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„ Wszystka mądrość ludzka 
zawarta w historii. Wszyst
kie przeznaczenia rodu 
ludzkiego odbijają się 

. '" w nzeJ „. 

Z listu do Adama Potockiego 

ZYGMUNT KRASIŃSKI 



WITOLD NAWROCKI 

CZŁOWIEK 
I 

HISTORIA 

... Wieki poprzednie nie rozumiały skompliko
wanych zależności między człowiekiem a świa
tem przyrody, historii i stosunków społecznych, 
który jest rzeczywistością •niezależną od jed
nostki, ale jest zarazem przedmiotem jej dzia
łania i wynikiem jej prac, w którym ona sama 
zmieniając się, stwarza się równocześnie oraz 
znajduje inspirację dla różnych farm swej ak
tywności. Stulecie oświecone wprowadziło w my
ślenie o człowieku i o historii zasadniczą zmia
nę; by ro ostatnim etapem w wielowiekowym 
traktowaniu o sprawach człowieka wedle kate
gorii „prawa natury". Pogrzebano wtedy bez
powrotnie tradycję obojętności wobec przemi
jających zdarzeń, wobec zmienności świata 
i człowieka, w którą wieiizorro, uznając tożsamą 
w ciągu wieków naturę jednostki. Człowiek był 
do tego czasu wyposażony w zawsze tę samą 
osobowość, w dziejach zmieniały się tylko ko
stiumy, w których pojawiał się on na scenie hi
storii. J eg·o natura była zawsze ta sama - do
bra lub zła, a badacze prowadzili jałowe spory 
o przewadze tego lub inne~o pierwiastka mo
ralnego i nie znajdowali żadneg.o sensownego 
rozwiązania, bo nie .pojmowali zależności czło
wieka ·Od histoiiii. 

Szacowna lecz nieprzydatna filozofia moralna, 
nauka o cnotach i wadach, została wtedy po
rzucona. Człowiek może poznać tylko to, co sam 
stworzył, głosił Giovanni Battista V1ico w NO
WEJ NAUCE (1725); zatem nie naturę fizyczną, 
którą stworzył Bóg, ale historię kształtowaną 
przez ludzi, „świat narodów", powinien człowiek 
opanować intelektualnie, by zrozumieć swój 
udział w tworzeniu dziejów oraz ,poznać zakres 
możliwości wolnego działania, który wyznaczyła 
mu Opatrzność ... 

Filozofia historii sformułowana przez Vico 
przymusiła do refleksji nad rolą człowieka 
w dziejach ,wzbudziła zainteresowanJe subiek-
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JOSEPH DE MAISTRE 

tywnymi motywami działań ludzkich i determi
n~tami określającymi działanie człowieka, poj
mowała jednostkę historycznie i historycznie 
rozumiała także dzieje ludzkości. Zwracała rów
nież uwagę na kwestię pojęcia przyczyny i na
kazywała dotąd posługiwanie się związkiem 
przyczynowym jako punktem wyjścia dla każ
dego przewodu myślowego, który miał ustalić 
kierunek przemian historycznych. W MYŚLACH 
O FILOZOFII DZIEJÓW Johanna Gottfrieda 
Herdera nieprzerwany rozwój ludzkości spowo
dowany jest dwoma wielkimi prawami świata, 
rozwoju i postępu, które ograniczają woln-0ść 
działań jednostki i zmuszają do ich uznania 
i respektowania ... 

Równie idealistyczn.ie myśleli o człowieku 
i historii inni frilowfowie epoki; ich ustalenia 
miały jednak wyjątkowe znaczenie dla kształ
tującej się w początkach dziewiętnastego stu
lecia historiozofii, czyli filozofii dziejów, uzna
jącej za przedmiot swych badań problemy praw 
historii, sensu dziejów, roli jednostki i mas 
ludowych, pojęcia celowości, przypadku i po
stępu. Idealistyczni myśliciele niemieccy, Kant 
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i Fichte, wyposażyli człowieka w pojęcie historii 
występującej skrótowo w jednostce, więc 
w świadomość historyczną; Schelling podstawą 
swej teozofii uczynił kategorię historyczności, 
zwraeając uwagę, że samodoskonalenie i po
w1Staiwa:nie rzeczy w świecie ma charakter histo
ryczny; Hegel zaś rozwinął te wszystkie pomy
sły i nadał im w FENOMENOLOGII DUCHA 
postać zwartego systemu, tworząc obraz świata 
rozwijającego się sarn przez się, nie wymaga
jącego celu poza sobą, ani żadnej sankcji ze
wnętrznej ... 

Fenomenologia Hegla, udowadniając znaczenie 
samodzielnego. działania czkJwieka w historii, 
ukazywała drogę jednostki w ciągu dziejów od 
prostych spostrzeżeń .do doskonałego filozoficz
nego poznania świata, proponO'\vała pojmowanie 
rozwoju ludzkości historycznie od prymityw
nych początków do wyżyny cywhlizacyjnych 
osiągnięć, na które składały się rewolueja fran
cuska i jej przezwyciężenie przez Napoleona 
oraz wyłonienie się z tych bu.rzliwych dziejów 
nowoczesnego mieszczańskiego społeczeństwa. 
Cały zaś ten proces dokonany został pracą czło-

GIOVANNI BATTISTA VICO 
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PIERRE SIMON BALLANCHE 

Wlieka i człowiek został w nim stworzony przez 
swoją pracę ... 

Na system historiozoficzny Hegla, podobnie 
jak na wiarę Goethego w postęp, wywarły 
wpływ osiemnastowieczne idee nieograniczonego 
doskooalenia się ludzkości i cor.az wszechstron
niejszego udziału społeczeństwa w kształtowaniu 
swych losów. Masowe przeżyde historii w dobie 
rewolucji i w erze Napoleona sprawiło, że 
ludzie zrozumieli d :ziieje jako czynnik głęboko 
przeobrażający ich życie a koncepcje ideolo
gów antyfeudalnej filozofii we>Lności i równości 
wywołały masowe ruchy odnowy społecznej 
w Polsce, w Niemczech, we Włoszech i w Hi
szpanii... Ale równocześnie - jeśli pamiętać 
będziemy o uwadze Karola Marksa, że TUChy te 
były rnieszan•iną „odnowy i wstecznictwa", doj
rzymy równoległy nurt reakcyjny, sprowadza
jący do minimum rolę człowieka w dziejach, 
negujący wpływ mas na historię i sprowadzają
cy ją do niezauważalnego, naturalnego ,ograni
czonego wzrostu ... w literaturze francuskiej le
gitymistyczna reakcja na rewolucję najdobttniej 
manifestowana jest przez pisa.rstwo Chateau-
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brianda, który dokonywał rewizji historii staro
żytnej dla zdetronizowania republikańskich 
ideałów epoki jakobińskiej i napoleońskiej, 
a przez !idealizację ustroju chrześcijańskiego 
średniowiecza tworzył w epoce Restauracji idyl
liczny wzorzec nowej harmonii społecznej. 
Powstające w tych czasach koncepcje histo

