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1837 

Nadchodzi sąd ostateczny, świta dzień naprawienia historycznych zbrodni. 
Ujarzmieni, złupieni, ciemiężeni, niewolnicy, nie mający nic, powstają prze
ciw synom przywłaszczenia, przeciw dziedzicom rozboju. Towarzystwo najazdów 
i wojny jest rozwiązane i niewolnicy są usamowolnieni, człowiek uznoi swoją 
godność i uznoi, że jest równy dzieciom swoich zwycięzców, że ziemia po
winna być wspólna i wolna, że przeto społeczeństwo swoim początkiem nie
sprawiedliwe m u si być z n i s z cz o n e, że przez zniszczenie nadużyć za
jaśnieje n owy w i e k ludzkości, odrodzenie, naprawienie. 

Używaliście - ustąpcie! Wrócił prawdziwy właściciel; społeczeństwo usamo
wolnione samo chce siebie urządzić. 

(prospekt pisma „Nowa Polska" 
Paryż 1833 r.) 
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ADAM 
MICKIEWICZ 
(.„) Nie chciałbym tego dzieła nazywać dramatem fantastycznym; zwykie 
daje się to miano każdemu utworowi, gdzie napotykamy nadzwyczajne sceny 
i postacie, gdzie autor zdaje się porzucać życie powszednie, prozaiczną rze
czywistość. Nie masz nic równie względnego, równie zmiennego jak to, co 
nazywamy rzeczywistością, to znaczy świat widomy, to, co umyka, co prze
mija, to, co ma nadejść, co nie ma teraźniejszości. Jedynie duch chwyta 
stosunki świata widomego, duch je utrwala i nadaje im w ten sposób niejaki 
byt rzeczywisty, duch wytwarza idee, instytucje, dzieła, jedyne rzeczy realne, 
jedyne rzeczy, co przechodzą w duchu i stanowią żywą tradycję rodu ludz
kiego. Tak więc wszelki utwór, który porusza struny naszej duszy, który 
udziela nam życia albo roznieca w nas życie dawne, jest utworem realnym. 
Obcy pisarze przyznają poezji polskiej, że w tym względzie jest ona bar
dz~ _realna, ~ nie z_nam nic prawd~iwszego i bardziej drgającego aktual
nosc1ą nad dzieło, ktore mamy poddac rozbiorowi. 

Czas jego, miejsce, postacie, wszystko to jest tworem poetyckim. Czas ten 
jeszcze nie nadszedł, ma on nadejść, dramat przeniesiony jest w przyszłość . 
Pierwszy to raz jakiś autor spróbował stworzyć dramat proroczy, opisać miej
s~a, ~prowadzJć postacie i opowiedzieć zdarzenia, które mają się dopiero 
k1edys rozegrac. 
Rze~z je~n~k dzieje si~ w ~olsce, ~ czasy są niezbyt od nas odległe bo po
stacie mow1ą naszym językiem, maią nasze przesądy, nasze obyczaje i zwy
czaje. Czujemy, że należą do naszego pokolenia, są one Polakami. A jednak 
a_utor ~ie dodał żadnego szczegółu miejscowego, nie znajdziemy tam tego, co 
ssę zwie kolorytem lokalnym, kostiumem, co pozwala odróżnić cechy naro
~owe: społecznoś~. składa się z osób, które moglibyśmy nazwać Europejczykami, 
jest to społecznosc dobrze wychowanych mężczyzn i kobiet, społeczność świa
towców. Że to społeczność polska, można poznać ze straszliwej sprzeczności 
między stanem narodu, jaki odczuwamy raczej, niż widzimy, a charakterami 
osób. Wszystkie postacie dramatu w innej epoce, w innym kraju mogłyby zło
żyć się na społeczność uczciwą i znośną, ale wśród narodu przywalonego 
całym ciężarem bolesnej przeszłości, narodu, z którego łona ma zabłysnąć 
przyszłość, postacie te, skrępowane przesądami, ze swoim ciasnym sposobem 
widzenia i osądzania rzeczy, wyglądają na karykatury. 
Wśród takiego to społeczeństwa widzimy męża, który z ducha należy do 

przyszłości, męża o duszy wielkiej, silnej, płomiennej, który pragnie prze
niknąć t" jniki Opatrzności, który nie może już dłużej oddychać w atmosfe
rze życia pospolitego i w ten sposób rzuca posępne światło na wszystko, 
co go otacza. Obok tego bohatera postacie drugorzędne ukazują się jak 
blade widma. Bohater ów streszcza w sobie wszystkie charaktery wystawione 
przez poetów obcych i polskich. Jest to Korsarz Byrona, ale Korsarz nawró
cony; jest to graf Wacław, ów typ stworzony przez Malczewskiego, ale Wa
cław, który wrócił do życia powszedniego, jest to bohater Garczyńskiego, filo
zof, ale usiłujący działać. Położenie tego bohatera wynika z położenia jego 
ojczyzny. Polska przedstawiona przez poetę (a trzeba to wiedzieć, aby utwór 
zrozumieć) nie jest Polską z tego świata, nie jest naszą Polską geograficzną 
i historyczną. Wyobraźcie sobie panowie Polskę odbudowaną przez jakiś kon
gres, przez jakąś, dajmy na to, kombinację polityczną. Polskę politycznie nie-
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podległą, ale tchnącą obcym jeno, europejskim życiem, poruszaną uczuciami 
i pojęciami europejskimi: pojmiecie, jak najdzielniejsi ludzie takiej Polski. 
nie umiejąc już pogodzić swej przeszłości z teraźniejszością, byliby zbici z to
ru; podobni do owych wodzów greckich, wsławionych w czasie walk o wol
ność, a teraz wlokących życie smutne i bezcelowe. To właśnie dzieje się z bo
haterem „Nieboskiej Komedii" w takiej Polsce. Bohater ten - nazywać go 
będziemy Hrabią - jest możnym panem. Szlachta, która przewodniczy/a lo
som Polski, pierwsza zajęła się zagadnieniami społecznymi i religijnymi; czuje· 
ona, że ma je rozstrzygnąć, ona pierwsza cierpi i pierwsza ma wstąpić w szran
ki. Hrabia jest poetą w pospolitym tego słowa znaczeniu, lud bowiem na
daje miano poety każdemu, kto swym postępowaniem wykracza poza ubite
koleje życia, kto w działaniu swym powoduje się prawdą wyższą niż ta, którą 
gmin uznaje za prawidło czynów życia codziennego. ( ... ) 

(„Literatura Słowiańska" Kurs Ili, Wykład VIII! 

