mu ja kichko lwiek koncepcji życia. Oczywi śc ie 

inaczej jest u P rusa. 
... Mimo tych zastrzeżeń, mimo, że wielu wielbi
cieli sławn ej powieści wychodzi z teatru dysząc 
zgrozą, jestem pewien , iż spektakl ten liczy 
się i liczyć s ię będzie w twórczoś ci Adama Ha
n uszkiewicza. Teatr nie jest przecież ożywionym 
su plementem do gimnazjalnych l ekcji polskiego. 
Jest to miejsce, gdz;ie artysta sprawdza publicz
nie sam s iebie. ponosząc r yzyko (również pub
licznej 1) porażk i. 

W itold Filler 

„Pan Stach się kocha" 
„Kultura" 29. T. 1967 r. 

.. . Działaln oś ć Hanuszk iewic za jes t działalnoś cią 

agresywną. Nie jest on twórcą teatru, który 
przyciąga do swojej sceny dramaturgów. Działa 

na zasadzie twórczośc i indywidualnej . Jak gdy
by stwierdzał, że dla realizacji swoich założeń 

nie znajduje odpowiedniego materiału ani w e 
współczesnej dramatu raii polskiej , a ni obcej. 
... J es t w ty m „Panu Wokulskim " wła ś nie to, co 
znaleźć można w każdej wła ściwie inscenizacji 
Hanuszk iewicza, czy będzie chod ził o o prozt; , czy 
teatralny dramat. Jest próba spoj rzeni a na kla
s.v C' ?.n e dzieło wprost, bez L:0nady i bez uc iek a 
nia s i ~ do w.vra fin owanej s ty li zacj i, tak, ja k na 
nic pa t r zy lu b czy ta po prostu przee i >t ny wspól 
cze: n." widz. 
.. „Jes t t o przedstawienie adresowane do bardzo 
normalne:;o widza. Do widza, który nie ma prze
sadnych ko mpleksów, uczuleó i urazów. Do 
\ spółczcsnego P olak a , któ ry s tatys tyczn ie rzecz 
bi orąc. nawet II wojnę światową zna przede 
wszystk im z podręczników i który, jako szkolną 
lektu rę - podobnie do swego taty czy nawet 
dziada -- przeczytał „Lalkę". 

Hanuszkiewicz pokazu je mu w swoim przed
stawi en iu kawa łek dawnej Warszavvy, k a wałek 

daw nej Polsk i, tak iej, jak iej już nie ma. I nie 
robi z t ego sentymentalnej malowank i, bo po
dobnej malowanki nie wykonał również Prus. 
I pokazuje też Wokulskiego, w którego charak
terologiczne rysy będą zapewne wyposażen i l icz
ni Polacy aż do skończenia świa ta . P okazu je 
panią Wąsowską, do k tóre j podobne są i będą, 

na szczęście, podobne równie liczne Polki. Po
kazuj e nam „Lalkę" jako szkic sceniczny. Na
rysowany, nie gęsim piórem, ale długopisem. 

Szk ic trochę niedbały, trochę nawet naiw ny. 
ale pełe n zamierzonego wdzięku i k okieter ii. 
Da leki zarów no od wszelkiej brutalnej i bezza
sadnei aluzyjności, jak i od pozornych głębi 

histo ryczne.i analizy. 

Jan Klossowicz 
„ Pan Wokulski" 

„Polityka" 11. TJI. 1.967 r . 



Mężczyźnie powierzył Ws zechmocny ogół życia, 

kobiecie szczegóły; do dwóch malarzy oboje 
przyrównać można: jeden obrał wielkie obrazy, 
widoki, pewnej mu i śmiałej ręki do skreślenia 
ich potrzeba; drugi miniatury i kwiaty: ostatni 
ten wybór cierpliwości, słodyczy i delikatnego 
pędzla wymaga. W obydwóch dojść do dosko
nałości może . 
... Być żoną i matką przeznaczeniem jest kobie
ty ; na to stworzona i cel wszystkich nauk, na
pomnień całego jej wychowania ten jest: żeby 

potrafiła uszczęśliwić małżo.nka i dobrze wy
chować dzieci. 