riozoficzne stawały się nieuchronnie konserwa
tywne ii tradycjonalistyc-z.ne, jeśli opowiadały s.ię 
przeciw rewolucji i negowały rolę i znaczenie 
epopei napoleońskiej dla formowania nowego 
społeczeństwa. Najwyraźniejszym przykładem 
tego reakcyjnego etapu w dziewiętnastowiecznej 
histm'liozofii są książki filozoficzne Josepha de 
Maistre'a i Pierre Simon Ballanche'a myśHcieli 
zaintrygowanych moralnym i religijnym sen
sem zjawiska rewolucji francuskiej, poszuki
waniem odpowiedzi na pytanie, czy jest ona 
dziełem Boga czy Szatana. Pesymizm właściwy 
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GEORG WILHELM 
FRIEDRIECH HEGEL 

f~:.ORICH SCH LEGEL 

przedstawicielom legitymL<;tycznej reakcji kazał 
im uznać postęp za możliwy jedynie poprzez 
ofiary i nieustanne ekspiacje, które stanowią 
jego sens konieczny, zaś rozwój pojmować jako 
nieustanne próby, natomiast przeznaczenie czło
w.ieka widzieć w śmierci i odrodzeniu. Oni byli 
duchowymi mistrzami młodego Krasińskiego ... 
Rysujący się w połowie stulecia nowy etap 

w myśleniu o roli jednostki i mas w historii, 
zaznaczył się przede \.vszystkim znamiennym 
przesunięciem zainteresowania na problematy
kę społeczną, na rolę wielkich zbiorowośoi ludz
kich. To woiste uwłaszczenie mas doprowadzi
ło z kolei do uznania walki sił społecznych za 
wewn'ętrzny motor dziejów. W tym ujęciu nie 
wielkie jednostki, ale sama historia walczących 
klas jest nosicielem poste"pu ludzkiego. To prze
konanie znalazło wyraz w postępowych dziełach 
tych histo:-yków Restauracji, którzy twierdzili 
wy aźnie .7e snoleczeitstwo nowożytne powstało 
z walk kl asowvch okresu średniowiecza. Po
twierdzili ten p'ogląd utopiści francuscy, zwła
szcza Fourier, którzy ostrą krytyką społeczności 
mieszczańskiej wyrażali przekonanie, że jest ona 
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stanem przejściowym wyprzedzającym powsta
nie społeczeństwa socjalistycznego, do które
go - niestety - pokazywali drogę utopijną ... 
Stąd już był krok do nowej epoki w myśleniu 
o problematyce masowego ii jednostkowego 
udziału ludzi w bistor.U do marksizmu ... 

WITOLD NA WROCKI 

Fragmenty artykułu opublikowllllleCo 
w „:tyciu Literackim", nr 2 z 1971 r. 

ZYGMUNT 
KRASil~SKI 
O EPOCE 

,,SKAZANEJ 
NA ZAGŁADĘ" 

. .. Nikt nie chce być tym, czym jest, 
każdemu roi się zostać Napoleonem; 
kobiety drwią, gdy mówić im o prze
znaczeniu małżonki, matki etc.; chcą 
być wielkiimi politykami, przywód
cami. Cała ta w2niosłość jest tylk-0 
śmieszna... I zobaczysz, jak całe to 
nieszczęsne pokolenie zaginie niby 
zwiędły przed czasem liść na skutek 
rozstroju nerwów... Tak więc po
znałem już moją epokę i wszystkie 
jej czcze uniesienia wydają się moim 
oczom niby bachiczne błazeństwa 
niezdolnego do CZYIIlU Falstaffa ... 

List do Henry Reeve'a bez 
daty, tłum . A. Frybesowa 

... Urodziliśmy się i żyjemy wśród 
nocy, która nastała po zachodzie 
słońca, a poprzedza świt81!1<ie. Pew
nie, że mroki nocne może rozjaśnić 
jaki przelotny, krwawy meteor; ale 
nrim wzejdzie nowe słońce, my wszy
scy dawno już zejdziemy z widow
ni... 

List do Henry Reeve'a 
z 17.XI.1832 r ., tłum. A. 
Frybesowa 

... Nas c-i członkowie klubów zgubili. 
O ich szaleństwie, o kh wściekłości 
nie mo!i:esz mieć żadnego wyobraże
nia. Ci nędznky, S'zewcy, przechrzty 
i chciwi złota krawcy, nie wiedzący 
nic o Polsce i o jej przeszłości, po
stanowili robić majątek, spekulować, 
rzucając oszczerstwa, podburzając, 
a ter az rozpisują broszuTy godzące 
we wszystko, co u nas naprawdę 
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„CTO LUD" 
WG RYSOWJ<IKA ANGIELSKIEGO 

Z 1819 R. 

szlachetne i wielk ie. Oni to nazy
wają arystokracją, ale jeśli mnie 
kochasz, wierz mi i wiedz, że poza 
arystokracją, nie ma w Polsce nic, 
ani zdolności , ani światłych umy
słów, ani poświęcenia. Nasz stan 
trzeci to bzdura; nasi chłopi to ma
szyny. My tylko jedni stanowimy 
Polskę. A nadejdzie czas, kiedy po
wieszą nas pewnego piękneg-o po
ranka naprzeciw ołtarza ojczyzny, 
Taki jest bieg rzeczy, a jest nieod
wołalny ... Oby przynajmniej po na
szym odejściu szczęście uśmiechnęło 
się choć trochę do tego biednego 
kraju ... 

List do Henry Reeve'a 
z 14.VII.1832 r., tłum. A. 
Frybesowa 

ZYGMUNT 
KRASINSKI 

WOBEC 
REWOLUCJI 

I STARC 
KLASOWYCH 

... Ja mówiłem o lyońskich robotni
kach. 
- Dobrze zrobili, wielmożny panie, 
zawołała ta czarna, skręcając w rę
kach jakąś serwetę, jakby to była 
szyjka dziecięcia - chcą równości. 
Dawno już nam obiecują równość 
w n~ebie; niech się wpierw zacznie 
na ziemi' ... 

List do Henry Reeve'a 
z 11.XII.1832 r., tłum. A. 
Frybesowa 

... Oddaj się całą duszą arystokracji 
albo ludowi. Ja skłaniam się ku 
pierwszej, bo jest w niej wielkość 
wspomnień, bo mimo swego zaśle
pienia wyobraża przecież starą An
glię, bo więcej jest poezji w jednym 
jej przedstawicielu, niż we wszyst
kich warsztatach Johna Bulla; bo 
choć błądzi i obiera drogę, która ją 
zawiedzie do zguby, jest w niej siła. 
Jeśli o lud idzie, w jednym upatru
ję tylko drogi do jego potęgi: we 
krwi... Nadto wiedz, że chwile prze
łomowe i rewolucje, te wielkie 
w życiu chwile poetyczności, też 
niosą ze sobą natchndenie ... 

