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Nowa Huta, 3 grudnia 1980 r. 

DO NASZYCH WIDZOW- PRZYJACIOł„ 

Przed pięciu laty po raz pierwszy spotkał się Zespól Teatru 
Ludowego ze swoimi Widzami. Trudno było wówczas prze
widzieć, co z tego spotkania wyniknie - spotkania dwóch 
niewiadomych: miasta, kształtujqcego dopie ro swoje oblicze 
i młodej , nie posiadającej doświadczeń grup y artystów. 
Wiedzieliśmy tylko jedno: że dano nam szansę, jedyną i nie 
powtarza l ną, budowania teatru od podstaw na czystej, nie 
zapisa1wj karcie nowego miasta. 

P rawdziwa sztuka tc:i tralna rodzi się z żywego związku 
sceny z widownią - to prawda oczywista. Nie jest jo~dnak 
sprawą oczywisL1. na czym ten związek pckga. Ni c wda
jąc się w skomplikowane rozważania n atury spo\C'czw~j. 
psychologicznej, czy estetycznej, wyda je s:ę, że można naj
prościej wyróżnić dwa rodzaj e odbioru sztuki t eatraln•.!j . 
Pierwszy, polegający na biernym oglądaniu widowislrn, 
d rugi - na aktywnym uczestniczeniu w sprawie zapropo
nowanej przez teatr do przemyślenia. 

W rozróżnieniu tym zawierają się , rzecz jasna, dwa ty py 
tea tru; teatr sam wyznacza rodzaj kon taktu z widzem. 
Wybierając rodzaj drugi - trudniejszy - teatr deklaruje. 
swe zaufanie do widza, szuka z nim związku przyjaźni, 
która polega przec ież na porozumie niu, wzaj emnym sza

cunku, braku pobłażania. 

Nie bez lęku Teatr Ludowy na progu swej działalności w y
brał drogę trudniejszą. ni epozbawioną zawodów, ciężkich 
chwil koniecznego uporu i walki, ale też d rogę r zetelnej, 
największej radości, jak ą daje prawdziwe porozumien ie 

z widzami. 
Uprawianie sztuki byłoby zajęciem zgoła jałowym i PJ ~b3-
wionym sensu, gdyby nie pomagało spotykać się z ludźm i , 
gdyby nie budowało przyjaźni. 
Za przyjaźń, która nad ała sens trudnej, pięcioletnie j pracy 
artystycznej Teatru Ludowego, składamy dziś naszym W i
dzom gorące słowa podzięki. 

KRYSTYNA SKUSZANKA 

.JERZY BROSZKIEWICZ 

SWIADEK OSKARŻENIA 
Historię kariery generała Barcza opowiedział p isarz przy
boczny wodza. T en sam, który w cyklu broszurek pierw
szy zaczął mitologizować, który pierwszy dał wzór pane
g;ryku, chwalby, nadymania i dęcia. Umiał to zresztą 

rcbić. Patetyczno-pJetyckic broszurki miały swój ton. Krze 
piły i głaskały wodzowsko-generalskie serca. 
Tylko, źe pisarz przyboczny był o wiele bardzie j pisarze m, 
niż adiuta ntem. O wiele bardziej satyrykiem niż paneg iry
stą. Toteż gdy przyszła pora na powieść - wywodz<1cą się 

z tych samych niby faktów i sytuacji, sławionych w bro
~zurkach - od razu skm1czył się panegiryk. Wyrósł nato
miast pamflet. Spod szlifów i rysów generała Barcza wy
łonił s ię pomnik na mi a rę„. panoptikum. Patetyczna zaś 



historia zmieniła się w okrutną i okrutnie prawdziwą szo
pę, w której nic JUZ nie zostało z serc pokrzepicielstwa -
a tylko śmiech pusty, trwoga i obrzydzenie. 
Tak więc pierwszol powie:~ć o barczowskie j klice stała się 

pierwszym jej, bezlitosnym o s karże niem. Tym ostrzejszym, 
że napisanym przez „swojego człowi eka" - przez tego, 
który widział rzeczy od środka. 
Istnieją realne przesłanki do przypuszczeń, iż Kaden Ban
drowski zamierza! skompi;omitować tylko wrogów generab. 
Żl- samego Barcza chciał na swój sposób ubrązowić. Nie
stety! Nie wyszło. Okazało s i ę jak bardzo wart był Barcz 
Krywulta, Krywult Pycia, Pyć Wildego, a Wilde Bare:>:a -
jak bardzo był wart Pac pałaca. Po takim „brązowieniu" 

Barcz generał winien był sobie westchnąć: broń mnie Boże 
od takich przyjaciół. Z wrogami dał sobie przecież radę. 
„Generał Barcz" jest zatem powieścią-pamfletem. A z3ra
zem powieścią z k luczem. Wiadomo bowiem, że w owej po
wieściowej fikcji co krok to jakiś znany w owych czasach 
fakt, co postać to figura „z Ż~'cia·'. Tyle, że starym lite i"ac
kim obyczajem Kaden-Bandrowski do jednego portretu an
gażował często więcej niż jednego modela. 
Kim jest więc Barcz? Piłsudskim, czy Sosnkow'i kim? 
A Krywult? Dowbór t o, czy Haller? A Pyć Ko::em jest, czy 
też nie jest? 
Wydaje mi się, że to nie ważne . Nie ważne czy Barcz jest 
Piłsudskim, czy Sosnkowskim - jeśli wyrażnie widać, że 

