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Pierwsze przedstawienie W ES EL A Stanisława Wyspiańskiego we 
Wrocławiu odbyło się na scenie Teatru Polskiego 2 maja 1956 roku 
i związane było z uroczystościami obchodu 10-lecia działalności Pań
stwowych Teatrów Dramatycznych. 
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JADWIGA G!BCZYŃ ' KA (Mary sin). ANTONI ODROWĄŻ (Ojciec), TADEUSZ 
SKORULSK! (Jasiek). IGOR PlłZEGRODZKI (Pflela). ZBIGNIEW WOJCIK 
(Nos), EWA SZUMANSKA (Maryna), .JADWIGA HANSKA (Radczyni), MIE
CZYSŁAW ŁOZA (Czepiec). IRENA NETTO (Klimina). HENRYK HUNKO 
(Staszek), JOZEF PIERACK! (Żyd). KAZIMIERZ HERBA (M~zykant), SABIN!\ 
WIŚNIEWSKA (Gospody ni). JANINA ZAKRZEWSKA (Panna M !oda). WŁA

DY S L!\W DEWOY NO (Wojtek), MIECZYSŁAW NAWROCKI (Dziad) , JULIUSZ 
GH 1\ BOWSKI (Kasper), STANISŁAW !GAR (Dzien nikarz). ALEKSANDE!ł 
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(H e l man), .r A SZULC (Ryc e r z C za rn y), CYTIYL PRZYBYŁ (Upiór). MARIA 

B O GU S t.A WSKI (W e rnyhora) 

Premiera, gorąco przyjęta przez publiczność· wrodawską. <.idbiła się 

szerokim echem w krytyce teatralnej. 

Przedstawień 50. Widzów 45075. 

W jesieni 1970 roku obchodzimy jubileusz 25-lecia 
Teatru Polskiego we Wrocławiu. Premiera „Wesela" 
Stanisława Wyspiańskiego wzbogaci obchody jubi
leuszowe i będzie jeszcze jednym akcentem trwałych 
związków Teatru Polskiego z narodową tradycją. 
Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli nade

słać wspomnienia z pierwszych lat sceny wroc
ławskiej. Trud entuzjazm ludzi organizujących 

tu życie teatralne są godne najwyższego szacunku : 
oni stworzyli polski teatr we Wrocławiu. 

Wspomnienia zamieszczone w programie nie za
wierają historii 25 lat Teatru. Są to przede wszy
stkim osobiste wrażenia 1 udzi, którzy część swojego 
życia poświęcili odbudowaniu tradycji kultury pol
skiej na Odzyskanych Ziemiach. 

Roman Niewiarowicz 
nr obozowy - 18860 

KARTKI 
Z MOJEGO 
KALENDARZYKA 
TEATRALNO-
WROCŁAWSKIEGO 

ROK 1945 
Styczeń 1945 . - Apel przed blokami obozu koncentracyjnego 

w Gross-Rosen. Zmrok. Na dalekim horyzoncie, od strony Wroc
ławia, jakieś luny i błyski. Wyraźnie dobiegają do nasz; cl1 nsz:i 
pulsujące w natężeniu odgłosy salw arlyleryjsl<ich. Komenda blo
kowego „Achtung! Augen rehte!" Jak przez watę słyszymy zda
wany raport Blockfuhrerowi . Wszystkie oczy i uszy skierowane 
tam ... tylko tam ... w tamtą stronę. To Wroclaw się pali. Nie! To 
„Festung Breslau" dogorywa. Dla nas, tysięcy więźniów Polaków, 
tam dobijają esesmańską-hitlerowską Bestię. Tam niszczeją nasi 
kaci. Stamtąd idzie Wolność! Czy zdąży? - Czy szybsze będą kule 
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esesmańskTe i krematorium obozowe? Niema nasza modlitwa. Naj
gorętsza w życiu. Niech zczeźnie prędzej to przeklęte m iasto! 
Niech zwęgli się ta ostatnia z a pora dla naszych majaków o oca
leniu ... Niech z dążą!!! 

Luty 1945. - „Coraz bliżej „. coraz bliżej ... tętni .„ dudni ... 
słychać! - Wytężać słuch! Wytężać słuch! .„od go ścińca„. od 
Krakowa. .. Plączą się jakieś porwane echa, kiedyś słyszanych 

i wymawianych słów świętych . - Wiara bierze górę nad zwątpie
niem. Niestety - to jeszcze nie Wesele. - Nagła ewakuacja obo
zu w gorączkowym, panicznym µośpiecbu obsad esesmańskich. Kie
runek - Sudety. - Leitmeritz (Litomierzyce) - jeszcze nie za
grożony podobóz koncentracyjny Flossenburga. Zima - śnieg -
Juty - w otwartych węglarkach, po stu i więcej na jednej lo
rze. - Rumiei1.ce łun \Vrocla\via coraz dalej - \vreszcie gasną zu
pełnie. - Po trzech dniach i nocach jazdy na stojąco - ostatnia 
stacja - Litomierzyce. - W węglarkach z napisami „Polnische 
Banditen" pozostają tylko umarli, dobici i dostrzelani. - Nowy 
obóz. - Stary głód - tyfus - praca w podminowanych st tolnia cl1, 
zdychanie w blokach i transporty do .. . nikąd. - Ta le mija ma
rzec, kwiecień i zaczyna się Maj. Armie Koniewa i Pattoma co
raz bliżej„. 

Maj 1945. Obóz pęka. Już nie ma możności ewakuacji. 
Wieżyczki esesmańskie puste. - Znikli. - Wszystkimi drogami 
kwitnącej Czechosłowacji ciągną ocalałe cienie byłych więźniów 

do swoich gniazd. - Praba! Na zdar!! - Odpoczynek - ratunek 
dl~ choryc!.l - opieka - szpitale - lekars twa cirog ocenne - rent· 
geny - diagnozy - skierowania na Iec>oenie i. „ J OZENIE!!! Ktu 
i ile tylko zapragnie! - Moją ściślejszą i;1·upę bie rze w specJalną 

opiekę Narodne Divadlo, z dobrze znany1n z występów w przed
wojennej Polsce, kol. Józefem Munclingerem na czele. Karmią, 

odziewają, leczą . - Bracia! - Glejty i wszechwladne w Czechach 
pisma Narodnego Divc;dł a na drogę do Polski. -

Czerwiec 1945. - Granica Polski. - l'rol'esor Mieczyslaw Micha
łowicz wydobywa, na ten cel skrzętnie przechowywaną, otrzymaną 
w Pradze, flaszkę starego Burgunda. Za ucalenie i powrót! - Kra
ków - Swoi - przyjaciele. - Warszawa spalona - (tak, jak 
i Wrocław) - Baza więc w Krakowie. - Sinawy rodzinne. - For
sowne leczenie poobozowych dziur w plucach. - Powoli sily 
i zdrowie wracają. - Znowu teatr. - Tak -,wany Teatr TURu przy 
ul. Jana. Współpracuje z tym teatrem seraeczny mój przyjaciel 
i kolega obozowy - Wojciech Dzieduszycki. - Wybieram zr.aną 

sztukę Sheriffa „Iires Wędrówki". - Chyba też jaki ś jeszcze nie
wyżyty kompleks walki z Niemcami. Tym r a zem na scenie. Treść 
sztuki wywołuje ogromne powodzenie. - :>potkanie z Teofilem 
Trzcińskim, który obejmuje, jako pierwszy g ospodarz, Te atr Polski 
we wroc1aw1u. Stary przyjaciel i mój pierwszy dyrektor teatralny. 
Propozycja współpracy i reżyserii w polskim Wrocławiu. Ociy
wiście natychmiastowa zgoda z mojej strony. To Trzcińsl<i prze
cież, jako dyrektor Teatru im. J. Słowackiego w Kra kowie w roku 
1921-szym wiózł nas z pierwszymi polskimL prze!lstawieniami na 
sceny Bielska i Cieszyna („Zemsta " Fredry). - W ierny swoj€j 
tradycj.i grom.adzi teraz zespół dla Polski ego 'l'ealru we Wrocła

wiu. - Sprawa niełatwa . We wszystkich miastach Polsl<i teatry 
JUŻ grają. Zapotrzebowanie na aktorów olbrzymie. \Vielu zwleka 
i czeka na rozwój spraw teatralnych w \.Varszawie . \Vielu nie 
może zdecydować się na wyjazd do ruin obcego i d alekiego wów
czas - Wrocławia. Ryzykowna impreza. Uda je się jednak Trzcii'1-
skiemu zaangażować kilkunastoosobową grupę a ktorów i wyjeżdża 

z nimi na Odzyskane Kresy Zachodnie Polski. - Polski Wrocław, 
zgodnie z postanowieniem władz, zaczyna na zgliszczach l;udo\vać 

nowe życie miasta, ale żąda też widomego zn aku polskości, jakim 
ma być Polski Teatr. -
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Grudzień 1945. Wrocław. - Wypalone ulice - tu i ówdzie do
piero odgarnięte gruzy. Dziwnym i szczęśliwym trafem poŚTód 
nielicznych nadających się do użytku budynków, ocala; gmach 
teatru (dzisiejsza Opera). - Normalne życie zaczyna dopiero kieł

kować. Braki zdawałoby się na razie nie do pokonania. .Brak 
mieszkań, pieniędzy, żywności, dostaw, komunikacji - słowem 
prawie wszystkiego. Niedobitki i resztki dawnych mieszkańców 
na wyjezdnym oraz coraz liczniej napływający element polski 
z wszelkich kra1iców Polski . Z dnia na dzień coraz więcej łudzi 
wyszukujących sobie, na oko zdatnych do zamieszkania, na \Vpół 
ruin, a kołatających o pomoc władz i miasta na każdym kroku . -
Jakieś sklepiki, jakieś małe k awia renki powstają i rozrastają się 
niemal w oczach. Handlują wszyscy i wszystkim. Kwitnie handel 
zamienny na każdą skałę i z konieczności na przedziwne sposoby. 
Typowe pionierskie zaczątki życia miasta. Po zapadnięciu 

jednak zmroku nie widzi się przechodniów. Miasto zam yka się 
w swoich nowo zdobytych siedzibach. A po nocach, łącznie z naj
bliższym otoczeniem „śródmieścia" rozlegają się serie strzaló\\ 
pośród rumowisk. To żerujące niedobitki dawnych bancl, dezer
terów i szumowin grasujących w poszukiwaniu latwego łupu. 
I to też jedna z poważnych trosk nowych wladz i organów bez
pieczeństwa. - Ale nic to . - Najważniejsze, że jest teatr. Trzeba 
zaczynać! - Zapał i niezmordowana pasja TrzciilsJ<iego zaraża nas 
wszystkich . Zdobyw a dla naszej grupki co tylko jest możliwe 
w takich warunkach. Tylko zacząć! Jak najprędzej; Teatr 
musi grać . - Punkt honoru miasta, Trzcińskiego i naszej garstki 
teatralnej. W zespole jest Jadwiga Zaklicka, żona dyr. Trzcii1-
skiego. Przed wojną grała znakomicie w mojej dwuosobowej ko
medii „I co z takim robić". - Jedna dekoracja. w trzy prół.Jy 
przypominamy sobie nasze dawne role, teks ty dialogów i... gramy! 
Ze sceny płyną pierwszy raz polskie slowa, a nawet polslłiego 

a utora! - Reszta gorączkowo przygotowuje na uroczyste otwarcie 
teatru, na tę Prymicję i święto Pol skiej Sceny Wrocławia „Sluby 
Panieńskie" Fredry. Jego to zaprosił Trzciński jako Honorowego 
Osadnika Teatru Polskiego do Wrocławia. I chyba najsłuszniej . 

Fredry muzyka wiersza, jakże rdzennie polska barwa i wdzięk 

słowa poetyckiego, to jakby szczerym złotem przetykany pas 
słucki. Pogoda, słońce i przedni humor w każdej strofie. Trzciń
ski prowadzi próby smakując ten wiersz, jal< stary miód kaszte
lański. Ale pojawia się od razu i cień w naszych zamysłach. 
Na rolę Gucia aktor skrewił i nie przyjechał. Pod naciskiem 
sytuacji nie sposób wykręcić się od tego niespodziewanego zada
nia. Skoro nie ma wyjścia, to zgoda. Będę grai Gucia. Może mi 
Fredro wybaczy! - Gucio w „Siubach"! Ba! To nie takie proste. 
Ja, przed kilku jeszcze miesiącami „muzułman" obozowy, mani 
żyrować weksel słów fredrowskich: „A nasz pan Gustaw, laleczka 
warszawska". - Ten symbol uśmiechu, uroku i lekkości. Jak 
żywe brzmią mi jeszcze w uszach te słowa clzwonne pieściwe 
wypowiedziane z nigdy już niepowtarzalnym wdzię~iem prze;. 
arcy-Gucia, Jerzego Leszczyńskiego. \.vidzę go . Czarna rozpacz. 
Nic nie wymyślę. Niech będzie. Stawka zbyt wysoka. Termin 
otwarcia ogłoszony i rozreklamowany . Miasto czeka na swój teatr 
i na Fredrę, a w zespole nikłutkim, jak na z łość, żadnej innej 
możli\vości. To, co widzę w lustrze, zupełnie mnie nie pociesza. 
Ale mus. Teatr od strony kulis miewa swoje często bardzo trudne 
przeżycia i przełamywania. Mo:ż.e się los jeszcze zlituje i przyjdzie 
jakiś lepszy k:ln::lydat do tej roli. Trzcińsl<i rozsyla listy po całej 
Po!sc~, po wszystkich teatrach. Szkoda nawet marzyć. Wszyscy 
zaJęcl. Trzeba grać Gucia! - Z ac iskam zęby i chodzę n 3 próby. 
Staram się nie patrzeć w lustro ani w hotelu, ani u fryzjera. 
Poci_eszam się i staram upić tylko brzmieniem wiersza Fredry. 
To Jedno mi zostaje. - Ale licho przyczajone jeszcze raz odzywa 
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się nieproszone. Jakby prawem serii wiedzione. - Do premiery 
już tylko dwa dni. Wszystko gotowe. I zaczyna się ta nowa bie
da. Rano, nagle, bardzo Silny ból w boku. Oddechu swobodnie 
złapać nie mogę. Gdzieś, pod żebrami, każde stówo wywołuje 

piekielne klucie. Ja to chyba znam, ale boję się nawet o tym 
pomyśleć w tej sytuacji. Alarm - telefony - jeden lekarz -
drugi i zgodne orzeczenie „wtórne zapalenie opłucnej z wysiękiem, 
na starym poobozowym tle". O graniu, zdaniem lekarzy, mowy 
nie ma. Cały zapis rozmaitych leków i ani ruszyć się z łóżka. 