List do Henry Reeve'a 
z 20.11.1931 r„ tłum. A. 
Frybesowa 

.. Sztandar ludu to głowa drżąca 
w powietrzu na pice. Palcie 1 rabuj
cie; niech każdy idzie ku wieczno
ści z własnym ładunkiem zbrodni! 
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Nie powiodło s<ię i szlachcie, i trze
ciemu stanowi, i bogatym, i bied
nym ... 

List do Henry Reeve'a 
z 20.II.1832 r., tłum. A. 
Frybesowa 

... Z jakich ty ludzi złożysz Rzecz
pospolitą we Francji? Czy z kup
ców, którzy panują, czy z robotni
ków, którzy w warsztatach pracują 
dzis<iaj? Bo nikogo więcej już nie 
widzę na tej ziemi; a przyznas.z 
mi, że ni jedni, ni drudzy nie ·zdali 
do porządku rzeezy wymagającego 
największych poświęceń. Pierwsi są 
chciwi i srodzy; drudzy są chciwi 
i namiętni, i okrutni, bo cierpią. 
Przy takim stanie świata, dwa sy
stemata być mogą tylko: despotyzm 
i anarchia ... Ja wiem, że cywiilizacja 
nasza ma się ku śmierci; wiem, że 
bliskie czasy, w których zbrodnie 
nowe przyjdą sta<re karać i same 
się potępić w obliczu Boga, - ale 
w.iem, że one nie utwoTzą, nie zbu
dują; przejdą jak koń Atylli i głu
cho po nich ... 

List do Konstantego Ga
szyńskiego z 17.I.1834 r . 

... Kiedy myślę o dzisiejszych ary
stokratach, zawsze nachodzi mnie 
wspomnienie tych bohaterów Ho
mera albo Nibelungów, którym 
prze:maczono :1Jginąć, a którzy 
przecież nie ustają w walce. Ja, 
widzisz, pootyzuję rzeczy: widzę je 
takie, jakimi być powiJnny, ale ja
kimi nie są ... 

List do Henry Reeve'a 
z 17.XI.1832 r„ tłum. A. 
Frybesowa 

.. Co do mnie, sądzę, że saint-simo
nfiści spełniają swe przeznaczenie, 
a przezmaczeniem dch jest - stanąć 
kiedyś na czele wielkiego ruchu 
proletairiuszów; wtedy przyjdą dni 
próby, które zachwiałyby nawet 
wybranych, jeśliby Bóg nie przy
śpieszył ostatniego dnia świata ... 

List do Henry Reeve'a 
z ok. 27.!l.1832 r., tłum. A. 
Frybesowa 

... Bez wątpienia to człowdek dzie
więtnastego wieku (Leon Łubieński), 
energiczny przywódca rzezi, w któ
rym przyszłość umarła, w którym 
przeszłość nigdy żywą nie była. Za
pytaj ~ o Normanów, o Templa
riuszy, o trubadurów, o Dantego, 
Calderona, Szeks.pira, rozśmieje ci 
się w twarz. Ale zapytaj, kto Mira
beau, VoJtaire, Danton, Balzac, La
clos, •a oczy mu się roz.iskrzą, boś oto 
wymienił tych, co są źródłem jego 
natchnienia, a do serca nigdy nie 
racząc się zbliżyć ... 

List do Henry Reeve'a 
z 30.X. i 3.XI.1831 r ., tłum. 
A. Frybesowa 



ZYGMUNT KRASIŃSKI 

DRAMAT 
O DZISIEJSZYCH 

SPRAWACH 
TEGO SWIA T A.„ 

... Jesz.cze w lecie zacząłem pisać dramat o dzi
siejszych sprawach tego świata, o elemencie 
arystokracji i ludu. Boharter jest hrabią a za
razem poetą; przeciwst~ilem go ludowemu 
przywódcy, 0Złowiekowi genialnemu, który wy
łonił się z ciemności, a kroczy na czele milio
nawej ~zeszy szewców i chł01Pów. ·wprowadzi
łem sceny półprzytomne, gorączkowe, na rui
nach zwalonej katedry, śpiewy namiętne, chóry 
przechrztów, saint-simonistów, wolnych, kobiet, 
proroków przyszłości, wyzwolonych spod wła
dzy panów lokajów, rzeźników nieczułych na 
nic poza namiętną potrzebą ~i, członków klu
bu .zabójców. Dalej, pośród tego wszystkiego, 
ukazałem wodza, który rozumie swoje dzieło 
i porwanych za.palem prozelitów, którzy nie 
rozumieją z tego nic. A potem nakreśliłem 
postać hrabiego poety ,który ma bronić swoich 
braci w ostatnim ich schron~eniu, w jakimś go
tyckim zamku. Jako poeta jest on egoistą, jako 
szlachcic - jest człowiekiem odważnym, a po
nadto jako poeta - czuje, co to uczucie; czuje, 
co to być dobrym mężem, a żona jego umiera 
z cierpień i szaleństwa; czuje co to być dobrym 
ojcem, a sy.n jego odziedziczył po matce po
m~eszanie zmysłów: oślepły, wieści zagładę swej 
klasy; hrabia Henryk jest także ambitny: ra
'duje go myśl, że jest wodzem tylu hrabiów 
i ksi1łżąt, ktfuzy zebrali się razem, aby zginąć; 
w loch.ach podzamkowych słyszy grożące mu 
głosy; ofiary daiw1nych feudalnych tc>rtur grożą 
mu.„ Zwyciężył lud. Tych, którzy ufali w jego 
Htość, posłan·o na śmierć. Jego wódz, wrnz z fa
natycznym prorokiem sam wst~puje na wały 
i przypadkiem 1I1atrafia na miejsce, gdzie leży 
strzęp szaty i szabla hrabiego rzucona, gdy 
skakał w przepaść ... Zobaczył krzyż; dzieło jego 
okazało się pomyłką. W chwili zwycięstwa zo-

16 

stał zwyc1ęzony; wzniesiony przez niego gmach 
padł w gruzy, a on sam umiera powtarzając 
ostatnie srowa Juliana-Apostaty ... 

List d9 Henry Reeve'a 
z 19.XII.1833 r „ tłum. A. 
Frybesowa 

... Mam dramat tyczący się wieku naszego; walka 
w nim dwóch pryncypiów: arystokracji i demo
kracji; tytuł Mąż ... Rzecz sądzę dobrze napisana. 
Jest to obrona tego, na co się targa wielu ho
łyszów: relig·ii i chwały przeszłości! Bezimien
Il'ie powinno być wydruko:wane. 

