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Z deklaracji ideowo-programowej Grupy Młodych Aktorów -

założycieli Teatru Nowego. 

„Chcemy naszej rzeczywistości politycznej slużyć i być jej 

współtwórcami; to znaczy, że nie chcemy być potrzebni elicie 

"intelektualistów, snobów, drobnomieszczaninowi i mieszcza

nowi, wszystko jedno, skąd on się wywodzi". W tematyce 

wystawianych sztuk chcemy dać wyraz &umie przekonań spo

łeczno-politycznych naszego zespolu. Chcemy pracować dla 

określonego klasowego widza - widza robotniczego. Będziemy 

dążyć do tego, by procent widzów przypadkowych wśród od

biorców naszych sztuk był minimalny". 

Łódź 1949 r. 

Z KRONIKI XX-LECIA: P. T. N. 

Dnia 12 listopada 1969 r. Teatr Nowy wkroczył w 21 Jubi
' leuszowy rok swej pracy. 

11 listopada 1969 r. odbyła się wewnętrzna uroczystość 

;;; wręczeniem odznak PTN i nagród pieniężnych. 
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Odznaki otrzymali: 
za 20-letnią pracę 

Marian Antczak 
Irena Antczak 
Wacław Borkowski 
Zofia Maczkowska 
Bohdana Maj da 
Władysław Majchrzak 
An toni Makarski 
Hieronima Muszyńska 
Wojciech Pilarski 
Józef Pilarski 
Ryszard Staniszewski 
Stanisław Walencki 
Jad wiga Zrobek 

za 15-lctnią pracę 
Zdzisława Frankowska 
Anna Płoszaj 

za IO-letnią pracę 
Ludwik Benoit 
Marianna Bednarek 
Adam Daniewicz 
Elżbieta Łagodzińska 

Anna Urbańska 
Izaak Frajmowski 

za 5-letnią pracę 
Ryszard Dembiński 
Teresa Dembińska 
Jerzy Grunert 
Celina Klimczak 
Ryszard Stogowski 
Ewa Zdzieszyńska 



(.„) Szukajmy więc różnymi drogami treściwej myśli żywot
nej naszego kraju; szczęśliwy, kto w ogniwie duszy własnej 
najwięcej promieni połączy i odbije. Lecz myli sii ę ten, kto 
sądzi, że narodowość poezji zależy na opisywaniu narodowych 
wypadków; wypadki są tylko szatą, ciałem, pod którym trzeba 
szukać duszy narodowej lub duszy świata . 

Znajdziemy poezję narodową, albowiem dziś dwory królów 
nie łamią i nie psują rozwijających się talentów ani każą im 
sztucznie pod szkłami pałacowymi rozkwitać. Dziś poeci są 

ministrelami narodów i podobni dawnym minstrelom, śpie
wają milionowoglowemu panu, gdy usypia, budzą go pieśnią 

i przy śmiertelnym łożu narodów przepowiadają zmartwych
wstanie (. .. ) 
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J. Słowacki 

Z przedmowy do III tomu 
Poezji - Paryż 1833 



Strawiony własnym ogniem - przeklął ogień duszy 
Widziałem, jak młodzieniec w samej wieku sile 

Wołał: - „Czemuż Bóg więzów moich nie rozkruszy?" 

Lecz wszędy cichość grobowa 

A więc sam odpowiadał: - jestem panem życia!" . 
Okropne rozpaczy słowa! 
Z umysłowych władz rozbicia 
Została ta myśl straszliwa. 

I bladość śmierci lice wyniosłe okrywa 
Ta jedna myśl tysiączne urodziła myśli: 

Straszna cierpienia potęga 
Umysł je rozwija - kryśli, 
.z niedowiarstwa marą sprzęga. 

O niedowiarstwo! Ty piekieł pochodnią 
Niszczysz mgłę marzeń i blask urojenia złoty 

Gdzież cnota? Nie ma cnoty! 
I zbrodnia nie jest zbrodnią. 
Na niepewnej ważysz stali 

Wzniosłe uczucia w człowieku. 

Już wszyscy tak myśleli - i wszyscy wołali, 
Jest to chorobą czasu! - jest to duchem wieku! 
Ta ciemność była tylko przepowiednią słońca 

Wolności- widzim Anioła 
Wolności powst<ił obrońca 

.Juliusz Słowacki . 

Oda do wolności (fragment) 

Warszawa 1830 

JULIUSZ SLOW ACKI 

KORDIAN 
TRYLOGII CZĘSC PIERWSZA 

SPISEK KORONACYJNY 
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Jak wskazuje podtytuł dramatu, „Kordian" miał być w za
mierzeniach Słowackiego trylogią, a tytuł Kordian miał być 
ogólnym tytułem całego dzieła. Znana dziś część pierwsza tej 
trylogii ma własny tytuł, a raczej podtytuł: Spisek Koronacyj
ny. Co do dwu dalszych części zamierzonej trylogii nie wiele 
n~ożemy powiedzieć. Nie wiemy na przykład: czy część drugą 
wogóle poeta kiedykolwiek zrealizował, a co do części trzeciej 
wiadomo tylko tyle, co o niej sam opeta napisał do księgarza 
paryskiego Eustachego Januszkiewicza w liście z 9 listopada 
1838: „.że wtedy właśnie część trzecią Kordiana spalił mimo, 
iż były już dane ogłoszenia, że niedługo ukaże się ona w druku. 
Nie znamy więc ani tytułu części drugiej, i trzeciej, ani tym
bardziej ich treści. Nie ulega jednak wątpliwości, że w znanej 
części pierwszej, to jest w omawianym dramacie, znajdują się 
jakieś szczegóły czy nawet może motywy, które miały być 
rozwinięte w częściach dalszych. Dla przykładu można przy
toczyć scenę końcową, która pozwala się domyśleć, iż wyrok 
śmierai. na Kordiana nie został wykonany i że Kordian miał 
być bohaterem następnych części trylogii. 