ów człowiek kandydujący na wodza narodu ma dlań jeden 
tylko program: s iebie. Ni e ważne to też czym jest aluzja 
do N.W.T.S. - jeśli w całej owej historyjce syntetyzuje 
się „styl" wodzowskiej kampanii o władzę. Nie ważna jest 
też dokładna genealogia Pycia. Owo pomieszanie materii 
i modeli przyczyniło się raczej do usystematyzowania ocen. 
Bezlitosnych ocen całej t e j galerii, całego pocztu nowocze
snych królów „odzyskanego śmietnika" - czyli... ich odzy
skanej Polski. Taka wielopochodność i alternatywność figur 
generalskiej szopy sprawiła bowiem, że Kad en uzyskał 

wspólny, pamfletowy mianownik dla nich wszystkich. Hoj
nie czerpał i hojnie obdarzył. Można rzec, że ani jednego 
suchego szlifu na nich nie pozostawił. I to było jego oso
biste zwycięstwo: pisarza nad adiutantem, człowieka nad 
politykierem. 
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Pomogli mu w tym zreszt;1. S am Kad r;n (w powieści Ra
sińs ki) napisał „Barcza" ni emal w obronie własne j. Prze
szedł bowiem osobiście całą aferę z oskarżeniem, sądem, 

aresztem; dot.rzc poznał smaki i zapaszki owego bagienka. 
J ego własny komentarz do „Barcza" jasno o tym mówi: 
„Nauczon y ciężkimi przejściami z niczym się już nic liczę„.'' 

Nic też dziwnego, że owa powieść najbardziej zapiekła 

„barczowców" - że właśnie piłsudczycy najostrzej atako
wali ją i autora - „swojego człowi9ka". 
Przysłużył im się istotnie na potęgę. Dziś widać to ze szcze
gólną wyrazistością . „Barcz" to pierwszy pisarski dokument 
piłsudczykowskiego dwudziestolecia. Dokument prokurator
ski. 

„Generał Barcz" był zarazem pierws zą powieścią, w któ
rej ujawniły się najlepsze i trwałe wartości talentu Ka
dena. Spojrzenie okrutnego karykaturzysty, tempenment 
satyryka, nerw dramaturgiczny. 



Powieść rozwija s ię jak groteskowy film. Widziano w nie] 
volityczną szopkę - i słusznie, bo wszystkie późniejsze 

„prawdziwe"' polityczne szopki o Dziadku, Kocu, czy Carze 
przy „Barczu" wyglqdały na sentymenLlinc panegiryki. 
Szopka - i kukły ... to istotnie wła5ciwa kwalifikacja ka
denowskiej „Barcziady '·. Dz!ś jednak najwyraźniej narZLl

cają się chyba skojarzenia ze swoistym typem scenariu3za. 
Fabula rozwija się rytmem sc1: 11, sekwencji, aktów - za
wziętym ekspresjonistvcznym rytmem. Akcja gorączkowo 

śpieszy. Nawet rwany, na µozór bełkotliwy dialog wyra:i.nie 
przekracza granice powieściowe - szuka i domaga się 

Dktorskiego dopełnienia gestem, mimiką, podtekstem. 
Oczywiście -- „Barcz" jest i pozos taje przede wszystkim 
powieścią . W jego m<1teriale jednak tkwi niewątpliw.l dra
maturgiczna prowokacja dla ekrnnu i sceny. Wydaje się 

nawet, że pamfletycznej grotesce „Barcza'· bliższa jest 
scena teatru, jej umowno3ć, jej tc>ren - zaś wybór „R1r
cza" na parafrazę sceniczn:1 j0st w pełni uzasadniony struk
turą i charakterem oryginału. 

Że po prostu w samym „Barczu" - owej powieściowej po
litycznej szopie - tkwi potencjalny teatr. Nic gotowy oczy
wiście, wymagający bardziej parafrazy niż prostych labie
gów adaptacyjnych - ale tym wyra zistszy, tym bardziej 
sceniczny. 

* 
„Radość z odzyskanego śmietnika". 

Sam tytuł teatralnej parafrazy „Barcza"' wyjaśnia zasadę 

wyboru dokonanego przez Krasowskiego. Krasowski stawi3 
na pamflet, na groteskę. Wydaje mi się przytem, że Kaden 
w tej postaci ujawnia właściwości dość szczególne-. „Ra
dość z odzyskanego śmi tnik~" - przy zachowaniu wszel
kich szacownych proporcji - da się zaliczyć do tego 
nurtu ironii i krytycznej drwiny z poniektórych wątri:ów 

narodowego losu, jakim p·~tronuje „czerep rubaszny", 
w czasach nowszych „Wesele ·' - pożniej zaś grntcska ·wit
kacego i śmiech Gombrowicza. 

