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SZANOWNI PANSTWO 

Jak was powitać w chwili, kiedy po długim okresie trudnych 

przygotowań stajemy przy drzwiach obserwując was kiedy wcho

dzicie do naszego budynku. Patrzymy w wasze twarze chcąc od

gadnąć, czy będziemy wam potrzebni. Wierzę głęboko, że ten nie

pokój łączy nas w szystkich tych, którzy pracują w Teatrze Płoc

kim , jak również tych wszystkich życzliwych, k tórzy pomagali 

nam na codzień i od święta . Jest ich wielu w Płocku i w całym 

kraju. Nie dziękuję im dziś, bo wiem , że tak samo jak ja stoją 

ukryci w cieniu z drżeniem serca, pełni niepewności. 

Jak wam powitać dr odzy widzowie i co wam ofiarować? Czy opo

wiadać wam o naszych zamierzeniach? Czy może zwierzyć się 

z przyczyn, dla których postanowiliśmy lata trudu i pracy spędzić 

wła&nie tutaj? 

A może należałoby ... Nie, nic takiego, Co wam ofiarować drodzy 

·widzowie? Przyjmijcie w podarunku bardzo osobistym ten mój 

i nasz nicpkój. Rzecz najcenniejszą w życiu ludzi naszego zawodu. 

Jan Skotnicki 
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JULIUSZ SŁOWACKI 

KRYTYKA KR TYKI 
I LITERA TURY 

Przyśniła mi się dziwna komedia - podróżny krajów tych, gdzie 
wierzą w metampsyhozę - duszy i ducha, wielki zwolennik 
Szekspira - zdawało mi się, że błądzę w pustych Puławach, że 
zachodzę do odartej świątyni Sybilii, gdzie niegdyś n a stole leżało 
pióro Tassa, a przy stole w idziano trzynóżny stołek śpiewaka, 
czyli jak go w ojczyźnie n azywano, łabędzia Avonu„. Wchodzę; 
wszystkie pamiątki rozleciały się jak jaskółki ze zrujnowanej 
ś ·iątyni, spojrzałem przez okno błękit niebieski pełny był 
latających kal"t, k tóre z drogich manuskryptów wydarto i w yrzu
cono na wiatr j ak nieszanowane prochy wielkich umarłych -
karty te latały i wieszały się na smukłych topolach , inne aż 
w Wiśle tonęły, podobne płatkom śniegowym, kiedy lecą z nieba 
bez wiatru... Zasmucony obejrzałem się„. stołek Szekspira stał 
w kącie, prostota zapew ne jego powierzchowna (nie miał bowiem 
na sobie tegoroczesnej politu ry), prostota więc, mówię, obroniła 
go od gwałtu„. Teraz pr zebaczcie mi, bo zdawało mi się, że sam 
Wiliam Szekspir siedzi w pustej świątyni pamiątek, ale już nie 
Anglik, już obleczony w ciało słowiańskie. 
Co robi biedny Szekspir zostawszy Słowianinem? Nie wiem; ale 
gdym się zbliżył, ujrzałem, że przy nim leżał cały tom tragedii, 
cały, jak dawniej, tylko po polsku napisany , i przez Szekspira, 
a nie przez księdza Kiefalińskiego napisany. - J est w nim 
„l\f akbet" i „Hamlet", i „Burza'', i „Sen nocy letniej'', i czarownie 
skreślona miłość „Romea i Julii", k tórej słowa brzmią tak smutnie 
jak dźwięk gitary na kanale Orfano. - Są nawet dramata 
historyczne z historii angielskiej wyjęte. Przejrzałem i wziąłem 
się za głowę ... na co to w szystko? Wtem dr zwi pustej świątyni 
skrzypnęły i wszedł Hogart, malarz sławny karykatur, także 
niegdyś Anglik, a dziś po polsku prawiący„. Nadstawiłem ucha, 
a między nimi zaczęła się następująca r ozmowa. 