No to koniec zabawy. Rano 38 stopni gorączki, a z biegiem dnia 
kresek przybywa i to bardzo pokaźnie. Pokój dziwnie się kręci 

ze mną i łóżkiem. Panika w teatrze. Wszystko leży na obie ło

patki. Trzcińscy oboje nie odchodzą ode mnie, pielęgnują· dzień 

i noc, ratują, jak tylko potrafią. Nie ma rady. Trzciński pisze 
oficjalne pismo do władz, zawiadamiające o nagłym \\lypadlw 
i o odwołaniu uroczystego otwarcia. Wiem doskonale, co to dla 
teatru i dla niego znaczy. Wiem „jak mu jest" w takiej sytu
acji. - A przecież u licha - już raz w obozie wychodziłem do 
pracy z wysiękiem w boku i silną gorączką. Tak było „zdrowiej" 
dla więźnia. Koledzy pomagali, lelrnne nasi prawie bezradni, b o 
bez jakichkolwiek leków, płyn z opłucnej jakoś spuścili i najgors e 
minęło i przyschło. Wyżyłem. A może się tak uda jeszcze r a:<? 
Spróbujemy. Związać mnie nie mogą. Lekarz patrzył jak na 
"'.ariata, ale umywając Tęce od wszelkiej odpowiedzialności, dal 
się zaczarować i urzec nieznanej mu „gorączce teatralnej". -
Trzciński zaklinał, prosit, tłumaczył, ale też na upór nie mógt 
poradzić. Miał tylko jedno zadanie zdobywać i dostarczać 

stare dobre wino - a znal się na tym, jak mało kto. - Ostatnie 
dwie próby - naszpikowany przeróżnymi zastrzykami przez le
karza „przybocznego", które mi aplikował w noc i w dzień, 

owinięty w pledy, prowadzony pod ręce ~ maszerowałem z hotefo 
do teatru i ... „ Sluby Panieńskie" poszły zgodnie z planem 6-go 
stycznia 1946 roku. Przed samym zaczęciem otrzymalem j~szc _ e 
jeden zastrzyk przeciwbólowy i wzmacniaj.ący OTaz kieliszek duży 
starego tokaju. Trzeba było tylko z3 wsze na scenie stać opierając 

się o jakieś krzesło, tak na wszelki wypadek i uważać, żeby nie 
pomylić Anieli z Klarą, lub Albina z Radostem. I jakoś poszło. 

Koledzy - partnerzy ustawili się ślicznie dokoła mnie i pomagali, 
jak tam mogli i jak się dało. - „Dzięki stryjaszl<u za twoje 
przestrogi". - Kurtyna. Uf!f! O dzięki! W pledy i z powrote'm 
do łóżka. - Ile tych spektakli było, już dziś nie pamiętam, ale 
odbyły się. Teatr we Wrocławiu był otwarty i ze sceny przemawiał 
stary Fredro. - Teatr się dalej rozkręcał. Poszły następne sztu
ki - i to już chyba koniec mojej przygody wrocławskiej. Potem 
przyszły długie miesiące leżenia, kuracji. z Wrocławia do Za
kopanego, do lekarzy-przyjaciół obozowych, którzy swoimi sza
mańskimi sztukami wyciągnęli mnie z paskudnej opresji. No 
i antybiotyki nadeszły w porę od przyjaciół w Polsce i ze świata. 
Nie sprzeciwiałem się ich woli i żyję nadał. A w dniu premiery 
wrocławskiej, przypomniałem sobie, jak równo rok temu patrzy
łem, podczas apelu w Gross-Rosen, na płonący, daleki Wrocław -
nie, przepraszam, to był wtedy - Bresłau! - I na zakończenie 

z radością donoszę, że Wielki Osadnik i Pionier Teatru Polskiego 
we Wrocławiu, Aleksander Fredro, jest tam zameldowany na 
pobyt stały. Adres: Rynek, Wrocław. 

Warszawa, 14. IX. 70 r. 
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Henryk Szletyński 

1949-1950 

Po mojej niefortunnej przygodzie dyrektorskiej na początku 

roku 1945 postanowiłem nie podejmować kierowanych do mnie pro
pozycji objęcia stanowiska kierownika teatru i w ciągu cz:erecll 
lat udało mi się odmawiać. Uznałem wreszcie, że zrezygnowano 
z mojej osoby w tym względzie . 

17-ego stycznia 1949 roku otwarto w Warszawie Teatr Kameral
ny przy ulicy Foksal, wystawiając w mojej reżyserii „ Wyspę po
koju" Pietrowa. Dyrektor Arnold Szyfman zaproponował mnie 
i mojej żonie stałe angagement u niego. Bardzo nam to odpo
wiadało. Tymczasem, grając codziennie w „Wysp:e pokoju", 
mieszkałem w gościnnym pomieszczeniu Teatru Polskiego, oddając 
się lekturze, rozmyślaniu i rozmowom. 

Któregoś dnia, o godzinie ósmej i pól z rana, telefon. Minister 
Kultury i Sztuki, Włodzimierz Sokorski, prosi o najrychlejsze 
przybycie. Kiedy pTzysłał po mnie swój samochód Chevrolet de 
Luxe na odbycie półkilometrowej drogi, pomyślałem nie bez nie
pokoju: widać ma dla mnie propozycję. 

Nie myliłem się. We Wrocławiu od ośmiu dni nie ma dyrektora 
scen dramatycznych i opery (wraz z filharmonią). A sprawuje on 
jeszcze zwierzchnictwo nad teatrami w Jeleniej Górze, Swidnlcy 
i Legnicy. Klops. 

- No, chyba tym razem pan nie odmówi - powiedział Minister 
z cechującym go czarownym uśmiechem. 

Istotnie, odmowa byłaby świństwem. Zaproponowalem, źe obej
mę kierownictwo tymczasowe, a więc do końca sezonu, do 31-ego 
sierpnia 1950-ego roku. 

- Zgoda - nie przestając się uśmiechać - odparł Minister 
- niech się pan przypatrzy i potem zdecyduje o pTzyszlości. 

14-ego lutego przybyłem do Wrocławia z nominacją: „Pełno

mocnik Ministerstwa Kultury i Sztuki do Spraw Państwowych 

Teatrów Dolnośląskich". Sumiennie zeznać mogę, że w ciągu 

następnych dziesięciu dni w sumie spałem nie wiele więcej aniżeli 

czterdzieści godzin, a i potem jeszcze było nie lepiej. 
Dwie sprawy zatruwały możliwość jakiej takiej pracy. pierwsza: 

walące się stropy w budynku Teatru Wielkiego, przede wszystkim 
nad widownią, gdzie trzeba było podstemplowywać, a niektóre 
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zakresy parteru wyłączyć ze sprzedaży . w gabinecie dyrektora 
teatru odgrodzono zakazaną do poruszania się przestrzeli . Wezwa
ni inżynierowie kiwali głowami i... pisali meldunki do władz, 

nawet do prokuratora. 
Druga sprawa to całkowite rozprzężeni e w Operze . Sytuacja 

l<apelmistrzów przedstawiała się źle, a j eszcze gorzej reżyserii. 

Moi przyjaciele, do których się zwróciłem, Zdzisław Górzynski 
i Mieczysław Mierzejewski, nie mieli czasu. Udało mi się wreszcie 
ściągnąć na kilka występów Zygmun ta Latoszewskiego, przede 
wszystkim w celu podniesienia poziomu orkiestry, oraz nie
śmiertelnego Boleslawa Fotygo-Folańskiego do reżyserowania. 

w chórze panoszyło się niewiarygodne pijanstwo. Eksploatacja 
solistów - rabunkowa. \\'ielłde powodzenie miała „Carmen", więc 
wcią·i: ją dawano. Ale był tylko jeden wykonawca partii Don 
Jose'go, Bolesław Saniewski. Głos to był na dużą karierę i żal bylo 
patrzeć ,ja k niszczeje. Parę razy Saniewski zjawił się u mnie 
z rana i oparłszy się o biurko mówił ze łzan1i '" oczach : 

- Dyrektorze, nie mogę wieczorem śpiewać„. 
- Nie pana to wina, proszę iść wy począć i nie robić sobie 

wyrzutów - uspokajałem go i szybko połączywszy się z Górzyn
skim, dyrektorem Opery Poznanskiej, mówilem w telefon: 

- Zdzi sławie, przyszlij mi na \vieczór tenora, gramy „Cnrmen". 
Przybywał kolega ł.u czynski lub inny tenorzysta spektakl 

się odbywał. 

w balecie, mimo wysiłków obojga Patlrnwskich, pracowano 
z trudem. Kiedy z racji skaleczenia nogi przez Henryka Toma
szewskiego wezwano starego lekarza, ten po udzieleniu pomocy 
zatelefonował do mnie i silnie lwowskim akcentem nawymyśl3l 

mi z racji niedożywienia Tancerek i Tancerzy. Istotnie: w corp 
de ballet kobiety pobierały po dziesięć tysięcy złotych miesię cznie, 

mężczyźni po jedenaście (przybywającemu z Poznania tenorzyście 

płaciło się za jeden występ osiemnaści e tysięcy). Takie „usta
wienie" i mnóstwo innych anomalii zastałem, a organa partyjne 
i administracyjne nie mogły znać tych spraw, bo w onym czasie 
pochłonięte były zagadnieniami i trudnościami pierwszego rzędu . 

W dramacie sytuacja była lepsza . Wyjeżdżałem też sporadycznie 
do trzech pozostałych miast podlegających i z prawdziwym 
szacunkiem wspominam ówczesny teatr w Swidnicy, sensownie 
i artystycznie prowadzony przez Wiktora Bieganskiego. NatomiasL 
z wiell<ą przykrością ze względu na osobę Ireny Solskiej, nota
bene z ogromnym oddaniem działającej na rzecz podjętego kierow
nictwa, musialem złożyć: wniosek o zlikwidowanie placówki leg
nickiej, bo sytuacja wewnątrz teatru była nie z tej ziemi, lada 
dzień mógł wybuchnąć bo.lesny skandal, a roz_wiązania zaradczego 
nie było . 

Nie spostrzegłem, że w wirze i kłębowisku kłopotów rodzila 
5ię we mnie niespokojna myśl pozostania tutaj i podjęcia akcJi 
na dłuższą metę. Wreszcie, na nagabywania Ministerstwa, wyra
ziłem zgodę, mimo protestów Szyfmana, który energicznie prze
konywał Zofię Tymowską i mnie, że miejsce nasze jest w Te
atrze Polskim \V Warszawie. 

Po dwutygodniowych rozważaniach Ministerstwo przyjęło moje 
kategorycznie zredagowane warunki: 

I. zamyka się instytucję „Panstwowe Teatry Dolnośląskie", 

tworzy się „Państwow·e Teatry Dramatyczne 've Wrocławiu'', 

całkowicie usamodzielniając teatry Jeleniogórski i Swidnicki z ich 
objazdami; o oddzieleniu Opery zdecydowano na wniosek dyrektora 
Jerzego Gardy. 

2. We Wrocławiu likwiduje się Teatr Popularny, pozostanie 
Wielki z osiemnastoma dniami w miesi ącu (dwanaście przeznacza 
się dla Opery) oraz spektakle w Teatrze Kameralnym. 
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3. Sub\-vencję zwiększa się wydajnie, umożliwiając wznoszenie 
poziomu teatru oraz pensji pracowników. 

4. Przyznaj e się odpowiedni ą k\votę na u?.yskanie nlieszk ań , 
,,·yremontowanie i umeblowanie; dotychczasowe 'varunki miesz
kaniowe dla artysów były po prostu straszliwe, ponadto potrzebne 
były pomieszczeni a dl a nowo przybywających. 

o moim zapa leniu się do pracy we Wrocławiu, oprócz glównej 
przyczyny I<szta ł to\vanej przez zadania i aurę tworzenia podwa lin 
życia w tak wa:lnym dla sprawy polskiej mieście, zdecydow ało 
jeszcze zgłoszenie, które otrzymałem od moich byłych uczniów 
w Panstwowej Wyższej Szkole T eatralnej z siedzibą w Łodzi, gdzie 
rok temu bylem dziekanem \V y.izialu Aktorskie!>o · Zaangażow ałem 
więc dziewiętnaścioro absolwentek i absol\ventów, ponadto 'te 

Szkoiy Krakowskiej dwie osoby, z Warszawskiej Andrzeja Pol
kowskiego; spośród tych, l< tórzy zdawali eksternistyczne egza miny 
w okresie gdy pełniłem obowiązki Przewortniczącego Komisj i 
Pal'!stwowej, Zbii;niewa Niewczasa i Igora Przegr odzkiego; z mło
dych artystów Halinę Mikołajską, Ignacego Machowskiego. Po
nieważ w Szl<ole Teatralnej wykładałem również na Wydzial acll 
Reżyserskim i Dra maturgicznym, więc na podstawie znajomości 

icl1 absolwentów zaangażowalem Irenę Boltuć i Zbigniewa Kra '' -
czykowskiego oraz Czesława Staszewskiego. W Krakowie zgłos i ! 

się do mnie miotły muzyk o dobrej opinii, Jerzy Procner, po
zyskałem go ,jako kierownika muzycznego. Tamże na moje za py
tanie o najzdolniejszych absolwentów Wydziału Scenografii Aka
demii Sztuk Pięknych dziekan Karol Frycz wymienił nazwiska 
Bołeslawa Kamykowskiego i M arci na Wenzla; zaproponowałem 

im współpracę, co zaakceptowali. 
Wymieniam te fakty, aby zaznaczyć, że według mego nieza 

chwianego przel<onania sytuacja polityczna i spoleczno-artystyczna 
Wrocławia wymagała zasilenia terenu młodzieżą artystyczną. Wy
cisnęło to piętno nie tylko na pracy w teatrze, ale i na bardzo 
obfitym rucbu koncertów żywego słowa zarówno we Wrocławiu 
jak i w jego okolicy, a dodać trzeba, że wykonanie wszystl<ich 
recytacji przechodziło przez kontrolę prof. Marii Wiercińskiej . 