List do Konstantego Ga
szyńskiego z 2ł.Xl.1833 r . 

... Zaczęte w Wiedniu na wiosnę, skończone 
w Wenecji w jesieni 1833 r .... - adnotacja na 
rękopisie Nie-boskiej komedii, uczyniona ręką 
Zygmunta Krasińskiego. 
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NIE-BOSKA KOMEDIA 
W OPINIACH 

WSPOł.CZESNYCH 

ADAM MICKIEWICZ: 
... Pomysł, by sta;wić w obliczu siebie te dwa 
systematy wcielone w osoby, jest naprawdę ory
ginalny i wspaniały. Rzeczywiście, walka du
chów zawsze wyprzedza starcie oręża; przed 
w,zięoiem się za bary przeciwnicy starli s1ę, że 
tak pow.iem, na duchy i można już przewidzieć 
wynik walki. Hrabia będzie swej sprawy br·onił 
zacięcie, ale Pankracy przybył do jego domu 
wyzwać go d odszedł, rzucając nań przekleń
stwo. Moc będzie przy nim. Prawdy jednak nie 
masz ani w obozie Pa.nkoracego, ani w obozie 
Hrabiego; prawda unosi s·ię ponad nimi. Zwy
cięstwo przeto żadnej z tych dwu stron nie może 
przynieść korzyści... 
Ale naprawdę, poemat ten jest tylko jękiem 
rozpaczy człowieka genialnego, który widzi całą 
swą wielkość i trudność zagadnień społecznych, 
a niestefy nie wzniósł się jeszcze na wyżyny, 
skąd mógłby dojrzeć rozwiązanie ... 

Literatura słowiańska. 
Przeł.Leon Płoszewski. 
Dzieła, t. XI, s. 102, 109, 122 

EDWARD DEMBOWSKI: 
... W Nie-Boskiej charaktery, są samymi żyjący
mi ideami społec:zmymi; osoby są ito żyjące idee, 
mające w każdym ruchu, w każdym słówku je
dną ze stron idei, a mimo to nie są to abstrakcje, 
alegorie, bo wies.zcz w nie tchnął całą swą siłę 
swojego żywota ... Nie-Boska jest to hymn gro
bowy staremu światu. .. Odtąd już walki wy
bitnej zasad społecznych jest Nie-Boska obra
zem, jest ciągłym czynem i zwycięstwem ludo
wych zasad. A jeśli wódz ludu, Pankracy, kona 
spozierają.c na •kirizyż, to nie kona sprawa ludo
wa, tylko jej przywóca, który 1I1de był jeszcze 
ideałem ewangelickiego umiłowania sprawy. 

Pisma. Warszawa 1955, 
t. lll, s. 433, 437, 433 

CYPRIAN KAMIL NORWID: 
„,ShakespeaTe może powiedzieć: „Ja znam Zło", 
a Calderon może powiedzieć: „Ja mam Dobro", 
a Zygmunt może powiedzieć: „Ja znam Hi
storię". 
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Pisma wybrane. Warszawa 
1968, t. V, s. 352 

NIE-BOSKA KOMEDIA 
W INTERPRETACJI 

DZISIEJSZEJ 

JULIUSZ KLEINER: 
.. . Hrabia Henryk, dumny i piękny egoista, góru
ją•cy dostojeństwem krwi i ducha, 1rodu i umysłu, 
jest wiełkim panem i wielkim poetą usty.lizowa
nym trochę na modłę Manfreda Byronowskiego 
i mającym jak Manfred żar energi'i i ambicji. 
Styl jego mowy pr.zez cały ciąg dramatu jedno
lity; jest w nim zawsze piękno poezji - d lekka 
poza, fałszujący ton słowa. Wyjątkowo, i tylko 
w scenach z Orciem, wydobywa się z nieg.o głos 
cierpiącego człowieka, nie cierpiącego poety. 
Pycha i poetyzowanie życia, ii oschłość serca tam, 
gdzie to .poetyzowanie okaże się niemożliwe -
to cechy, z jakimi występuje w części pierwszej ... 
Bogaci się treść psychiczna, gdy Henryk zostaje 
wodzem i władcą; nadal jednak tworzy on poe
mat życia, inde dbając właśctwie o ideały, w któ
rych imię walczy; ·twor.zy 'PQemat nawet wobec 
rozpaczy i śmierci... 

. .. Potężny demagog Pankracy, odarty z uroku 
poetycklieg-0, jest kontrastem bezwzględnym 
Hrabiego. Tamten jest ·Wyobraźnią bez serca, 
on rozume.m bez serca, ale T07J\lffiem na ogrom
ną m~arę ... I jest jak N!llPOleon IWObec mcmar
chów, człowiekiem bez pr:rodków 'i bez wykwint
ności Tasowej, ale czującym, że w inim skupiła 
się wola zbiorowa ... 

Ze wstępu do Nie-Boskiej 
komedii, Wrocław 1959 

STEF AJN TREUGUTT: 
... Syn chamów dobranoc zasyła staremu słonku 
- mówi .zbuntowany chłop w Nie-Boskiej. Gdy 
:riozmażymy .problem realizmu Nie-Boskliej, to nie 
trzeba zapominać, że znakomita większość tek
stu, właśnie, jak zdanie przytoczone wyżej, nie 
ma naśladować ani języka zbuntowanych, ani 
żadnego innego systemu językowego istruieją
cego w życiu. To mowa podniosła, dramat jest 
proroctwem o rewolucji przyszłej, niie jest nato
miast próbą literackiego rekonstruowania rze
czywistości... 