Głównym motywem akcji politycznej Kordiana, to jest 
części pierwszej trylogii, zgodnie z jej podtytułem, jest historia 
spisku koronacyj~ego, to jest niezrealizowanego -zamachu na 
Mikołaja I-go. Akcja toczy się więc w roku 1829, a więc przed 
wybuchem Powstania Listopadowego. 

A. Sawrymowicz 

.. „,Kilku podoficerów ze Szkoły Podchorążych jeszcze przed 
rokiem 1828 odważyło się na rzecz wielką, straszną, ale pewną. 
Zamiar ich olbrzymi, olbrzymie też zwiastował skutki, podczas 
koron,acji miano go wykonać.„" 

„.Któż tę myśl opatrzną, wielką, ale straszną jak haos na
stręczył młodzieży Szkoły Podchorążych? Kto nauczył ich, że 
za sto lat kabał i okrucieństw taką zemstę wziąć należało lu
dowi, reprezentowanemu w tej chwili przez młodych entuzja
stów? Z czyjego natchnienia wymyślili scenę kolosalnego kró
lobójstwa, którym położyć chcieli, kamień węgielny nowego 
politycznego bytu Polski, a może postaci całej północy? 

Takie myśli nie rodzą się w komnatach adamaszkami wy
bitych. Do takiego przedsięwzięcia ci tylko mogli mieć odwagę, 
którzy z karabinami spać się kładli ... " 

„.„Szkoła Podchorążych z ostrymi ładunkami oczekiwała 
świtu owego dnia, w którym miało zostać nieprawdą sławne 
i rzetelne w dziejach naszych przysłowie: „że Polak rąk swoich 
nigdy nie zmazał krwią pańującego". Lecz tej samej nocy, 
to co rozpacz natchnęła, co może godziwe nie było, ale po
trzebne, polityczne i mądre samą nadzwyczajnością, w nic się 
rozchwiało za sprawą mdłych duchów wiedzących tajemnice, 
którym zaufano, a z których jeden był kamerjunkrem cara, 
drugi zaś do Anglii i Berlina pojechać obiecywał. Wierzono 
ich patriotyzmowi - miano za światłych za mogących męstwu 

•dopomóc radą, wojnie porozumieniem się z obcymi mocarstwa
mi: a to się też wszystko rozbiło. 
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(z artykułu Al. Łaskiego 

„Uwagi nad początkiem rewolucji 
polskiej„." 
„Pamiętnik Emigracji" 5.VIII.1832 



J. SŁOWACKI 

U nóg twych kładę, o żałośna wdowo 
Polskiego ludu! O matko w żałobie 
Tych, co śpią w krwawym pochowani grobie, 

I tych - co wierzą, że wstaniesz na nowo; 

O! ty gotowa twą krew chrystusową 
Rzucić na twarze wątpiące i blade, 
WARSZAWO! tę pieśń ci pod nogi kładę 

I nóg skrwawionych twoich sięgam głową. 

Bo ja nie wierzę, żebyś ty się zlękła 
Carskiego czoła i carskich rycerzy; 

A gdy mówiono, żeś przed nim uklękła, 
Tom był jak człowiek, gdy grom weń uderzy; 

Potem, schyliwszy czoło zamyślone, 
Rzekłem: żeś klękła ty po tę koronę, 

Co spadła z głowy i u nóg ci leży. 

Florencja, dn. 15 listopada 1838 r. 

Dramat romantyczny 
- polityka - teatr 

Poproszono nas o zastanowienie się nad rolą polityczną 

teatru w naszym życiu narodowym, nad znaczeniem tradycjij 
którą dziedziczymy. Pytanie jest trafne. Tak. Mieliśmy w prze
szłości teatr tak nasycony myślą i pasją polityczną, jak mało 
który z narodów. Wynikało to z naszych losów narodowych. 
Sprawiły one, że dokonaliśmy odkrycia doniosłego w historii. 
Udowodniliśmy mianowicie, że wbrew rozpowszechnionym nie
gdyś poglądom, naród nie ginie przy upadku państwa. Podzie
leni między trzy zaborcze państwa, nie staliśmy się Austriaka
mi, Prusakami i Rosjanami, chociaż dostaliśmy urzędowe pasz
porty z obcymi orłami. W ucisku rozwijaliśmy coraz powszech
niejszą świadomość narodową. Teatr jej służył. Właściwie dwa 

_ teatry. 

Jeden, skromny i pracowity, działał w trzech zaborach bo
rykając się z trudnościami, o jakich łaskawiej przez historię 
potraktowane narody nie mają do dzisiaj pojęcia. Gnębiono 

go na wszelkie sposoby. Narzucono mu drakońskie ograniczenia 
swobody. Słowacki np. jako emigrant polityczny mógł się uka
zywać na scenach w paru nie niebezpiecznych sztukach pod 
literkami J. S. W przekładach błahych sztuczek francuskich czy 
niemieckich tropiono zaciekle każdy wyraz, który gdzie indziej 
miał już pełne prawa obywatelstwa, ale dla ludności podbitego 
kraju był zakazany jako objaw tendencji liberalnych. Ten teatr 
nie mógł prowadzić polityki w tym znaczeniu, które znajduje
my w encyklopediach. Nie mógł się wypowiadać w sprawach 
dotyczących społeczeństwa, czyli - z grecka - ,wszystkich. 
A jednak bardzo wytrwale i konsekwentnie taką politykę upra
wiał. Mówił po polsku. Starał się mówić piękną, czystą, staran
ną polszczyzną, gdyż miał pełną świadomość, jaką wartość 