Projekt dekoracji do „Nie-Boskiej Komedii" 
W. Drobik 1920 
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EDWARD 
DEMBOWSKI 
„Nieboska Komedia" wystawia nam walkę dzisiejszego, głównie arystokraty· 
cznego społeczeństwa z ludem. Wieszcz wybrał jedno indywiduum hrabiego 
Henryka, na przedstawcę idei arystokratycznej, w nim zestrzelona jest cała 
potęga żywotnej siły, mogącej jeszcze w starym znajdować się świecie, i ta 
na pozór walczy przeciw nowozrodzonej formie społecznej. „Nieboska" jest 
to hymn grobowy staremu światu, jednak jakby żal jakiś za nim przebija 
się w całości, bo przed zginięciem, jako płomień lampy gasnącej rzucił jas· 
krawsze i mocniejsze światło, i skonał. Tym płomykiem jest hrabia Henryk. 
Pewien rys widoczny zwątpienia miga tu w wyobrazowaniu całej młodzieńcżej 
nowej zasady, godło całego poematu: To be or not to be, that is the question, 
nie jest godłem postępu. Zwątpialość o nowym porządku społeczeństwa, rze
wne spojrzenie za starym stanęłyby tu przeciw wieszczowi jako zarzuty. Ale 
spójrzmy raz jeszcze z wytężoną myślą. Te szczegóły nie są prawdziwym 
punktem wyjścia do osądzenia stanowiska wieszcza. Spokój w jego duszy 
burzą miotanej brakiem wyraźnego udziału w walce uspołecznień się tylko 
podtrzymuje. Bieg więc społeczności ma naprzód wieszcz wystawić, temu dwie 
pierwsze części poematu są poświęcone. Życie domowe hrabiego Henryka, 
owego to ideału świata dawnego, jest przedmiotem tej pierwszej poematu 
polowy. Na życiu domowym, rodzinnym ma zakończyć świat społeczeński sta
ry, niezdolen on już wystąpić w dziedzinie polityki i socjalnym układzie; a je· 
<lnak ten świat w tym, co ma najlepszego, odszkicowany. Stosunek domowy 
hrabiego Henryka zakłócony jest dziwnym jego do marzeń usposobieni':m.; 
świat wyrojonej złudy, świat chorobliwego podrzaźnienia chorobliwej wyobrazn1, 
odziewający brzydotę, niedołężność i czczość w szatę barwną tęczowymi uroki, 
odrywa Henryka z domowego życia, rzuca go w dziedzinę polityczną i spo
łeczną, w której zginąć musi i on, i jego świat spróchniały. Życie domc;i~e 
mogło podtrzymać jeszcze świat stary, ale gdy dla chorobliwą wyobrazni!ł 
podrzeźnionych wyrojeń porzuca jedyną dziedzinę, w której może się osta~, 
9inie, bo w powódź walki społecznej przechodzi. Henryk na samym zaczęciu 
poematu poślubia, wedle Anioła Stróża („.) „dobrą i skromną żonę", do
mowe rodzinne życie, spokój i rzeczywistość życia; jeśli (są słowa Anioła. do 
Henryka) „dotrzymasz przysięgi na wieki, będziesz bratem moim w obl.1czu 
Ojca niebieskiego". Zacisze domowe jest jeszcze stanowiskiem, na ktorym 
oparłszy się może przystać świat stary do świata postępu, bo świat stary 
uosobiony w Henryku jest („.) „błogosławiony pośród stworzeń bo ma serce 
.dobre", a ma być wedle słów anioła, „pokój ludziom dobrej woli". 
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~wiat stary nie jest tyle złym, ile zmurszałym, niedołężnym. Szyller mow1 „iż 
z każdym dniem spis złych maleje, a wzrasta spis głupców". Swiat stary, jeśli 
sam w tor postępu na drodze domowego, rodzinnego życia nie wejdzie, to 
go miecz zniszczenia zgładzi, zupełną więc wsteczności pleśnią, zbrodnią złe 
duchy go pokryją." W drogę, w drogę, widma, lećcie ku niemu!" wola chór 
szatanów, by z toru życia domowego zepchnąć świat cały starego uspołecznie
nia, z toru jedynego, który mógł mu się nie stać zabójczym, nie będąc jego 
stroną zupełnie wsteczną. Więc duchy zie trojakie widma na Henryka, na 
świat stary zesylają: „cień nałożnicy umarłej wczoraj, odświeżony w mgle 
i ubrany w kwiaty", „sławę, orła wypchanego w piekle, zdjętego z pala, kędy 
go strzelec zawiesił w jesieni", (i ze sklepów wyszły spróchniały obraz Edenu, 
dzieło Belzebuba". Są to trzy żywioły starego świata; podrzaźniony nimi zginie, 
bo domurszeje do reszty, mogący się jeszcze wskrzesić teraz: za chwilę bę
dzie za późno już. One widmo dziewicy kochanki poety, ów cień 
nałożnicy zesłany jest naprzód na Henryka i uwodzi go. Henryk uosobienie 
arystokratycznego świata, owej okruszyny średniowiekowości, jest poetą. Jest 
to bardzo głębokie pojęcie świata starego, choć na pozór bardzo pochlebne; 
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boć nic mniej poetycznego, jak ów niedorzeczny arystokratyczny ucisk i owo 
uzwierzęcenie ludu przez szlachtę, właściwe średnich wieków piętno. Lecz 
jakże wieszcz pojmuje tę średniowiekowości poezję? Jako obrzydłe widmo, na
łożnicę zgniłą i gubiącą człowieka nierządnicę, jako szał wiodący człowieka 
w otchłań, o będący ułudnym trupem w barwy tęczowe przybranym. Takim 
też trupem było poezjo średniowieczna, owe to pietystyczne podrzoźnienie wy
obraźni, owo ascetyczne odwiedzenie człowieka od rzeczywistego życia, o ści
ganie (po) za życiem zaświatowym, bo za wyrojoną mrzonką owe skrzywie
nie stosunków społecznych dla pozaświatowego obłędu, owo rzucanie się mos 
za niczym, np. wojny, jak krzyżowe walki, o pozostanie w chromym świecie 
ujarzmienia całego ludu; poezjo tok pojęto nie jest dzisiejszą społeczną postę
pową poezją, lecz zgubnym pietystycznym obłędem. Taką poezję, obudzenie 
się w arystokracji obrzydłego pietyzmu, mające teraz np. w społeczeństwach 
europejskich miejsce, nasyła wieszcz no świat story, uosobniony w Henryku, no 
jego zgubę. Zestępując do życia domowego Henryk już widmem owej fałszy
wej poezji jest rażony, ole jednak stałym chce być żonie, domowemu życiu, 
dla niego samego. 
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„Zstąpiłem ( ... ) do ziemskich ślubów, bom znalazł tę, o której morzyłem", 
lecz zaraz dodaje: „przekleństwo mnie, jeśli ją kiedy kochać przestanę I" 
Rozdział Henryko ze żoną był konieczny, bo przedział między nimi niezmie
rzolny. Nie pojmują się. Henryk w duchu życia domowego chce swój ascetyzm 
widzieć i; zachwycony pięknością żony, mówi do niej: „Ty będziesz pieśnią 
moją". A ono odrzekło: „Będę wierna tobie, jako matko mówiło". Toteż 
spoczywając przy żonie ·Henryk morzy wiecznie o swej wyrojonej kochance, 
o średniowiecznej poezji ( ... ) „pokój świętobliwy no skroniach twoich, wszy
stko, com morzył i kochał, zeszło się w tobie"; (przebudza się) „gdzie je
stem? Ho, przy żonie!" Już zdumienie padło, życie w postaci prozy nieznośnej 
coraz jawi się, o dziewico - widmo tworzą wyrzutu przeniewiercy w wspomnie
niu się ukazuje; już Henryk przeklina chwilę porzucenia owej mory poezji, 
uosobionej w dziewicy, o żono budząc się pyto: „Czy czas już jechać po 
sprawunki?" Życie domowe nie może mieć uroku w obliczu podrzoźnionej 
pietystycznej, chorobliwej fantazji, jaką świat story w dziewicy - widmie uko
chał, toteż boleje on słowami Henryko: „od dnia ślubu mojego społem snem 
odrętwiałym, snem żarłoków, snem fabrykanta Niemca przy żonie Niemce": 
powiada żonie, że czuje, że powinien ją kochać i że żalem no wspomnienie 
dziecko wolo: „A dziecię moje I O Boże!", lecz no głos wzywającej go poezji 
- dziewicy nic go wstrzymać nie zdoła i porzuca życie domowe dla mory 
złudnej wtenczas, gdy ono już w pełni rozwijać się poczęło. Henryk miał 
synka, o Orcio miał być włośnie chrztem w społeczność wprowadzony. Żono 
umiłowało szczerze i głęboko męża, co jej nie miłował. Gdy Henryko widmo 
wzywa - „Najświętsza Panno, rotuj mnie (woła żono), to widmo blade jak 
umarły", Henrykowi jest _to widmo, przeciwnie, cudnym ideałem. Światło leje 
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się naokoło niej, włos kwieciem przetkany, a gdy żona blaga, by ją ratował, 
zasłonił przed widmem, wola do niej: „Kobieto z gliny i błota, nie zazdrość, 
nie spotwarzaj, nie bluźń, patrz, to myśl pierwszego Boga o tobie aleś ty 
~oszła za rad~ węża i ~talaś się czym jesteś!". A żona miłuje Henryka 'i w chwi
li chrztu Orc1a przekima go, aby był poetą, rozumie się poetą w pojęciu 
śre.d~iowiecznym, co się w barwy złudzenia .P~zybrała i wodzi po szczytach 
zasw1atowych skal Henryka, a nagle, gdy ten JUZ ma zapaść się w otchłaniach, 
rozwiera się w. trupa zg~ił~go. ':-- matka nie~zczęśliwa nieszczęśliwego Orcia 
~a _poetę przeklina, ab~ ~JC~ec m,?gł go ~ochac. Po~ta też schorzałego mrzonek 
1 p1etystycz~ych marze~ ~wiata iest. Orc10 wyrodkiem niedołężnym ostatniego 
pokolenia slepym na sw1at rzeczywisty, co go otacza, na świat społeczeński, 
a widzącym w krainie złudnej duchów, lunatykiem chodzącym po świecie, ale 
nie. z te~o świata, dzie.cięciem, co ""! jakimś wewnętrznym zachwycie żyć tylko 
moze, biednym marzycielem przestaiącym z umarłymi, gdy wkoło niego cało 
pełnia świata wiruje żyjąc i rosnąc. 

Bo on przeklętym jest na poetę, a tak już w dziecku doznaje okropnej 
kary Henryk, przedostatnie pokolenie starego świata, za ściganie pozaziemskich 
wyrojeń, a zarzucenie społeczeńskiej rzeczywistości i postępu. Zobrazowanie 
jego jest przedmiotem drugiej części „Nieboskiej Komedii". Henryk mógł 
jeszcze być zbawionym od zguby, bo nad przepaścią wstrzymując go od 
upadku anioł umiłowanie domowego życia i dziecka poleca, I Henryk powra
ca w opuszczone rodzinne życie. Ale już za późno. żona w domu obłąkanych 
w szale umiera, syn poeta, na jakiego matka go przeklęła, przekleństwem jest 
życiu ojca. A już opodal burza społeczna starego świata, zwalonego przez 
nowy, grzmieć zaczyna. Już w domu wariatów przy skonaniu żony pierwsze 
okrzyki młodego słyszymy świata, nie poznanego, więc w domu obłąkanych 
zamkniętego, ale to już grzmot, za którym tylko co ma uderzyć piorun. 
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Tu szatan znowu musi z bólu Henryka powróconego zyc1u domowemu, cier-
iącemu synowi, korzyść. Ukazuje mu się orzeł sławy, pycha i duma śre