Jerzy Procner dal pięć: koncer tów w skromnym składzie instru
mentów. Zbi~niew Krawczykowski redagował powołaną przez mnk 
do życia „Scenę Wrocławską", w której zeszytach można znaleźć 

materiały o tym sezonie. 
Osobno, jako fakt bardzo poważny, trzeba odnotować, że 

Edmund Wiercinski wraz z małżonką przyjęli moje zaproszenie 
do współpracy i przybyli do Wrocławia. 

Rozpoczęta we wrześniu 1949-ego rolrn praca płynęłaby lepiej 
i wyniki artystyczne bylyby lepsze, gdyby nie poważne trudności 
współżycia z Operą jako instytucją samodzielną w tym samym 
budynku, z jednym personelem technicznym. Ponadto wlożono 

na mnie obowiązel< czynnego udziału w odbudowie gmachu przy 
ulicy Zapolskiej i uzbrojeniu go do produkc.i i teatralnej już 

w następnym sezonie, kiedy mia! tam zagościć przeniesiony ze 
starego budynku dramat. Oprócz długich konferencji w Komi
tecie Budowy i komisjach, wyjazdów poza \Vro cław, bylem często 
wzywany w trybie nagłym, gdy szybko musiała zapaść jakaś tech
niczna lub finansow a decyzja. 

Toteż starając się ułatwiać prac<; wszystkim moim kolegom 
w Teatrze, rozumialem, że przygotowujemy grunt pod nowy roz
dział, który winien rozpocząć s ię 1-go września 1950 roku. 

Teatr Kameralny otworzyliśmy „Niemcami" Kruczkowskiego. 
Bylem pierwszym dyrektorem, który porlpisal z autorem umowę 
na wystawienie t ej sztul<i. Ustaliliśmy, że będzie to prapremiera; 
ponad wątpliwość byłoby to słuszne z racji politycznych. Aliści 

dyrektor departamentu w Ministerstwie Kultury i Sztuki zabronił 

nam, decydując premierę w Krakowie; we Wrocławiu odbyła się 
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w dwa dni później. - W grudniu na ogólnopolskim Festiwalu 
Sztuk Rosyjskich i Radzieckich otrzymaliśmy pierwszą n a grod~ 

zespołową (milion ówczesnych złotych) oraz nagrody jednostkowe. 
Latem odbyła się nagonka na naszą działalność - z przy

czyn, które opisywać byłoby rzeczą wstydliwą, ile że inspiracja 
była dziełem kilku osób zatrwożonych o swoje dotychczasowe po
zycje. Zgodnie z atmosferą tamtych lat w organie wrocławskim 
ukazał się artykuł atakujący, niestety świadczący się fałszowa

niem faktów i całkowitym niezrozumieniem sytuacji. Złożyłem 

wyczerpujące sprostowanie na p1smie. Udałem się do Wydziału 

Kultury K~mitetu Centralnego Partii. Tam dowiedziałem si~, 

ze poprzeclmego dnia zapadła decyzja: wobec opróżnienia się sta
nowiska dyrektora i kierownika artystycznego Państwowych Te
atrów Dramatycznych w Krakowie otrzymu.ię nominację na tę 
funkcję. · 

Wkrótce potem przekazałem czynności wrocławskie memu na
stępcy i wyjechałem, rozmyślając nad tym trudnym okres<m, 
a w serdecznej pamięci przechowując wszystkich którzy dzielnie 
łamali trudności, aby przebija ć drogę ku nastę~nemu okresowi. 

Warszawa, we wrześniu 1970 r. 

Jadwiga Przeradzka, Aleksander Jędrzejewski 

Z NOTATEK WROCŁAWSKICH 
15 - XI - 1947 

Nareszcie po tylu latach znów teatr . Teatr prawdziwy. Radość 
i zapal do pracy. Zwieźli nas z różnych stron i osiedlili w gma chu 
Opery. Budynek z lat 70-tych z pompatyczną złoconą widownią, 

pełen romantycznych zakamarków, labirynt przejść i schowków. 
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A dla nas raj, ogromna malarnia. Dyrektorem artystycznym je1t 
J. Walden, pełen animuszu i pomysłów. Dyrektorem administra
cyjnym Z. Szydłowski, ten ma niewdzięczną rolę pokonywania 
wszystkich trudności. Zespól trochę asów i bardzo młoda 

młodzież. Zżyli się wszyscy bardzo prędko. Praca idzie wartko. 
Hałasu i radości co nie miara. Dobrze. że tak jest, bo ciężkie 

mamy warunki. Wszędzie ślady wojny: chodzimy środkiem za
gruzowanych ulic, mieszkamy w brudnych, zapluskwionych ho
telach, straszymy stada szczurów, które bezczelnie panoszą się 

nawet na widowni, a był nawet t a ki co ulubił sobie jedną z arii 
z „Cyrulika Sewilskiego" i zjawiał się na scenie na daszku de· 
koracji, żeby jej wysłuchać . W samej robocie też wielkie braki 
i trudności . Nie ma z czego i nie ma kto to wszystko zrobić. Nie 
ma malarzy, stolarzy, jest za to świetny tapicer. Robimy deko
racje - biorę go do upinania tiurniur na fin de slecle'owych 
kostiumach. Jędrzej (Aleksander Jędrzejewski! z Wiesiem [Lan~e] 

malują sami dekoracje. Ale cieszy nas wszystko. Widownię mamy 
tak pełną, że aby sprawdzić bieg spektaklu, korzystamy nieraz 
z „wolnych miejsc" na „żyrandolu" nad widownią. Publiczności 

nie odstrasza zamknięte wejście główne - lecą szyby - a są i tacy, 
co usiłują wedrzeć się do środka po drabinach stratackich. 

1 o - li - 1949 
Jesteśmy po szampańskiej premierze „Słomkowego kapelusza". 

Ileż zabawy było z samym wykonawstwem, wymyślaniem kawa
łów, malowaniem zabawnej kręcącej się kamieniczki. A dorożki! 

Najeździliśmy się nimi naJp1erw my na malarni, a potem na 
scenie orszak ślubny i balet. Widownia bawi się nie mniej niż 

wykonawcy. W czasie ognistych prób zapallla się baletówka. 
Ugasiliśmy pożar własnymi silami zanim zjawiła się strat po
żarna. Była wielka pretensja do dyrekcji, :te nie czekaliśmy na 
ich przyjazd. 

20 - IV - 1950 
Bardzo się u nas zmieniło. To już jest teatr poważny. Dyrektor 

Szletyński ściągnął Wiercińskich, zaangażował masę aktorów l paru 
młodych scenografów. Nie jesteśmy juź tak przeładowani robotą. 

Jest czas popracować nad każdą sztuką, a i tematy są ciekawe. 
Ostatnio poszedł „Henryk VI na łowach" w niby to tradycyjnej, 
kulisowej, malowanej dekoracji - z zabawnymi zmianami, częścio
wo widocznymi dla publiczności. Wmówiliśmy w reżysera :l:ywe 
konie i psy myśliwskie. Sześć pięknych rudych seterów. A za ku
lisami tłok, bo każdy pies przyprowadził swe11:0 pana. 

17-V-1951 
Miałam swój wielki dziei1 - „Sluby panieńskie". Sam Wier

ciński bardzo pochwalił. Dopieścilam całość tak do końca, jak tego 
warta ta urocza komedia. Wypłowiały Albin I. Przegrodzkiego 
i ognista Klara B . Krafftówny to koncert . 

2 - I - 1952 
Zagospodarowaliśmy się już w odbudowanym nowym teatrze. 

Mamy ładną scenę i ogromną na wyrost widownię. Jest to wszyat
ko zimne i bez nastroju. Warsztaty są w dawnym Teatrze Po-
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puiarnym niewygodne, zimne, ale obszerne. Obs..._erne, ale jak 
doszło ·do· malowania horyzontu, to okazaly się za małe. Było 
z ·t·ym horyzontem niemało kramu. Szukanie odpowiednio ogromnej 
Sali. -- A potem malowanie. Jędrzej Ci.uwał nad tym i przeżywał. 

W domu nie było innego tematu. Wreszcie zrolowany, załadowany 
nil platformę jechał nocą przez miasto. Sdiśmy obydwoje z nim 
jak za karawanem. Był tak długi, że trzeba było wybierać ulice. 
Towa-rzyszył nam niepokój, żeby mu się nic nie stało. Zawinął 

szczęśliwie. 

1-V-1952 
Z Rotbaumem znamy się jeszc.c.e z czasów lV Akaden1ii \Var

szawskiej. W obecnej rzeczywistości spotkaliśmy się przy robocie 
.uroczego przedstawienia ,_.Sen o Goldfadenie". Od tego czasu 
nawiązała się nasza wspólpraca już w naszym t.eatrI.e. \Vyreiy
scrował ,,Człowieka z karabinem". Duże widowisko z wielkim 
rozmachem, tłumem aktorów i st3tystów. Wielkie dekoracje z pew
nym piętnem autentyzmu i realistyczny l<0stium. Szczedrina gra 
Benoit, 'Lenina - żuko,vski. Rotbaum ori.el(f, że j~st on trochę 
za wysoki. Co robić? Kazaliśmy zrobić buty z wydrąZonyn1i 

obcasami, obniżyło to aktora o 4 cm. 

15 - V - 1953 
Rozbili naszą „trójkę muszkieterów". Wiesio poszedł do Ka

towic. DolHze nan1 się pracowało razem, dyskutov.:a~o i zwalalo 
robotę na innego. - „Bieg do Fragała", tę potężną lwbyłę, ro
biliśmy już we dwoje. Przydała się nasza znajomość poludnio
wycłi Włoch, wysuszonego pejzażu i Irnmicnistych poletek. Ję<l
rzej zrobił szereg obrazów re.'.1listycznych w wyrazie, oszczt~Jnych 
\V forn1ie. \\l kostiun1ach dałam dużo czerni tak charakterystycz
nej dla południa Europy. 

1 - VII - 1954 
Dyrektorem jest Horzyca - cieszę się, że pracujemy z tym uro

_czym człowiekiem. Mamy nowego re;.ysera - Syl<ałę. Robilam mu 
scenografię do „cieni" (kobiecą główną rolę grała Duda Loren
towicz - jakaż frajda robić dl a niej kostiumy, tak nosi je p!ęk
nie). Drugą sztuką były „Gdy zakwitną kasztany". Pracuje się 

-z Sykałą łatwo. Po jednogodzinnej konferencji z Jędrzejem była 
gotowa koncepcja. A zadanie trudne. Dekoracje \:vielo::c.miannwe 
z akcją dwnplanowq. To m::ijstersztyk Jędrzeje'- zrobił tak 
sprawne i dowcipne rozwiązanie. Zmiany migawkowe - co celnie 
prryslużylo się do wartości tego prn·:-J~tawienia. Jas·ul<ie\vic „ 
jako Fuczik świetny. 

15 - IX - 1954 
Ale mamy przedstawienie! ,,I koń się potknie 0 

- chod-;:ę nien1al 
codzień na spektakl grają koncert'1WO Przegrodzki, Mer,y
nowska, N etto, Igar, Arnoldtowa. Jędr1.ej dał \V dekorac .iach tylko 
podest i tylko sc1anę, co robi wraZenie całkowitego wnętrza. 
Dyrektoruje nam Grywałd. Stworzył jal<iś przyjacielsl<i nastrój. 
Chętnie zbiegają się wszyscy w bufrcie, toczą się ciyskusje, krążą 
·kawały. Sam jest świetnym opowiadaczem. Wnętue bufetu za
aranżowałam i przynoszę kwiaty, żeby było milo. 
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30 - V - 1957 
Mieliśmy w ostatnich dwu sezonach dwa arcydzieła do robo'.y 

bardzo różne przedstawienia: „ \Vesele" i „Opera za 3 grosze". 
Obydwa w reżyserii Rotbauma. W „Weselu" Jędrzej otwartą cha
łupę ustawił w pejzażu - tak że cz~ść akcji mogła odbywać się 

Jakby na dworze. Dało to możliwość wprowadzenia dużej różno

rodności sytuacji i rozłożystego zgrupowania aktorów i statystów. 
Kostium przestudiowalam wnikliwie. Udało się nam wszystkim -
I nagroda na festilvalu. - No a „Opera za 3 grosze" ro połatane 

dekoracje, kolorowe łachmany. Swietny Mac Majcher Wójcika 
i przedziwne wesele na strychu. Ileż razy chodziło się i chodzi 
na jedno i drugie przedstawienie i to na całość i na poszc.;:e
gólne sceny. Mam swoje ulubione. 

4-Xl-1958 
Najeździliśmy się. Był Kijów, Charków, a przedtem Praga 

i Bratisława. Frajua wielka, ale i kłopotów niemało. Wieźliśmy 

4. sztuki w dużych dekoracjach. Załadować to, przeładować, zmieś
cić na nowych scenach - to ciężkie zadanie dla naszej ekipy 
technicznej. Niesprawiedliwą była wypowiedź kijowskiego bry
gadiera, który popędzał swoich pracowników: „tu nie ma proszę 

pana, proszę pana, tu trzeba pracować". 
JAD WIGA PRZERADZKA 

Ryszard Tkaczyk 

ROK 1949 

Gmach teatru mocno zniszczony, urządzenia zdewastowane, brak 
kot.ar i horyzontu, bez których trudno mówić o wystawianiu spek
takli. Czas nagli!, ludzie potrzebowali po latach okupacji ro·z
rywek i zapomnienia. Dlatego też, chociaż jeszcze robotnicy nie 
skończyli remonto\\·ać budynku teatru, już szyłem kotary do pierw
szej sztuki pt. „Tysiąc walecznych". W międzyczasie prof. Edmuncl 
Wierciński wystawiał sztukę Williama Szekspira „Jak wam 
się podoba". Pierwsze słowa prof. Wiercińskiego: „przede wszyst
kim trzeba zrobić horyzont". Więc zabrałem się żwawo do pracy 
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I po pewnym czasie horyzont był gotowy. Teraz należało go po
malować i tu wynikła właśnie trudność: gdzie to zrobić . Przy
padkowo dowiedziałem się, że na ulicy Łowieckiej jest odpo
wiednio duża sala, a więc przenieśliśmy tam płótno i pomalowa 
liśmy je. Większa trud n o ć była z przeniesieniem horyzont u do 
teatru z powrotem. Nie mieliśmy do dyspozycji samochodu, a więc 

po załadowaniu płótna na dwa wózki rozpoczęliśmy transport , 
Ponieważ trudno było jechać z tak ollnzymim bagażem po krętych 
uliczkach, wybraliśmy drogę przez ulicę Pomorską, Most Uni
wersytecki, ulicę Rzeźniczą do Rynku. Na skrzyżowaniu Swid
nickiej i Oławskiej milicjant kierujący ruchem musiał ws~rzy

mać cały ruch. Szczęśliwie dojechaliśmy do teatru. Po wciągnięciu 
horyzontu trzeba go było pozszywać. Od południa do ia1ia był 

do połowy zeszyty i gdy prof. Wierciriski przyszedł, to powie
dział źe teraz to już naprawdę będzie teatr z prawdziwego zda
rzeni'a . Po krótkim odpoczynku doko1iczyliśmy zszywania hory
zontu. Tak więc, dysponując prymitywnymi środk ami , urząd2i

Jiśmy pomału teatr . 
!Ryszard Tkaczyk, kierownik pracowni tapicerskiej w Teatrze 

Polskim, otrzymał w ubiegłym roku nagrodę Wrocławskiego T o
warzystwa Przyjaciół Teatru) . 