„Barcz' ' w swej postaci scenicznej jest jakby protagonistą 
tych dwu os tatnich. Wywodzi się zaś z atmosfery, w której 
Wyspiański wyśmiewał bronowickie jasełka a Boy matronc; 
polską, hr. Tarnowskiego i wiele iunych narodowych świ~-

tości. Nie bez kozery „Barcz" startuje z Krakowa. Z Mi
chalikowej zaś .Jamy do Oleandrów niedaleko. Po Olean
drach zaś, po krakowskiej kawiarni, pora na Warszawę. I tu 
właśnie 3aczyna pobrzmiewać ten śmiech, ta drwina, któr3 
później uzyska swą kulminację w postaciach Kocmołucho
wicza z „Nienasycenia", czy w sarmackiej obsesji „Trans
citlantyku"'. 
Wydaje mi się, że owe koligacje warte są sprawdzenia. Ki
jowski w swym świetnym zresztą szkicu o „Nienasyceniu'' 
(Twórczość Nr 9, 1960) twierdzi, że Witkacy parodiował 

„Barcza". Czy na pewno? Czy musiał parodiować parodię? 
Czy też po prostu wyprowadzał ostateczne pamfletyczne 
konsekwencje z tych pamfletycznych propozycji jakie 
w „Barczu"' przedstawił Kaden? 
O~tatecznie takie sceny, jak uroczystość na Cytadeli, za
rriach, rozrywki z Drwęską, nie wymagały szczególnych za
biegów parodystycznych. Kaden nie miał tych umiejętna'-



ści deformacyjnych jakie rozsadzały prozę Witkacego, czy 
też organizowały prozę Gombrowicza. Był bliższy re;;iliom. 
Ale w końcu same realia były dostatecznie „zdeformo
wane", by skompromitować, ośmieszyć i wydrwić to co 
sam Kaden zamierzał, jak się zdaje, ocalić od kompromi
tacji. 
Nie zdołał. Nic wyszło. Po prostu sama rzeczywistość była: 

zbyt kompromitująca. 

Pozostaje jeszcze jedno pytanie . 
. Jaki sens ma dziś ewokowanie owej rzeczywistości, oży

wianie kukieł z politycznej szopy Kadena? 
Powiedzmy sobie otwarcie: w tej imprezie artystyczn<!j 
należy odkryć też warstwę historii prawdziwej. Historii, 
którą zaczął Barcz - a - zakończył wrzesień 39 roku. 
Historii, w której ów wrzesień był tylko logicznym wyni
kiem kariery i wielkości generała, wielkości i władzy wo
dza oraz jego gwardii. 
W dyskusjach, które trwaj;i: o ułanach, lancach, boha ter
szczyżnie, bohaterstwie, o polskości dalszej i bliższej, warto 
powołać na świadka także „Generał;;i Barcza". To zal~dwie 
początek dwudziestolecia. Ale jaki! Jak wyraźnie widać 

tych ludzi, którzy ośmielili się sięgnąć po odpowiedzialność 
za naród i państwo - mając za jedyne uzasadnienie jeden 
jedyny program: swój osobisty zysk z „odzyskanego śmiet
nika". 
W procesie badania historii dwudziestolecia i wrzetinia 
Kaden z „Barcza" jest ważnym świadkiem oskarżenia. 

Projekty dekoracji .J. Szajny 



REPERTUAR TEATRU LUDOWEGO W LATACH 
1955-1960 

wo.JCIECH BOGUSŁAWSKI -
„KRAKOWIACY I GóHALE" 
PREMIERA .3. XII. 19.'i5 R. 

CARLO GOZZI 
„KSIĘŻNICZKA TURANDOT' 
PREMIERA 21. I. 1956 R. 



JULIUSZ SŁOWACKI -
„BALLADYNA" 
PREMIERA 14. IV. 1956 R. 

JOHN STEINBECK -
,,MYSZY I LUDZIE" ADAPTACJA SCENICZNA: 
JERZY KRASOWSKI 
PRAPREMIERA POLS KA 20. V. 1956 R. 

SZEKSPIR -
„MIARKA ZA MIARKĘ" 

PREMIERA 16. IX. 1956 R. 

.J. M. SYNGE -
„BOHATER NASZEGO SWIATA" 
PREMIERA 1. XII. 1956 R . 

.J . CI-I. ANDERSEN -
„KRÓLOWA SNIEGU'' (PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI) 
PREMIERA 28. XII. 1956 R. 



FRANZ WERFEL -
„JACOBOWSKY I PUŁK WNIK·' 
PRAPREMIERA POLSKA 20. I . 1957 R. 

CARLO GOLDONI ---
„SŁUG A DWÓCH P NOW" 
PREMIERA 9. III. 1957 R. 
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Rcgia di KRYSTYNA SKUSZANKA 
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,_.._ IZA."łllCKI • W .... UZllMILO 

ZENON LAl:RENTOWSKI -
.,KOT W BUTACH'' (przedstawienie dla dziec i) 
PREMIERA 4. IV. 1957 R. 

ALEKSANDER FREDRO 
„NOWY DON KISZOT" 
PREMIERA 4. VII. 1957 R . 



.JERZY BROSZKIEWICZ 
,,IMION A WŁADZY" 
PREMIERA 19. X. 1957 R. 

KORNEL MAKUSZYNSKI -
„O DWÓCH TAKICH CO UKRADLI KSIĘŻYC" 
(adaptacja Zespołu Teatru Ludowego, 
przedstawienie dla dzieci) 
PREMIERA 21. XII. 1957 R. 

FERENC MOLNAR -
„LILIOM" 
PREMIERA 31. I. 1958 R. 

TYMOTEUSZ KARPOWICZ 
„POZNO WRACAMY DO DOMU " 
PRAPREMIERA 8. Ilf. 1958 R. 

N. R. NASH -
„ZAKLINACZ DESZCZU" 
PREMIERA 18. IV. 1958 R. 

ALBERT CAMUS -
„ST AN OBLĘŻENIA'' 
PRAPREMIERA POLSKA 6. XI. 1958 R. 