~niowieczna przyjmuje go i opanowywa, aby chwycił obronę zmurszałego 
świata arystokracji i gmachu społeczeńskiego porządku już w podwalinach 
podkopanego, więc upadającego. Henryk upada, bo ulega, odtąd już jest 
zgubionym. To koniec domowego życia Henryka jako starego społeczeństwo 
i koniec dwóch pierwszych części „Nieboskiej Komedii', a początek życia 
polityczno-socjalnego, walki społeczeństwa. Wprowadzenie we walkę skończo
ne, teraz samej pora. Pojęcia przeprowadzone w tych dwóch pierwszych częś
ciach „Nieboskiej" są zupełnie prawdziwe i nader głębokie. Wieszcz wyka
zuje, jakie żywioły dobiły świat starego uspołecznienia, nie w tym znaczeniu, 
aby zgładzić miały, lecz że uczyniły mu niepodobnym przejście pod chorągiew 
świata młodego, pod chorągiew młodego, postępowego uspołecznienia. Przyj
ście to mogło być podobnym, gdyby w domowe życie zamknięte stare spo
łeczeństwo, nie tamując nowych pokoleń rozwoju, samo owej zmurszałej by 
istocie cios śmierci zadało. Ale oto niby poetyczne, a rzeczywiście pietysty
czne żywioły unoszą świat stary z łona życia domowego w dziedzinę pozarze
czywistą, w dziedzinę zmysłowych szałów, myślenie o społeczności w nim za
bijają, ale oto pycha skusza go do bronienia zgniłych zasad przeszłości. Jest 
to zupełnie filzoficzne i historiozoficzne, nieskończenie ważne stanowisko, na 
które wieszcz „Nieboskiej" w swoim przecudnym poemacie wzbił się. W obli
czu tego stanowiska ginie możność czynienia zarzutów wieszczowi „Nieboskiej 
Komedii' o niesprzyjanie wybitne zasadom postępu, boć w obliczu historii po
gląd na prawdę jest tak wysoki, że udział w jej walce nie zapałem, lecz sa
mą się prawdą jawi. 
Odtąd już walki wybitnej zasad społecznych jest „Nieboska" obrazem, jest 

ciągłym czynem i zwycięstwem ludowych zasad. (.„) 

(„O dramacie w dzisiejszym piśmiennictwie polskim") 
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Kostium „Matki" wg projektu J. M. Kędziory 
„Nle-Boslia Komedia" 

Burgtheater Wiedeń 1936 

I 

Kostium hrabiego Henryka wg projektu J. M. Kędziory 
„Nl•Boslia Komedia" 

Burgtheater Wiedeń 1936 



Pank~ac:y, rozdawcC! myśl~, dawca n.adzlei tłumom, mistrz skupionej, nleubła· 
ganej rachuby: . w 1 _ę c. ~ J m a z a 1 s t e w I a r y o d Henryka. I życia nie 
obrał z .wszelkiej m1łosc1. Pod tem czołem łysym - w tych oczach rozumnej 
przewagi - w zastygłych rysach twarzy upartej, rozkazującej czytają rzesze 
nie ~lko pe~ność. siebie czło~ieka, ale p~wność zwycięstw~ sprawy, a tę 
d~wac moze j~ym~ przekon?nae. ~ankrC!c:y .ie ma. Pankracy wątpi, ale wierzy 
mamo, lub raczej wierzy, choc zna 1 wątpienie. 

-

Józeł Kallenbach 
(„Zygmunt Krasiński" lwów 1904} 

Hr. ~e~ryk je~t a~s~o~ratą, akcja. ~aje poznać, iż wśr6d arystokracji jest 
człow1ek1em na1wyb1~me1szym .. Tym c1ęzszą wagę ma potępienie go za egoizm, 
za podporządkowanie wszystkiego własnej mrzonce, własnemu zadowoleniu -
wł?~~ej a.m~icji. W najś~iętszy~ człowieku swego obozu arystokracja „Nie-Bo
sk1e1 doje sw1adectwo, ze skonczyła się jej rola dziejowa. 
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Juliusz Kleiner 
(„Zarys dziejów literatury polskiej" 

„Ossolineum" 1968} 

STEFANIA SKWARCZYŃSKA 

UTWÓR LITERACKI 

I JEGO DRAMATYCZNA ADAPTACJA 

(na marginesie stosunku „Nie-Boskiej Komedii" do sceny) 

... Nie do sztuki dramatyczno-teatralnej należy ze swej natury „Nie-Boska Ko
media", lecz do sztuki literackiej jako tzw. dramat literacki. R6żnica pomię
dzy dramatem teatralnym, zwanym inaczej dramatem książkowym, polega na 
zasadniczej różnicy ich charakteru. 
„.Ale na to, oby utwór literacki mógł się znaleźć no scenie, musi on ulec prze
tworzeniu w dramat teatralny. Musi być poddany procesowi adaptacji. Jego 
rezultat, zwany a d a pt a c j ą s ce n i cz n ą, jest swoistym gatunkiem sztuki 
dramatyczno-teatralnej. W konsekwencji musimy patrzeć na twórcę adaptacji 
scenicznej jak na każdego innego dramaturga; twórcę tragedii, komedii, czy 
farsy. Czyli widzieć w nim twórcę, artystę - nie zaś jakiegoś rzemieślnika te
atralnego, który by swoją rangę wykazywał tylko poprzez stopień swej te
chnicznej sprawności. Jako twórca działa on również w sferze koncepcyjnej . 
. „Nie będąc niewolnikiem macierzystego utworu - bo jako twórca być nim 
nie może, a zresztą nie pozwoli na to odmienna natura rodzajowa adaptacji 
- dramaturg - adaptator bierze na siebie zobowiązanie wierności wobec 
niego, wierności pojętej szeroko, nie zaś w ciasnej interpretacji literalnego 
„przeniesienia" go na scenę. Zobowiązuje go do tej wierności przeniesienie 
na afisz tytułu utworu i nazwiska jego autora. 
Na czym w praktyce polega owa szeroka, twórcza wierność? Przede wszystkim 
polega na tym, aby zachować w adaptacji podstawowe rysy charakterysty
czne utworu i na tym, aby podjąć jego zasadnicze czynniki dramatyczne, ta
kie jak budowa konfliktu dramatycznego, jak linia rozwojowa napięcia akcji, 
jak dramatyczny układ losów bohaterów, jak dramatyczny dialog. 
„.Czyli dramaturg - adaptator w imię praw teatru wybiera I konkretyzuje 
jedną spośród licznych możliwości, jakie kryje w sobie utwór literacki. 

(Przedruk z programu Teatru Nowego 
w Łodzi z czerwca 1959 r) 
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BOHDAN 
KORZENIEWSKI 

~eżys~r, który wprowadza .na scenę „Nie-Boską Komedię" już przez to samo 
staje się . nov.:'atorem. Chocby w tym najpospolitszym znaczeniu słowa, ie 
p~ze.~st.aw1a ~1dzo~ dramat nowy. Premiera „Nie-Boskiej" jak premiera „Dzia
do~. jest ciągle jesz;ze w Polsce nowością. Oba wielkie dzieła, zapewne 
n.ajw1ększe ze wszystkiego, co dotąd wydała sztuka polska, rzadko ukazują 
s1.ę ~ teatrze. Co zres~tą .wcale nie znaczy, że nie żyją w snach i wspom
nieniach na!odu. ~c:>~z17l?ją ~od. tym względem dolę wielu innych dzieł na
szych artystow, myshc1eh 1 pohtykow . 
. „żadne dzieło prawdziwie wiel~i7, sądzę, nie trwa w posągowym kształcie, 
ro~ . na. z.awsze zas!'fgłe w swojej doskonałości i obojętne dla ludzi. Wiel
kosc n1ehc~nych .dzieł sztuki polega właśnie na tym, że zmieniają się wraz 
z cz.a~em, ze kazda epoka odkrywa w nich dla siebie nowe prawdy i pię
knos:•·. Tylk~ . taki tw~rc~ staj~ się istotnie klasykiem, który dla różnych po
kolen 1 na rozny sposob jest ciągle współczesny. 

(Przedruk z programu Teatru Nowego 
w Łodzi z czerwca 1959 r.} 

---/-

MARl1' 
CZANERLE 
(.„) Są w tym dziele postacie trzech wodzów, których charaktery, wzajemne 
powiązania, konflikty, stanowią fascynujący materiał dla nowoczesnej insceni
zacji. Weźmy dla przykładu rzecz wielokrotnie i rozmaicie objaśnioną - sto
sunek Pankracego do hr. Henryka. Owo słabość wodza rewolucji do „zabite
go arystokraty" i wodza feudałów stanowiło, zdaniem krytyków lewicowych, 
podstawę do politycznej i moralnej dyskwalifikacji Pankracego. Zarzucono mu 
to samo, co mu zarzucał Leonard: domniemany „bohater ostateczności" oka
zał się człowiekiem słabym, bez „klasowego kośćca", zbyt czułym no uroki ary
stokracji. Próbowano także inaczej, w zależności od politycznego momentu 
i ideowego kierunku spektaklu. Np. Leon Schiller w swojej łódzkiej insceniza
cji (1938) - wedle relacji Skwarczyńskiej „wykorzystuje motyw podskórnej sym
patii" Pankracego dla Henryka, żeby pokazać pokrewieństwo łączące różne 
rodzaje faszyzmu. Natomiast Wilam Horzyca (1935) uważał, że to podświa
doma tęsknoto za Bogiem i religią kazała Pankracemu tak namiętnie szu
kać Hr. Henryka „jako oficjalnego niejako obrońcy Boga i bożego porządku". 