Irena Netto 

25-LECIE 
NASZEGO TEATRU 

Szmat czasu! Cale jedno pokolenie nowych ludzi, wśród któ
rych duto jest dzielnych, prawych, na pewno wiele jednostek 
tw6Tczych - możemy więc, my starzy, patrzeć z optymizmem 
na ich działalność. \<Vzrastali na pewno nieraz w trudnych lata ch, 
ale mieli pomoc, opiekę, ułatwiano im dzieciństwo i młodość -
zachęcano do Piękna, do Teatru. 

To są ci, którzy mają szansę życia w radości jak i przeka
zania jej następnym pokoleniom. 

A jak było przed nimi? 
Nie zamierzam pisać historii Teatru, uczynią to inni, m nie 

chodzi jedynie o rzucenie spojrzenia na ubiegłe lata, uświado

mienie sobie i młodym, jak było właśnie te 25 lat temu '? 
Wie się o tym, oczywiście, teoretycznie, ale czasem dobr~e 

jest spojrzeć raz jeszcze, z dobrą wolą do głębszego odczucia 
i zrozumienia, jak kształtujące się losy Polski wpływały na nasz 
Wrocławski Teatr. 
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Z czego powstał? Na czym mógł się oprzeć, jak na zrębie 

żyznym podłożu? 

Była nas aktorów grupka nieliczna, zebrana ze wszystkich 
zakątków Polski, ocalałych z wojennej zawieruchy. 

\Viększość wyczerpana fizycznie, marnie, często śmiesznie odzia
na w jakieś teatralne (otrzymane jako pomoc) - kostiumy, na · 
dające się jeszcze do prywatnego użytku. 

Byli w wojskowych mundurach. Pamiętam moje pierwsze 
spotkanie z oficerami-kolegami, potem już dyrektorami zespołu, 

których żony, nie mogąc swoimi żołnierskimi mundurami zakryć 

daleko posuniętej ciąży, stale okrywały się płaszczami, tak by 
się rozgrzać, jak i zatuszować swoją zmienioną figurę. A z błys

kiem radości w oczach pokazywały ml jakąś lalkę znalezioną 

na wojennym szlaku„. I pieszczotliwie oglądając tę lalkę, mówiły 

z radością: „Pierwsza ·rzecz ... Zabawka - pierwsza - dla mego 
dziecka •.• " Dla którego nic więcej nie było ... 

Inna kobieta, nie mająca się gdzie podziać, przez dłuższy czas 
była przetrzymywana w tworzącej się właśnie w mieście Klinice 
Położniczej, by mogła w jakim takim cieple i spokoju doczekać 

rozwiązania, a cieszyła się, że w jej przyszłym domu jest tylko, 
a I e j e s t, łóżeczko dziecinne dla nowego obywatela Wrocławia. 

Na jednym z pierwszych zebrali w teatrze patrzyłam z po
dziwem na tych - jak zresztą i ja sama - wymizerowanych 
ludzi - kolegów i zastanawiałam się, jak my zdołamy uciągnąć 

pracę na scenie? Jak wrócić do normalnego biegu pracy teatral
nej? Gdyż większość z nas, przez te koszmarne Jata wojny pa
rała się przeróżnymi zajęciami - a tak ci, jak i inni, z teatrów 
frontowych - ocieraliśmy się o śmierc, wniknęła ona w nas w obo
zach, łapankach, bombardowaniach trudno mi było, choć 

w wielkiej to trzymałam tajemnicy, uwierzyć, że to będzie zespół, 

który już za kilka tygodni wejdzie na scenę ..• 
Trud to był - doprawdy - nie Ja da ! 
Jakby budzenie się z głębokiego uśpienia, jeśli nie bez mała 

z letargu, by móc zacząć tworzyć. 

A jeszcze byliśmy wykrwawieni oboleli nie tylko fizycz-
nie, ale i psychicznie. 

A niejednokrotnie wprost bezradni w ogromnie trudnych wa· 
runkach bytowych. Bo życie we Wrocławiu dopiero powstawało. 

Gruzy były dookoła, kulki za człowiekiem latały, gdy się wie
czorem wracało, macając źle obutą stopą na ścieżce wydeptanej 
poprzez gruzy. Nieraz ktoś za mną zawołał: - proszę iśc środkiem 

ulicy, tu bezpieczniej. 
Tygodniami u nas w hotelu (pożal się Boże, jak ten hotel 

wyglądał), w takim prywatnym niby-hotelu, w którym przy
d.zielono nam pokoiki, nie bywało wody, światła, ani czynnych 
sanitarnych udogodnieri . Sprawę pod tym względem załatwiać 

mógłby Dworzec pobliski, ale tam, tak jak i w teatrze - wszystko 
jeszcze było zdewastowane. Ile starań pochłonęło uruchomienie 
tychże obiektów w teatrze! Jak to koledzy informowali się, że 

na takim, a takim odcinku ulicy jest jeszcze jakieś czyste miejsce .•. 
Teraz to budzi nasz śmiech, a może i niewiarę, ale nas to bardzo 
męczyło . 

Z jakąż bezradnością zwrócił się do mnie stary kolega prosząc, 
by go poratować, bo nie wie, gdzie zdobyć czystą koszulę? To 
były wszystko bardzo dokuczliwe „drobiazgi" tycia. 

A kwestia odżywiania się naszego? Zdobywanie wszystkiego 
z takim trudem i - rozliczanie - zaglądając do szybko opróżnia· 
jących się garnków z obawą, aby dla wszystkich starczyło mi
nimum gorącego posiłku! 

Próby musiały się odbywac w zimnej sali, dwa razy dzien
nie. Okazało się, że jednak mamy zbyt szczupły zespół męski. 
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Prawie z uHcy zapraszało się chętnych do w:ejśc.•a na scenę. Truch
leli i oczywiście byli tak nieprzytomni, że trzeba było im pomagać 
(tym samym reżyserowi, który nie mógł w krótkim czasie 
dostatecznie clużo poświęcić im uwagi) prowadząc za ręh:ę 

delil<wenta, by zapamiętał gdzie i kiedy ma się ruszyć. Czasem 
było to bardzo śmieszne. Potem przyszli nam z pomocą studenci 
zgłaszający się do statystowania - dziś niektórzy są dyrektorami 
teatrów ... 

Kto dziś ma w teatrze prolJlemy w szykowaniu dekoracji czy 
kostiumów? A przecież wówczas z paru starych niedohiLków 
kostiumowych powstać musiała suknia nowa choć dla jednej ak
torki, a co z resztą? 

Jakim nieugiętym musiał być - zresztą w imię naszego dobra 
- dyrektor administracyjny, który dbając o ciągle rosnące wy
datki teatralne nie godził się na udzielanie zaliczek. 

Ile uwagi, taktu i wytrwałości nerwowej wymagała praca 
tzw. gospodarza widowni - gdy przemila ta osoba przeganiała 

chętnych na gapę widzów! Gdy przeciwstawiala się, priy pomocy 
bileterek, aby nikt brudny i cuchnący nie wszedł na widownię. 

Uczyła szanować teatr i odpowiednio się w nim zachowywać. 
Bo - kogoż toi w początkach naszego teatru miew:1liśmy na 

"'idowni? Z jakiego elementu rekrutował się n3sz widz? Tal-., 
.iak i my, wyczerpani tragizmen1 wojny, ol~.:upacją, ·w duż) in 

procencie przesiedleńcy Jub w ogóle jeszcze bezdomni, a nawet 
obieżyświaty goniące za t~w. szabrem. Element tak różnorodn)', 
niezdyscyplinowany, nieraz arogancki, że odbijało się to na całej 
atmosferze widowni. Nieliczna grupka wybiedzonej inteligencji, 
którzy tak jak i my przyszli tu, llo Wrocławia, by Lworzyć tu 

zalążki naul<i, kultury, sztuki, ci byli okrasą widowni, ale zbyt 
często odjeżdżali dalej, szukając możliwości łatwiejszej egzy
stencji. 

Trafiali się i malkontenci, którym nic się nie podobało, "'' 
przed wojną gdzie się to nie wyjeżdżało i czego się to nie wi
działo... Ci, bodaj, byli najgorszą naszą widownią - nieprze
j.ednani, nie rozumiejący nic z nowo powstających dni. 

Owa przeróżna \Vidownia to był drugi zrąb - poza nami. 
aktorami i wszystkimi pracownikami teatru - na którym musiał 
.się przecież opierać nasz teatr. 

z jakim przedpremierowym biciem serca, jak i w oczekiwa
niu reakcji widowni - wychodziliśmy po raz pierwszy na scenę! 
Jak podtrzymywali nas na duchu reżyser z dyrektorem stojący 
gdzieś w ukryciu, obok zawsze czujnego inspicjenta oraz suflera. 
Oczy i uszy musieli mieć skierovvane tak na nas, jal~ i n::i widow
nię, niepewni, co się tam może zdarzyć ... 

Po pewnym czasie widownia zaczęła dorośleć. Zmienila się, 
była życzliwa, a nawet gorąco okazująca swoje zachwyty. Było jej 
coraz więcej. 

Nie byłi&my jeszcze związani żadnymi statystykami, nakazami 
itp. wszystkimi sprawami teatru musiał się parać sam dyrektor. 
Projekt zbliżenia widowni do zagadnień teatru wykl?rowal się 
prR\vie samorzutnie. 

Dużo wysiłku kosztowały nas - nie raz na gorąco, po spel<
taklu - odbywane ze.brania i1~foqnacyjne z publicznością. Bywa
ło, ręce opadały, gdy się odzywa! ktoś, !<to w ogóle spek'.aklu 

nie widział, ale chciał głos zabierał. - bo i tal< się zdarzało. 
Dopiero nasi widzowie-studenci wnieśli odpowiedni poziom i al
·mosferę, oni pomogli .nam kształtować ·widzów. 

zaczęto nam dowozić ludzi ze wsi. Znów teatr musi<.! za
biegać i tłumaczyć w Zarządzie i\'Iiasta, aby usprawniono wie
czorne odwożenie publiczności, bo miasto wieczorami było jak 
wymarłe, ciemne. 
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Odczuwaliśmy zawsze O'WO falowanie publiczności - było to 
związane z uby,vanien1 z miasta inteligencji, 'vzględnie z po,jawil
niem si\• no,vej, która już zapewne mogła się osiedlić na C.obre. 
a dziś ,jest naszą drogą, w pełni dojr za!ą publicznością, Mamy 
przecież dziś i młodzież, która się kształci w ml~ośc.i do te3tru 
i tak roz.sądnie i gorąco podchodzi do zagadnień teatn•. A w owych 
czasach jak trzeba się było nagło\vić, jaki \Vybrać repertuar -
przy tak bardzo różnorodnym widzu! 

Powoli, krok za kroldem s•1czono coraz trudniejszy, bardziej 
ambitny artystycznie repertuar. Reakcj1 i iloś ć pubJic , no , ci 
'vzrastała wraz ze stabilizowanie1n się mieszkańców \Vrocławia. 

Spektakle były coraz piękniejsze, choć jak to w życiu bywa, 
trafiały się i niewypały. Ale na Sćczęście było ich milo. K ' a
sycznym przykładem była taka sztuka młodego autora nadmiernie 
forso\\·ana przez czynnild odgórne, podczas gdy my opieraliśmy 

się koniccznoSci grania tej pierwociny nieudolnej. Pełne Z3.dcść

nc7ynienie 1nieliś1ny od s2me g o p. Prezydenta, który po galowyn1 
przedstawieniu zja\vił się u n 3s z ubolewaniem, że tyle pracy 
1nusieliśmy włożyć „,v sztukę ile ustawioną ideologicznie.„" Oczy
wiście, sztuka ta padła. 

Zespół - to wzrastając liczbowo i artystycznie, to czasem 
opadając, gdy przychod ziły okoliczności nie od n3:s zależne -
był zżyty, pomagający sobie, choć nieraz i bardzo zjadliwie 
żartu.iący ze wszystkiego i wszystkich. Więź w nim b y I a i o tym 
tonie naszego teatru nie należy zapominać. Może duże odległości, 

trudne dojazdy, zmęczenie itd. nie pozwalały na prywatne od
\\riedzanie się czy towarzyskie mile stosunki, ale tym \vartościowsze 
było i jest zżycie się ludzi i chęć. by wszystko szlo dobrze. 
Z biegiem lat przyszły duże zmiany we wszystkim, więc i w na
szym teatrze. ,Jak się będzie rozwi.ial dalej? Jak będ ie dobywał 
z siebie wiodący ton życia? Co jest obo·,viązkiem i zadaniem 
przyszłych pokoler!? 

Ja już tego nie zobaczę, nie usłys_ę - ale pr2gnę uścisnąć. 

dłonie wszys !,kim !miziom dobrej woli, którzy bywali dla mnie 
radością! (Choć trafiały się i uclręl<i.) Pragnę przekazać moje 
życzenia - osobistego szczę>ic i a dla Was, idących dalej w pracy 
twórczej w teatrze , i życzenia s i erokiego życ ia, pięknego i twór
czego '"ysilku oraz zdobywania wartości najistolni,ejs 1,ych . 