posiada mowa dla utrzymania i rozwinięcia więzi narodowej. 
Już to, że grał (a grając zachęcał do pisania) Aleksandra Fre
drę jest jego wiekopomną zasługą. 
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Drugi teatr - ten, który stanowi dzisiaj naszą dumę i naszą 
legitymację w kulturze światowej - rozwinął się poza grani
cami podbitego państwa. Tworzyli go emigranci polityczni. Nie 
rozporządzał, w odróżnieniu od pierwszego, ani nawet najnędz
niejszą scenę, ani aktorami. Rozporządzał natomiast tak wiel
ką swobodą, o jakiej nie mógł zamarzyć żaden z pisarzy w wol
nych krajach. Przy największej wolności politycznej poetów 
piszących dla sceny krępowały warunki, do których musieli 
się przystosować. Tworząc przymierzali dramat do teatrów, 
jakie mieli do rozporządzenia. Nasi poeci nie doznawali takich 
ograniczeń, gdyż nie pisali dla współczesnego im teatru. Pisali 
dla teatru przyszłości. Konieczność przebywania w obcym kraju 
nie oderwała ich jednak od narodu. Odwrotnie, związała z nim 
tą siłą uczucia, jakie wzbudza 'tęsknota, współczucie i dręcząca 
gorycz ucieczki. Oni to właśnie uprawiali tę politykę, która była 
zakazana teatrom w zaborach. Była to z reguły wielka polityka 
obliczona na długie lata, które przyniosą wojny, rewolucje 
i ostatecznie wyzwolenie Polski. Polityka poetycka naszych ro
mantyków przybierała rozmiary globalne. Obejmowała losy 
całej ludzkości i wyznaczała cele ostateczne. Zjawiał się „Na
miestnik wolności na ziemi widomy" i przynosił wyzwolenie 
ujarzmionym narodom i uciemiężonym ludziom. Ta fantazja 
rozpłomieniona wizją przyszłości sprawiła, że powstał dramat 
poetycki i polityczny, jaki jest osobliwością w teatrze świata. 
Takich sztuk jak „Dziady", jak „Nieboska", jak „Samuel Zbo
rowski", jak „Za kulisami" nie posiadają żadne inne narody. 
Jest to nasz oryginalny wkład w kulturę ludzką. 

Ten teatr na dobry ład uzyskał pełny wyraz sceniczny do
piero w pierwszym dwudziestoleciu międzywojennym. Poprze
dnio teatry, których nie krępowała cenzura, były zbyt ubogie 
i mówiące szczerze zbyt prowincjonalne, aby mogły podjąć takie 
zadania. Kształt „teatru monumentalnego" przybrały w insce
nizacjach Schillera i Pronaszki, także poetów i wizjonerów. 
Dzięki wrażliwości politycznej tych realizatorów przemówiły 
także w sposób polityczny. 

Co do mnie - to sądze, że dotychczasowa uprawa tego 
wielkiego dramatu romantycznego nie wyczerpała wszystkich 
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jego możliwości. Długotrwa łe zakazy wpro~adzania go na 
scenę sprawiły, że zachował ten sekret tajemniczości, który 
pociąga inscenizatorów. Nie uległ, jak dzieła klasyków wy
stawianych bez przeszkód, straszliwemu prawu miernoty. Nie 
przystosował się do przeciętnych gustów i w tej wytartej 
formie nie zakrzepł. Stanowi ciągle odmianę - najbardziej 
pociągającą - teatru awangardowego. Pozwala w zgodzie 
z obyczajem współczesnego teatru inscenizatorowi dokonać 

obrachunków politycznego, społecznego i wreszcie czysto osobi
stego sumienia. Szukamy dzisiaj wszędzie na świecie teatru, 
który by prawdziwiej niż istniejący wypowiedział radości i roz
pacze dzisiejszego człowieka. Wielki dramat romantyczny daje 
po temu sposobność. Gdybyśmy zaczęli z niej korzystać, to może 
udałoby się nam powołać do r ealnego życia teatr, który od 
dawna majaczy nad nami jak tęcza na chmurach - a obiecuje 
własną, znikąd nie zapożyczoną ani na nikim nie wzorowaną 
formę tej sztuki. 
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B. Korzeniewski 
Fragment wypowiedzi w dysikusji 
Teatr - tradycja - polityka 
Teatr nr 22 



J. SŁOWACKI 

KORDIAN 
PAŃSTWOWY TEATR NOWY ŁÓDŻ 

2~ LISTOPAD 1969 

Reżyseria: TADEUSZ MINC 

Scenografia: MARIAN KOŁODZIEJ 

Muzyka: ANDRZEJ HUNDZIAK 

Układy ruchowe: JAN URYGA 

Asystent reż.: MARIAN STANISŁAWSKI 

-· 
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Grzegorz 

Ksiądz 

D. MATER 
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B. BOLKOWSKI 
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R. DEMBIŃSKI 

T. SCHMIDT 

B. NOWAK 

16 

J 
t 

17 

W spektaklu biorą udział słuchacze PWSTiF: 

ZBIGNIEW BIELSKI, BARBARA DEJMEK, 

ELŻBIETA JASIŃSKA, TOMASZ KARASIŃSKI, 

MAREK KOSTRZEWSKI, ZBIGNIEW LESIEŃ, 

HELENA ŁABONARSKA, LECH ŁOTOCKI, 

JERZY ROGALSKI, JACEK RÓŻAŃSKI, 

LEONARD SZEWCZUK, PIOTR STEFANIAK, 

ANDRZEJ WALDEN, KRYSTYNA WOLAŃSKA. 

Dyrektor i kierownik art. 
JANUSZ KŁOSIŃSKI 

Zastępca dyrektora 
ANTONI MAKARSKI 

Kierownik li tera ck i 
JAN SKOTNICKI 

Kierownik Techniczny 
KAROL STOLARCZYK 

Kierownik muzyczny 
ANNA PŁOSZAJ 



Stanisław Kaszyński 

DRAMAT ROMANTYCZNY NA SCENIE PTN 

Wchodził ten repertuar na afisz w różnych okresach, z roz
maitych pobudek twórczych, zjawiał się w kilku sezonach, 
często w otoczeniu sztuk odbiegających odeń krańcowo gatun
kiem i problematyką, wreszcie przygotowywało go na scenę 
kilku reżyserów o bardzo odmiennych warsztatach i poetykach. 
Za każdym nieomal razem usiłowano załatwić, jak zwykle 
w tym teatrze bywało jakąś „sprawę" i z reguły eksplikowano 
ją „pro publico bono". 