(Fragment szkicu przesianego w r. 1841 
d o r edakcj i poznańskiego „Orędow

nika Nauk owego" . P ierwodruk uka
zal się d o p iero w roku 1891. C1Jt. wg: 
Aneks d o DZIEŁ D R AMAT Y CZ 
N YCH, W. Szekspira, t . V I . W ar s::a
wa 1963, str. 1061--ii2). 
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HENRYK VOGLER 

ROMANSE LITERAT RY 
Romanse przeżywa każdy. Romans jest zwykle dla tzw. szarego śmiertelnika 
jedyną przygodą jego życia, w której znajduje on to, czego inny, bardziej 
przed iębiorczy, bardziej utalentowany - czy może obdarzony większym 
szczęściem - człowiek doświadcza przy wielu odmiennych okazjach: 
zn jduje swoje bohaterstwo i swoje podłości, swoje poświęcenie i swoje 
zdrad y, rozko ze i rozpacze Nieoczekiwanego. 
Taki roma ns był zawsze elementem, który przeciętnego czytelnika najbar
dz ej przykuwał do literatury. W miłosnych przeżyciach bohaterów 
czyteln,l taki widział nie tylko własne przeżycia miłosne, ale także cale 
s je ży e, a le zwielokrotn ione, potężne, uroczy te. Ale nie uświadomił 

sobie tego, że romanse owe pełnią w tym wypadku funkcje niejako 
zastępcze. 

W tej literaturze także ulotny pocałunek Erosa, składany na wargach 
uśpionej Psyche, mieści w sobie filozoficzną i prawie rewolucyjną 

doniosłość, podobnie jak motyl sfruwujący na kwiat stanowi nie tylko 
dekoracyjny element przyrody, ale jcdnocześnei spełnia podstaw owy akt 
tworzenia. 
Ale czy przyp tlkiem literatura nie jest, w gruncie, realnością silniejszą 

od tzw. życia? Owe wymyślone, nigdy naprawdę nie istn ejące, fikcyjne 
postacie poha terów, pan Tadeusz Sopltca, Hamlet, pani Bovary, są dla 
nas osobam i tak bliskimi, jak gdyby żyły kiedyś w rzeczywistoścL Ba, są 
często nawet znacznie bliższe od wielu istnejących osób, które mało kto 
znał i których nikt już n ie pamięta, od pana Kowalskiego, panny Smith 
czy pani Miiller. Literatura to coś w r odzaj u czarodzie jskiego eliksir u, 
przy pomocy k tórego osobowość ludzka wynurza się nagle z a non imowego 
morza wiecznego mroku i objawia w całej nagości oczom świata. W każdym 
z nas, zapewne, ukryta jest głęboka tęsknota do wydobycia się ponad 
s7.arą, anonimową zbiorowość, do u jawnienia się jako indywidualność, do 
błyśnięcia i z ócenia na siebie powszechnej uwagi, chociażby - jak 
jednodniowa jętka - na krótką chwilę. 

Tę tęsknotę do ujawnienia spełnia literatura. Jest więc jedyną niezawodną 
drogą do nieśmi:ertclności. Wszystkie inne drogi (np. nieśmiertelność 

obiecywa a pobożnym w niebiesiech) są niesprawdzalne i raczej mało 

prawdopodobne. Historia jest cmentarzyskiem anonimowych osób, wydarzeń, 

uc::uć i przeżyć. Natomiast wszyscy znamy i prawdopodobn ie zawsze znać 
będziemy cierpienia, jakie wciąż, od kilkus t lat, przeżywawa zazdrosny 
Otello, śmiać ię będziemy z podstępów pana Z globy, przejmować spra 
zamordowanej starej lichwiarki przez studenta Roskolnikowa. 

Henryk V ogtar, R OMANSE LIT E
RAT U R Y , K raków 1965, str. 6- 8). 
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Teatr „Pod kulą ziemską" , widok z zewnątrz około roku 1616 
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Wnętrze Teatru „Blackfriars ", wzniesionego w 1597 roku (rekons trukcja) 