A przecież Krasiński wyraźnie wymienia przyczynę owej skłonności. Oto fra
gment dialogu, w którym Leonard wyrzuca Pankracemu konszachty z Hrabią: 
PANKRACY 
Jo chcę go widzieć - spojrzeć mu w oczy - przeniknąć do głębi serca -
przeciągnąć na naszą stronę . 
LEONARD 
Zabity arystokrato. 
PANKRACY 
Ale poeta zarazem. 
Więc nie jest to pociąg proletariusza do arystokraty ani dowód ideowej 

słabości, ale pragnienie wodzo rewolucji, który myśli kategoriami przewidują
cego polityka i organizatora przyszłego państwa, by pozyskać dla sprawy 
artystę. Przecie mówi wyraźnie, że chce „przeciągnąć" na stronę rewolucji 
poetę, a nie arystokratę czy wodzo gromadki feudałów skazanych na zogła
de. Poecie rewolucja wybaczy grzechy przeszłości, przynależność ideową i po
chodzenie i wiele innych rzeczy, których nie wybaczyłaby nikomu innemu. Pan
kracy zdaje sobie sprawę z tego, co tok dobrze rozumie. Hr. Henryk kiedy 
na widok sądu chłopów nad „złym panem" mówi do Przechrzty: „Nim po
gardzam, a was nienawidzę - poezja - to wszystko ozłoci kiedyś". Nowemu 
światu potrzebo będzie poezji. Stąd odmienny stosunek do poety ze strony 
tego, który ten nowy świat urządzić zamierza. 
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Nawet. gdyby ten argument Pankracego był tylko wybiegiem uiytym dla 
zamydlenia oczu Leonardo (no co nie ma w tekście dowodów, bo „siło 
fatalna" Hr. Henryka, o której mówi Pankracy w monologu po wyjściu Leo
nardo, może się wiośnie odnosić do Indywidualności poety). to świadczy on 
o niezwyklej intuicji Krasińskiego w zrozumieniu roli, jaką mieć będzie po
eto w społeczeństwie stworzonym przez rewolucję. 

Bo fakt, że Hr. Henryk jest poetą, do którego to faktu Krasiński z powo
dów subiektywnych przywiązywał tok c;fużq wagę, odgrywa - wbrew pozo
rom - o wiele istotniejszą rolę w tej wiośnie rewolucyjnej części utworu niż 
wtedy, kiedy bohater · ugania się za widmem Dziewicy, mającej uosabiać 
poetyczność, i przez nią wpada w tarapaty i nieszczęścia domowe. W części 
rodzinnej mógłby zapewne osiągnąć te same rezultaty, będąc zwykłym so
bie romantycznym bohaterem, któremu faustowska „Sehnsucht" czy kordionowy 
„jaskółczy niepokój" każą poszukiwać coraz to nowych wrażeń i emocji. Na
tomiast pociąg Pankracego do poety jest pomysłem genialnie trafnym I dla
tego niezostqpionym. 

Jest rzeczą zastanawiającą, że Pankracego, który ma tyle cech współ
czesnego wodzo i polityko (w pozytywnym znaczeniu), traktowali nosi naj
więksi inscenizatorzy jako „czarny charakter" rewolucji - w przeciwieństwie 
do Leonardo, lansowanego jako jej wschodząca gwiazdo. Dla Schillera Pan
kracy był uzurpatorem, którego władzo opiera się no przemocy i terrorze. 
W inscenizacji z 1949 r. Schiller pozbawia Pankracego wszelkich cech sym
patycznych i ludzkich, odbiera ·mu przywiązanie do Leonardo I odwzojemnio
nq miłość tamtego. Nawet w finale, w didaskaliach, skreślony jest gest. jakim 
Leonard zasiania mu oczy, i uwago, wedle której umierający Pankracy sta
cza się w objęcia Leonardo. Schiller uśmierca Pankracego „światłem no
wego życia", którego Pankracy stoi się niegodny jako uzurpator działający 
przeciwko ludowi. Jego śmierć - w tej interpretacji - usuwa przeszkodę no 
drodze postępowego rozwoju rewolucji. Także Horzyco potępia i korze Pan
kracego za brok miłości i „celów religijnych" w prowadzonej wolce. Obydwaj 
- najznakomitsi znawcy literatury spo~ród ludzi teatru - widzq włośnie w Le
onardzie pozytywnego bohatera, bez zastrzeżeń oddanego sprawie ludu. 
Obydwaj każą Leonardowi po śmierci Pankracego odwrócić się z pogardą od 
trupo i oddalić w stronę „skąd dochodzą odgłosy zwycięskiej rewolucji". 
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Trudno ·w tym miejscu zająć się on~łizą przyczydn, ~tóre iop~~~~y~'.łyM~~~-
. h twórców teatru do tok niedobrego z omo o on · 

~fyko:~zc zwiqzane ze współczesną . spekt'?klom sxtuo~~~ ~:~~~~~~~ie, Me~~~ 
Schiller pragnął .za wszelkq cenę zachowa~ .optym1s~c •. to? Może na 1 

. c tego który pozostał przy życiu, nodz1e1q przysz eg.o. sw10 nkrace o? 

H~rzycę. ~płyn~ło chęl~ sotlidkotrn~ścpiodzte~~ti=us~?:;b~s~~:r.:o~~y:'sk:~uje no gto, 
Tak czy inaczej - ona izo e su ' • " „ d Odwrotnie -
by Krasiński żywił więcej zaufania I sympot11 ~o ;eonor o . . k. to dawno 
wiośnie Pankracemu każe wypowiadać. si.owo, k~oryi: doc - ia Na widok 
auwaz·yt J Kallenbach - urzeka ludzi 1 przywiązuje o wdo ~0 •. m zwy 

z · S T „ h ·1 rę po o niesiony -krwi przelanej w Okopach w. roicy, c wi pa k ów 
. stwie (i przed własną śmiercią) kiedy mu .. Leonar~ doradz'? odpofzyn~ ' Nie 

cię zdaniem wielu - tyran rewolucji" wypowiada pamiętne .sowa· '.' 
·~~:a: Jeszcze zasnqć, dziecię, dopiero połowab pracy dojdzi~ k~~~~m~wo~~~r~ 
z ich ostatnim west.chnieniem. - Pa~rz no . te:!, t~~~ryzalu~~ć ~e puszc;e, wy
stojq w .poprzek między ~nq _a _myslq mo~q· l'ć runt każdemu by we dwój-

drqż'ybć ttyel s~az'yłyc'10- ~ioęlq~~~~z~f~J~z~or~ch ':w~'i~~ch~ ile śmierci teraz na nich 
noso e . · · t" · · 
leży. Inaczej dzi~lo z~iszcze~~o ~!~~f~~ty~~~~c~s p~~kroceg~ w tym włośnie 

Jest rzeczq u erzoiqcą, • . ty 'd k'em przelanej krwi wypowiada słowa 
r,n~mdencie, koiedmyqdterynm wist~~l~n~~wzr~~z~y~ planie „pokojovlego budownictwa". 
sw10 czqce 

,. 
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Czyżby autor zląkł się agitacyjnej wymowy takiego zakończeniaf Bo mimo 
nieustę~liwej. hardości Pankra~~g? i. nl~zbyt przyjemnego wyglądu jego obo· 
zu (mozna się zresztą domyśhc, ze zyc1em obozowym kieruje raczej Leonard) 
- rewolucja pod jego dowództwem nie była straszna. Autor nie zarzuca 
Pankracemu. ani )ednego. czynu, ~tóry. byłby niezgodny z jego filozoficzną po· 
stawą, ani jednej wypowiedz.I, ktora. sw1~dc.zyłaby o jego okrucieństwie, bra
~u rozsądk~ czy umiarkowania. Grozby •. 1a.k1e wypowiada, i wyroki, jakie ka· 
ze wyko~ac, wchodzą w zak.res rewolucyinl'.J dyscypliny i wojennego prawa. Tak 
P.ostępuJą wszys~y ~odzc:>w1e w. podobnej sytuacji (warto przypomnieć Księ
c1~ .Ho.mburgu) .' nikt . nre ma 1m tego za złe. Natomiast nietrudno przewi· 
dzr~c •. ~e pod • ~rerow~rc~em Leonarda formy rewolucji mogą być znacznie 
groznrei~ze. Jeslr P.rzei.m~e on. naw~t plany Pankracego, to jakimi środkami 
zechce ie urzeczywrstnracf Widz, ktory poznał Leonarda, może mieć poważne 
podstawy do obaw. 
~ankracy to dalekowzroczny wódz, polityk i filozof rewolucji. Leonard to 

k~otk?wzroczny ~emagog, fanatyczny, okrutny i rozpustny. Odnosi się wraże
nie, ze rewolucyinym frazesem przykrywa własne nienasycenie rozkoszą i krwią. 
„~anie swobody i rozk?szy - ~rze!"~wia ja~o ar~ykapłan Bożego ludu - każda 
ofiara zemsty, trup kazdego c1em1ęzcy Tworm niech będzie ołtarzem w ocea
nie k~I utoną stare. łzy i. cier~~enia rodu. ludzkiego - życiem j~go odtąd 
szc~ęscre - prawem Jego rownosc - a kto inne tworzy, temu stryczek i prze
k~enstwo. Jako arcykapłan daje święcenie zbójeckie olejem, sztyletem i tru
cizną, a Hr. ':'e~ryka ~yta: „Ty sam czyją śmi~rcią się chlubiszł" Jako arcy
kar;iłan organr.zuie orgia.styczne obrzędy, w ktorych zaspokaja przede wszy
s~kr!11 Y:'łasne ządze .. w Jego postępowaniu rewolucyjne zasady i hasła zmie· 
n~aią srę w obrzędy 1 doktryny. Jego rewolucyjna gorliwość wydaje się groźna 
nie tylko dla wrogów, ale dla samej rewolucji. 