Działały zatem różne wyznaczniki kwalifikacyjne toteż ry
zykowne jest szukać wspólnego mianownika, rozstrzygającego 
o wyborze - takiej jednej formuły nie znajdziemy zresztą. 
Można jedynie, postępując ostrożnie na przykład wskazać na 
szczególne uprzywilejowanie dramatów Słowackiego („Horsz
tyński'', „Maria Stuart", Sen srebrny Salomei" teraz „Kor
dian"), lecz czy to przypadek czy to konsekwencja? 

Jest wprawdzie Norwid (,",Pierścień wielkiej damy") ale 
brak - czy dotkliwy? - Mickiewiczowskich „Dziadów". Jest 
i Krasiński („Nieboska komedia") co godne wyróżnienia i po
chwały. 

Dlatego ograniczymy się do przypomnienia przedstawień. 

* * * 
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„Horsztyński" J. Słowackiego (grany z podtytułem Kossa
kowscy", premiera 12.11.1951) był w historii tej sceny czymś 
więcej niż złamaniem pieczęci milczenia wokół klasyki, czymś 
znacznie więcej niż normalną pokusą każdego teatru, który 
uporczywie odgradzając się od dorobku przeszłości i odnajdując 
jego rekompensate w „wielkim repertuarze" teraźniejszości, 

musi w końcu odczuć niedosyt, natrafiając rn:. pas próżni. Trzeba 
jednak powiedzieć, iż z jednostronnego repertuaru zespół zda
wał sobie sprawę od początku; stawka na współczesność była 
decyzją niezbędną, podyktowaną wyższymi względami, toteż 

owej rezygnacji nie można w żadnym wypadku utożsamiać 
z obojętnością czy z brakiem wrażliwości. 

Wejście na drugi klasyczny tor posiadało i znaczenie demon
stratywne, miało mianowicie zapobiedz etykietkowaniu Pań
stwowego Teatru Nowego jako teatru „produkcyjnego", „chłop
sko-robotniczego", „propagandowego" chociaż nazwy te nie 
zawierały w sobie bynajmniej odcienia peioratywnego. Sło

wacki jako autor dramatów fascynował niezmiernie: po pier
wsze „Horsztyński" nie został wznowiony po wojnie, a następ
nie to, co pozostawiła w spadku tradycja inscenizatorska tego 
dzieła, mogło zachęcać do polemiki. Prowokacja była o tyle 
silniejsza iż jak pamiętamy, marksistowskie literaturoznawstwo 
ledwie zapoczątkowało swój przewód rewindykacyjny nad lite
raturą romantyczną, do tych przesłanek trzeba dodać jeszcze 
jedno: ambicje zespołu zmierzenia się z dramatem roman
~ycznym. 

Co jeszcze zdecydowało o wyborze tego właśnie dzieła do 
realizacji? Odpowiedzi na to pytanie znajdziemy w artykułach 
opublikowanych w programie. Według Dejmka - „.Horsztyń

ski posiadał oczywistą, jednoznaczną, pełną pasji tendencje po
lityczną, rewolucyjną". 

Inscenizator (Warmiński opracował również tekst) pisał: 
„Słowacki opowiada się (w tej sztuce S.K.) po stronie elemen
tów demokratyczno-rewolucyjnych. Sprawę wolności i niepo
dległości Polski wiąże ze sprawą przebudowy społecznej kraju, 
którą można przeprowadzić jedynie na drodze obalenia rządów 
oligarchii magnackiej". 
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I: „każdą postać straliśmy się interpretować jako człowieka 
określonej epoki, a nie wytwór literackiej konwencji". W ten 
sposób odczytując dzieło Słowackiego adaptator wysuwał na 
plan pierwszy motyw antymagnacki zaznaczony już najwyraź
niej w podtytule, a następnie szczególnie pieczołowicie wyeks
ponowany w samej inscenizacji. Z drugiej strony - „Horsz
tyński" miał ukazać pozytywnego Bohatera przeszłości. Wy
kładnia dzieła miała zatem być przeprowadzona według sche
matu białoczarnej konwencji, tej samej w gruncie rzeczy, która 
obowiązywała na terenie dramatu współczesnego. Zespół PTN, 
pozostający dotąd w izolacji od klasyki, bez jej kulturowego 
i historycznego zaplecza, odjnadywał dzięki temu swój rodowód 
i dopisywał swoją genealogię. 

W konsekwencji takiego założenia, z dramatu wielopła
szczyznowego pozostała do wygrania nieomal jedna sprawa 
(rozprawa z targowiczanami) inne mocno okrojone na przykład 
tragedia osobista szlachcica Horsztyńskiego i wątek Szczęsnego 
musiały zająć pozycje marginesową . Dlatego też i praca dra
maturgiczna, i realizacja noszące ślady tych operacji, wywołały 
liczne zastrzeżenia, przy tej okazji krytyka nie oszczędzała 
i Słowackiego . 

Najbardziej sporna wydała się recenzentom postać Szczęs
nego, zarówno jej ujęcie w utworze, jak i interpretacja aktor
ska (T. Minc). Niewątpliwa zasługa aktora polegała na tym, 
iż mimo znacznych skrótów w tekście roli zdołał utrzymać 
i podkreślić ważność swej postaci, pokazując zgodnie zresztą 
z tradycją teatralną, skłonności hamletyczne. Minc uzewnętrznił 
dość wstrzemięźliwie, sprzeczności targające bohaterem jako 
konflikty skomplikowanej psychiki. Jednak młody aktor, krę
powany sztywnymi założeniami (każda postać m"iała reprezento
wać klasę społeczną) a nadto nie mający żadnych doświadczeń 
w zakresie ról z repertuaru klasycznego, nie potrafił przekazać 
bogactwa złożonej indywidualności romantycznego bohatera. 
Te same braki uwidoczniły się jaskrawo w interpretacji innych 
postaci, granych przez młodych aktorów. Jedynie dojrzalsi wy
konawcy jak S. Butrym (Horsztyński) i St. Bryliński (Kossa-
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kowski) byli bliżsi w swoich ujęciach sugestiom dramatu ro
mantycznego. 