TEATR W PŁOCKU 



STARY TEATR W PŁOCKU 

Budynek teatru publicznego, w dawnym kościele Sw. Trójcy przy 
ulicy P iekarskiej, urządzony w roku 1812 przez Rajmunda Rem
bielińskiego za sumę 12.682 zł. Stał na skarpie nad samą Wisłą. 
Do murów kościelnych „dobudowano wspaniały portyk z lutnią 
na facjacie". Widownia w kształcie podkowy na parterze miała 
7 ławek dla dam. Lóż było po 7 z każdej strony. W głębi znaj
dowały się dwie reprezentacyjne pod baldachimami, tzw. kró
lewskie. Przeznaczono je dla „naczelników miasta". Galeria, 
„o jednym siedzeniu dookoła", w środku była amfiteatralna. 
Proscenium „podparte filarami półokrągłymi", we wnękach „trofea 
wszystkich Muz i kunsztów" maiowane przez Karszowieckiego, 
którego współcześni cenili jako zdolnego artystę. On także malo
wał dekoracje, których było w teatrze mnóstwo. Loża 1 piętra 
z 4 biletami kosztowała 12 zł, parter 2 zł 15 gr, galeria - 1 zł. 
W roku 1822 odnowiono dekoracje. Maszynerię urząJlzono na 
sposób warszawski. W płockim teatrze były dwie kurtyny: jedna 
używana do komedii wyobrażała Muzy, „którym przygrywało 
paru satyrów" tańczące wokół Apolina, w głębi Olimp oraz 
„Pegaz nad źródłem kastalskim". Druga, ta do d ramatów i tra
gedii, wyobrażała wjazd Achillesa. 
Budynek odremontowano w roku 1873 kosztem 9000 rubli. Posta
wiono w nim wtedy osiem pieców, zawieszono żyrandol o dwuna
stu naftowych lampach. Sprawiono także 12 nowych dekoracji. 
Budynek przetrwał do roku 1944. 

(Barbara K ról-K aczorowska, TE A TR DAWNEJ 

P OLSKI, Warszawa lfTTl r ., str. 64) 

Na odwrocie zdjęcie ze zbiorów prywatnych Jana Szymańskiego 
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MUZEUM MAZOWIECK IE 
Płock, ul. Tumska nr 2 - tel. 44-93 

MU ZE UM C Z Y N NE: 

wtorki, czwartki: 13-19 
środy, piątki, niedziele: 10-15 
soboty: 9-13 
W poniedziałki i dni poświąteczne Muzeum nieczynne 

W YST AWY OKRESOW E: 

„TKANINA LUDOWA WOJEWÓDZTWA 
WARSZAWSKIEGO" 

salon wystawowy Politechniki Płockiej w Płocku 
ul. Łukasiewicza 17, godz. 10-17 

„MEDALE P OLSKIE ZE ZBIORÓW MUZEUM 
MAZOWIECKIEGO W PŁOCKU" 
salon wystawowy , ul. Tumska 2 

„ZBIORY MUZEALNE MAZOWSZA" 
wystawa w ramach „Panoramy XXX-lecia PRL" 
w Muzeum Narodowym w Warszawie 
otwarcie: 20 stycznia 1975 roku 

l'DA 9-01/11-15. 500 szt. f. AS Bp-17/8 
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CYPRIAN NORWID 

W WERONIE 

Nad Capulettich ł l.\'Iontecchlch domem 

Spłukane d siczem, poru zone gromem, 

ł.. godne oko błękitu. 

Patrzy a gruzy nieprzyjazn eh grodów, 

Na roz alonc br my do ogrodów, 

I gwiazdę zrzuca ze zczytu. 

C prys mówią, :ie t dla Julletty, 

że dla Romea - ta za znad planety 

Spada i groby przec"eka. 

A ludzi mówią , i mówią uczenie, 

Ze to n zy są, al k en ,:-~----" 

I - że nikt na ni nie czek ! 

. „ ' 
, . 

ADAM MICKIEW CZ 

Z TRAGEDII SZEKSPIRA 

ROME I JULIA 
AKT DRUGI - SCENA II 

O G R 0 D K A P U L ET OW 

Romeo 
wchodzi 

K to rany nie odebrał. żartuje z ż lazem. 