W przeciwieństwie do Pankracego Leonard nie ma wątpliwości, nie przeży
wa rozterek, nie zastanawia się, nie myśli. „Jesteś żywy, pełen nadziei i wie
rzysz głęboko" - mówi do niego Pankracy. Ale sam on zdaje sobie sprawę 
~ trudnośc.i dzieła, jakiego się P.~dją~ - zaś dla Leonarda wszystko jest łatwe 
1 proste, Jak abe~a~ło rewoluc1.1. Kiedy mu Pankracy zawierza swój trudny 
plan przebudowy sw1ata, odpowiada frazesem: „Bóg wolności nam pomoże". 
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Ten człowiek odziedziczy zapewne władzę po śmierci wodza. Można się te
go domyślić z tekstu i można zasugerować to widzom wyraźniej, tak jak to 
zrobili Schiller i Horzyca. Obaj wiązali z takim zakończeniem wiele dobrych 
nadziei: wierzyli w Leonarda i w przyszłość nowego świata pod jego do
wództwem. 

Dzisiejszemu pokoleniu, które inaczej nieco patrzy na rewolucyjne walory 
Pankracego i Leonarda, może to się wydać raczej ostrzeżeniem przed nie
bezpieczeństwem władzy, która zechce okrucieństwem i terrorem zastąpić 
mądre, doświadczone działanie, a uroczystością obrzędów - poezję i Piękno 
nowego życia, o jakim marzył Pankracy. Starzy panowie - można wyczytać 
z „Nieboskiej" - to łagodni degeneraci, „poeci", którzy potrafią sprowadzić 
nieszczęście na grono najbliższych im osób, a jacy będą ci nowi, w rodzaju 
Leonarda - domyślcie się sami. Ale najgroźniejsze obawy młodego arysto
kraty nie zmieniają jednoznacznej wymowy jego dzieła, że taki jest nieuniknio
ny rozwój wydarzeń, który musi się wypełnić w imię historycznej i społecznej 
sprawiedliwości świata. Reszta - treść i forma przeczuwanego przewrotu oraz 
racje jego przywódców - to temat dla nieustającej dyskusji; każde pokolenie 
może w niej wypowiedzieć swoje poglądy, zrodzone z własnych, coraz to no
wych doświadczeń. 

(„Twarze i maski" Wydawnictwo 
Literackie Kraków 1970 r.} 
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KALENDARZ INSCENIZACJI 

NIE - BOSKIEJ KOMEDII" 
" 

29 XI 19'12 r. 

5 X 1905 r. 

14111906 r. 

Kraków, Teatr Miejski. Drr. J. Kotarbiński. Inscenizacja J. Kotarbiński. Roiy· 
seria J. Kotarbiński I A. Walewski. Dekoracje J. Spltziar pod kler. J. Słani· 
sławskiego. Kostlumr wg. projektów J. Stanlslawsklego I W. Kossaka. Hr. Hen· 
ryk - M. Tarasiewicz, %ona - S. Wrsocka, Orcio - J, Mrozowska, Ojciec 
chrzestnr - J. Kotarbiński, Pankracr - J. Sosnowski, Leonard - A. Mielewski. 
Warnawa, Teatr lódzkl w Fllharmonll Warszawskiej. O,r. M. Gawalewicz. 
5 obrazów :r czltkl I I li Inscenizacja I retrserla - M. G-alewicz. Hr. Hen · 
ryk - M. Tarasiewicz, %ona - N. Pomian, Orcio - J, Mrozowska, Ojciec 
chrzestny - A. Rółariski. 

l6di, Teatr Wielki. Drr. M. o-alewlcz. 5 obrazów :r czękl I i li. Insce
nizacja I refrseria M. Oawalewlcz. Hr. Henryk - W. Brydziński, %ona -
L. Dunin, Orcio - J. Danllowiczówna, Ojciec chrzestnr - A. Róiański. Po
nadto przedstawienia w Petersburgu, kwiecień 1906. 

22111912 r. l6di, Teatr Populamr. o,r. A. Mielewski I B. Bolesławsld. Rozmowa hr. Hen
ryka :r Pankracrm :r czękl Ili. Ret. A. Miel-ski. Hr. Henryk - A. Milewski, 
Pankracr - B. Bolesławski. 

26 I 1913 r. Wilno, Teatr Polski, Dyr. J. Pawlowskl I J. Strycharski. Wstęp do części 
pierwszej. Inscenizacja, rełyserla i oprawa plastyczna - F. Ruszczyc. 
W wykonaniu 7 os6b, m.ln.: S. Knake - Zawadzki, J. Romanówna i H. Arkawin. 

21 li 1914 r. Wilno, Teatr Polski. Dyr. D. Baranowski. Częić li, Ili, IV ora:r Sen z ,,Nie· 
dokończonego poematu". Inscenizacja I rełyseria B. Skąpski. 
Hr. Henryk - S. Bryllńskl, Orcio - P. Czech-ska, Pankracr - T. Skariyński, 
Dante - K. Przystański. Ponadto przedst-ienia w Petersburgu. 

3 V 1916 r. Warn-a, Teatr Polski. Dyr. J. Poplawskl. Rozmowa hr Henryka z Pankra· 
cym :r częłcl Ili. Inscenizacja T. Kończyc I W. Rrsd:owskl, rełyserla W. Rysz. 
kowski. Hr. Henryk - J. Kęcki, Pankracr - K. Przystański. 

11Xłl1916 r. Warsz-a, Kolo Młlołnlków Sztuki Dramatycznej Studentów Uniwersytetu i Po
litechniki Warszawskiej, w Teatrze Polskim. Inscenizacja i reiyseria T. Frenkiel. 
Hr. Henryk - T. Frenkiel, %ona - J. Zielińska, Orclo - E. Domaradzka, Pan· 
kracy - M. Vollrost, Leonard - M. Godlewski. 

1916-1917 Warszawa, Teatr Wielki. Rozmowa hr. Henryka :r Pankracym z części Ili, 
Hr. Henryk - J. Janusz, Pankracr - W. Staszkowski. 

20 1111919 r. Kraków, Teatr im. J. Słowackiego. O,r. T. Trzciński. Scena na conentarzu 
z częki li, częić Ili I IV (10 odsłon). Opracowanie dramaturgiczne T. Sinko. 
Reiyseria J. Sosnowski. Dekoracje wg projektów K. Frycza wykonał J. Splt1iar. 
Hr. Henryk - Z. Noskowski, Orclo - M. Kamińska, Panlcracr - J. Sosnowski, 
Leonard - W. %arski. 

30 I 1920 r. Warszawa, Teatr Polski. Dyr. A. Szyfman. Po raz pierwszy scena przechritów. 
Inscenizacja I reiyseria A. Szyfman. Scenografia W. Drabik. Muzyka L. Róivcki. 
Hr. Henryk - W. Brydzlńskl, %ona - I. Solska, Orcio - S. Umińska, Pan
kracy - J. Chmieliński, Leonard - A. Węgierko. 

1923 Katowice, Teatr niemiecki. O,r. Weiner. Przeklad I inscenizacja F. Th. Csokoe. 
Refrseria W. Llchtenberger. 

19 XI 192C r. Lwów, Teatr Wielki. Drr. L Czamowskl. Scena na cmentarzu :r czękl li, część 
Ili I IV (10 odsłon). Opracowanie dramaturgiczne - T. Sinko, Reiyserla J. So· 
snowski. Sceno11rafia K. Macki-icz. Muzyka K. Lewicki. 
Hr. Henryk - B. Brzeski, Orclo - J. Zakrzyńskl, Pankracr - J. Sosnowski, Le
onard - M. Peliński. 

21X1925 r. l6di, Teatr Miejski. Drr. A. Szyfman I B. Gorczyński. Inscenizacja - A. Szyfman. 
Reiyseria - J. Kochanowicz. Scenografia B. Kudewicz wg koncepcji W. Dra· 
bika. Muzyka - L. Róiycki. 
Hr. Henryk - A. Szymański, %ona - J. %mijewska, Orcio - Z. Oryl - Ol· 
n-ska, Pankracr - J. Kochanowicz, Leonard - T. Blaloszczyński. 

11VI1926 r. Warszawa, Teatr im. W. Bogusl-sklego. Dyr. A. Zelwerowicz. Kier. artyst. 
A. Zelwerowicz I L. Schiller, W. Horzyca. lnscenl1acja i rełyseria - L. Schil· 
ler. Scenografia - W. Drabik. Muzyka - J. Maklakiewicz. Choreogralia -
T. Wysocka, Hr. Henryk - K. Adwentowicz, %ona - I. Solska, Orclo - R. Za· 
wistowski, Pankracy - J. Strachocki, Leonard - E. Solarski. 
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JO XI 1'26 r. Poznań, T-tr Polski. Dyr. B. Szuuld-icz. ln-lzacja I „1,..rio N. Mlo
ddojowsko - Szuszlriowlczowo. Scenografio - S. Jarocki. Muzyko - L Rólycld. 
Hr. Henryk - W. Brzoski, i M. Godl-skl, %ono - z. Gronowska, Orclo -
E. Królikowska i B. Ludwilanko, Pankracy - W. Bogusławski I W. Bracki, 
Leonard - J. Nowacki. 

U IV 1921 r. Lublin, Teatr Miejski. Dyr. J. Grodnldcl. Inscenizacjo I rolysorlo - S. Dq· 
browskl, %ono - M. Wnorowska, Orclo - E. Sokolska, Pankracy - B. Roslon, 
Leonard Z. Rz41Cki. 

'IV 1935 r. Lwów, Teatr Wielki. Dyr. W. Horzyco. Inscenizacjo I „1,..rlo W. Radulski. 
Scenografia - A. Pronaszko. Muzyko - J. Mund. Hr. Henryk - T. Bloloszczyńskl, 
%ono - M. Malanowicz, Orcio - J. Martini, Pankracy - J. Martini, Pankracy -
J. Strachocld. 