Ze wstępu do Irydion.a. 
warszawa 1958, s . 30 



WACŁAW KUBACKI: 
... Krasiński nazwał swój utwór N4e-Boską ko
medią , bo przedstawiał on obraz świata przed 
sądem ostatecznym, obraz triumfal'Ilego pano
szenia się apokaliptycmej bestii przed przyj
śc-iem Królestwa Bożego. Rewolucja i demo
kracja to państw.o Nie-Boże, czyli Szatana ... 
... Rozwiązania zagadki Leonarda należy szukać 
w podaniach o diabelskich sabatach.„ Leonard 
jest zapaleńcem rewolucji i podkomendnym 
Pankracego ... Jest jednak również wielkim mi
strzem sabatów rewolucji. To niewątpliwie s;za
tan, lecz w jeszcze większym stopniu odreal
niony niż Masynissa. Jego odlndywiduaaiwwa
nie, proces symbolizacji, dokonał się na drodze 
kościelnej demonologii. Obrotem tej samej 
teologkznej myśli rewolucja została napiętno
wana przez Krasińskiego jako dzieło szatańskie, . 
jako herezja historii i apostazja ludzkości. Ro
kosz piekielny i odstępstwo od planu Opatrz
ności. .. 
Eschatolog iczny finał jest najściślej związany 
ze społeczno-politycznym dramatem, albowiem 
dzieje ludzkości zostały przez autora pojęte 
w duchu historiozofii kościelnej ... Bezbożna re
wolucja przybrała w scenach sabatu postać an
tyreligii. Bunt ludu starł z ziemi trony i ołta
rze. Rozszalała się apokaliptyczna bestia. Pan
kracy wbrew planom Opatrzności zapowiada 
wygnanym synom Adama powrót do raju. 
W ten sposób z wodza głodnych i wydziedzi
czonych staje się Antychrystem. Były to znaki 
zapowiadające przybliżanie się Królestwa Bo
żego. Dopiero w tym ideologicznym kontekście 
nabiera właściwego sensu artystycznego wy
stylizowanie wielu szczegółów Nie-Boskiej ko
medii na podobieństwo ewangelicznej i apoka
liptycznej opowieści o końcu świata. 

MARIA J{\NION: 

z artykułu Leonard 
wielki mistrz sabatów re 
wolucji. Ruch Literacki 
1960, z. 3 

... Krasiński zakłada zatem pewien ograniczony 
zasięg d7liałania praw historyoznych w świecie 
ludzkim. które nie gwarantują jednak postępu, 
bo przyszłość jest w ręku Boga. Świat histo
ryczny jako świat nie-boski nie ma przyszłości. 
I dlatego historfa nie prowadzi raczej do wzno
szenia się coraz wyżej ku doskonałości. Rewo
lucja w tym świecie historycznym jest zjawi
skiem nieunikn>ionym, bo taki jest mechanizm 
działania sil społecznych - .od łańcucha starych 
zbrodni do nowych; jest ona całkowicie przy
czynowo uzasadniona jako wynik nadużyć feu
dalizmu i nędzy ludu. Ale rewolucja nic nie 
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daje ludzkości. Funkcjonuje ona w boskim pla
nie świata, ale nie wiemy do k.ońca, w jaki 
sposób. Może być ostatnią klęską ludzkości, po 
której nastąpli koniec czasów, a może być TÓW
nież dobrze koniecznym narzędziem kary, po 
którym Bóg może wskazać ludzkośd nową 
drogę. 

W tym sensie rewolucja jest dziełem czło
wieka, a nie szatana. Sz•an zajmuje się bo
wiem przede wszystkim jedynie ważną dlań 
sprawą: stosunkiem między indywidua1ną du
szą a Bogiem. Bo wolą bożą może pełnić tylko 
„prywatna jednostka" - taki jest sens prezen
tacji ideałów „domowego życia" hrabiego Hen
ryka, które porzucił gubiąc się na zawsze. 

Krasiński pragnął zatem ukazać, że świat 
historyczny jest domeną działania człowieka, 
ale człowiek nie jest zdolny a.ni do postępu, ani 
do nadania dziejom trwałości. Na)waiżniejsza 
sprawa człowieka rozgrywa się między jego du
szą a Bogiem. 
... Zarazem przecież przywódcy obu obozów re
prezentują pewne ·wartości - inaczej upadek 
ich nie nosiłby cech tragizmu. Hrabia Henryk 
musi wakzyć .i zginąć, pozostając samotny 
wśród „wahania i bojażni" skarlałej arystokra
cji. On jeden ratuje godność klasy skazanej na 
zagładę; ·urzekające jest pięlmo jego gestu -
jedynego człowieka honoru wśród spodlonych 
feudałów ... Pankracy, który sankcje dla swego 
działania znajduje w dążeniach rewolucyjnych 
tłumu, nie jest bohaterem monolitycznym. Nie
obce mu są wątpliwości i wahania. Równość du
cha, którą Pa1nkracy odczuwa wobec Hrabiego 
Henryka, różnić go ma od fanatycznego Leonar
da - ten pr;ostolinijnie a schematycznie „gar
dzi panami", „zabitymi arystokratami". Leo
nard krytykuje półśrodki, z łatwością znajduje 
dla rewolucji sankcje przelanej kawi, czego 
nigdy nie robi Pankracy ... 
... Obydwaj bohaterowie muszą zginąc przede 
wszystkim dlatego, że każdy z nich reprezentuje 
tylko rację cząstkową, ułożoną. Hrabiego Hen
iryka, który wciela tragi.zm ginącej klasy, 
zmiecie zwycięstwo rewolucji. Pankracego, 
triumfującego na ruinach starego . świata, po
wali groźna wizja Chrystusa-sędziego, karzą
cego szaleństwo i jednostronność ludzkiego 
buntu. 
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Ze wstępu do Nie-Boskiej 
komedii. Wrocław 1967 

• 

NIE-BOSKA KOMEDIA 
NA SCENIE 

Po raz pierwszy wystawiono Nie
-Boską komedię 29 listopada 1962 ro
ku w Krakowie w Teatrze Miejskim. 
Od prapremiery, która była dziełem 
Józefa Kotarbińskiego wystawiono 
utwór do 1983 roku ponad dwadzie
ścia razy. Najbardziej interesujące in
scenizacje: Arnolda Szyfmana w Tea
trze Polskim w Warszawie (30.I.1920) 
oraz dwie inscenizacje Schillera w Te
atrze im. W. Bogusławskiego w W ar
szawie (11.Vl.1926) oraz w Teatrze 
Polskim w Łodzi (12.III.1938). 

Po wojnie wystawił sztukę Bohdan 
Korzeniewski (Te art N owy w Łodzi 
w 1959 r.), Jerzy Kreczmar (Teatr 
Polski w Poznaniu w 1964 r.), Konrad 
Swinarski (Teatr Stary w Krakowie 
w 1965 r.) oraz Adam Hanuszkiewicz 
(Teatr Narodowy w Warszawie w 
1969 r.). 

23 



1. 

ELŻBIETA NAWRAT 

„SEZON POLSKI" 
TEATRU 

IM. STANISŁAW A 
WYSPIANSKIEGO 

Teatr katowicki był w okresie międzywo
jennym teatrem kresowym. Położenie tej 
sceny tuż nad polsko-niemiecką granicą, 

owo położenie i fakt, iż była to jedyna polska 
zawodowa placówka teatralna na Górnym ślą
sku, zadecydowały o tym, że teatrowi przyszło 
działać w specyficznych waTunkach i spełniać 
określoną rolę. Obok kulturalnych musiał ten 
teatr pełnić zadania polityczne, narodowe. Miał 
pozyskać nowego widza nie tylko dla kultury 
w Qgóle, lecz dla kultury polskiej; miał szerzyć 
i doskonalić znajomość polskiej dramaturgii, 
umiłowanie sztuki polskiej. Mógł pełnić te 
funkcje poprzez r ealizowanie odpowiedniej po
lityki repertuarowej. 