Julia uka z u j e s i ę w o ltnie 

Lecz stójmy, co to w oknie hlysn Io zarazem'? 
To ' schód słońca, a słońcem są J uliji Lica. 

nijdź, o prze liczne sio ' c , na z ubę księżyca! 
Już ta bodni z le.die odwraca ja ody, 

Jrzawszy nim ę zlemsk celniej zej urody. 
Przestań być nimfa bó twa zazd ośnego tobie: 

lmfy D ·J ny chodzą w ielonej żałob!e: 
lelono 'c ::.rw łupców. - Porzu · modo stroje! 

To ona! m ja i: ni! o koc anie moje! 
Gd~by ona wiedziała że ją kocham tyle! 
• tówl, ale ie usty; z czek Jmy hwllę, 

ówi okle ; w ~·m oku o pow· dź gotowa. 
! zbyt chełpli y Jestem, ie do mnie to mowa. 

Dwie gwiazdy, w pilnej kędy' posłane potrzebie, 
•roszą oczu Julij ł , by raczyły w n iebie 

• włeclr, ni g lazd~ wróe I zno\ ·u za~lecą. 
I có · , · 11 Je oczy do nie bios ulecą? 
I cóż , jeźli gwiazdy błysną śród jej czoła? 
Bł s Juliji o licza gwiazdy zaćmić zdo a, 
J o zie' s I ropy· a nie o Je klem 
P i r :i:n J o k·m 1 ob poto ie , 
Z I ki dzi ń w o In Hal · y ' ę u. 
Patrz, patrz, skronie anielskie złożyła na ręku! 
Gdybym był rękawiczką, co jej dłoń okrywa, 
mógł dotk ąć się liców! 

Jul · a 
O, ja nieszczęśliwa! 

Ro eo 
Mówi! O, przemów jes cze! Tyś moim aniołem ! 
Ty śród eleniów północy św cl z n d mym czołem. 
Jak ysłaniec niebieski, kl dy lę roztoczy, 
Srebrzyst ym skrzydłem rażąc ś lertelni ' w oczy; 
Zaledwo spojrzeć śmieją, on dosi:ulł obłoku 
I lek o w napowietrznym żeglu "e )!llt to u. 





J u 1 i a 

Romeo! Za cóż ciebie Romeo nazwano! 
Wyrzecz się ojca twego , zamień twoje miano, 
Albo mi serce oddaj: gdy serce twe zyska, 
Julija Kapulct6w zrzecze się nazwiska -

Rom e o 

Odpowiadać cz · słuchać? 

J u 1 i a 

1\Jontegu! niestety! 
Nazwanie tylko twoje razi Kapulety. 
Z cóż osobę twoją wlicz ć między wrogi. 
Ty nie jesteś Montegu, o Romeo drogi! 
Bo i cóż jest MonleKU? Nie jest to źrenica, 
Ani r ka, lub stopa, lub jako cz ść Uea 
Wrodzona czło lekowi - Monteru Je t Imię. 
Niech je Romeo zrzuci, niechaj Inne przyjmie. 
Co po imieniu? Róża., choć oaz lsko zmieni, 
Czyliż s ię mnie powabnym kolorem rumien i? 
Romeo, choćby cudze sobie imi nadał, 
Czyliżby swo 'e mUe przymioty ostradał? 
Zguba imienia szkodzić nie może osobl • 
Za to imię oddaję całą Istność t ble. 

Ro me o 

Chw tam cię za słowo. 
Bądź oją, a ja zaraz ochrzczę się na n wo 
I oaz iska Rome rzucam precz ode mnie. 

J u 1 i a 

R o m eo 

O moje kochanie! 
Ukryć przed tobą muszę Imię I nazwanie, 
T imię własnym moim je t nieprzyjacielem, 
Jeżli stało się twojej nienawiści c Iem! 
I gdybym je napisał, podarłbym bez zwłoki. 

J u 1 i a 

Zn m ciebie. Choci ż głosu twojego potoki 
Uc o moje nic • .. 
Tyś Romeo Montegu, znam dźwięk twojej mowy. 

~EATR PŁOCKI, NOWY RYNEK 11 

TEL. DYREKCJA 

CENTRALA 

7377 

6071 

P RZEDSTA \iVIENIE ODBĘDZIE SIĘ 

DNIA 

GODZ. 
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KASY CZYNNE 
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