Wrocław - Warszawa 1970 r. 
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Stanisław Jasiukiewicz 

SPOTKANIE 
Z WROCŁAWIEM 

Istnieje przekonanie, że oglądanie się wstecz i pogrąża nie we 
wspomnieniach jest cechą ludzi zbyt sentymentalnych lub zgola 
starzej'!CYCh się. Prawda, że zawrotne tempo, charakteryzujące 

życie współczesne, mobilizuje nas do czynnego, aktywneg o dor1 
stosunku i każe nam nieustannie patrzeć wprzód. Ale prawdą 

jest również i to, że nie sposób jest ~yć bez obrachunków z prze
szłością i konfrontacji jej z chwilą obecną . Dlatego też, chcąc 
nie chcąc zmuszeni jesteśmy do zaglądania w „minione Iata" . 
Są jednak w naszym życiu zdarzenia, wolne od spekulacji obra
chunków i usiłowań wskrzeszania pamięci o nich z okazji np. 
jubileuszowych. Tkwią one w świadomości niezależnie od naszej 
woli, niejednokrotnie tę świadomość kształtując. 

Takim szczególnym momentem w moim życiu jest „okres 
wrocławski". Decyzja przyjazdu do Wrocławia była tak oczywista, 
jak oczywistym był fakt ukończenia wydzialu aktorskiego P. lV. 

S . T. w Łodzi, a podjęta została za sprawą Henryka Szletyńskigo, 

dziekana naszego wydziału, obejmującego wówczas dyrekcję Te
atrów Dolnośląskich. On to w sugestywny sposób i z właściwym 
sobie wdziękiem, roztaczając przed nami wspaniałe perspektywy 
przekonał nas, grupę młodych adeptów sztuki o słuszności swej 
propozycji, tzn. zaangażowania nas do teatr u we Wrocławiu. 

Był to rok 1949. 
Przybyliśmy, pełni wiary i optymizmu, a 

życia Wrocław był naszym sojusznikiem. Zespół 

jakby świadomi swego posłannictwa. Zarówno 
staliśmy, jak i ci przybywający. 

Tak jak tworząca się nowa społeczność miasta 

budzący się do 
teatru to ludzie 
ci, których za-

ciekawa była 

wówczas i bardzo złożona widownia wrocławska . Obok części 
widzów o wyrobionym już smaku artystycznym - widzowie, 
którzy w teatrze znaleźli się po raz pierwszy. 

Praca, praca i praca, chwile nlelatwe, ale pełne radości, zma
gania i sukcesy, oto co - ogólnie biorąc - charakteryzowało 

tamte lata. Nie będę wyszczególniał nazwisk tych wszystkich 
Judzi, którzy byli autorami tej twórczej i gorącej atmosfery. 
Znani oni są bowiem nie tylko z l<ronik programów j ubileuszo
wych. Niech mi jednak wolno będzie wspomnieć profesora Wier
cińskiego, Jemu to bowiem przede wszystkim zawdzięczamy zro
zumienie treści, zawartych w słowie TEATR. 

Jesteśmy wdzięczni ludziom i miastu, zdarzeniom i wydarze
niom, wszystkiemu czego byliśmy świadkami. 

Wszystkiemu, co kształtowało naszą świadomość i światopogląd, 

co było drogowskazem dla nas, startujących w nowe życie . 

SPOTKANIE Z WROCŁAWIEM! Tak! To właśnie ten s zcze
gólny moment. 

Stanisław Wys11iański 

WESELE 
REŻYSERIA: JERZY GOLINSKI 

SCENOGRAFIA: JADWIGA POZAKOWSKA 

WSPÓŁPRACA SCENOGRAFICZNA : 

MAREK DURCZEWSKI 

MUZYKA· ADAM WALACIN'SKI 

ASYSTENT REZYSERA: JERZY FORNAL 

PREMIERA 14 LISTOPADA 1970 

19 



OBSADA: KASIA JADWIGA SKUPNIK 

STASZEK WOJCIECH MALEC 

GOSPODARZ MARIAN WISNIOWSKI 

KUBA ANDRZEJ WILK 

GOSPODYNI JANINA ZAKRZEWSKA 

ŻYD ANDRZEJ POLKOWSKI 
PAN MŁODY BOGUSŁAW DANIELEWSKI 

RACHEL. MIROSŁAWA LOMBARDO 
PANNA MŁODA MART A LA WIN SKA 

MUZYKANT ANDRZEJ MROZEK 

MARYSIA EWA KAMAS 

ISIA KRZESISŁAWA DUBIELOWNA 

WOJTEK CZESŁAW WOJTALA 

OJCIEC WŁADYSŁAW DEWOYNO OSOBY DRAMATU: 

DZIAD JERZY FORNAL CHOCHOŁ PIOTR KUROWSKI 

JASIEK PAWEŁ GALIA STAŃCZYK WITOLD PYRKOSZ 

KASPER CEZARY KUSSYK HETMAN BOLESŁAW ABART 

POETA IGOR PRZEGRODZKI RYCERZ. ADAM DZIESZYŃSKI 

DZIENNIKARZ JANUSZ PESZEK UPI OR RYSZARD KOTYS 

NOS ANDRZEJ JUSZCZYK WERNYHORA ARTUR MŁODNICKI 

KSIĄDZ LUDOMIR OLSZEWSKI DIABŁY . ALEKSANDER GIERCZAK 

MARYNA IRENA REMISZEWSKA 
WOJCIECH MALEC 

ANDRZEJ MROZEK 

ZOSIA ANNA KOŁAWSKA 

RADCZYNI ŁUCJA BURZYŃSKA Układ ruchu w scenie hetmana z diabłami: Jerzy Fornal 

HA NE CZKA DANUTA LEWANDOWSKA 

CZEPIEC FERDYNAND MATYSIK 

CZEPCOWA JADWIGA ZIEMIANSKA 

KLIMINA HALINA BUYNO 

20 21 



Autoportret 

Scena wielka otwarta: 
Kościół Boga czy Czarta, 
czym się stanie ta sztuki gontyna? 

WYZWOLENIE 
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Kazimierz Wyka 

• 
STANISŁAW WYSPIANSKI 
STANISŁAW WYSPIANSKI urodził się 15. I. 1869 r. w Krakowie, 
zmarł tamże 28. XI. 1907, dramatopisarz, poeta, malarz i reformator 
teatru. Ojciec artysty, rzeźbiarz Franciszek Wyspiański (ok. 1836-

1902) pochodził z drobnoszlachecko-urzędnicze,j rodziny lwowskiej, 
edukację artystyczną odebrał w Krakowie, lecz wskutek nałogu 

nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Matka, Maria z Rogowskich 
(1841-76) wywodziła się ze starego patrycjatu krakowskiego o ży

wych tradycjach niepodległościowych, podobnie jak ciotka, Jo
anna Stankiewiczowa (1832-1915), w której domu młody Wyspiański 
wychowywał się od 1880 r. W gronie kolegów tak doborowych 
jak Stanisław Estreicher, Józef Mehoffer, Henryk Opieński, Luc
jan Rydel, Jerzy żuławski, ukończył w 1887 r. wzorowe pod
ówczas, klasyczne gimnazjum św. Anny (Nowodworskiego). Wy
sokie wymagania szkoły, jej bogaty program humanistyczny 
(z języków: greka, łacina, niemiecki, francuski) wyposażyly Wy
spiańskiego w erudycję ułatwiającą bezpośredni dostęp do antyku 
oraz w znamienny sposób ukształtowały jego umysłowość i wraż

liwość artystyczną. Zdolności plastyczne, ujawnione już w Jatach 
szkolnych zaprowadziły go do !<rakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, 
gdzie studiował (1884-85 i 1887-95, z przerwami) pod kierunkiem 
Luszczakiewicza, Cynka oraz Matejki, który rychło poznał się 

na talencie ucznia i dopuścił go wraz z Mehofferem) do współ

udziału w wykonaniu polichromii kościoła Mariackiego (1889-90). 

Jako początkujący malarz i pisarz pozostawał Wyspiański pod 
przemożnym wpływem swego mistrza, nawiązując do jego te
matyki historycznej i postawy 

0

historiozoficznej. Chociaż w ma
larstwie wyzwolił się wkrótce od uprawianych przez illatejkę 

tematów, pozostawał mu nadal wierny w wielu cechach swego 
stosunku do tradycji i przeszłości narodowej. Na· Uniwersytecie 
Jagiellońskim słuchał (1887-90 i 1896-97) wy'k1adów z zakresu 
historii sztuld, historii i literatury, a drugim mistrzem i wzorem 
zamierzonej w młodości kariery naukowej był dla niego pod
ówczas Józef Szujski. W 1890 odbył Wyspiański dluższą podróż 

zagraniczną (Włochy, Szwajcaria, Francja, Niemcy, Praga). W Ja
tach 1891-94 trzykrotnie przebywał w Paryżu, gdzie poprzez 
S1ewi1iskiego zetknął się z Gauguinem i nabistami. Był współ

założycielem (1897) członkiem Towarzystwa „Sztuka'', w 1902 

został docentem krakowskiej ASP, w 1905 wyq,rnny do Rady 
Miejskiej Krakowa. Z okresu studiów, wycieczef< artystyCLnych 
po kraju i podróży zagranicznych pochodzą szkicowniki Wyspiań
skiego zawierające m. in. rysunki dawnej sztuki i architektury, 
głównie gotyku i renesansu. Wspaniałe listy z podróży kiero
wane do najbliższych przyjaciół przyniosły świadectwo jego żywej 
wielostronnej wrażliwości i pełnej umiejętności władania piórem. 
Podróże artystyczne i kolejne pobyty w Paryżu ukazały artyście 

horyzonty plastyki europejskiej, pogłębiły jego znajomość wiel
kich tradycji i mistrzów malarstwa minionych stuleci, namiętne 

zaś bywanie w teatrach paryskich poczęło ośmielać drzemiący 

dotąd instynkt dramatopisarza. Początkowo, w dziesięcioleciu 1890-

1900 przeważała w doro!Jku Wyspiańskiego twórczość plastyczna. 
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Tworzył projekty witraży i polichromii wnętrz, z których pełnej 

realizacji doczekał się jedynie zespół witrażowy w krakowskim 
kościele Franciszkanów (1897-1902: cztery Żywioły: Ziemia, Po
wietrze, Ogień, Woda, św. Salomea, św. Franciszek, Bóg Ojciec) 
bardzo cząstkowej - polichromia tej świątyni (1895-96). Niezreali
zowane zostały natomiast wstrząsające, groźne w wyrazie pro
jekty witraży dla Katedry Wawelsl<iej (1900-02) z ogromnymi po
staciami Kazimierza Wielkiego, Stanisława Szczepanowskiego i Hen
ryka Pobożnego oraz kartony witrażowe dla katedry lwowskiej 
(1892-94: Siu by Jana Kazimierza, Polonia, Madonna). w twórczości 

malarskiej skupił się Wyspiański na trzech zespołach tematów: 
roślina, a zwłaszcza kwiat, dziecięctwo i macierzyństwo, twarz 

psychika wybitnej jednostki współczesnej. Motywy roślinne 

czerpał z wędrówek po okolicach Krakowa (Zielnik 1896-97) i wpro
wadzał je w formie przestylizowanej do portretów i książek, głów

nie zaś używał jako elementu dekoracyjnego i wiążącego w po
lichromii, witrażu i przedmiotów codziennego użytku. Swó,i pro
gram określał w słowach „wycieczki na łąkach po kwiaty i sty
lizowanie tychże i od razu zast.osowy\vanie do lamp, świecznikó\v, 

strysów, fasad, fryzów, ścian". Rozliczne portrety dziecięce dziew
częce i kobiece (np. Elizy i Zofii Pareńskich oba 1905) przepajał 

melancholijnym liryzmem, a często ujmował anonimowo, nie jako 
wizerunki ol<reślonych postaci, lecz znaki życia dopiero dojrze
wającego a JUz przygaszonego. Natomiast wyraz indywidualny 
postaci obserwował w portretach wybitnych współczesnych (Le
wandowskiego 1898, Rydla 1898, Langego 1899, Pagaczewskiego 
1904, Stanisławskiego 1904, Feldmana 1904 w autoportretach. 
Utrwalał też rysy aktorów wcielających postacie jego dramatów 
(Solski, Ordon-Sosnowska). Ulubioną techniką Wyspiańskiego był 

pastel, którego delikatna i niepewna ekspresja ze szczególnym 
mistrzostwem została przezeń użyta w pejzażach krakowskich 
(„Chochoły na plantach" 1898-99, cykl impresjonistycznych wido
ków z okna pracowni artysty na kopiec Kościuszki 1904-05). Gra
fiką arstystyczną zajmował się Wyspiański ubocznie (główki dzie
cięce i pejzaże wykonane w technice fluoroforty Jub litografii) 
natomiast stał się na gruncie polskim twórcą i reformatorem 
grafiki książkowej. Już w Paryżu zapoznał się z nową, moder
nistyczną sztuką drukarsl<ą i zdobnictwem książki. Swoje umie
jętności typograficzne rozwinął (1898-99) na łamach tygodnika „Zy
cie", którego kierownictwo artystyczne powierzył mu Przybyszew
ski, a także w wydaniach własnych dramatów i dzieł innych 
autorów; w no:watorski sposób opracował układ graficzny i do
bierał czcionki, projektował okładki, inicjały i przerywniki. Opu
blikował cykl rysunków kredą do „Iliady" (1903), świadczący o głę
boko samodzielnym rozumieniu antyku, nawiąz11Jący do tragicz
nej koncepc,ii antyku u Nietzschego. Dążąc do wyprowadzenia 
plastyki poza ramy malarstwa sztalugowego, stal się jednym 
z twórców programu i praktyki sztuki stosowanej w Polsce. Pro
jektował świetlicę Towarzystwa „Sztuka" (1904), dekorację i wy
posażenie wnętrz Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie (1905), 
meble (dla Tadeusza Żeleńskiego) i tkaniny. W związku z za
mierzoną restauracją \\la\\·elu proponował stworzenie tam ośrodka 
narodowego życia politycznego i kulturalnego; wykonał projekt 
przebudowy wzgórza wawelskiego (Aluopolis 1904-05, z Ekielskim), 
posługując się formami historycznymi, m. in. architektury grec
kiej. Jako plastyk był Wyspiański typowym przedstawicielem 
Młodej Polski. Charakterystyczna dla jego stylu dekoracyjna, 
giętka i kapryśna linia, pełna życia przejmującej ekspresji, 
świadczy zarówno o trwałości wpływu Matejki jak i o związkach 
:i: secesją. Indywidualne cechy jego plastyki prowadzą w kierunku 
Gauguina i nabistów, van Gogha, a także sztuki japońskiej. Ory-
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ginalność swoją zawdzięcza nie tyle samym formom plastycznym, 
ile ich niespotykanemu, co do zakresu, zastosowaniu oraz wypo
wiadanej w tych formach filozofii życia, pojętego jako proces 
tragicznego i nieubłaganego spalania się (we własnych słowach 