14 IX 1935 r. Sosnowiec, Teatr Miejski. Dyr. J. Gołaszewski. Inscenizacjo, „tysorlo I wybór 
ilustracji muzycznej - J. Goloszowskl. Hr. Henryk - T. Krollro, :tono - E. Bo· 
lowsko, Orcio - Z. Grzymolonko, Pankracy - J. Sawicki, Leonard - S. Iwański. 

1 X 1936 r. Toruil, T-tr Ziemi Pomorskiej. Dyr. W. Brocki. Inscenizacjo - W. Maik-ski. 
Rolysorio - A. Piekarski. Scenografio - W. Maik-ski, Muzyka - J. Mund. 
Hr. Henryk - B. Mlonojowskl, :tono - H. lppaldtówno, Orclo - L Kopczyil· 
ski, Pankracy - W. Bracki, Leonard - A. Skwierczyński. 

2 111937 r. Kotowice, Teatr Im. S. Wyspiańskiego. Dyr. W. Sobański. Inscenizacjo I „. 
lysorio - M. Godlewski. Scenografia - J. Jomutowskl. Muzyko - K. Bończa-To· 
maszewski. 
Hr. Henryk - S. Czajkowski, %ono - Z. Barwińska, Pankracy - J. Ostojo 
Staszowski, Leonard - M. Jostrz•bski. 

23 X 1937 r. Bydgoszcz, T-tr Pol•I. Dyr. W. Stoma. Inscenizacjo I „1ysor1a - K. Korecki 
z udziałom Drewicza. Scenografia - "J. HawfJłkl-lcz. Hr. Henryk - R. Kior
czyński, %ona - J. Jabłonowska, Orcio - E. lrochocl<o, Pankracy - L. Dy· 
trych, Leonard - Serwiński. 

12 1111931 r. lódi, Teatr Polski. Dyr. K. Wroczyń•I. Inscenizacja I „1ysor1a - L. Schiller. 
Scenografio - O. Axer. Muzyka - J. Maklakiewicz. 
Hr. Henryk - W. Krasnowlockl, :tona - J. Biosladodca, Orclo - A. Połomska, 

5" Pankracy - W. Hańczo, Leonard - K. Wichniarz. 
19 VI 1939 r. lód~, eatr Nowy. Dyr. K. Dejmek. Adaptacjo, in-lzacja I „1ysor10 - B. Ko· 

noni ski. Dekoracjo I kostiumy - J. Szajno. Muzyko - G. Bac-lcz, Tańce -
J. lowlocko. Poeto (hr. Henryk) - M. Volt, %ana - Z. Potrl, Orclo -
W. Chwlołk-sko I W. Ostrow•o, Pankracy - W. Pllar•I, Leonard - M. Po· 
wlickl. 

25 111196' r. Poznań, T-tr Polski. Dyr. M. Okoplńskl. Oproco-nlo I „1ysorlo - Jerzy 
Kreczmar. Scenografio - S. Bqk-skl, Muzyko - R. Gardo. Choreoplostyko -
T. Kujawo. Mql (hr. Henryk) - J. Fryłlowlcz, %ono - D. Balicka, Orclo -
J. Szczerbiec, Pankracy - H. Machalico, Leonard - J. Stnomloń. 

9 X 1965 r. Kroków. Story Teatr. Dyr. z. Hubnor. Inscenizacjo - K. Swlnor•I. Sconogra· 
fio - K. Zachwatowicz. Muzyko - K. Penderecki. Cho1909rafio - Z. Wl41Clo· 
wówno. 
Hr. Henryk - M. Wolczow•I, :tono - E. Lassak, Orclo - A. Polony, Pon· 
krocy - J. Nowok, Leonard - A. Bednorz. 

I 1111961 r. Warszawo, Teatr Narodowy. Dyr. A. Honusdd-lcz. Inscenizacjo I rolysorlo -
A. Hanuszkiewicz. Scenografio - M. Kołodziej. Muzyko - A. Kurylewicz. 
Hr. Henryk - A. Hanuszkiewicz, :tono - Z. Kucówno, Orclo - A. Nordolli, 

6 li 1971 r. 
Pankracy - M. Dmochowski, Leonard - Cz. Jaroszyński. 
Bydgoszcz, T-tr Polski. Dyr. Z. Wojdan. Adoptacjo, inscenizacjo i rolysorio -
z. Wojdon. Scenografio - Z. Stnolodcl. Muzyko - Z. Turski. Choreografia -
J. Jorzynówna·Sobczak. 
Hr. Henryk - Cz. Stopko, %ono - D. Chudzionko, Orcio - S. ltykowski, 
Pankracy - z. Mamont, Leonard - A. Prus. 

8 V 1971 r. Kotowice, Teatr Slqskl. Dyr. M. Górkiewicz. Opracowanie tekstu I rolysorlo 
- J. Kreczmar. Scenografio - J. Kosiński, Kostiumy - B. Jonkowska. Muzyko -
Z. Turski, Choreografio - M. Kopiński. Mlodzlonloc - Mql - J. Tword-skl, 
%ono - B. Munyń•o, Orclo - E. Docówno, Pankracy - E. Buczacki, Leonard -
J. Ostrowski. 

16 V 1973 r. Gdańsk, Teatr 
nografio - A. 
Hr. Henryk 
Pankracy - R. 

28 

Wybrzolo. Dyr. M. Okoplński. Rolysorlo M. Okopińskl. Sc•· 
Tołta. Muzyka - S. Radwan. Ruch sceniczny - J. Slawucko. 
A. Piszczatowski, %ono - B. Potorsko, Orcio - J. Nowacki, 
Josklowlcz i S. Michalski, Leonard - J. Siorodzlńskl. 

21XI1911 r. 

15 XI 1'23 r. 

INSCENIZACJE ZAGRANICZNE 

Prago, Miejski T-tr no Królewskich Wlnohradoch. Klar. artyst. K. Hllor. Pno· 
kład - F. Kwopll. Inscenizacjo I rolysorlo - K. Hllor. Scenografio - A. Hrsko. 
Hr. Henryk - K. Jlninsky. %ono - H. Rlodlowo. Ordo - R. Tuma. Pon· 
kracy - V. Vydra. Leonard - B. Koron. 
Leningrad, Państwowy Teatr Ebporymontolny. Klar. ortyst. lnsconlzacja I „. 
lysorla - W. N. Wslowolodskl, pnoklod - Kurslńskl. Muzyka - J. Tiulln. 
Hr. Henryk - Lalajanc, %ona - Kusz, Ordo - Aleksandrowa (ł), Pankracy 
Wslowolodskl. 

1'29 Gara. Teatr ka. Rouss. Pnoklad I inscenizacja - F. Th. Csakor. Rolysorla 
ks. Rouss. 

6 VI 193' r. Wiedeń Burglhoster. Dyr. H. Roabollng. Pnoklad I lnsconlzacja - F. Th. Cso
kor. Rełysorio - H. Woniek. Kostiumy - J. K~zlora. 
Hr. Henryk - W. Krauss, %ona - E. Omar Kalllna, Orcio - H. Obanya, 
Pankracy - E. Bolsor, Leonard - W. Woorstor. 

2 XI 1936 r. Budapeszt, Teatr Narodowy. Pnoklad S. Lowinoz. Inscenizacja - F. Th. Csakor. 
Rolysorla - A. Nomoth. Hr. Henryk - Taray, :tona - Rapalthy, Pankracy -
Kiss. 

poczqtek 1956 Bern (Szwajcario), zespól Pflogostatto ~ur muslscho Kunsl. Przekład K. "· Hol· 
landar. Inscenizacjo, reiysorlo, sconogrofoo - J. Duwon. 
Przedstawienie w dwóch częłcioch, pa 16 scen kaldogo wieczoru. 

No podstawie programu Teatru Starego 
oraz Almanachów Sceny Polskiej 
opracował JAN CIECIERSKI Qunlor) 
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KIEROWNICTWO, 

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY I KIEROWNICY DZIAŁÓW 
TEATRU DRAMATYCZNEGO 
IM. AL. WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU 
W SEZONIE 197 4/75 
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Bronisław Orlicz 
Dyrektor i kierownik 

artystycznr 

Zbigniew Bessert 
reiyser 

Witold R6ircki 
zastępca drr•ktora 

Zbigniew Mak 
reiyser 

Barbara Jakubowska 
aktorka 

Lech Piotrowski 
kierownik llteracld 

Mirosław Wawrzyniak 
rełyser 

Elłbieta Kiiarska 
aktorka 

Alicja Choińska 
rełyser 

Rrsrard Ku1rsrrn 
scenograf 

Barbara Komorowska 
aktorka 

Irena Kulicka 
aktorka 

Maria Prrrbrlska 
aktorka 

Helena Wlzrlo 
aktorka 

Anna Upnicka 
aktorka 

Dagny Rose 
aktorka 

Jacek Domański 
aktor 

Barbara lukasrewska 
aktorka 

Danuta Rrmarska 
aktorka 

Eugeniusz Dziekoński 
aktor 

Stanisława Masłowska 
aktorka 

Ewa Smolińska 
aktorka 

Zenon Jakubiec 
aktor 
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Stanisław Jaszkowlkl 
aktor 

Bogusław Marlen 
aktor 

Malłan Szul 
aktor 
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Andrzej Karolak 
aktor 