SZEKSPIR 
„BURZA" 

WOJCIECH ZUKROWSKI -
„PORW ANIE W TIUTIURLIST ANIE" 
(adaptacja sceniczna Krystyny Skuszanki 
przedstawienie dla dzieci) 
PRAPREMIERA Hl. XII. 1938 R. 

PREMIERA 20. Il f. 1959 R. 



ALEKSANDER FREDRO -
„GWAŁTU CO SIĘ DZIEJE-' 
PREMIERA 18. IV. 1959 R. 

MARIA DĄBROWSKA -
„GENIUSZ SIEROCY" 
PRAPREMIERA 20. VI. 1959 R. 

JULIUSZ SLOW ACKI -
„SEN SREBRNY SALOMEI" 
PREMIERA 17. X. 1959 R„ 



FRIEDRICH DURRENMATT 
„ROI\'1ULUS WIELKI" 
PREMIERA 28. XI. 1959 R. 

l\IARIN DRŻIC -
„DUNDO MAHO.JE" 
PREMIEH A 25. II. 1960 R. 

ZBIGNIEW NIEi\1 CZYNOWS KI 
„RAKIETA ALFA l " 

(przedstawienie dla dzieci) 
PREl\IIERA 16. III. 1960 H. 

Oresteja 



AJSCHYLOS -
„ORESTEJ A" 
PREMIERA 6. V. 1960 R. 

NISIM ALONI -
„PONAD WSZYSTKO, NA.TOKHUTNIEJSZY JEST KROL" 
PRAPREMIERA POLSKA 8. VII. 1960 R. 

JERZY BROSZKIEWICZ -
„DZIEJOWA ROLA PIGWY" 
PRAPREMIERA 6. X. 1960 H. 

IRENA PRUSICKA -
,.TRZY PARY PANTOFELKÓW'· 
PRAPREMIERA 4. XI. 1960 R. 
(przedstawienie dla dzieci) 

JERZY KRASOWSKI -
„RADOSC Z ODZYSKANEGO SMIETNIKA" 
wg. .J. Kadena Bandrowskiego „Gen eral Barcz" 
PRAPREMIERA 18. XII. 1960 R. 
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ZESPOŁ ARTYSTYCZNY TEATRU LUDOWEGO 
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ZESPOI:. ARTYSTYCZNY TEATRU LUDOWEGO 
SEZON 1960/61 

Reżyserzy: Krystyn a Skuszanka 
.Jerzy Kras0w ski 

Scenografowie: .Józef Szajna 
Marian Garlicki 

AKTOHZY: Mari a Cichocka, B ogusia wa Czuprynówna , Br J

ni s ława Gerson-Dobrowolska, Maria nna Gdowska, Maria 
Gerhard , Ma rta Grey, Janina Grudniewicz, Anna Lutosław
ska Eugeni a R omanow -Borecka, Wanda Swaryczewska, 
Wa~da Uziemblo, Zbigniew Bednarczyk, .Jan Brzeziński, .Jan 
Guntner J ózef H a ra siew icz, Jerzy Horecki (zmarł 15. X . 
1!!60 r.).' Andrzej H rydzewicz, Rajmund Jarosz, Zdzisław 
K!L1cznik, Ry. zard K ot '1 s , J an Krzywdziak, T adeusz Kwin
ta Michał L ekszycki, Edward Łada Cybulski, Ferdynand 
M'atysik , .jan Mączka , St anisław Michalik, Franciszek P ie
czka , Alexander Polek , Witold Pyrkosz, Edward Rączkow

s!d , Tadeusz Szaniccki. 

Inspicjent: Alicj a Wożniak 

Sufler: Zdzisława Wątroba 

Kierownik Literacki: Jerzy Broszkiewicz 

Dyrektor i Kier. Artystyczny: Krys tyna Skuszanka 

V-dyrektor Administracyjny: .Jan Wątroba. 



W LATACH 1955 - 1960 

Reżyserowali: 

.Józef Gruda (Z. Laurentowskiego „Kot w butach''). 
Jerzy Krasowski (C. Gozzicgo „Ks iężniczka Turandot", wg. 
J. Steinbecka „Myszy i ludzie" , F. Werfla „Jacobowsky 
i pułkownik"', A. Fredry „Nowy Don Kiszot". N. n. Nasha 
„Zaklinacz deszczu", A. Camusa „Stan oblężenia", M. Dą
l' rowskiej „Ge n iusz s ierocy ", Fr. Di.irrcnmatta „Rom:.ilus 
Wi elki'', Ajschylosa „Ores tc ja' ', J . Broszkiewicza „Dzie j owa 
rol:i Pigwy", wg. Kad ena „Radość z odzyskanego śmietni
k a "). 

Wanda Laskowska (Fredry „Gwa.ltu co s ię dziej e"). 
Kryslyna Skuszanka (C. Gozzicgo „Księżniczka Turandot", 
.J. Słowackiego „Balladyna", Szekspira „Miarka za miarkę", 
wg. Andersena ,.Królowa śniegu·„ , C. Goldoniego „Słu:5a 
dwóch panów'·, J. Broszki ewicza .,Imiona władzy" , w g. K . 
Makuszyńskiego „O dwóch ta kich co ukradli ks iężyc", 
T. K a rpowiC'za „ Późno wracamy do domu' ', A. Camusa 
„S tan oblężenia", wg. W. Zukrowskiego „P orwanie w Tiu
tiurlis tanic", Szekspira „Bu rza ·', J . Słowackiego „Sen sr ·br
ny Salomei", M. Drżicia „Dundo Maroje", Ajschylosa „Ore
st ja·", N. Aloniego „Ponad wszystko n a jokrutniejszy jest 
król '', I. Prusickie j „Trzy pa ry pa ntofelków"). 
Wanda Wróblewska (W. Bogusławski ego „Krakowiacy 
i górale"). 