poety: „pochodnia, ogień, źar; świeci i razem spala''). Jego ctzieła 

plastyczne ukazały ten proces od strony egzystencjalnej i biolo
gicznej, stąd ich dojmująca melancholia, d z ieła pisarskie nato
miast - od strony hiatorii i obowiązku, stąd ich surowy klimat 
i patos moralny. Pierwsze, mało jeszcze oryginalne utwory dra
matyczne, „Królową Polskiej Korony" i „Daniela", napisał \Vy
spiański w 1891-93 w Paryżu. Debiuto-wal \\' druku „\Varszawian
ką" (1898) w krakowskim „Zyciu" oraz osobno opublikowaną „Le
gendą". Działalność pisarska Wyspiańskiego rozegrała się w dzie
sięciu zaledwie latach jego życia, przerywana nawrotami choroby, 
wobec której ówczesna medycyna była bezsilna. Swiadomy swego 
losu twórca spiesznie i niecierpliwie rzucał na papier swoje dra
maty, nigdy ich nie szlifował, bardziej zawierzając wizji aniżeli 

powolnej pracy nad tekstem, nawracał do raz już podjętych 

zagadnień i tematów. Dlatego jako pisarz jest Wyspiański artystą 

bardziej nierównym aniżeli jako malarz, chociaż w zakresie sweg-o 
pisaTstwa osiągnął wyniki przewyższające jego dorobek plastyczny . 
Wczesne dramaty „Legenda I" (:898), , Warszawia ka" (1898) „M -
leager" (1899) „Protesitas i Laodamia" (1899) mają raczej charakter 
wprawek formalnych w tych typach i odmianach dramatu, jakie 
twórca będzie później uprawiał, przy czym jego obie kompozyc.ie 
klasyczne cec.huje silna zależność od nastrojowo-symbolicznych 
konwencji dramatu i od erudycyjnego pojmowania antyku. Ory
ginalność swoją osiągnie Wyspiański dopiero wówczas, kiedy 
dokona skojarzenia tendencji nastrojowo-symbolicznych z samo
dzielną i monumentalną ekspresją widowiska teatralnego. Towa
rzyszyć temu będzie podjęcie mitotwórczej problematyki w bu
dowie dzieła dramatycznego i w pojmowaniu historii, oraz wyni
kające stąd uzależnienie jednostki od władających nią potęg mo
ralnych i historycznych. Olbrzymim sukcesem, k'.óry z mało do· 
strzegalnego artysty uczynił w oczach wspólc2esnych twórcę po
równywanego z vdeszczami, stało się „\.Vesele" (premiera w T-e
atrze Miejskim w Krakowie 16.111.1901) . Ta ocena okazała się 

trwała-swoją ś" ie:ność i góru jące miejsce w d a ·1 acie po skini 
XJ<. w. „\Vesele" zawd'Zięcza zarówno anegdocie związane.i z i-eal
nym wydarzeniem (ślub Rydla z chłopką bronowicką) jak i in
nym cechom: jest to komedia obyczajowo-polityczna nierozdzielnie 
zrośnięta z widowiskiem wizyjno-symbolicznym stawiającym spra
wę walki niepodległościowej i określającym niedojrzałość ówczes
nego społeczeństwa do jej podjęcia. Tego rodzaju kompozycję 

dramatyczną, wznawiającą tradycję wielkiego repertuaru roman
tycznego, połączoną z ideologiczną analizą współczesności, podjął 

poeta jeszcze dwukrotnie, jako autor „Wyzwolenia" (1903) i „Akro
polis" (190ł). W obu tych dziełach uruchomił wszystkie moce 
swej niezwykłej wyobraźni, prawie całkowicie oczarowanej Kra
·kowem i jego przeszłością. „Wyzwolenie" będąc dziełem o od
powiedzialności poezji za naród i zarazem wielką polemiką z ro
mantycznym mitem odrodzenia Polski przez ofiarę i cierpienie, 
w każdym szczególe swej topografii scenicznej dotyczy zbudo
wanego niedawno (1893) teatru krakowskiego (dzisiaj teatr im. 
Słowackiego). „Akropolis" mówiąc o minionej i przyszłej historii 
narodu, w całości rozgrywa się na wzgórzu Wawelskim, prze-· 
kraczając zarazem granice czasu historycznego i włączając w ob
ręb owej historii mit trojański i mit biblijny (stąd znamienne 
dla poety zrównanie: Wawel to Akropol, zaś „Skamander po
łyska, wiślaną świetląc się falą") . Druga grupa dramatów Wy
spiańskiego to utwory podejmujące inteqire · ację pols~ich walk 
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narodowo-wyzwoleńczych. W sposób typowy dla historyzmu po
kolenia Młodej Polski sięgnął twórca po tę tematykę, uwagę 

swą skupiając głównie na powstaniu listopadowym („Warsza
wianka" 1898, „Lelewel" 1899 „Noc Listopadowa'' 1904, a w „Le
gionie" (1900) na działalności Mickiewicza w okresie Wiosny 
Ludów. W tej grupie wyróżniają się dwa tytuły: „warszawian
ka", liryczna i nastrojowa pieśń dramatyczna na temat bitwy 
pod Grochowem i „Noc Listopadowa", wprowadzająca proble
matykę mitu antycznego celem wyjaśnienia historii i motywów 
postępowania jednostki. Chociaż najściślej związany z Krako
wem, złożył w nich Wyspiański dowód, źe także inny ośrodek 

historii narodowej, Warszawę, zdolny był poddać swej inwencji 
twórczej. W trzecim zespole dramatów sięga Wyspiański albo 
w zamierzchłe i legendarne dzieje ojczyzny, albo w ulubione 
średniowiecze polskie, rzadziej zaś w czasy bliższe histor'ycznie. 
Jednolitość artystyczna tej grupy utworów jest raczej luźna. 

Mieszczą się w niej epicko-wizyjne rapsody historyczne: „Bo
lesław Smiały" (1900) „Kazimierz Wielki" (1900), „Henryk Po
bożny" (1903) „Piast" (1903), nawiązujące do w1z.11 historycznej 
Słowackiego, a zwłaszcza do rapsodycznej formy „Króla Ducha", 
oraz dramaty: „Legenda I" (1898), „Bolesław Smiały" (1903), 

„Legenda li" (1904), „Skałka" (1907), „Zygmunt August" - ostat
ni nie ukończony utwór Wyspiańskiego (wydanie pełne 1930). 

W obu „Legendach" sięgnął do podań o Krakowie i Wandzie, 
nadając widowisku charakter operowo-misteryjny, przywodząc 

na myśl dramat muzyczny Wagnera. \V „Bolesławic Smialym" 
i „Skałce" spór króla z biskupem Stanisławem przedstawił jako 
ponawiający się poprzez stulecia spór dwu wielkich racji i pot~g: 

państwa i kościoła. Nakazał grać te dwa dramaty przeplatając 

ich akty, dzięki czemu powstało widowisko symultaniczne, roz
grywające się jednocześnie na Wawelu i Skałce. Nawracał nadto 
Wyspiański do tematu antycznego, sięgając do wątków home
ryckich („Achiłłeis" 1903, „Powrót Odysa" 1907), ale rozwiązując 

tak fabularnie jak filozoficznie wątki te w sposób całkowicie 

samodzielny oraz związany z poczuciem czynnego uczestnictwa 
człowieka w otaczającym go świecie. We własnych słowach po
ety „Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez twoje 
czyny. Spójrz w świat, we świata kształt, a ujrzysz twoje winy". 
Jedyne jego dramaty współczesne to „Klątwa" (1899) i „Sędzio

wie" (1907). „Klątwa" oparta została na konflikcie naruszającym 

przeświadczenia moralno-obyczajowe katolickiej gromady (poży

cie erotyczne Księdza z Młodą) i próbie ekspiacji, sięgającej 

po pradawne i jeszcze przedchrześcijańskie wierzenia drzemiące 

w duszy zbiorowej tej gromady. „Sędziowie" to dramat osnuty 
wokół autentycznych realiów wziętych z kroniki sądowej, przy 
czym w atmosferze biblijnego patosu dokonywa się równie 
surowa co w „Klątwie" ekspiacja za popełnioną zbrodnię. Na 
marginesie właściwej twórczości pisywał Wyspiailski ulotne wier
sze liryczne, mające charakter osobistych zwierzeń o różnoroll.

nej tonacji uczuciowej - od przejmującej melancholii do ostre.i 
drwiny i sarkaz um(Jakżeż ja się uspokoję „„.Niech nikt nad 
grobem mi nie płacze„„.„, Wesoły jestem, wesoły„„.); ułożył też 

parafrazę hymnu Veni Creator (1905), uwypuklając w przekładzie 

własne rozumienie konfliktu tragicznego przetłumaczył „Cyda" 
Corneille'a (1907). Język swych utworów naginał z reguły do potrzeb 
napiętego rytmu i daleko posuniętej, patetycznej i archaizu
jącej stylizacji. Zabiegi te nie zawsze dawały rezultat szczęśLwy, 
w wielu jednak wypadkach osiągał poeta niezwykłą dźwięcz

ność słowa i melodyjną rytmiczność wiersza, a jego iapidarne 
i celne aforyzmy („ Wesele") wzbogaciły trwale mowę potoczną. 

Stosunek do dzieła dramatycznego jako podstawy widowiska 
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teatralnego nadaJe dramaturgii Wyspianskiego charakter jedno
lity i samodzielny, stawiając go w rzędzie głównych refor
matorów teatru europejskiego na przełomie XIX i XX w Dzieła 

te nazwano „partyturami teatralnymin (Zbigniew Raszewski), 
to mając na myśli, że podobnie jak przy partyturze muzycznej 
dopiero Jej orkiestralne wykon3nie - tak w pr ypad.- u dzieł 

Wyspiańskiego realizacja przy użyciu wszelkich środków, ja
kimi rozporządza teatr - wydobywa wszystkie ich jakości arty
styczne. Aktor, dekoracje, kostium, światło, muzyka nierozłącl

nie współgrający z akcją - takie są środki orkiestry teatralnej 
Wyspiańskiego jako twórcy, który pisząc tekst słowny od raL u 
widział i proponował jego inscenizację. Osiągnął on w tej 
n1ierze wyniki niezapomniane, jak użycie pieśni powstaf1czej 
''" kompozycji „Warsza\\ ianki", jak muzyczno-jaseJkowa podbu
dowa „\Vesela'' taneczno-symboliczny finał tego d:t.iela, jak 
cl<spresja pustej sceny teatralnej podczas monologu lionrad;i 
\V „\Vyzwoleniu" jego dyskusji z i\1askami, jak spot~<ariie 

belwederczyków pod pomnikiem Sobieskiego w „Nocy Listopa
dowe.i", wizja ożywionych postaci z grobowców i gobelinó\v 
wawelskich w ,,Akropolis". Przy tym ws2ystkin1 kontakt \Vy
spiańskiego ze sceną (najbliższy w okresie 1901-05) nie mia! 
charakteru stałej współpracy. Do dramatów swych poeta opra
cowywał projekty dekoracji, kostiumów, Tozwiązań rezyserskich, 
jedynie jednak w samodzielnie przygotowanym wystąpieniu „Bo
lesława Smiałego" (1903) zdołał osiągnąć pełną realizację swych 
koncepcji inscenizacyjnych. Program teatralny Wyspianskiego 
rekonstruowany jest m. in. na podstawie egzemplarza reżyser

skiego „Dziadów" I\'lickiewicza, inscenizowanycn (1901) 'v jego 
układzie i scenografii w krakowskim Teatne Mie,Jskim, obszer
nego studium na marginesie sz-=ksrirowsk-egn ,," arnle d-' (w cl. 
1905 r. pt. „The Tragical Historie of H· ml ot ....... św ie o prze-
czytana i przemyślana prze, St. Wyspian_kie~o"J, pro,iek ów re
pertuarowych, jakie snuł (1905) w nadziei obJęcia dyrekcJi teatru 
krakowskiego (zamierzał m. in. grać Norwida), zachowanych szki
ców ocenograficznych, kostiumowych i sytuacyjnych. W szero
kości swoich zainteresowań oraz dokonań twórczych Wyspiański 

jest postacią wyjątkową w cizie ach sztuki polskiej. Jego idee 
teatralne legły u podstaw dalszego rozwoJu nowatorskiej sceny 
polskiej (Leon Schiller, hasło „teatru ogromnego"); twórczość 

dramatyczna przekazała w nowych formach tradycję teatru ro
mantycznego oraz wznowiła problematykę walki niep cl egloś : io

wej; malarstwo wraz z działalnością 'v zakresie sztuki strso
wanej należy do zjawisk znamiennych dla plastyki europejskieJ 
z przełomu XIX i XX w. Współcześni darzyli go uznaniem prze
chodzącym w formę kultu, w J<tórego ramach zestawiano go 
częstokroć z romantycznymi wieszczami. Pochowany został w gro
bach zasłużonych na Skałce. 
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[ ... JA my mamy wielką scenę: 
dwadzieścia kroków wszerz i wzdłuż 
Przecież to miejsce dość obszerne, 
by w nim myśl polską zamknąć już, 
by się te iskry ducho-żerne, 
co u rozstajnych siedzą dróg, 
zeszły tu wszystkie za nasz próg. 
Talenta bowiem są niezmierne, 
lecz trzeba, by w nie wstąpił duch. 