Klementyna z Tańskich Hoffmanowa 
„Pamiątka po dobrej matce 

czyli ostatniej jej rady dla córki" 
Warszawa 1855 r. 



ADAl\il HANUSZIHEU'ICZ 
w DYSKUSJI 

„\\I SPÓŁCZESNOŚĆ 
A TRADYCJA" 

... Miałem kiedyś rozmowę ;: pewnym wybitnym 
krytykiem , który zaatakował moje „Wesele", 
a specjalnie groteskowe potraktowanie postaci 
Wernyhory, jako niezgodne z tekstem i myś l <\ 

Wy.spiańskiego. Odesłałem go naprzód do ar
tykułu P uzyny sprze d 10 laty, a gdy to n ie po
mogło, zaproponowałem pr ;,cezy tanie tekslu 
Wernyhory. Powiedział mi, że Wernyhora mówi 
mądrze, a czy tać nie ma zamiaru, bo tekst zna. 
I tu dochodzimy do jeszcze jednego żródła nie
porozumień. 

Nasza znajomość tekstu jest znajomosc ią 

z okresu szkolnego, przyjętą kiedyś przed 30-40 
Jaty z całym balastem interpretacji polonistów 
z lat ubiegłych. A bez czy tania na świeżo (bez 
uprzedzeń, bez komp leksów, bez apriorycznych 
opinii) wszelka poważna dyskusja na temat tych 
utworów jest wykluczona. 
- A zwolennicy czy w yznawcy „teatru lite
rackiego", głoszący przede wszystkim hasło 

wierności autorowi? 
- Właśn ie oni najbardziej rozmijają się z rze
czywistośc i ą . Takie hasła są puste w środku. 
Teatr jest sztuką zmysłową . .Jego myśl zawarta 
jest w formie, w jego strukturze. W ciele akto
ra i w znaczeniu jego spojrzenia, gestu i into
nacji. Przede wszystkim. Dopiero po tym 
tekście. A teatr literacki programowo chce tę 
hierarchię wewnątrzstrukturalną teatru odwró
cić. Nie da się . Teatr skazany jest na własną 
oryginalną twórczość. A literatura służy mu w 
tej pracy jako punkt wyjścia - nie jako punkt 
dojścia. Autorami teatru jesteśmy my, zespól 
kreujący przedstawienie. Pisarz jest współtwó r
c ą teatru. W tej niepopularnej i z pozoru tyll<O 
nieskromnej definicji zawarta jest jedynie au
tentyczna wierność pisarzowi i wierność jego 
pisarskiej sztuce. 

... Wierny jestem też tej literaturze w jej głów

nej funkcji społeczn ej. Zawsze była instrumen
tem, skalpelem politycznym czy społecznym , 

a nigdy kapliczką, w której myślenie zastępuje 

modlitwa. 

„Teatr" Nr 24 1965 r. 

Przypis do sceny: Wokulski - Rzecki 

... WOJNA ROSYJSKO-TURECKA 1877 R.. - wojna ta :w
s tała zakończona w r. 1878 (pol<ój w san Stefano i kon
g res w Berlinie). Ostatecznie uznano wtedy m. in. niezn
wislość Serbii i Rumunii, oddano Rosji część Besarabii, 
dla zrównoważenia wpływów rosyjskich na Bałkanach 
oddano w zarząd austriacki Bośnię i 1-Iercegowim; (do
tychczas turecką). Turcja musiała ponadto wyrazić 

zgodę na stworzenie z północnych prowincji bułgar

skich księstwa bułgarskiego, przy czym reszta Bul
garii pozostała pod panowaniem tureckim. z wojnq 
rosyjsko-turecką łączyli Polacy nadzieje na rozpa
trzenie sprawy polskiej na arenie międzynarodowej . 

Powstał też w "Wiedniu czteroosobowy Rząd Narodo
wy, plan stworzenia legionu polskiego itp. 