Jnzy Zcgalski (.J. S ynge 'a „Bohat r naszego świata" , 
F. Molnara „Liliom"). 

AndrZ<'j Ziębiński (Z. Nkmczynowskicgo „Rakiet , Alfa J "), 

Opracowywali scenografię: 

Władysław Daszewski („Krakowiacy i górale"). 
Marian Garlicki („Królowa śniegu", „Kot w but.1i:'h, 
„O dwóch takich 20 ukradli księżyc", „Późno wracamy do 
demu '', „Porwanie w Tiutiurlistanie", „Gwałtu co się 

dzieje", „Sen srebrny Salomei'', „Rakieta Alfa I", „Po
nad wszys tk o najokrutniejszy jest król", „Trzy pary pan
tofelków"). 
Liliana .Jankowska („Sługa dwóch panów") . 
Tadeusz Kantor („Miarka za miarkę"). 

.Jadwiga Pożakowska („Dundo Maroje"). 
Marian Stańczak („Ball adyna", „Liliom"). 
Józef Szajna („K si ężniczka Turandot", „Myszy i ludzie'', 
„Boha ter naszego świata ' , „,Tacobowsky i pułkownik'', 

„Nowy Don Kiszot", „Imiona władzy", „Zaklinacz desz
czu" , „Stan oblężenia", „Burza", „Geniusz sierocy'', „Ro
mulus W ielki" , „Oreste ja", „Radość z odzyskanego śmiet

nika"). 
Antoni Tośta („Sługa dwóch panów"). 
KryRtyna Zachwatowicz („Dzie jowa rola Pigwy"). 

Komponowali muzykę: 

Józef Bok („Sługa dwóch panów'', „Kot w butach", „Imio
na władzy ", „O dwóch takich c.:o ukradli księżyc " , „Li
liom", „Póżno wracamy do domu", „Porwanie w Tiutiur
listanic", „Burza", „Gwałtu co się dzieje", „Sen srebrny 
S alomei", „Dundo Maroje", „Orestcja", „Ponad wszystko 
najokrutniejszy Jest król", „Dz iejowa rola Pigwy''). 
Jerzy Bresticzker („Myszy i ludzie" , „Miarka za miar
kę", „Jacobowsky i pułkownik") . 
.Jerzy Kaszycki („Radość z odzyskanego śmietnika"). 
Stanisław Skrowaczewski („Księżniczka Turandot", „Bal
ladyna" , „Nowy Don Kiszot", „Stan oblężenia"). 



Występowali na scenie: 

l'/Taria Cichocka, BogL1sława Czuprynówna, Krzesisł:iwa 

Dubielówna, Stanisława Gallówna , Marianna Gdowska , Bro
nisława Gerrnn-Dobrowol ka, Anna Gołębiowska, Marta 
Grey, .Janina Grudnievv·icz, Henryka .Jqdrzejewska, Danuta 
Korolewicz, Danuta Lipińska, Anna Lutosławska, Anna Mi
chałowska, Izabella Olszewska, Eugenia Romanow-Horec
ka, Maria Szaniawska, ·wanda Swaryczewska, Wanda Uziem
bło, Jadwiga Zaklicka, Adela Zgrzybłowska, Alina Zu
brówna. 
Antoni Bartnicki, Zbigniew Bednarczyk, .Jan Brzeziński, 

Franciszek Buratowski, Stefan Drewicz, Jerzy Golióski, 
.Jan Gi.intner, Józef Harasiewicz, Jerzy Horecki, Andrzej 
Hrydzewicz, Rajmund Jarosz, Tadeusz Jurasz, .Jerzy Ka
liszewski, Lech Komarnicki, Zdzisław Klucznik, Ryszard 
Kotas, Jerzy Krasowski, Gustaw Kron, .Jan Krzywdziak, 
Tadeusz Kwinta, Michał Lekszycki, Zdzisław Leśniak, Ta
deusz Luberadzki, Edward Lada-Cybulski, Zdzisław Ma
klakiewicz, Stanisław Marecki, Ferdynand Matysik, Jan 
l\!!ączka, Stanisław Michalik, .Janusz Mirczewski, Maciej 
Nowakowski, Władysław Pawłowicz, Franciszek Pieczka, 
Alexander Polek, .Jerzy Przybylski, Witold Pyrkosz, Woj
ciech Rajewski, Edward Rączkowski, Ferdynand Sarnnw
r.ki, Edward Skarga, BC>guslaw Stodulski, Tad.., usz Szan: ec
ki, Andrzej Ziębiński. 

Dane cyfrowe: 

W roku 1956 ilość przedstawień 202, ogółem widzów 
53.815, przeciętna frekwencja 63°/ o. 

w roku 1957 ilość przedstawień 237, ogółem widzów 
76.323, przeciętna frekwen cja 76°/o. 

w roku 1958 ilość przedstawień 256, ogółem widzów 
90.452, przeciętna frekwencja 84°.'o. 