U dzielenie odpowiedzi na pytanie, czy teatr 
katowicki w lata.eh 1922-1939 urzeczywistniał 
właściwą i konsekwentną politykę repertuaro
wa, przerasta zamiary tego szkicu. Chcemy 
w nim bowiem zwrócić uwagę na jeden tylko 
sezon teatralny, ale sezon dość wyjątkowy, bo 
jego repertuar stanowiła dramaturgia wyłącz
nie polska. 
Zapowiadając w prasie sezon 1937/38 jako 

„sezon polski", ówczesny dyrektor sceny kato
wickiej, Marian Soba1'1ski, sugerował, że teatr 
spełnia w ten sposób zadania kulturalno-arty
styczne i narodowo-wychowawcze, jakie przed 
nim - jako ważnym teatrem kresowym - po
stawiono. 

Decyzja oddania sceny na wyłączne usługi 
twórczości polskiej nie była jednak tylko wy
razem spontankznej inicja tywy teatru. Do jej 
podjęcia skłoniły dyrekcję niewątpliwie postu
laty recenzentów i życzenia miłośników teatru. 
Oceniając działalność sceny, krytykowano 
przede wszystkim repertuar, prostestowano 
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przeciwko królowaniu w nim zagranicznych 
komedili i fars. 

Do podniesienia ambicji repertuarowych zo
bowiązywał teatr patronat Wyspiańskiego. Po 
uroczystości przemianowania teatru w 1936 r. 
Zdzisław Hierowski pisał: 

„Teatr ,który swój byt opiera na do obrzy
dliwości lekko strawmych sztuczydłach za
granicznych, ( ... ) skoro nazwie się teatrem 
Wyspiańskiego, musi być przygotowany na 
zarzut wzywania tego wielkiego imienia 
nadaremno. ( ... ) TeatT Wyspiańskiego to 
musi być teatr polski, teatr narodowy, ogni
sko promieniowania sztuki narodowej. ( ... ) 
Postulaty powyższe nie mają bynajmniej 
na celu, by ze sceny nie schodził Mickie
wicz, Słowacki, Krasiński i Wyspiański. 
Teatr, jakiego żądamy i żądać nie przesta
niemy - to teatr polski, to znaczy teatr 
grający sztuki polskie, sztuki, które mogą 
być dramatami, komediami, farsami ( ... ) 
byle tylko stan-0wiły owoc rodzimej w peł
nym tego słowa znaczeniu twórczości". 
(„Kuźnica" 1936, nr IO). 

Uprzywilejowania dramaturgii polskiej, szcze
gólnie współczesnej, domagali się też miłośni
cy teatru zrzeszeni w Towarzystwie Przyjaciół 
Teatru Polskiego w Katowicach. Pragnieniom 
s\vym dali wyraz podczas dyskusyjnego wie
cwru teatralnego zorganizowanego w grudniu 
1936 r. przez TPTP. 

Zamiar poprowadzenia „sezonu polskiego" 
przyjęto z aprobatą. „Kuźnica" pisała: 

„Pomimo wszystkie narzekania na poziom 
polskiej twórczości dramatycznej zdecydo
wano się oddać jej cały jeden sezon ( ... ). 
Być może, źe repertuar, który ujrzymy 
w tym okresie na .naszej scenie nie zawsze 
nas zadowoli, ale lżej nam będzie na myśl, 
że na ewentualnych „klapach" kształcą się 
aiasi pisarze i że nie wyrzucamy na głup
stwa pieniędzy za granicę". 

Obawiano się jednak, czy dopisze publiczność, 
czy nie trzeba będzie „powrócić dó robienia kasy 
na obcych farsidłach". Dlatego apelowano do 
potencjalnych widzów: 

„Przestańmy być - papugą narodów, prze
stańmy zachwycać się byle idiotyczną buj
dą cudzoziemską a psioczyć bezlitośnie 
na rzecz polską, stojącą na tym samym 
poziomie. Zdobądźmy się na lojalność 
i życzliwość wobec własnych pisarzy. 
Stwórzmy im atmosferę do dalszej pracy 
ii rozwoju, nie rzucajmy im kłód pod nogi 
wtedy, gdy obcym za to samo sypiemy zło
tówki". („Kuźnica" 1937, nr 18). 

Miał więc być ów „polski sezon" Teatru im. 
Wyspiańskiego formą pełnienia specyficznych 
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zadań kurlturalnych i na.rodowych, a także 
sprawdzianem i szansą Todzimego scenopisar
stwa. 

2 

Sezon 1937/38 trwał 9 miesięcy: od wrze
śnia 1937 r. do maja 1938 r. Dano 16 pre
mier następujących pozycji: 

R. Niewiarowicz: GDZIE DIABEŁ NIE MOŻE, 
M. Bałucki: GRUBE RYBY, 
Z. Marynowski: ROZWÓD, 
S. Wyspiański: ZYGMUNT AUGUST, 
S. Kiiedrzyński: GRA SERC, 
K. Leczycki: SZTUBA, 
L. H. Morstin: DZIKA PSZCZOŁA, 
Jan z Poradowa: JASNA GÓRA, 
A. Cwojdziński: TEORIA EINSTEINA, 
W. Budzyński: NA ŁYCZAKOWIE, 
J. A. Kossowski: TEKLA, 
M. Fijałkowski: TRZECIA MŁODOśC, 
J. Słowacki: KSIĄŻĘ NIEZŁOMNY, 
G. Zaipolska: SKIZ, 
Z. Nowakowski: GAŁĄZKA ROZMARYNU, 
J. T. Dybowski: PO TEJ I TAMTEJ STRONIE. 

Ponieważ sezon interesuje właśnie jako pe-
wien „eksperyment repertuarowy", przyjTZ~j
my się bJ.tiżej temu, co ka2Jallo oglądać śląskie
mu widz.owi. 

Na 16 pozycji - 4 były - jak to wówczas 
mówiono - z repe11tuaru retrospektywnego: 
dwa wielkie" ckamaty i dwie komedie. „ZYG
MUN1T AUGUST", „KSIĄŻĘ NIEZŁOMNY" 
i „SKIZ" to były pozycje nie realizow.a:ne do
tąd na scenie katowickiej, „GRUBE RYBY" 
znali już widzowie teatru śląskiego. 

Wybór „ZYGMUNTA AUGUSTA" był w peł
ni uzasadniony. Utwór mieścił się w pewnym 
nurcie reperturaru sceny katowickiej, ,repertu
aru który podejmo1wał zagadnienie powiązania 
los~ wybitnej jednostki z dziejami narodu, 
wielbił potęgę ·samowyrzeczenia się i świado
me służenie sprawie". Kontynuował dramat 
Wysp'iańskiego takie poprzednio crealizowane 
w Katowicach utwory jak „DZIADY", „WE
SELE", „WYZWOLENIE". 