W sumie mimo pęknięda, zachwiania konstrukcji, jedno
płaszczyznowego niejako pokazania dzieła, inscenizacja ta, bę
dąca niemałym aktem odwagi i ambicji zespołu, uprzytomniła 
i jej twórcom, i wszystkim zainteresowanym z obu stron rampy 
pilną potrzebę częstszego włączania w repertuar dramatu ro
mantycznego. Nieumiejętność zaś posługiwania się tak trudnym 
instrumentem, uwidocznione na tym przykładzie w całej roz
ciągłości, mogła tylko dopingować do studiów i do powtarzania 
się takich przedsięwzięć. W każdym razie dwuskrzydłowość re
pertuaru PTN stała się teraz obowiązującą zasadą, implikującą 
w dalszym ciągu podporządkowywanie się sprawom i ideom 
wyznawanym i głoszonym od początku, to znaczy od pierwszej 
propozycji - „Brygady szlifierza Karhana". 

* * * 

Już fakt, że „Nieboska komedia" tak ~Hugo czekała na swą 
realizację w powojennym teatrze polskim i poprzedziły ją za
rzucone ostatecznie, nie wyszłe poza obrąb gabinetów i sal 
wykładowych analizy i szkice (Schiller i Dejmek) - poprze
dziła ją też inscenizacja „Dziadów" i „Kordiana", a nawet 
„Irydiona" - otóż ów fakt dowodził trudności zadania. Dramat 
- arcypoemat Krasińskiego - w daleko większym stopniu niż 
wymienione dzieła miał być sprawdzianem nie tylko umieję
tności interpretacyjnych, ale nade wszystko egzaminem spraw
ności i dojrzałości samego teatru, na dalszym planie, niezwykle 
zresztą istotnym i ważkim, wskaźnikiem żywotności w ówczes
nych warunkach. Zarzut „reakcyjności" dzieła, który podjęli 
przeciwnicy w toczącej się wówczas dyskusji na łamach „Życia 
literackiego" (w związku z 100-letnią rocznicą zgonu poety), 
mającej dalszy ciąg, świeżą podnietę w postaci tej właśnie kon
kretyzacji scenicznej, powiększał dodatkowo zespół wątpliwości, 
tym bardziej, iż koncepcja B. Korzeniewskiego wyostrzyła je 
i spotęgowała . Właśnie w aspekcie związków p'roblematyki dzie
ła z problematyką współczesności. Ten moment wyraźnie wy-
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Z. Krasiński „Nieboska Komedia", reż. B. Korzeniewski 

eksponował Korzeniewski w swoim projekcie adaptacji, ogło
szonym w „Pamiętniku Teatralnym (1958), na którym oparł swą 
pracę w Teatrze Nowym (pierwotnie miał inscenizować w war
szawskim Teatrze Polskim). Z ogólnych uwag, które wolno 
przyjąć za punkt wyjściowy założenia, odnotujmy następującą: 
„Nie w rozwiązaniach konfliktu dramatycznego i nie w zapa
trywaniach pisarza widzieliśmy znaczenie tego dzieła dla na
szych czasów. Wydawało się nam, że przedstawienie zdoła może 
ukazać te gwałtowne rozterki sumień i zatargi myśli, które 
wstrząsają dzisiaj ludźmi, i że, co za tym idzie, postawi z przej
mującą powagą te pytania, które od każdego z nas doma
gają się uczciwej odpowiedzi ( ... ). Surowa odwaga myśli, 