JAHWIGA LESIAK 
W roku 1965 ukończyła PWST im. Ludwika 

Solskiego w Krakowie. Przed przybyciem do 
Szczecina występowała przez dwa sezony tea
tralne na scenie kieleckiej. Grala tam wiele 
interesujących ról w czołowych pozycjach dra
maturgii polskiej i obcej: Imaginację i Archa
nioła w „Kordianie" Słowackiego, Zosię, Isię 

i Chochoła w ,,Weselu" Wyspi~ńskiego, Chłop
czyka w „Czaru jącej Szewcowej" Federico Gar
cia. Lorci, F a nchette w „Niemcach" Kruczkow
skiego, Alę w „Tangu" Mrożka, Colombę w 
„ Volpone" Ben .J onsona. 

W Kielcach brała równ ież udzi ał w programie 
ka,baretow ym , opa r tym na tekstarh Jamy Mi
chalikowej p t . „A to ci historia". 

W S zczecinie rozpoczęła sezon rolą. Księcia 

Yorku w „Ryszardzie Ili" Szekspira - nie li
cząc zastępstw w „Indyku" Mrożka. (Laura) i w 
„Domu kobiet" Nał k owskiej (Ewa ł,asztówna). 

Rolą Soni w „\ 'V u jaszku W a ni" Czech ow a zd-0-
była sobie uznan ie krytyki i publitznośc i.. " ' 
„Panu Wokulskim" w:vstępuje jako Pani Wą
sowska. 

HENRYK GIŻYCKI 

Po ukończeniu krakowskiej PWST w 1964 r. 
zaangażował s i ę do Teatru w Bie lsk u -Białej. 

Pierwszą rolą w ty m teatrze był Adr ian w „Po
wrocie mamy" Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. 
Przez następne dwa sezony występo\ rał w tea
trze kieleck im. Wybitn i · ·ze role z tego okresu 
to: Tarełki n w „Smierci Tarelkina" Sucho
wo-Kobylina , .Jasiek w „Weselu" Wyspiańskie
g;o, Peteres w ,Niemcach" Kruczkowskieg·o, Łat
ka w „Dożywociu" Fredr y i Mosca w „Vołpo

ne" Ben Jonsona. 
W Kielcach Henryk Giżycki współpracował 

z Teatrzykiem Dziennikarza i Aktora ; jego in
scenizacja „Pieśni o głodzie" Brunona Jasień

skiego została zaprezentowana w 1966 r. na 
I Ogólnopolskim Przeglądzie Zawodowych Tea
trów Małych Form w Szczecinie. 

Za upowszechnienie sztuki teatralnej i wiedzy 
o tea trze Henryk Giżyck i otrzymał na~rodę 

Centralnej Rady Związków Zawodowych. 
Do Szczecina przybył w bieżącym sezonie, 

rozpoczynając występy rolą Lorda Greya w 
,.Ryszardzie HI" Szekspira.. Powszechny aplauz 



zdobył jako Łatka w „Dożywociu" Fredry -
przedstawieniu, które cieszyło się wielkim po
wodzeniem w Szczecinie i na terenie woje
wództwa. 

Z uznaniem krytyki i publiczności spotkała 

się również rola Astrowa w „Wujaszku Wani" 
Czechowa oraz opracowany przez Henryka Gi
życkiego, wystawiony w Teatrze „13 Muz", mo
nodram według powieści Wiesława Rogowskiego 
„Spotkanie na skraju eienia". W „Panu Wokul
skim" Henryk Giżycki występuje w roli Julia
na Ochockieiro. 

SZGraf. 432. 29.I.68. 3500+20. D-1-156 

Wydawca: Państwowe 
matyczne w Szczecini 
programu: Danuta 
Układ graficzny: Alek 

Io górski. 

SZGraf. 432. 29.I.68. 3500 

Kierownik cech-

niczny 

Ludwik P1os1ck1 

Kierowni cy pra-

COWDJ; 

krawieckiej m.,:

sk1e; 