WYZWOLENIE 

Leon Schiller 

• 
WYSPIANSKI -
ARTYSTA TEATRU 
„WESELE" W KRAKOWIE 

Wczytując się po aktorsku i reżysersku w pierwsze 
utwory Wyspiańskiego widzimy, że pod skromną postacią 

tzw. jednoaktówek krył się już zaród nowej formy teatru 
polskiego, kryły się nowe prawa kompozycji scenicznej, 
trudne do zdefiniowania, bo obok dążenia do jak najwięk
szych monumentalności i dekoratyw1zmu, obok momentów 
nastrojowych w guście symbolicznym i patetycznym na mia
rę tragedii klasycznej istnieją kontrasty nadzwyczaj dla ucha 
dzisiejszego przyjemne, jak nagle przejścia do realizmu [ ... ] 
W tych pierwocinach wielkiego teatrotwórcy naszego jest 
cały niemal program późniejszej „reformy teatru'', wspania
lej za granicą niż u nas dokonanej, lecz w Polsce przez 
Wyspiańskiego przeczutej i rozpoczętej. Jest tu bowiem już 
postulat muzyczności i malarskości widowiska, jest jego 
rytmizacja i polifonizacja wedle zasad muzyki, dekoracja 
o:krótowa, celowo skonstruowana i do ucha utworu dostro
jona, a przy całej skali odcieniów psychologicznych pewnego 
rodzaju posągowość figur . Słowem wszystko, o co reforma 
teatru, zapłodniona przez symbolistów w literaturze, a Gor
dona Craiga w teorii i praktyce teatru, walczyła z naturali
stami, z propagowanym przez nich bezksztaJtem, bezbarw
nością i „dyskrecją ' ', które to ha.sla prostaczkowie teatralni 
odpowiednio uprościli i przekręcili [ ... ] 

Era teatralna Wyspiańskiego zaczyna się w roku 1901 -
Weselem . Kilka lat zaledwie trwało władztwo poety, rozpo
starte raczej nad widownią niż nad sceną, raczej przez wi
downię przyjęte i zrozumiane niż przez scenę. Kilka zaledwie 
drama tów - i to n·ie bez wahania.- wystawiła scena kra
kowska z życia Wyspiańskiego. Reszta, gdy w słusznej swej 
dumie dotknięty poeta oddalil się od teatru, ukazywała się 

w witrynach księgarskich [ ... ] 
Legendę o wielkim dniu 16 ·marca 1901 roku, dniu pre

miery Wesela, trzeba podda:ć niejako rewizji. Kraków 
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oszalał po tej premierze. Oczywiście nie tylko dlatego, że 

bawil go persyflaż dobrze mu znanych faktów i ludzi, ale 
przede wszystkim dlatego, że dramat w całej swej treści był 

aktualny, pełen inwektyw politycznych i socjalnych. Co zaś 
najbardziej było fascynujące, to absolutna nowość formy. 
ledwie widoczne upoetyzowanie jak najsurowszego i najpro
zaiczniejszego w swej istocie realizmu potocznego, zmiesza
nie go z fantastyką, pomimo pozorów mistyczności tkwiącą 
głęboko w podłożu psychicznym figur dramatu i dającą się 

psychologicznie uzasadnić. Niebywale piękna , przedziwnie 
brzmiąca, a znów z codziennego tworzywa ukształtowana 

dykcja dramatu, bogactwo rytmiczne przy monotonii ostinata 
piosenki chochołowej, będącej właściwie jedynym źródłem 

wszystkich rytmicznych i melodycznych odmian; niespoty
kana dotąd teatralność języka dramatycznego, wobec którego 
bledną „polonezy słów" fredrowskie i gasną slow kaskady 
Słowackiego; oszczędność słowa i jego bezwzględne przyle
ganie do akcji, do gestu i ruchu sytuacyjnego; precyzyjne 
c.,bliczenie wszystkich członów kompozycji, iżby z nich wy
bornie harmonijna powstała całość; nieustanne, po scenę 

ostatnią, trzymanie widza w naprężeniu i oszołomieniu za 
pomocą najszerszej liryki, głębokiej satyry i nieoczekiwanego 
patosu - wszystko to było nowe i wszystko olbrzymie, choć 
z małych i dobrze znanych tematów poczęte. Nie, to już nie 
naśladowca Maeterlincka czy Wagnera, to ktoś, co stworzyt 
dzieło, jakiego w literaturze świata jeszcze nie było! [„. ) 
Zrozumiała to widownia. 

A teatr? Plotki i ploteczki różnie o tym mówią. To 
pewne, że ówczesna dyrekcja wzdragała się nieco, gdy poeta 
złożył jej rękopis Wesela, że aktorzy kiwali nad nim gło

wami i nie rozumiejąc, o co chodzi, kpili bez żenady; że 

powszechnie wróżono „„fenomenalną klapę" i że gdyby nie 
pewne presje ze strony wpływowych przedstawicieli opinii, 
arcydzieło nowszej dramatyki polskiej nie byłoby przeszło 

przez próbę sceny, a wtedy i inne dramaty Wyspia1iskiego 
byłyby pozostały w tece lub odgrywane byłyby jedynie 
w teatrze imaginacyjnym czytelników. 

Nikt właściwie nie wy.reżyserowat tej sztuki, wyreżyse
rowała się sama. Poeta na niemądre, często złośliwe pyta
nia aktorów dawał odpowiedzi lakoniczne, z lekka ironiczne, 
wykrętne i niejasne - te znów aktorzy niemądrymi nazy
wali, twierdząc, że Wyspiariski na teatrze nic się nie zna 
i że praktycznie w teatrze nie byłby w stanie niczego do
konać. Ciekawe, prawda? Geniusz teatru nie znający się na 
teatrze?!! W pamięci utkwiły mi bardzo charakterystyczne 
opowiadania o tym, co się działo za kulisami teatru kra
kowskiego na próbach Wesela. Jeden z aktorów podchodzi 
do Wyspiańskiego i tytułując go „szanownym" czy .,Kocha
nym autorem'', wedle zwyczaju prowincjonalnych kaboty-
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nów z epoki reymontowskiej Komediantki, zapytuje· jak ma 
rozumieć swoją rolę? Na to Wyspiański: „Od tego pan jest 
aktorem, żeby rozumieć to , co pan gra ". To wystarczy ło, 

aby z Wyspiańskiego zrobić dyletanta czy indolenta . A prze
cież on tylko swą odpowiedzią stwierdził', co obszernie wy 
lożyl w stur!ium o Hamlecie , mianowicie, jak powa%nie trak
tuje sztukę aktorska, jak wiele ocl nie.i wymaga i do jakich 
zadań chce ją przygotować. Innemu zaś aktorzynie , gdy sta
nąt bezradny na scenie nie wiedząc absolutnie . .i k grać, 

i burknąl: „Więc co mam robić . wyjść przed rampę i \.vyre
cytować rolę''" Wyspiański podobno odpowiedział, że tak 
będzie najlepiej. Gdy mi to jeden z premierowych odtwór
ców Wesela opowiada! na dowód powierzchowności mojej 
tezy, że Wyspiański byl mistrzem r·eżyserii i techniki in
scenizacyjnej, aczkolwiek nie trudnit się tzw. fachową re· 
żyserią - czułem , że się z tym panem nigr!y nie porozu
miemy, ale jasne by ło dla mnie, że znóv; w powiedzeniu 
Wyspiańskiego , jak w zwrotach Konrada do Masek, kryla 
się jakaś myśl, którą odcyfrować należy. Myślę, że Wyspiań

ski z dwojga złego wybrat mniejsze. Zamiast zlej gry w sty
lu szablonów psychologicznoreali s tycznych wolał prymityw
ną recytację roli . Przynajmniej w ten sposób ocalato stowo 
nie zamazane tysiącem szczególów gestycznych, mimicznych 
i sytuacyjnych nie porwane czkawką i rzężeniem naturali
stycznym, nie obciążone tzw. „numerkami" wątpliwej in
wencji nietwórczego aktora! 

Tak ustaliła się jaselkow;:i niemal forma scen Wesela. 
Tak zwany „styl krakowski ". Nie może on być obowiązu

jącym , aczkolwiek tradycjonaliści narzucają go nam jako 
jedynie zgodny z intencjami autora. Powstał z p rzypadku , 
smutnych, dorywczych kompromisów, mnóstwo w nim luk, 
niedociągnięć a nawet nonsensów, ·wobec których poeta 
prawdopodobnie był bezradny [ .„] Weselu nie może być 

odebrany jego realizm w imię poez.ii, jak również nie WL1lno 
go odzierać :;>; poezji w imię jego realizmu. Wielce pod ty m 
względem gr·zeszyly obydwa style, krakowski i wa rszawski. 
Krakowianie improwizowali poezję Wesela w sposob arcy
prymitywny, warszawiacy wprowadzili coś w rod zaju we
ryzmu [ .. . ] A przecież zmontowanie na nowo Wesela [„ .]. 
skorygowanie wszystkich blędów, niedopatrzeń, dmvoLnych 
intPrpolacji, ujawnienie wszystkiego, co wiemy o twórcy, 
jego dziele i m omencie historycznym, w którym ono pow
stało (przy czym najmniej interesującymi będą wszelkie 
„plotki") , ukazanie utworu całkowicie należącego do pr1c
szlości z poczuciem wielkie.i odrowiedzialności w obec wi
downi dzisiejszej to trnd niemały, twórczy zas;:
c·e:ytny [„.] 

Wyspiański by t „artystą teatru·; . Cóż to z n<1cz.v~ Tn 
zraczy , że ;1ie by t Jedynie lite ra tem , pisz;icy m w fo r mie 
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dialogowej utwory, które nazywamy dramatami; to znaczy, 
że nie b.\'ł dekoratorem, obmyślającym · scenerię plastyczną 

dla cudzych dzieł; to znaczy, że nie był inscenizatorem czy 
reżyserem, ucieleśniającym pomysły dramaturga w kształ

tach przez siebie skomponowanych, często przeistaczających 
lub niszczących utwór poety, to znaczy, że nie był dyrekto
rem czy kierownikiem teatru , n::idającym mu jego fizjono
mię artystyczną i społeczną, zazwyczaj ani artystyczną, ani 
społeczną. To znaczy, że był po'2tą-dramatykiem, malarzem, 
rzeźbiarzem i konstruktorem, reżyserem i inscenizatorem, 
kierownikiem artystycznym teatru jego ideologiem -
w jednej osobie, że zgłębił catą umiejętność teatru i posiadł 
wszystkie jego rzemiosła, że żył dla teatru, z myślą o tea
trze, że wszystko, czego się tkną!, na czym ole:> jego spo
częło, stawało się teatrem, że teatr był dlań jedynym te
renem wyżycia się, na jego deskach rozwiązywał najbardziej 
osobiste sprawy, a sprawy te były zawsze sprawami narodu . 

L. Schiller, Teatr ogromny, Warszawa 1961 
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• 
WYSPIANSKI O TEATRZE 

* 
Zestawiać sądziłbym tylko SZTUKĘ i dzieło myśli arty
sty, - ze samą już tylko rzeczywistością wydarzeń. I po
wiedziałbym: że ku czemu doszta i co myślą 0siągnęta 

dusza artysty, a więc co z tajemnic odgadta SZTUKA, -· 
to działo sit'. równocześnie na \Vielkiej SCENIE SWIATA. 

Studium o ,,Hamlecie'' 

* 
Muszę mieć do dyspozycji scenę, bez tego trudno napisać 

dramat żywy i jest rzeczą bardzo niefortunną, że Słowacki 

nie rozporządzał choćby tylko jak4ś amatorską sceną -
wielka to szkod .'ł dla literatury. Nie darmo też i Szekspir 
i Molier byli aktorami. 

* 
Popis aktora kazi jego powołanie, poniża tak cel, jak i sztu
kę samą. Doczekamy się jeszcze tego z pewnością, że akto
rowi przed kurtynę po każdym akcie wychodzić nie będzie 
wolno. To mnie najwięcej oburza! W tym mieści się tragizm 
caty, bo oklaski to chęć poniż6!nia talentu. który zapanował 
nad tłumem. Uważam to za największy zamach na artystę„. 
Patrzcie! Oto biją brawo, aby się ukazał, ukłonił - aby 
zniszczył swe dzieło i powiedział - „udawałem tylko„." „ 
Dzieło sztuki albo jest dziełem sztuki. albo nim nie jest. 
I wszystko inne jest niepotrzebne. Cóż to szkodzi Sofokle
sowi, że w Krakowie grano zeszłego roku źle „Antygonę", 

że się oczom wszystkich przedstawiała jako głupstwo. Zna
czy to tylko, że ją źle grano i o Sofoklesie nie świadczy 
niczego. 

"' 
Dramat był zawsze moim marzeniem - dramat układać, to 
co zły duch szepce Henrykowi - to było u mnie zawsze 
i nie mam za złe tym. co mnie nazywali aktorem - bo jeśli 
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można się tak kochać - to kochatrm się w scenie - zda
wało mi się, że stoi najwyżej ze sztuk - i że najwięcej 

a.ktorami wszelkie uczucia i poezję wyraża . 

• 
Nie vvyobrażam sobie swojego dramatu w innych ramach 
iak scena, to jest po prostu prze~lrzeń w połowie ciemna. 
w połowie rozjaśniona, na której dzialają aktorzy. 

cyt. za „Pamię tnikiem Teatralnym", z. 3/4, 19; 7 

Zdarzało mi się nieraz być za kulisami sceny i w gardero
bach artystów. Zachodzitem do garderoby a r tys tów, wstępo
wałem za kulisy i wchodzite m na scenę . 

Oto jestem na scenie. w pod w urzu za mku Makbeta 
w Inwerness. K rząta się ludzi sporo. Jasno. 

Kurtyna zapuszczona, a przez zapuszczoną kurtynę sły-

chać muzykę. grającą właśni e w antra kcie. 
Spieszą się. Ju ż n iedtugo, za parę minut rozpoczną 
I nagle wchodzi Lady Makbet na przeciw mnie. 
Idzie śmiałym , pewny m, energicznym kroi ie m; - po-

wzięła już jaką ś myśl - decyz j ę . 

Otrzymała list o zamierzonym przybyciu Dunkana. 
Na t:ychmiast zdjąl:em kapelusz i pocałowałem ją w rękę . 

Ją, Lady Makbet. - N ikt nie jest w stanie m i tego 
wyperswadować , że to nie była Lady Makbet - ale Mo
drzejewska 

Widzieć to przeistoczenie się, jak z wolna a starannie się 

od bywa i aż nareszcie inny siedzi przed tobą człowiek, niż 

byt tu przed chwilą , człowiek , co myśli i czuje inaczej . -
z tą chwi lą metamorfozy; - to jest coś więcej niż wrażenie, 
jakie wynieść można indziej z teatru lub co by można 

przyjmować żartobliwie mówić, że aktorzy-artyści są 

śmieszni za kulisami. 

Architektura , Malarstwo Dramat w jedność spojone, ujaw
niające zmysłom wiazów, ŚWIATU i DUCHOWI POSTAC 
ICH i PIĘTNO. 

Studiun1 o „Hamlcciel' 
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Smieszni? - Nieprawda. Oni tylko mają 
pokazać, pokazują w sztuce, którą grają, 
ludzkie przywary i ludzką niewolę 
i niedołęstwo myśli i ułomność; 
przyjmują na się maski, strój i dolę 
żywą, a sądzi ich wasza przytomność. 
Co w nich jest samych wad i duszy hole 
i skazy - jaką pycha - jaką skromność, 

jaką obłuda - jaką wzgarda, zazdrość, cnota, 
jaką nienawiść, - niechęć i ochota, 
to pokazują i z tego się myją 
po skończonym spektaklu, gdy teatr skończony . 