jaką odznacza się ten dramat, to zapewne jedna z cech tej 
współczesności". Nachylenie było zatem zupełnie jasne i słusz-
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ne, wątpliwości mógł tylko budzić kąt, pod jakim ustawiono . 
rzeczywista· ć scep.iczną. Tradycja poprzednich inscenizacji, 
przede wszystkim schillerowskich (zwłaszcza ostatniej łódzkiej 
z 1938 r.) wybiła motyw rewolucji, jej szans i konsekwencji, 
a więc szeroką perspektywę dramatu politycznego; Schiller, 
akcentując wszystkie właściwości poetyki romantycznej, żar, 
patos, bunt, wprowadził nadto wyraziste odnośniki historyczne, 
uspostaciował konkretny moment historyczny, nasycił obraz 
dramatu wizją przyszłej rewolucji. Korzeniewskiego, konsek
wentnego racjonalisty, nie pociągała taka perspektywa, nie 
fascynowały go też romantyczne uroki dzieła; jego postawa 
z gruntu antyromantyczna narzucała spekulację intelektualną, 
czysty dyskurs na tematy rewolucji pojętej ahistorycznie, trak
towanej jako zjawisko powtarzające się w dziejach. Pewne uza
sadnienie znalazł w tekście, który bliżej nie określa tej sprawy. 
Wyjaśnił to następująco: „Według mojej inscenizacji rewolucja 
opisana w „Nieboskiej komedii' rozgrywa się wszędzie i nigdzie, 
zawsze i nigdy. Rozgrywa się bowiem tylko w myśli poety. 
Stąd nie jesteśmy skrępowani względami historycznymi". Te 
słowa potwierdzają zdanie zawarte w projekcie adaptacji sprzed 
roku. „Opracowanie tekstu zmierzało do wydobycia wielkiego 
konfliktu myśli, tego konfliktu, który rozdziera naszą epokę". 
Ogniwa „konfliktu myśli" sprzęgały się z wiodącą tu sprawą 
rewolucji, jednakże ten przedmiot, powodujący ów konflikt, 
mimo ważności, którą szczególnie mocno wypowiadał finał, sta
wał się w trakcie rozwoju zdarzeń ilustracją wątpliwości, wa
hań, rozterek, niezdecydowania, towarzysząc_Ych nie tylko 
Poecie-Henrykowi, ale i Pankracemu. Otóż to przesunięcie 
punktu ciężkości było możliwe wskutek operacji adaptacyjnych: 
Korzeniewski przydał Henrykowi cztery Postacie, personifi
kujące owo kłębowisko refleksji, które kwestionowały bądź 
ostrzegały, relatywizowały podejmowane decyzje lub też zachę
cały do ich podjęcia. Wykorzystał tutaj Korzeniewski fragmen
ty z czterech Wstępów, luźne odzywki Henryka, a nawet frag
ment jego rozmowy z Pankracym, co poprzez wymieszanie 
argumentów musiało prowadzić do zamazywania konfliktu mię
dzy obu przywódcami: logika tego zabiegu ujawni się w finale. 
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Zdaniem Z. Grenia „reżyser najdobitniej wyraża tutaj roz
dźwięk między decyzją a postępowaniem Henryka, pomiędzy 
jego wyborem a świadomością, zdolnością oceny sytuacji. Jego 
stanowisko, tak ostro podkreślone przez Korzeniewskiego i wy
dobyte z utworu, staje się wyborem egzystencjalisty". Z drugiej 
strony był to rodzaj komentarza, wpisanego w spektakl z po
zycji odinscenizatorskiej, pozycji w zasadzie niemożliwej, nie
mniej jednak ten pomysł ułatwił w jeszcze większym stopniu 
zagęszczającą się relatywność wymowy spektaklu. W rezultacie 
Korzeniewski zdemaskował obu przywódców, zrównując m.in. 
pod względem moralnym hr. Henryka z Pa~kracym. Niekon
sekwencje w prowadzeniu głównego wątku zdecydowały o tym, 
że finał wybrzmiewał alegorią „o wodzach, którzy odchodzą 
i narodzie, który zostaje", jeden z krytyków uważał, iż „Spór 
Leonarda z Pankracym jest najbardziej współczesną , nabardziej 
aktualną i prekursorską partią „Nieboskiej". Pomimo więc tak 
skrupulatnie przestrzeganej zasady wyobcowaniu akcji z kon
kretnego czasu i przestrzeni, czemu służyły wszystkie tworzy
wa, od scenografii i kostiumów J. Szajny, kolorystycznie wto
pionych w atmosferę dyskursu, jednak nienatrętnych, jakby 
neutralnych, aż do muzyki G. Bacewiczówny, równie dyskretnej 
i powściągliwej znakującej przebieg akcji. Także tłumy ludu 
(nieliczna grupa), rzeźników, arystokracji, cały świat - obszar 
objęty rewolucją, zostały powstrzymane, porażone jakąś inercją, 
sprowadzone do bezwolnych automatów, recytujących z martwą 
twarzą słowa groźne i drapieżne, ale obezwładnione sytuacją 
zastoju i marazmu: finał raz jeszcze pokazał tę masę, zgorzknia
łą i kamienną, jakby oczekującą odpowiedniego momentu od
w~tu: mógł budzić reminiscencje inne, z zakończenia „Elektry" 
Giraudoux, przygotowanej literacko przez tegoż inscenizatora 
gdzie tłum żebraków zgromadzonych na gruzach Argos zastygl 
w czekaniu. 

Następną sztuką z tego repertuaru była „Maria Stuart" 
.T. Słowackiego, przygotowana w cztery lata po „Nieboskiej" 
w _grudniu 1963. Ranga obu przedsięwzięć nie podlega dyskusji, 
mierzyć ją można nie tylko zawartością problemową obu sztuk, 
lecz i skalą trudności warsztatowej - nie nadużywając terminu 
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„ambicje repertuarówe", sam pomysł sięgnięcia po utwór nie 
reprezentatywny przecież dla twórczości autora „Kordiana", 
klasyfikuje dostatecznie powziętą decyzję. Przygotowano ten 
dramat z myślą o młodzieży szkolnej - ciśnie się przypuszcze
nie - jako ilustrację jednej z obowiązkowych lektur. Ani adre
sat, ani nawet tak · sformułowana intencja nie depracjonowały 
by w żadnym razie pracy teatru. Obniża je dopiero rezultat 
artystyczny - recenzenci ocenili spektakl jako „mało ambitny", 
„tylko poprawny". Przed zarzutami obroniła się interpretacja 
roli błazna Nicka - B. Sochnackiego, który powiększył tym 
samym swe konto aktorskich sukcesów, a także scenografia 
I. Zaborowskiej, która zakomponowała jako tło wydarzeń skró
tową konstrukcję, sugerującą gotyckie sklepienie. 

J. Słowacki „Maria Stuart" reż. L. Benoit 



J. Słowacki „Sen srebrny Salomei", reż. T. Minc 

Oprawa plastyczna długoletniego scenografa Państwowego 
Teatr~ Nowego nie przyczyniła się do sukcesu „Marii Stuart", 
natomiast współdziałanie H. Poulaina; a w inscenizacji „Snu 
srebrnego Salomei" tegoż poety (X.1966) w sposób decydujący 
ro7strzygnęło o wartości tego przedstawienia. Wprawdzie I. Boł
tuc kwestionowała natrętne jej zdaniem barokizowanie" 
„obsesyjnie powracające w pracach Poulain~, lecz nikt ni~ 
powtórzył p~dobnych zarzutów, przeciwnie posypały się poch- · 
"'.'ały „Poula~n okazał się wysokiej klasy poetą" pisała K. Bey
lm. I słusznie. Inspiracja sztuką baroku była akurat w tym 
\~y~adku najszczęśliwsza, ten „romans dramatyczny" jest nat
chniony barokiem, jest jego najczystszym rzec by można, wy
~worem. Przy tak zażyłej, latami trwającej wspólnocie arty
styczne scenografa z T. Mincem, reżyserem „Snu" niesposób 
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rozgraniczyć udziału kadżego z nich. Kto wprowadził wielką 
ikonę przeszywaną na pustej scenie strzałami, albo osuwający 
się nad trumną Salusi ryngraf? Obraz z ikoną był fascynującą 
i wiodącą metaforą spinającą dramat o miłostkach i mezalian
sach szlachcianek z krwawymi porachunkami szlachecko-chłop
skimi. „Cały spektakl unurzany jest w okruc;:ieństwie" pisał 

J. Panasewicz - tę prawdę historii Ukrainy i skłębionych 
tragicznie losów jej ludzi, Minc eksponował przede wszystkim 
nie oszczędzając żadnego sumienia i żadnej wrażliwości, ujaw
niał i egzekwował dowody winy nie oskarżając i nie sądząc 
nikogo - lecz określane wyżej inspiracje, tak celnie wykorzy
stane w poetyce widowiska, łączyły się z innymi sugestiami 
i doświadczeniami. Słowacki w tym dziele, w świetle filozofii 
teatru okrucieństwa, musiał być odbierany jako pisarz i zaska
kująco współczesnej świadomości, o przenikliwym poczuciu 
okrucieństwa historii. 