W roku 1959 ilość przedstawień 263, ogółem widzów 
91.877, przeciętna frekwencja 830/o. 

w roku 1960 - pierwsze półrocze ilość przed stawień 142, 
ogółem widzów 48.962, przeciętna frek-

w encja 80°/ o. 

WYKAZ PRZEDSTA WIEN Z NA.JWYZSZĄ 
PRZECIĘTNĄ FREKWENCJĄ: 

,.Stan obh;żenia0 970/ 11, „Romulus Wiciki'' 88°/n, „Sen srebr
ny Salomei" 830/o, „Zaklinacz deszczu" 83 / o, „Geniusz sie
rocy'' 82".'o, ,„Jacobowsky i pułkownik" 81°/o, „Myszy i lu
dzie" 780/o, „Sługa dwóch panów" 78°/ o, „Turandot· • 75°/o, 

„Imiona władzy " 75°/n. 

W TYIVI: 

„Turandot' · 102 przedstawie!t 31.784 widzów, „Myszy i Lu
dzie" 85 przedstav.;ień 28.046 widzów, „Jacobowsky i Puł
kownik" 84 przedstawień 28.602 widzów, „Sluga <:lwóch pa
nów" 64 przedstawień 21.087 widzów, „Romulus Wielki" 
62 przedst awień 22.937 widzów, „Stan Oblężenia'· 42 przed

stawień 17.047 widzów. 
Teatr Ludowy wziął udział w dwóch międzynarodowych 
Festiwalach Teatralnych: w roku 1957 w Wenecji wysta
wiając „Sługę dwóch panów'' Carlo Goldoniego (był ~o 
pierwszy występ teatru polskie go na ziemi włoskiej w hi
storii polsko-włoskich stosunków kulturalnych), w rnku 
1958 w Theatre des Nations w Paryżu wystawiając „Tu
randot" Carlo Gozziego sztukę Werfla „Jocobowsky 

i Pułkownik". 



Dwukrotnie występował Teatr Lud owy w Warszawie 
z przedstawieniami : „Turandot", „Myszy i Ludzie" , „Mi·a r
ka za miarkę", „Jacobowsky i Pułkownik" . Stały kontakt 
utrzymuje Teatr Ludowy z publicznością śląską . Na sce
ni e Pałacu Młodzieży w K z. towicach grane były przed
stawienia: „Sługa dwóch panów", „Imiona władzy", „.Ja
co bowsky i Pułkownik'', „Turandot", „Zaklinacz d e s7.CZLt", 

„Stan Oblężenia", „Myszy i Ludzie", „Romulus Wielki''. 
„Ponad wszystko najokrutniejszy jesi kr(i!". 

\V repertuarze teatru 

JERZY KRASOWSKI 
(wg. pow. J. Kadena B androwskiego) 
RADOŚĆ Z ODZYSKANEGO 
ŚMIETNIKA 

NISI!VI ALON! 
PONAD vVSZYSTKO 
NAJOKRUT IEJSZY 
JEST KR L 

.JERZY BROSZKIEWICZ_ 
DZIEJ OWA ROLA PIGWY 

.JOHN STEINBECK 
MYS ZY I LUDZIE 

IRENA PRUS ICKA 
TRZY P ARY PANTOFELKÓW 
(przedftaw ie ni e dla dzieci) 

\\' przygo towaniu : 

BERTOLD BRECHT 
P AN PUNTILLA 
I SŁUGA JEGO 1IATTI 

JERZY BROSZKIEWICZ 
BAR WS ZYSTK IC H S v IĘTYCH 
(P RAPREMIERA) 

EUGENIUSZ SZW ARC 
SMOK 
(POLSKA PRAPREMIERA) 
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Wiele narodów może nam pozazdrościć ' Koń kawaleryjski 

i rola kawalerii 
l w przyszłości 

(Warszawa, 25. 1.). Podczas 
obiadu, wydanego na cześć min. von 
Ribbentroppa, min. Beck wygłosił 
następujące przemówienie: 

Ekscelencjo! 
Niech mi wolno będzie przede 

wszystkim dać wyraz zadowoleniu 
mego rządu, że możemy gościć 
wśród nas Waszą Ekscelencję, jako 
ministra spraw zagranicznych są
siadującej z nami Rzeszy Niemiec
kiej, oraz podziękować Pani von 
Ribbentropp, że zechciała mu towa
rzyszyć i dorzucić urok swej obec- 1 
ności do powagi tej urzędowej wi
zyty. 

Wizyta Pańska w Warszawie · 
przypada w wilię piątej rocznicy ' 

lullżet Ml•. lpraw WoJskowych 
na K1misji Sejmowel 

(Warszawa 4. II. - Z przemówie- 1 
nia wicemarszałka Sejmu dr Su- , 
rzyńskiego). I 
.„Wspaniałe wyniki jakie dała prze
widująca dyspozycja Wielkiego J 

Marszałka w sprawie przemysłu , 
wojennego, dana w zaraniu nasze
go państwa, rozkazy realizacyjne 
Naczelnego Wodza Marszałka Smi
głego-Rydza, celowa koncentracja 
środków finansowych oraz głębo
kie zaufanie i ofiarność społecze11-
stwa budzą zdrowy optymizm w na
rodzie„. 
Łączymy dla Naczelnego Wodza 

życzenie, aby zjednoczony naród jak 
najwcześniej także w innych dzie
dzinach życia ;państwowego mógł 
wykazać się podobnymi osiągnię
ciami, jak w dziedzinie obrony na
rodowej. (Huczne oklaski). 