W tym samym nurcie dramaturgii i reper
tuaru ,f.irzeba umieścić „KSIĘCIA NIEZŁOM
NEGO" Calderona - Słowaclrieg-0. Być może, 
iż dla tej właśnie „idei przewodniej" zdecydo
wano się wystawić polską parafrazę dr~atu 
Calderona mimo że niecała jeszcze oryginalna 
dramatwiia siowackiego była znana widzom 
śląska. 
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Funkcjonal.ne były te realizacje dlatego, że 
mogły zainteresować miejscową mteligencję, 
zapatrzoną w teatry Warszawy, Kirakowa, liwo
wa, że służyły młodzieży szkolnej, że zapozna
w1ały szerokiego odbiorcę, robotnika i chłopa 
śląskiego, z dramatami najwybitniejszych sce
nopisarzy polskich. ZreaJ.tizowano -te pozycje 
sfaTannie. Inscenizacja „ZYGMUNTA AUGU
ST A" tbyła najlepszym artystycznie spekta
klem sezonu. Dramat Wyspiańskiego grano 
27 razy, „KSIĘCIA NIEZŁOMNEGO" - 22. 
Spektakle „wielkiego repertuaru" stanowiły 
w <Omawianym sezonie 12% wszystkich przedsta
wień. 

Prawie 1'6% ilości przedstawień sezonu to 
przedstawienia „GRUBYCH RYB" (42 spektale) 
i „SKIZA" (23). 

„GRUBE RYBY" realizowane w Katowicach 
miały służyć przede wszystkim zabawie. A.non
se prasowe podkreślały „humor tej rdzennie 
polskiej komedii'', wabiiły widza do teatru 
ogłoszeniami treści: 

„Wieczorem ( ... ) teatr rozbrzmiewać będzie 
śmiechem, jaki od dawna na naszej scenie 

nie gościł. Publiczmość bawi się doskonale". 
ReaHzacja katowicka szła chyba w tym właś
nie zabawowym kierunku. Reżyser pozwolił 
aktorom na pewną karykaturalność 1postad, n1ie 
robił wiernej ilustracji, obrazka z przeszłości. 

Komedia Zapolskiej uderzała widzów przy
jemną nowością, bo była żywa i aktualna, 
mimo że - jak pisał recenzent - „nie ma 
w niej mowy o bezrobociu, 'kryzysie, sanacji 
i innych plagach współczesności". 

Starannie wystawiając itę kameralną i bair
d:ro dobrze napisaną komedię, teatr zapewnił 
widzom szczególnie tym bardziej wyrobionym, 
„bardzo miły ·i interesujący wieczór teatralny". 
Podsumujmy więc uwagi o miejscu klasyki 
w repertuarze sezonu. Ilościowo niewiele było 
tej klasyki, bo 25% repertuaru i 27,5% przed
stawień. Ale dobór chyba uzasadniony, bo 

przedstawdono pozycje mogące satysfaikcj.ono
wać i widza wyrobionego, i „nowego", 

Trzeba jednak przypomnieć, że -domagano się 
od teatm preferowania polskiej dramaturgii 
współczesnej. Ona stanowiła zasadniczy „zrąb" 
repertua1ru. 

Dwie spośród pozycji współczesnych reali
zowanych w sezonie 1937/38 w Katowicach były 
prapremierami: „TEKLA" Jerzeg.o Alfreda Kos
sowskiego i „TRZECIA MŁODOŚĆ" Mieczy
sława Fijałk01Wsktiego. 

„TEKLA" była debiutem dramaturgicznym 
znanego wówczas powieściopisarza, autora 
.ZIELONEJ KADRY'', „POWROTÓW", „CE

GLANEGO DOMU". Kossowski opowiedział 
o dziewczynie, która powróciła z większą go-
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tówką z Ameryk•i do rodzinnej wsi. Wygrana 
na loteri'i pozwoliła jej się wykupić z domu 
publicznego i wrócić do· domu. Swą tajemnicę 
wyjawiła dziewczyna starająrcym się o nią 
nauczycielowi i poHcjantowi. Piel'l\Vszy uciekł, 
drugi zrozumiał sytuację bohaterki i obiecał jej 
wspólną zwycięską walkę o szczęście. 

Teatr zapewnił dramatowi dobrych realizato
rów i wykonawców. Przedstawienie podobało 
siię , było grane 41 razy, oo zapewniło sztuce 
trzecie miejsce na liście naipopularniejszych 
przedstawień sezonu (po „GRUBYCH RY
BACH" 1i „GAŁĄZCE ROZMARYNU'', które 
grano po 42 razy). 
„TRZECIĄ MŁODOŚĆ" Fijałkowskiego umie

szczCJ<Ilo w repertuarze dlatego, że została na
grodzona na Il konkursie dramatycznym TPTP 
i tym samym uzyskała prawo pierwszeństwa 
do wystawienia na scenie teatru katowickiego. 
Dyrektor teatru wyznał, że „gdyby ta sztuka 
nie •pochodziła z konkursu TPTP, nie znazlaz
łaby się w bieżącym repe;rtuarze teatru". 

Krytyka uznała sztukę za „płaską, nudną, ba
nalną", „bez żadnych zalet", a pracę i ipienią
dze włożone w jej sceniczną realizację za stra
cone. 

Nie były katowickie praprem1ery „sezonu 
polskiego" wydarzeniami teatralnymi. Nie za
decydowały ani o rozwoju twórczym autorów, 
ani •O rozwoju dramaturgii polskiej. Nie były 
„odkryciami", z których mógłby skorzystać teatr 
polsld. 

Dwie z pozostałych pozycji repertuarowych 
były zdecydowanie popula;rne, adresowane do 
tzw. najszerszych wa;rstw 1udąwych. Było to 
widowisko pt. „JASNA GÓRA" oraz wodewil 
Budzyńskiego „NA ŁYCZAKOWIE". To pierw
sze apelowało iprzede wszystkim do uczuciowo
ści widzów, wzruszało ich „przepiękną treścią 
osnutą na tle wojen polsko-s:zwedrzkich i obrony 
Częstochowy". Czy było irównocześnie dobrym 
teatrem, nie w iadomo. „NA ŁYCZAKOWIE" 
Budzyńskiego to niewątpliwie wodewil gor
szego gatunku. Melodramat, dużo biijatyki, tanie 
efekty, brak humoru, niemelodyjna muzyka -
oto za.rzuty recenzentów pod adresem sztuki. 
Reżyser wydobył głównie melodramatyczną 
i brutalną historię miłos ną. 