Odczytanie „Snu" przez takie lektury jak „Wizyta starszej 
Pani" Durenmatta, czy „Końcówka" Backetta okazało się twór
cze, uwspółcześniło niewątpliwie sens historiozoficzny wykładni 
Słowackiego, nadało głęboki walor intelektualny spektaklowi. 
Uznanie dla jego twórców, w tym · i aktorów, (świetna inter
pretacja W. Pilarskiego - Regimentarz, W. Chwiałkowskiej 
-- Salomea i E. Kamińskiego - Semenko) oznaczało już w szer
szym aspekcie aprobate dla bieżącej działalności PTN. 

* * * 

Ostatnie spotkanie z dramatem romantycznym na scenie 
PTN stało się jednocześnie pierwszym po wojnie spotkaniem 
łódzkiej publiczności z dziełem Norwida. Fakt ten, a przede 
wszystkim sama inicjatywa wprowadzenia do teatru dramatu 
wielkiego poety, co n ie zdarza się często, jest aktem doniosłym 
i uroczystym. Te dwa · prz~najmniej momenty wytworzyły siłą 
rzeczy nastrój szczególny. . 

Reżyser Tadeusz Byrski, od wielu lat uprawiający swój teatr 
poetycki podszedł do dzieła z wrażliwą pokorą, przyjął je z na
maszczeniem i niejako testamentowo objaśnił samego autora. 
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C. K. Norwid „Pierścień wielkiej damy" reż. T. Byrski 

Wydobył bardzo wycieniowaną i sugestywną gorzko ironiczną 
postawe poety wobec świata i ludzi, całą dwuznaczność egzy
stencji w której mieszają się, wchodząc w nieoczekiwane związ
ki, małość i szlachetność, dobroć i cynizm, śmiech i ból, gdzie 
sytuacja tragiczna zabarwia się odcieniem tragikomizmu. Wsłu
chując się w spektakl, słyszało się przejmujące wołanie o „świat 
niekłamany" pozbawiony blichtru, pozorów i zniewolenia. 

Te idee wiodącą autora i r~żysera, dobitnie i klarownie " 
uzmysłowił prolog, zręcznie wykrojony ze Wstępu do „Pier-
ścienia" ... 
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Został w ten sposób jeszcze dobitniej ujawniony ironiczny 
i przewrotny sens zdarzeń i ich zamknięcie w finale . Przy tych 
wszystkich operacjach nie została naruszona delikatna tkanka. 
poetyckiej struktury, niezmiernie pedantycznie wyeksponowano 
walory brzmieniowe słowa i wiersza przejrzyście rysując linie 
intonacyjną zdań i członów. Pretensja jednego z r ecenzentów, 
iż reżyser i wykonawcy nieustannie przeżywali wielkość pod
jętego przez siebie zadania nie jest może pozbawiona pewnej 
racji lecz inaczej z Norwidem poczynać nie można, odwrotnie 
postępując można tylko zaszkodzić utworowi. Tryumf reżysera 
jest także tryumfem aktorów i scenografa (X. Zaniewska) . 
W przekonaniu większości sprawozdawców znakomitą kreację , 

dotąd chyba niedoścignioną w swej biografii aktorskiej, stwo
rzyła I. Pieńkowska (Magdalena Tomir). 

Zapożyczając się od Norwida „była kobie tą istotną i całą". 
W. Jakubińska odnotuj e też swą rolę Salome jako wybitne 
osiągnięcie aktorskie. 

Zastosowana w oprawie scenicznej i kostiumach tonacja 
kol-orystyczna - wraz z bielą i czernią, kojarząca się z tech
niką graficzną olśniewała spokojnym jakby zastygłym wdzię
kiem niedzisiejszych osób i sytuacji. Scenografię tak podbija
jącą zmysły, może i dusze - jeśli je kto ma, rzadko oglądać 
można w ojczyźnie najlepszych scenografów. 

Oczekujemy ze zrozumiałym zainteresowaniem premiery 
„Kordiana" z wielu oczywiście względów. Osoba reżysera nie 
jest tu oczywiście względem mało znaczącym. 
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Dyrektor i kierownik artystyczny - Janusz Kłosiński 

Zastępca Dyrektora - Antoni Makarski 

Reżyser - Tadeusz Byrski 

Scenografowie - H enri Poulain i Iwona Zaborowska 

Kierownik literacki - Jan Skotnicki 

Aktorki: Hanna Bedryńska, Maria Białobrzeska, Barbara Ćho
jecka, Wanda Chwiałkowska , Róża Czaplewska-May, Barbara 
Gołębiowska, Zofia Grąziewicz, Janina Jabłonowska, Wanda 
Jakubińska-Szacka, Celina Klimczak, Aleksandra Krasoń, Boh
dana Majda, Mirosława MaludŻińska, Urszula Modrzyńska, 
Izabella Pieńkowska , Elżbieta Starostecka-Korcz, Ewa Zdzie
szyńska. 