Il oo.zBROJEllE MORALNE 
(Warszawa, sobota 1 kwietnia 

1939). Z inicjatywy kardynała pry
masa episkopat i duchowieństwo 
katolickie wpłaciło na ręce ks. bis
kupa polowego Gawliny 236.065 zł 
na moralne dozbrojenie armii. Ks. 
biskup Gawlina przeznaczył powyż
szą sumę na moralne dozbrojenie 
armii, a zwłaszczia na zakup kaplic 
polowych. 

Mowa min. Becka 
przyjaznej deklaracji pokojowej, 
podpisanej między nami w <lniu 26 
stycznia 1934 roku. Jest to jeden 
z najkrótszych i najprostszych ukła
dów jakie kiedykolwiek zostały za
warte. Niemniej te kilkanaście 
wierszy były wyrazem odwagi, 
przewidywania i woli Kanclerza 
Rzeszy, Adolfa Hitlera i Marszałka 

Józefa Piłsudskiego, woli o histo- (16. II.) _ „.Kawaleria przeks:ttal
rycznym znaczeniu i na historycz- ca się dziś w deeydujący czynnik 
ną miarę.„ walki, który wywalcza swobodę ma-

Faktu, że po pięciu latach rozma- newrom, dezorganizując tyły prze
wiamy dziś z Panem, Panie Mini- ciwnika i niedopuszczając do kon
strze Rzeszy, na tych samych zasa- solidacji frontu; dalej _ uczestni
dach, pozazdrościć nam z pewno- I czy bezpośrednio w wywalczaniu 
ścią może wiele rządów na świe- zwycięstwa nacierając na skrzydła 
cie. i tyły przeciwnika .„wreszcie -

Wojako polskie góruje duchem nad &W)'llll pned
wnlkaml. 

nm 19tt 

Warszawa, niedziela 19 marea 1939 r. (Rocznica imie
nin Piłsudskiego). 

Usłyszycie go jeszcze ... 
... Usłyszycie Go w szumie dwóch mórz Polski przyszłej 
W huku młotów bijących słupy na granicach 
Na wschodzie i zachodzie tysiąc mil od Wisły. 
Objawi się wam Jego Ducha tajemnica. 

Usłyszycie Go jeszcze przez wiele stuleci. 
Gdy będzie jak z:i życia małość pięścią krul!zył ... 
Lecz przedtem Go usłyszeć macie w własnej duszy 
I w cotjziennym pacierzu cichym waszych dzieci. 

* Nauczył nas Mistrz Nasz, iż „dla dwóch spraw żyć war-
to na świecie: dla walki i wojny i dla małych dzieci". 

Agresja na Polskę - to wojna światowa 
Tallin, 15. 4. - Dziennik „Paere-1 cowanym przez Anglię, Polsce nie

lent" w artykule pt. „Mocarstwowa wątpliwie przypada główna rola„. 
rola Polski" omawia ostanie wyda-1· Wątpliwym jest by ktokolwiek 
rzenia europejskie i twierdzi, że odważył się zaatakować Polskę, 
w nowym systemie obronnym, opra- która tak wielką jest potęgą. 

przepowadza ostateczny pogrom 
przeciwnika prowadząc bezlitosny 
pościg_ 

Ponieważ broń pancernu nie po
siada możliwości przeprowadzenia 
samodzielnej akcji bez oparcia 
o inne bronie, kawaleria zachowuje 
w pełni swoje znaczenie jako naj
bardziej niezależny element mane
wru. Tym samym szybkość konia 
pozostała zasadniczą szybkością 
wielkich jednostek. 

Z balu 
reprezentacyjnego 
OFICERSKIEGO 
JACHT KLUBU R. P. 

Dnia 4 bm. w salon:ach Oficer
skiego Jacht Klubu R- P., pod pro
tektoratem honorowego Komando
ra Klubu Marszałka śmigłego-Ry
dza, odbył się doroczny. reprezen
tacyjny bal jachtowy. W pięknie 
udekorowanych zielenią salach ze
brało się paręset osób„. Bal jach
towy zaszczycił swą obecnością min. 
spraw wojskowych gen. dyw. Ta
deusz Kasprzycki, członek rady na
czelnej O. Y. K. 

W stylowo udekorowanych sa
lach bawiono się ochoczo do rana. 

11 Times11 o tezach 
kolonialnych OZN 

Londyn. 5. III. - ,.Times" w ar
tykule wstępnym omawia wysu
nięcie tez kolonialnych przez Obóz 
Zjednoczenia Narodowego, przy 
czym wskazuje, że rząd polski nie
.iednokrotnie usiłował w sposób nie
oficjalny dać do zrozumienia, że 
wystąpi z pewnymi roszczeniami„. 



.Nr. ł. 
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Kraków, ąifldfi«sJ,, 15 rudiaia 1918. Rok I. 

ftGODlll POSWl~COIY IDEI I DOU toł.llERZA POLSKIEGO 
POD IACZILIEll K•Dow11crwm JUUUSU UDllA•BAIDROWSIDEGO 

„ ......... „„„ ............ „ .... „ ...... „„ ............. .,... ... „ ......... ..__.. ... ~~--~---~----

Marsz, Marsz Piłsudski 
J e s z c z e P o l s k a n i e z g i n ę ł a, 
Póki my żyjemy, 
Co nam obca przemc wzięła 
Mocą dziś bierzemy! 