Obydwie realizacje grano przede wszystkim 
na prowincji. „JASNA GÓRA" osiągnęła liczbę 
28 spektakli, wodewil Budzyńskiego pokazano 
21 razy. Razem więc 49 przedstawień (12%), 
tyle, ile osiągnął tzw. wielk1 repertuar kla
syczny. 

Bestsellerem sezonu stała się „Gałązka roz
marynu" Zygmunta- Temp ki-Nowakowskiego. 
Grano ją 42 razy (wznowiono inscenizację 
w następnym sezonie, dając jeszcze 13 przed
stawień). 
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To „sztuka obchodowa", popularnohistorycz
na, której przepowiadano powodzenie, jakie 
miał „KOSCIUSZKO POD RACŁAWICAMI" 
Anczyca. W przedmowie do wydania książko
wego „GAŁĄZKI" proponowano dramat szcze
gólnie tym teatrom, „które podejmują pracę ku 
pożytkowi szerokich mas p racujących miast 
i wsi". Dla takich widzów grał zapewne sztukę 
Nowakowskiego Teatr im. Wyspiańskiego. Wi
dowisk.o było - jeśli wierzyć recenzentom -
„barwne, żywe, pełne emoc}i". Barozo się na 
Śląsku podobało, podobnie zresztą jak i w in
nych ośrodkach Polski. 

Romana Niewiarowicza, autora komedii 
„GDZIE DIABEŁ NIE MOŻE". reko'mendowa
no jako pisarza, który „może śmiało k~mkuro: 
wać z francuskimi i węgierskimi m1strzam1 
w tworzeniu lekkich komedii". W programie 
teatralnym określono utwór jako sztukę „par 
excellence rozrywkową tak chętnie przyjmowa
ną przez widza szukającego w teatrze wypo
czynku myślowego" . 

Wielu było owych widzów żądnych „wypo
czynku myślowego" w teatrze, s.koro komedię 
Niewiarowicza grano 40 razy. 

Po 26 spektakli miały w Katowicach realiza
cje dramatów Cwojdzińskiego „TEORIA EIN
STEINA" i Morstina „DZIKA PSZCZOŁA". 
Utwory nie zapewniały już iabsolutnego wypo
czynku myślowego; bawiąc, 'Starały się uczyć 
lub skłaniać do pewnych ·przemyśleń. Wysta
wiając te utwory, teatr zaipozinawał swoich wi
dzów z twórczością Cwojdzińskiego i Morstina, 
autorów znanych i granych ró.wnież współ
cześnie. 

Do ambitniejszych autorsko pozycji - oprócz 
„TEORII EINSTEINA" i „DZIKIEJ PSZCZO
ŁY" - zaliczyć by jeszcze można „SZTUBĘ" 
Kazimierza Leczyckiego (17 !Przedstawień). 

. GRA SERC" Stefana K1edrzyńskiego i „ROZ
WOD" Zdzisława Maa:ynowskiego to utwory 
o problematy·cznej wartości i artystycznej , 
d wychowawczej. Stanowiły ro-z.rywkę bardzo 
niewybredną. W Katowicach nie cieszyły się 
zresztą popularnością; „GRA SERC" grano 
14 razy( „ROZWÓD" - rn. po 11 przedstawień 
miała sztuka Janusza Teodora Dybowskiego pt . 
„Po tej i tamtej ·stronie" (premiera odbyła się 
trzy tygodnie pr.zed zamknięciem sezonu). Mło
dy autor napisał sztukę z rodzaju szpiegowskich. 

3. 

Bilans omawianego sewnu przedstawia się 
następująco: 16 premier polskich utworów obej
rzało na 415 przedstawieniach 282 tys .widzów 
(w porównaniu z sezonem poprzednim liczba 
spektakli - dano tyle samo premier - wzro
sła ·O 53, ilość widzów o 34 tys.). Powodzenie 
teatru było więc znaczne. 
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Wystawiając tylko polskie sztuki teatr nie
wątpliwie intensywniej niż w innych sezonach. 
•intensywniej ,niż robiły to inne teatry, zapo
znawał widzów z rodzimym scen-0pisarrstwem. 
Wypeł.niał więc owo zadanie szerzenia kultury 
polskiej, jakie przed nim postawiono. Ale czy 
szerzył i propagował to, co współczesna drama
turgia polska miała najlepszego i najambit
niejszego 
Przegląd repertuaru pozwala sądz,ić, że wy

bierano głównie pozycje łatwe, nie stawiające 
widz.owi zbyt wysokich wymagań i:ntelektual
nych. Brzyciągano do teatru przede wszystkim 

. możliwością WY'poczynku myślowego, śmiechu. 
latwej zabawy. Eksponowano bowiem frz;jolo~icz
ne .niejako oddziaływanie teatru na widza - na 
jego W7JI"ok i słuch. Sobańsk·i tak t-0 uzas·adniał: 

„Kto zwiedził ponure podziemia kopalni 
i kto przygląda} się hutnikom zwijającym 
się między ognistymi pot-Okami płynnego 
żelaza, ten zrozumie, że teatr d1liałający na 
terenie pracy tych ludzi musi umieć roz
weselić ich dusze i wywołać uśmiech chwi
l-Owej beztroski i zadowolenia". 

W „sewnie polskim" był więc Teatr •im. Wy
spiańskiego teatrem popularnym, teatrem ro
zumianym jako rozrywka kulturalna. 
Współcześni dość iPOWszechnie zgadzali się, że 

był to se2l0n udany. Nie tylko dlatego, że wzro
sła liczba przedstawień i frekwencja. ~ilka re
alizacji oceniono jako bardzo dobre. Sukcesami 
artystycznymi teatru były przede wszystkim 
premiery „ZYGMUNTA AUGUSTA", „GRU
BYCH RYB" i „SKIZA". Głównymi twórcami 
sukcesów byli reżyserzy Leopold Kielanowski 
d KOIJ'lsta.nty Tabarkiewicz (obaj wnieśli w nie 
równfoż swój wkład aktorski) oraz akt-Orzy: 
Stefan Czajkowski, Wanda Siemaszkowa, Z-0-
fia Barwińska, Marian Jastrząbsiki, Marian God
[ewski, Józef Winiaszkiewicz, Irena Kwiatkow
ska, Zofia Grzębska, Zygmunt Tokarsk>i i <inni. 
Oceniając sezon jako pewnego I!Odzaju ekspe

ryment, dy.rektor Sobański dostrzegł „niebezpie
czeństwo, jakie mogłoby się zrodzić z pr-0gra
mowej izolacji kat-Owickiego teatru od wpły
wów obcej dramaturgii". · Na łamach prasy 
sformułowano postulat na przyszłość: „przepla
tanie doborowego repertuaru rodzimego do
brymi ,pozycjami zagranic:z;nej twórczości przy 
zachowaniu przewagi sztuk polskich". 

ELŻBIETA NAWRAT 
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