Co w nich udane, tern w teatrze żyją 
i duch ich z rudy tej jest oczyszczony. 
To nie są błazny, - chociaż błaznów miano, 
oklaskiem darząc, w oczy im rzucano, -
lecz ludzie, - których na to powoalno, 
by biorąc na się maskę i udanie, 
mówili prawdy wiecznej przykazanie. 
Na co stać kogo, tajemnic tych sięga; 
wieczna w tym siła, groza i potęga. 

Studium o „Hamlecie" 

I ciągle widzę ich twarze, 
Ustawnie w oczy im patrzę, -
ich nie ma, - myślę i marzę, 
widzę ich w duszy teatq:e. 

Teatr mój widzę ogromny, 
wielkie powietrzne przestrzenie, 
ludzie je pełnią i cienie, 
ja jestem grze ich przytomny. 
[ ... ] 
Grają - tragedię mąk duszy 
w tragicznym teatru skłonie, 
żar święty w trójnogach plonie, 
i flet zawodzi pastuszy. 

Ja słucham, słucham i patrzę, -
poznaję - znane mi twarze, 
ich nie ma, - myślę i marzę, 
widzę ich w duszy teatrze. 

List Stanisława Wyspiańskiego 
do Adama Chmiela 
[lrogmentJ 



Zbigniew Raszewski 
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PARADOKS WYSPIANSKIEGO 
Zastanawiając się nad twórczością Stanisława Wyspiań

skiego w pięćdziesiąt lat po jego śmierci, trudno się oprzeć 
wrażeniu, że natrafiliśmy na jeden z największych para
doksów naszej kultury. We wszystkich znaczeniach tego wy
razu. Pomyślmy przez chwilę spokojnie. Polska jest jedy
nym krajem europejskim, l(tóry w wieku XIX tak wysoko 
ocenił godność pisarza w społeczeństwie, że musiał nawet 
dla przedstawicieli tego zawodu poszukać nowej nazwy: 
wieszcz. Słownik warszawski tak zapisał jego znaczenie: 
„Człowiek natchniony, przepowiadający przyszłość; poeta ge
nialny, śpiewak , liryk, gęślarz jasnowidzący''. Definicja jest 
śmieszna, ale mniej więcej rozumiemy, o co chodzi . Mówiąc 
„wieszcz" myślimy o wybitnym artyście i myślicielu, klóry 
w kraju o słabo rozwiniętym życiu politycznym i małym 
wyrobieniu społecznym kojarzy w swojej działalności funk
cje pisarza, filozofa , ideologa i przywódcy społecznego. Lu
dzie o tak szerokim zakresie zadań i obowiązków istotnie 
pojawili się w społeczeństwie polskim wieku XIX i istotnie 
wywarli poważny wpływ na rozwój jego historii. Trudno 
jeszcze powiedzieć, jak znaczny, ale wiemy, że poważny. 

Ostatnim artystą polskim, któremu społeczeństwo pol
skie, a w każdym razie część tego społeczeństwa, przyznała 
tytuł wieszcza, byt Stanisław Wyspiański. Był to jednocześ
nie pierwszy pisarz, któremu tę godność przyznano publ icz
r.ie, chciałoby się powiedzieć oficjalnie, niemal urzędowo . 
Po premierze Wesela, w roku 1901, wręczono mu srebrny 
wieniec z magicznymi cyframi „44", mniej więcej tak, jak 
dzisiejszemu Polakowi wręcza się dowód osobisty z czerwo
nym, sześciocyfrowym symbolem, wyznaczającym mu właś
ciwe miejsce pośród reszty obywateli tego luaju. Oczywisty 
paradoks. Prawdą jest, że Wyspiański przejął się losem 
swojego narodu i próbował go przemyśleć . .Jako obywate
lowi państwa podbitego i prześladowanego przynosi mu to 
zaszczyt. Ale prawdą jest również, że ani nie mial wiesz
czych kwalifikacji , ani potrzeby wieszczenia nie bylo. Spo
łeczeństwo polskie z czasów Wyspiańskiego byto już zorga
nizowane w kilka licznych i silnych partii politycznych, 
rozporządzało prasą polityczną o wysokich nakładach. Kon
struowało programy działania , i to wcale nie utopijne. Po
przez swoich przedstawicieli czynnie uczestniczylo w życiu 
trzech parlamentów europejskich. Na dwa różne sposoby 
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przygotowywało się do walki zbrojnej, jak się okazało, do
syć skutecznej. Gdyby się Wyspiański w ogóle nie narodził, 
historia potoczyłaby się dokładnie t.ym samym trybem. Jego 
krakowska dekoracja była niewątpliwie anachronizmem, 
trochę zabawnym, trochę niesmacznym, charakterystycznym 
dla odruchów tej części społeczeństwa , które żyło niejako 
na marginesie naJnowszej historii Polski. 

Nie koniec na lym paradoksów. W jedenaście lat po 
śmierci Wyspiańskiego Polska odzyskała niepodległość. Wy
spiański ciągle był wieszczem, wprawdzie przewrotnym, 
ale wieszczem. To wystarczyło, żeby mu zaszargać opinię. 

Ostatni paradoks tej biografii. Normalni wieszczowie mieli 
trudne początki, wypędzano ich z podręcznika, a w opinii 
publicznej rośli nieustannie. Wyspiański zyska! tę godność 

w bardzo młodym wieku, w podręcznikach ciągle jest wiel
ki (lub co najmniej „ważny"), a w opinii publicznej male
je [ ... ] 

Jakiekolwiek będą jego przyszłe losy jako poety, jednej 
zasługi nie można mu odmówić. By! na pewno pierwszym 
w naszym stuleciu, tak wszechstronnie utalentowanym i am
bitnym artystą teatru, który z powodzeniem opanował 

wszelkie elementy sztuki wyjątkowo złożonej. Gdyby się 

urodził o kilka stuleci wcześniej, nie byłby fenomenem. 
Wiemy dobrze, że niezwykle daleko posunięta specjalizacja 
w podziale funkc ji jest stosunkowo niedawnym wytworem 
teatru europejskiego. Uważny obserwator teatru współczes -
nego zdaje sobie również sprawę, że nie powinna potrwać 
zbyt długo. Rozbicie - już nie wykonania - ale samego 
tworzenia dzieła sztuki pomiędzy aż trzech artystów: pisa
rza, inscenizatora i aktora, tak bardzo krępuje możliwości 

artystyczne teatru, próby przezwyciężenia anomalii tak czę
sto w ostatnich czasach się powtarzają, że trudno nie uznać 
ich za konieczność historyczną. 
Twórczość Wyspiańskiego jako próba odbudowania daw

nej harmonii teatru europejskiego, to wlaśnie pasjonujący 

teren badań. Lektura jego dramatów nasuwa dzisiaj wra
żenie, że to wcale nie dzieła literackie, ale raczej party
tury teatralne zawierające w samej treści pewne rygory, 
których najbardziej kapryśny inscenizator lekceważyć nie 
może [ ... ] 

Rozporządzał prawdziwym teatrem, a więc „warsztat 
teatralny" mógł przemyśleć najlepiej. Pięćdziesiąt lat, które 
upłynęło od jego śmierci, zobowiązuje co najmniej do usta
lenia najistotniejszych cech jego indywidualnego programu 
teatralnego. 

W największym skrócie można by go nazwać drama
tem miejsca [ ... ] Wyspiański nigdy by nie napisał dramatu 
o ludziach znad Gopła, którego nie widział. Sam ogląda 
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i systematycznie bada zarówno gmach jak i jego otoczenie. 
Studiuje topografię. Zaznajamia się ze stylem czy stylami 
architektonicznymi. Dokładnie uświadamia sobie rozkład 

wnętrza. Zapoznaje się z przeszłością miejsca, z legendami 
i mitami, które się z nim kojarzą. Studiuje tak dopóty, do
póki nie zapamięta najdrobniejszych szczegółów . Tworzy 
sobie wtedy tak konkretną wizję miejsca, że stać go na 
odpowiedź scenografowi: szczegóły można pominąć w przed
stawieniu - byle aktorzy uwierzyli w ich istnienie [ ... ] 

Osnuwanie, a raczej wysnuwanie całego dramatu z jed
nego, konkretnego miejsca akcji , to niewątpliwie jedna 
z podstawowych cech , a zarazem jedno z największych od
kryć w teatralnej koncepcji Wyspiańskiego. 

Wyspiański dramatopisarz jest niewątpliwie nowatorem 
w dzi ejach nowszego dramatu europejskiego. Tworzy nowy 
typ dramatu, który w braku lepszej nazwy godziłoby się 

nazwać „partyturą teatralną" [ ... ] 
Na obu planach swojej działalności teatralnej , tzn. i ja

ko darmatopisarz i jako inscenizator Wyspiański dążył do 
tego samego celu. Był nim teatr typu przestrzennego, jeśli 

wolno posłużyć się metaforą - „architektonicznego". Jako 
dramatopisarz dochodził do takich rozwiązań dzięki swojej 
koncepcji „dramatu miejsca". Jako i nscenizator - nawet 
na scenie kulisowej potrafił pracować metodami bliższymi 

architekturze aniżeli malarstwu. Reżyseria jego najciekaw
szych przedstawień jest wyłącznie funkcją przestrzennego 
ujmowania rzeczywistości Definicja artyzmu Wyspiańskiego 
powinna objąć te przede wszystkim zjawiska. Nad tworzy
wem poetyckim świetny artysta teatru panował znacznie 
słabiej. Muzyki robić nie umiał [.„] 

Wyspiańsk i nie zatrzymał się na obmyślaniu nowego 
kształtu widowiska. Zapragnął jeszcze odnowić dawną jed
ność twórcy dramatu i przedstawienia. Był to najważniej

szy postulat w programie Craiga, tylko że sam twórca nie 
poważył się go urzeczywistnić. Wyspiański poważył się. 

A było tego za wiele na jego siły jednego, nawet genialne
go człowieka, pracującego całe, jakże trudne życie, na pery
feriach kra ju podbitego; bez pieniędzy, bez mecenasów, na
wet bez sprzymierzeńców i odrabiającego na dobitkę lokalne 
zaległości . Za takie ambicje trzeba płacić. Wyspiański za
płacił drogo i jako teoretyk i jako artysta. A więc nie 
zostawił równie zwartego systemu poglądów. Na otoczenie, 
nawet na następców oddziałał znacznie słabiej. Zapłacił jako 
artysta, bo próbując przeniknąć wszystkie tajemnice skom
plikowanego mechanizmu, którego zawitość pierwszy u nas 
spostrzegał, nie mógł doprawdy opanować go w sposób 
doskonały. Sam wystawił barierę, która najskuteczniej dzieli 
go od dzisiejszej publiczości: zlekceważył język. Potomność 

szanuje i odczuwa konwencje, choćby najbardziej oddalone 
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od tych, do których sama przywykła, ale jest bezlitosna 
dla maniery. A Wyspiański - niezawodny, zawsze samo
dzielny jako architekt, scenograf i reżyser, najslabiej bronił 

się przed manierą współczesnych właśnie w poezji. 
Twierdzenie, że Teatr Wyspiańskiego trzeba zbadać, nie 

jest wcale takim truizmem, jakby się to mogło wydawać . 

Spod namułu bezkrytycznych zachwytów, n ierozumnego lek
ceważenia, a w najlepszym wypadku czysto filologicznych 
dociekań, nie można już nawet dojrzeć zarysów tego świet 

nego teatru, choć mial być przecież ogromny. Jeśli go ktoś 

w końcu opisze, nie będzie to przypomnienie, ale wykopa
lisko. 

„Pamiętnik Teatralny'', z. 3/4, 1957 
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W REPERTUARZE TEATRU POLSKIEGO 

S. WYSPIAŃSKI - „WESELE" 

MOLIERE - „DON .JUAN" 

W. SZEKSPIR - „MIARKA ZA MI ARKĘ" 

A. FREDRO - „ZEMSTA" 

W PRZYGOTOWANI U· 

M. JASTRUN. A. STRINDBERG - .RZECZ LUDZK A" 

„GRA SNÓW'' 

S . PRZYBYSZEWSKA - „TERMIDOR" 

W REPERTUARZE SCENY KAMERAL~E.J 

M. DOMAŃSKI - „PIERWSZY NIEWINNY" 

A. M. SWINARSKI - „ARARAT" 

A. CAMUS - „CALIGULA" 

W PRZYGOTOWANIU 

G B SHAW - „PROFESJA PANI WARREN" 

LANDOVSKY - „POKÓJ NA GODZINY" 

51 



52 

DYREKTOR TECHNICZNY: 

ZBIGNIEW JAWORSKI 

KIEROWNIK TECHNICZNY: 

MIROSŁAW DZIKI 

BRYGADIER SCENY: 

ANTONI KOŁACZEK 

KIEROWNICY PRACOWNI: 

KRAWIECKIEJ DAMSKIEJ: 

WANDA PRECKAŁO 

KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ: 

JÓZER PRECKAŁO 

PERUKARSKIEJ DAMSKIEJ: 

ZOFIA HEJNE 

PERUKARSKIEJ MĘSKIEJ: 

MIECZYSŁAW WOJCZYNSKI 

SZEWSKIEJ: 

MIKOŁAJ BRATASZ 

MODELATORSKIEJ: 

ALOJZY CZEPUŁKOWSKI 

STOLARSKIEJ: 

MICHAŁ. PRAJSNER 

MALARSKIEJ: 

TADEUSZ CHĄDZYŃSKI 

TAPICERSKIEJ: 

RYSZARD TKACZYK 

$LUSARNIA: 

KAZIMIERZ BABIEC 

PRZEDSTAWIENIE PROWADZI: JANUSZ LOZA 

SUFLER: KAZIMIERZ CHORĄZAK 

SWIATLO: KAZIMIERZ PIĄTEK 

REALIZACJA DZW!ĘKU: HUBERT BREGULA 

Cena 4 zł.-
WON - Zam . 5q0170 - 5000 - C-1 /552 

REDAKTOR PROGRA U 
B NN SARNECKA-PARTYKA 
OPRACOW Il: 0.RAFICZ I: 
WAND OOt.KOWBK 



I' 