Marsz, marsz Piłsudski, 
Prowadź na bój krwawy, 
Pod Twoim przewodem, 
T r y u m f n a s ze j sp ra w y , 

T y ś n a s z b u d z i ł d o o r ę ż a, 
Tyś zbudził rycerzy, 
Przekonałeś, że zwycięża, 

Tylko ten, co wierzy 

Marsz, Marsz Piłsudski itd ... 

Stosunek wojska 
do zagadnień 

SPOŁECZIO-IARODOWYCH 
Stosunek wojska do zagadnień politycznych, unormowany był w pań

stwach militarnych w spasób niezmiernie prosty: zagadnienie te dla 

wojska po prostu nie istniały. Zołnierz był narzędziem w ręku do

wódcy ... 

Legiony ,polskie, stopione, niby spiż, z różnych metali, zmuszone 

były również do politycznej obrony swych dążeń... i ciężar ten wło

żony na szczupłą garść żołnierza przez Józefa Piłsudskiego niósł ten 

żołnierz mężnie i z rozwagą w ciągu niemal 5 lat i doniósł godnie 

aż do chwili dzisiejszej. Wiadomo ile trudu to wymagało. Wiadomo 
Powyżej podajemy jeden z tekstów „Jeszcze Polska nie z.ginęła" też, jak chętnie wojsko polskie oddałoby swoją odpowiedzialność po

u rod z o ny w obozie ostatnich Le I i o n 6 w, a poczęty z na-
tchnienia wiary żołnierskiej w d u c h o w e w od z os t w o J 6 z ef a 
P i łs u d s k i e g o. 

lltyczm,, gdyby było miało wówczas komu ją oddać . 

Dzisiaj sprawa ta uległa pomyślnej zmianie ... 

Ordynacja wyborcza nie wyklucza zresztą iołnierza zupełnie od 
W obozie Legionów powstałych z inspiracji Piłludakle10, je10 du-

chem :przejętych i jego wolą ki~owanych, powstaje nowy tekst „Je- udzi:ału w życiu politycznym krajowem„. Stąd też wojskowi mają 
szcze Polska nie zginęła", który niezawodną wiarę, że „co nam obca tzw. bierne prawo wyborcze, tzn. mogą być wybierani na posłów ... 
przemoc wzięła mocą odbierzemy", oPiera na wier:ze gorących serc Prawa czynnego wyborczego, tzn. prawa głosowania na posłów, żoł

iołnierskich, w bezwzględnym posłuchu idących za Komendantem. nierz w myśl ordynacyi wyborczej nie posiada. Przepis ten ma n:a 

Tekstu tego nie ułożył, jak mylnie podano w zbiorku „Pieśni o Jó- celu uniknięcie zamętu politycznego w samem wojsku, który sprze
zefie Piłsudskim", kapral I pułku, Aleksy Sygryc (Sam), poległy w boju ciwia się porządkowi i dyscyplinie, tak niezbędnie dziś potrzebnej. 
pod Czarkową dnia 23 wmeśnla 1914. Powstał on pó:źnlej, na wiosnę 
w r. 1915 w Sławkowie, w pewnym gronie żołnierskim, bliskim du-
chowo atmosferze I brygiady Legionów. - Tekst ten podały po raz 
pierwszy „Wiadomości polskie", wychodzące wtedy w Sławkowie. 

Dzisiaj gdy pełni się wiara młodej drużyny strzelec- Kilka 
k Ie j, gdy jej Wódz ukochany staje na narodu czele, godzi się przy-

uwag 
pomnieć ten bezpretensjonalny, ostatni werset Pieśni Legionów, w któ-
rej na zawsze Z y cie n ar od u z a k 1 ę te i orlich duchów Moc 
piorunowa ... 

żołnierz polski od pierwszej chwili swego wystąpienia wierzył, że 
tą piersią, z której spotężniały duch „Jeszcze Polska nie zginęła" 

wypadł piorunem natchnienia, jest właśnie szlachetna, a „na miarę 

Fidyasza" ukuta pierś Józefa Piłsudskiego. 

Cieszy się dziś żołnierz polski, że na·ród cały podchwytuje rytm 
jego wi:ary, zaklętej w apelu: 

Marsz, marsz Piłsudski, 

Prowa·dź na bój krwawy, 
Pod Twoim przewodem, 
Tryumf naszej sprawy. 

NA CZASIE 
. .. Reasumując nasze „myśli na czasie" powiemy zwracając się do 

oficerów. wytrwajcie dzielnie w tych trudnych chwilach na swych 

stanowiskach nie pomstujcie na chwilowy zamęt, nie załamujcie rąk, 

przejmijcie się zaszczytną i wyśnioną rolą rycerzy polskich bez 

skazy, obywateli z czułem sercem i nieskazitelnem sumieniem ... 

Wy zaś bracia-żołnierze, bądźcie pewni, że najwyższa zwierzchność 

wasza, Komendant Piłsudski, postawi na czele was takich ludzi, któ

rych rozumowi, sercu I charakterom będzie mógł zaufać, wierząc ... 

że w szeregach wojska dokonają cudu zbratania Narodu i popro

wadzą go ku jasnej, zwycięskiej, radosnej przyszłości· 
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