Eugeniusz Orłowski 
aktor 

Tadeun Zapalnlk 
aktor 

Jeny Kullcld 
aktor 

Juliusz Przybrlskl 
aktor 

ICnysdof Zlembh\skl 
aktor 

Jeny Llpnlcld 
aktor 

Jeny Siech 
aktor 

Tadeusz Grochowski 
Inspicjent 

Krrstrna Dziemska 
suflerka 

Mirosław Cybulko 
Brrgadier sceny 

Janusz Piechowski 
Inspicjent 

Marian Toczyski 
sufler 

J6zef Kllm 
Brrgadier scenr 

Wiesław Ostrowski 
Inspicjent 

Wacław Zieliński 
Gl6wny Księgowy 

Eugenia Mojsa 
Kierownik pracowni 

krawieckiej (damskiej) 

Maria Jabłońska 
suflerka 

Wiktor Pl6rkowskl 
Kierownik technlcznr 

Stanisław Nlekierowicz 
Klerawnik pracowni 

krawieckiej (m11skieJ) 
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Michał Nosorawskl 
Kierownik pracowni 

stolarskiej 

J6zef Dmitruk 
Rzemiełlnik teatralny, 

malarz 

Kazimierz Hołownia 
Kierownik pracowni 

tapicerskiej 

Ryszard Wewiór 
Starszy intendent 

Edward Laskowski 
Charakteryzator, kiero· 

wnik pracowni perukar
skiej 

Lech Połczyński 
Organizator widowni 

Zdzlslaw Tomaszewski 
Kierownik warsztatu 

elektrycznego 

Edmund Grudziński 
Kierownik objazdu 

KALENDARIUM TEATRU DRAMATYCZNEGO 
im. ALEKSANDRA WĘGIERKI 

20 IX 19U r. Teatr białostocki zainaugurował swoją dzialalność premierą ko
medii Stefana Żeromskiego „Uciekła mi przepióreczka" (rei. Gu
stawa Błońska, scen. Wojciech Krzysztofiak). W roli Przełęckiego wy· 
stąpil Jan świderski. 

VIII 1944-11945 r. Obowiązki pierwszego dyrektora teatru białostockiego pelnil 
Marian Meller. 

111-Xll 1945 r. Teatrem kieruje trzyosobowe kolegium dyrekcyjne w sklad któ· 
rego wchodzą Michał Melina, Mieczysław Dowmunt i Józef Sza
dziewicz. 

I 1946-30 IX 1954 r. Obowiązki dyrektora teatru pelni Władysław Szypulski. Do 
najbardziej znaczących premier lat 1946-1954 należą inscenizacje 
polskich i obcych utworów współczesnych. 

23 IX 1948 r. W odbudowanym gmachu teatralnym na plantach Teatr im. Al. 
Węgierki inauguruje sezon 1948-1949 premierą „świętoszka" Moliera 
(reż. Stanisław Daczyński, scen. Otto Axer). Prasa białostocka zano
towała: „Obok dawnych dźwigniętych z ruin fabryk białostockich 

majestatycznie stanął przybytek sztuki". 

1 X 1954 r. Dyrekcję teatru obejmuje Witold Różycki, kierownikiem artystycz
nym nominowany zostaje Eugeniusz Poreda. 

25 IX 1955 r. Dyrekcję teatru obejmuje Irena Górska. 

5111957 r. Teatr białostocki po raz pierwszy występuje gościnnie w Warszawie 
prezentując spektakl „Domu serc złamanych" G. B. Shawa (reż. 

Irena Górska, scen. Stanisław Bąkowski). 

24 XI 1957 r. Teatr białostocki występuje z premierą „Wesela" Stanisława Wys
piańskiego w nowatorskiej inscenizacji Ireny Górskiej i scenografii 
Stanisława Bąkowskiego. 

2 X 1958 r. Teatr wystąpił z premierą „Tramwaju zwanego pożądaniem" Ten
nessee Williamsa (rei. Irena Górska, scen. Stanisław Bąkowski). 

1IX1959 r. Dyrekcję teatru obejmuje Zbigniew Sawan. 
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15 VI 1960 r. Na Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu teatr białostocki 
wystąpił z prapremierą tryptyku dramatycznego Marii Konopnickiej 
„Z przeszłości" (rei. Zbigniew Sawan, scen. Andrzej Sadowski). W roli 
Galileusza wystąpił gościnnie Kazimierz Opaliński. 

11 IX 1960 r. Premierą programu kabaretowego „Dziś u nas inaczej" (rei. 
Zbigniew Sawan, scen. Mikołaj Kiss) inauguruje swoją działalność 
wybudowana w podziemiach teatru scena kameralna. 

19 VI 1961 r. Na festiwalu toruńskim teatr białostocki zaprezentował „Jegora 
Bulyczowa" Maksyma Gorkiego (rei. Zygmunt Chmielewski, scen. 
Władysław Daszewski). Stanisław Jaszkowski otrzymał wyróżnienie za 
rolę tytułową. 

1 IX 1961 r. Dyrekcję teatru obejmuje Jerzy Zegalski. 

16 V 1963 r. Na Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu teatr 
prezentuje „Ostatniego brata" Bohdana Drozdowskiego (rei. Kry
styna Meissner, scen. Ryszard Kuzyszyn). 

19-20 Xll 1964 r. Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki obchodzi dwudziestolecie 
swojego istnienia. W ramach uroczystości jubileuszowych pokazano 
„Sulkowskiego" Stefana 2:eromskiego (rei. Jerzy Zegalski, scen. Te
resa Ponińska i Olgierd Truszyński), dramat „Operacja trwa" Samu
ela Aloszyna (rei. Tadeusz Kozłowski, scen. Ryszard Kuzyszyn) i „Por
wanie amazonek'' Benna Levy (rei. Tadeusz 2:uchniewski, scen. Ol
gierd Truszyński). 

29 V 1965 r. Teatr występuje z prapremierą „Sonaty Belzebuba" Witkacego 
(reż. Jerzy Zegalski, scen. Elżbieta Chojak). 

14 VI 1966 r. Na festiwalu toruńskim teatr białostocki prezentuje „Dziadv" Ada
ma Mickiewicza (reż. Jerzy Zegalski, scen. Ryszard Kuzyszyn). 

Jury festiwalu przyznaje nagrodę Jerzemu Zegalskiemu za reży
serię i Krzysztofowi Ziembińskiemu za rolę Gustawa - Konrada. 

20 V 1967 r. Na festiwalu toruńskim teatr prezentuje spektakl „Czajki" Antona 
Czechowa. Roman Kordziński otrzymuje nagrodę za reżyserię, Ry. 
szard Kuzyszyn za scenografię i Edward Apa za rolę Sorina. 

1 IX 1967 r. Dyrekcję teatru obejmuje Bronisław Orlicz. 

30 Xl-3 Xll 1967 r. Teatr białostocki prezentuje gościnnie na scenie Teatru Dra
matycznego w Grodnie spektakle „Niemców" Leona Kruczkowskiego 
(reż. Bronisław Orlicz, scen. Zbigniew Więckowski), „Moralności pani 
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Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej (reż. Irena Ładosiówna, scen. Ryszard 
Kuzyszyn) i „Tragedii optymistycznej" Wsiewoloda Wiszniewskiego 
(rei. Bronisław Orlicz, scen. Stanisław Bąkowski). 

2311969 r. Dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Stanisława Wyspiańskiego 

teatr białostocki wystąpił z premierą „Cyda" Comeille'a w tran· 
skrypcji Stanisława Wyspiańskiego (inscenizacja i reżyseria Bronisla· 
wa Orlicza, scenografia Ryszarda Kuzyszyna). 

13 IV 1969 r. Na scenie kameralnej oglądaliśmy premierę sztuki estońskiego 

dramaturga E. Ranneta „Kłusownicy". Byla to 250 premiera Teatru 
Dramatycznego im. Al. Węgierki. 

9 V 1970 r. Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki obchodził 25-lecie swojego 
istnienia. W ramach uroczystości jubileuszowych teatr wystąpił z pre
mierą komedii Stefana Żeromskiego „Uciekła mi przepióreczka" 
(rei. Zbigniew Bessert, scen. Ryszard Kuzyszyn). 

XI 1971 r. Na I Ogólnopolskim Festiwalu Dramaturgii Krajów Demokracji Lu
dowej w Katdwicach Alicja Telatycka uzyskała nagrodę za rolę ty· 
tulową w dramacie Laszlo Gyurko „Elektra moja miłość". 

7 VI 1972 r. Na festiwalu toruńskim teatr białostocki pokazał „Zbrodnię i karę" 
Fiodora Dostojewskiego (adaptacja - Zygmunt Hubner, rei. Bro
nisław Orlicz, scen. Zbigniew Więckowski). Bronisław Orlicz otrzy. 
mal wyróżnienie za reżyserię, Mieczysław Banasik nagrodę za rolę 

Raskolnikowa, Henryk Dlużyński nagrodę za rolę Pońirego. 

13 VI 1973 r. Na festiwalu toruńskim teatr pokazał spektakl „Trybunału" An· 
drzeja Makajonaka (reż. Zbigniew Bessert, scen. Elżbieta Chojak). 
Zbigniew Bessert otrzymał wyróżnienie za reżyserię a Witold Ga
łązka za rolę Sołtysa. „Trybunał" prezentowany był także na Ogól
nopolskim Festiwalu Dramaturgii Radzieckiej w Katowicach. 

1974-1975 r. 2611974 zawarta została umowa o stałej współpracy między Te
atrem Ziemi Mazowieckiej a Teatrem Dramatycznym im. Al. Węgier· 
ki. Zgodnie z postanowieniami umowy Teatr Ziemi Mazowieckiej 
kilkakrotnie prezentował swoje spektakle na scenie teatru bialo
stockiego i na scenach terenowych województwa białostockiego, a 
Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki na scenie Teatru Ziemi Mazo
wieckiej i na scenach terenowych województwa warszawskiego. 