Aktorzy: Marek Barbasiewicz, Ludwik Benoit, Bolesław Bol
kowski-Altmajer , Adam Daniewicz, Ryszard Dembiński, Maciej 
Grzybowski, Zbigniew Józefowicz „ Jan Kasprzykowski, Euge
niusz Korczarowski, Stanisław Łapiński , Bogusław Mach, Zyg
munt Malawski, Dobrosław Mater, Andrzej May, Bohdan Mi
kuć, Zbigniew Nawrocki, Bolesław Nowak, Wojciech Pilarski, 
Jan Rudnicki, Tadeusz Schmidt, Bogusław Sochnacki, Marian 
Stanisławski, Ryszard Stogowski, Stanisław Szymczyk, Fran
ciszek Trzeciak, Andrzej Wohl, Stanisław Zatłoka, Witold Za
torski, Jan Zdrojewski, Zygmunt Zintel. 
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Organizacja pracy artystycznej - Bolesław N owak 

l{ierownik muzyczny - Anna Płoszaj 

Inspicjenci i suflerzy: Jadwiga Zrobek , Jadwiga Dziewałtowska , 

Teresa Dembińska , Helena Betlej ewska , Maria Pilarska 

Bibliotekarka - Zofia Plink iewicz 

Zespół techniczny - kierownik Karol Stolarczyk 

Brygadier sceny - Kazimierz Jan owski 

Zastępcy brygadiera: Marian Antczak i Stanisław Walencki 

St. maszynista - Edward Kubaj 

Maszyniści: Marian Biernacki, Eugeniusz Jerzmanowski, Ka
zimierz Laskowski , Andrzej Majsak , Ryszard Fraszczek, Zyg
munt Kazimierski, Stanisław Sobczak. 

Główny elektryk - Ryszard Stanisławski 

Elektrycy: Eligiusz Szadkowski, Jan Wengielewski, Florian Ja
rzyński, Jerzy Grunert, Bogdan Nowacki, Jan Piaseczny, Wies
ław Zając , J erzy Johan. 

Akustyk - Ryszard Wachowicz 

Perukarnia: Stanisław Gruszka, Laura Stanek, Anna Urbańska, 
Anna Wiśniewska , Halina Zieleniewska. 

Garderoby: Irena Antczak, Helena F eliksiak, Bolesław Zalew
ski, Sabina Grzywińska, Kazimiera Dłużyńska. 

Malarnia: Ewa Gralak, Piotr Wejzer. 

Modelatornia: Krystyna Szczepaniak, Regina Żwikiewicz. 

Rekwizytorzy: Stanisław Kowalczyk, Florentyna Seelander. 

Szewc - Franciszek Lewandowski. 

Pracownia krawiecka męska: Kazimierz Besztak (kierownik) , 
.Tan Ratajski, Czesław Balcerak , Konrad Nowakowski, Zbigniew 
Kucharczyk. 

Pracownia krawiecka damska: Helena Misiuk, Janina Michur
ska, Halina Walaszek, Jadwiga Bień. 

Pracownia stolarska: Wacław Borkowski (kierownik), Euge
niusz Pilecki, Józef Grabarczyk. 

Slusarz - Kazimierz Stępniak . 
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Tapicernia: Alired Bogacz, Janusz Żelazko. 

Praczka - Czesława Pilecka. 

Zespół admini~tracyjny - Kierownik Działu Ogólnego: Halina 
Sierosławska. St. maszynistka: Zdzisława Frankowska. Goniec: 
Leokadia Królak. 

Dział finansowy - Główny księgowy: Władysł~w Majchrzak. 

Z-ca gł. księgowego: Hieronima Muszyńska. Księgowy mate
riałowy: Eugeniusz Słocki. Główny kasjer: Marianna Pawlak. 

l{sięgowe: Barbara Kuberska, Maria Gural. Biuro Organizacji 

Widowni: Eugeniusz Urbaniak (kierownik). Kasjer biletowy: 
Maria Huniewicz. Archiwistka: Zofia Maczkowska. Organiza
torzy widowni: Maria Banach, Halina Lachtera, Bogdan Osta
szewski , Wiesława Osińska, Daniela Słocka, Janina Star
czewska. 

Dział zaopatrzenia - Romana Imbs. 

Dział gospodarczy - Stanisław Andrzejczak (kierownik). 

Magazynier: Zdzisław Pakuła. Magazynier kostiumowy: Wła
dysław Urbański. Portieuy: Józef Grzybowicz, Izaak Fraj
mowski, Eugeniusz Szymczyński, Antoni Sadło, Jan Kasiński, 
Bolesław Szmytka. Kierowca: Zygmunt Balu!. Sprzątaczki: Ida 
Eichler, Marianna Bednarek, Elżbieta Łagodzińska, Joanna 
Grzybowska, Henryka Gebler, Stanisława Izydorczyk, Irena 
Kukulak, Teresa Marszał, Romana Matczak, Kamila Saar, We
ronika Werner, Alicja Wiaderek. 

Dozorca: Antoni Michałowski. Robotnik podwórzowy: Bronisław 
Bartosik. 

Obsługa widowni: Henryk Dejmek (kierownik). 

Bileterzy i szatniarki: Władysław Jakubowski, Henryk Klaj
man, Wiesława Bąk , Maria Derżyńska, Genowefa Karpińska, 
Zofia Dolińska, Irena Kołodziejczyk, Dominika Kułak, Aleksan
nra Królikowska, Helena Michalak, Maria Nowak, Władysława 
Oktawiec, Maria Ostaszewska, Józefa Palusińska, Henryka So
larska, Wanda Stępińska, Stanisława Szczepańska, Danuta Wol
ska, Jad wiga Zienkiewicz. 
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NAJBLIŻSZE Pl 

Duża scena 

1. D. Al BĘDĘ MÓWI 

reż. L. Benoit 

scen. H . Poul 

2. Ewa Szelburg-Zarembi1 
ZA SIEDMIO 

reż. Zbigniew 

scen. Iwona .L 

Mała scena 

1. A. Brych t - WIECZó 

2. A. Strindberg - PANJ 

3553 - ŁDA - B-4/6579 -

MAŁA SCEN A 

ul. Zachodnia 93 

Al. Fredro 

MĄŻ I ŻONA 

A 1 f r e d de M u s s e t 

KAPRYS 
DRZWI MUSZĄ BYC 

ALBO OTWARTE 
ALBO ZAl'\fKNIĘTE 

E. O'N ei 1 

KSIĘŻYC SWIECI 
NIESZCZĘSLIWYM 

Al. Ścibor R y lski 

BLISKI NIEZNAJOMY 
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