23-26 1974 r. W ramach Panoramy XXX-lecia teatr białostocki zaprezentował 
publiczności stołecznej „Pierwszy dzień wolności" Leona Krucz
kowskiego z Czesławem Wołłejko w roli Anzelma (rei. Czesław 
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Wołłejko, scen. Ryszard Kuzyszyn), „Fedrę" Lucjusza Seneki (rei. 
Stanisław Wieszczycki, scen. Ryszard Kuzyszyn) i „Cenę" Artura 
Millera (reż. Stanisław Wieszczycki, scen. Ryszard Kuzyszyn). 

14-17 V 1974 r. Na zaproszenie Teatru Ludowego w Somborze teatr biało

stocki zaprezentował na Spotkaniu Teatrów Wojewodiny w Somborze, 
w Belgradzie i w Nowym Sadzie spektakl „Dam i huzarów" Alek
sandra Fredry (rei. Stefania Domańska, scen. Adam Kilian). 

FRAGMENTY RELACJI 
PRASOWYCH 
O WAŻNIEJSZYCH 
PREMIERACH 
TRZYDZIESTOLECIA 

SZEKSPIR 
PO RAZ PIERWSZY 

NA SCENIE 
BIAŁOSTOCKIEJ 

„Wieczór trzech króli" należy do jednej z najlepszych komedii Szekspira, 
która jak żadna inna, świetnie i dogłębnie wyraża ducha epoki elżbietańskiej. 
Bo chociai autor wspaniałego dzieła przenosi nas w romantyczny świat 
nieistniejącej !Ilirii, gdzie rządzą baśniowi książęta i księżniczki, a intrygo 
i iart prześcigają sę wzajemnie, to jednak postacie sztuki są tylko na pozór 
bajkowe. 

Książę Orsino - to nie tylko baśniowy królewicz, lecz takie zblazowany, 
rozkapryszony feudalny arystokrata, podobnie zresztą jak płocha księżniczka 
Oliwia. 

Viola i Sebastian są przedstawicielami klasy mieszczańskiej, która reprezen
tuje na przełomie XVI i XVll wieku - w czasach twórczości Szekspira - po
stępowy element u społeczeństwie angielskim. 

Zakrawające na bajkę małżeństwo Violi z Orsinem i Sebastiana z Oli
wią, czyi akurat nie kryje w sobie tendencji feudalno mieszczańskich ma
riaży, zdarzających się właśnie za panowania absolutnej Elżbiety. 

A pijaczyna sir Tobiasz - czyż nie stanowi charakterystycznego typu no
wej epoki, która głosiła użycie świata i wyiycie się ludzkich namiętności. 
Tobiasza namiętnością jest właśnie wino. Pływa on w owym żywiole aż do 
utraty przytomności. 
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Tak więc właściwy często dla Szekspira baśniowy wiek sztuki, to nie tylko 
pusta krotochwila. Tym bardziej, że na scenie zjawia się raz po raz mądry 
błazen, który celnym szyderstwem ośmiesza możny.eh teg~ świata . i kpi. z ~a· 
puszonych purytanów. Błazen to centralna postac sztuki. Jego f1lozof1a b1!· 
rze swe źródło z mądrości prostego ludu, z którego również i on sam się 
wywodzi. 

Dawne inscenizacje „Wieczoru Trzech Króli" szły w kierunku. wypra.nia 
sztuki Szekspira z głębokich prawd społecznych i wzniosłych myśh ludzkich. 
Widowisku nadawano charakter wyłącznie baśniowy. Wspaniała wystawa, 
stroje i dekoracja, bezumiarowa groteskowość postaci - słowem wielka maska· 
rada. 

Inscenizacja Erwina Axera poszła w całkiem innym ki~run~u. ~ydobyć 
'Ze sztuki wszystkie realistyczne przesłanki - oto słuszny zamiar inscenizatora. 

Dlatego też na pierwszym planie stanął u A~e~a praw~ziwy ~z!owiek i tek~t. 
Skąpe dekoracje noszą pełne cechy umownosc1 szeksp1rows~1e1. Konstrukc1a 
sceniczna rozwiązana jest doskonale przy pomocy wewnętrzne1 kotary, pozwa
lającej plynnie toczyć się całej akcji. 

Reżyseria Tadeusza Kozłowskiego pozostała wierna intencjom. insceniz!ICY_i· 
'llym Axera. Postacie sceniczne żyją tu naprawdę, trudnemu ~as tekstowi me 
uchybiono w niczym. Całość przedstawienia daleka wprawdzie .od doskona· 

-1ości, ale zważywszy trudności związane z aktorską obsadą sztuki, trze~a. po: 
wiedzieć, że zarówno reżyser, jak i aktorzy wywiązali się w przewaza1ące1 
części zadowalająco ze swych zadań. 

z ról kobiecych wybiła się na czoło Dworzyńska. Jej Mari'! po. mistrzo"":s~u 
wodziła za nos całą kompanię pijaków i żartownisiów, snu1ąc 1ednoczesme 
misterną intrygę, ofiarą której pada Malvolio. 

Trudne też miała zadanie Szumowiczówna jako Viola w przebraniu Se· 
·bastiana. Zagrała swą rolę z niewymuszonym wdziękiem i szczerością. 

Kopczyńska, jako młodziutka księżniczka <?livi!I•. użyli:' caleg~ .swe!JO b?· 
gatego talentu, by sprostać trudnej roli. Nie 1e1 to 1ednak JUZ w1~a, ze 
-stworzyła raczej surową monarchinię, niż rozkapryszone a rozkoszne dziewczę. 
Szczególnie dobrze wypadła w scenach lirycznych. 

z awanturniczej i intryganckiej trójki najlepiej popisał ~ię _Mak, .• j'!ko 
Fabian. Zagrał szczerze, prosto i inteligentnie .• Wł. Szyp~lsk1, mimo .iz 1ak 
tatwo można zauważyć, wkłada w swą rolę duzo pracy 1 serca, to 1ednak 
daleki jest od właściwie zrozumianego Tobiasza Czkawki. 

( ... ) Zapatrzony w dyrektora (co zresztą tym razem wyni~a z roli) Cz~rniawski 
pomaga Szypulskiemu w tych scenicznych swawolach, 1ako Andrze1 Chudo-
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gęba. Dobry w typie mógł się zdobyć na ciekawszą i wnikliwszą interpretację 
postaci, tym bardziej, że o swych możliwościach aktorskich przekonał nas 
w poprzedniej sztuce. 

Centrr.il111C1 postać sztuki, błazen w obsadzie Kiebicza dość sugestywnie od· 
działywa na widza. Mądrość filozofa umiał Kiebicz połączyć z błazeńską pro
fesją, jaka przypadła mu w udziale na dworach możnych panów. Strój błazna 
nie przeszkadza myśleć poważnie. 

Księcia Orsino grai miody i zdolny Barburski. Miał za mało w sobie 
pańskości właściwej każdemu władcy feudalnemu. 

Bardzo dobry typ stworzył Laskowski jako Antonio. Doskonała przy tym 
charakteryzacja umiejętnie podkreślała szlachetność uczuć tego rzekomego 
zbója morskiego. 
Zadowalająco wypadł też Golczewski w roli pyszałkowatego Malvolia. W nie

których momentach, jak na przykład w scenie zjawienia się przed Oliwią 
w żółtych podwiązkach lub w scenie drwin błazna z mnisich egzorcyzmów 
był wręcz doskonały. 

Sebastian - Kozłowskiego miał wiele w sobie szlachetności prostoty. 
Z epizodycznych ról dobrze wywiązywali się Owron (kapitan) Dietrich 

(ksiądz); słabiej - Szumowicz i Dawczyk. 
Dekoracje Ottona Axera - sugestywne, kostiumy wspaniale. 
Przedstawienie warte ze wszech miar obejrzenia, tym bardziej, ie „Wie

czór Trzech Króli" jest pierwszą sztuką szekspirowską wystawianą w dzie· 
jach naszego miasta. I za tę śmiałą, jakie słuszną próbę należy się biało· 
stockiemu teatrowi pełne uznanie. 

A.Z. 
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ANDRZEJ WŁADYSŁAW KRAL 

NOS 
NIE PRZYSZEDŁ 
NA WESELE 

[„.] Na afiszu tego przedstawienia brak postaci Nosa. Nie, to nie prz!
oczenie kierownika literackiego teatru, układającego program i afisz. ~1e 
ma go również i na scenie, po prostu nie przybył na wesele. W białostockim 
Weselu" bierze udział cały chyba zespól aktorski teatru. Czyżby zabrakło 

dla Nosa wykonawcyf Jest to sugestia wcale prawdopodobna, biorąc pod 
uwagę doprawdy wielkie trudności obsadowe przy premierze takiego utwo
ru jak „Wesele", w takim teatrze jak białostocki. Ale nie jest to jedyna 
sugestia tłumacząca ów niebagatelny przecież szczegół. Skreślenie Nosa wią
że się chyba z pewnymi ogólniejszymi cechami ujęcia „Wesela" w Teatr~e 
im. Węgierki. Edward Csató pisa! n~~dawno na margi"!esie pr_z~dsta~i~n1a 
„Wesela" w Rzeszowie, ie „osobhwosc utworu polega, 1ak to 1uz mow1ono 
wiele razy, na stopieniu się idealnym pierwiastków obyczajowej komedii sa· 
tyrycznej z wyszukanym wizjonerstwem poetyckim", ale ie w teatrze od dawna 
oglądamy przedstawienia, które albo klonią się za bardzo w stronę wesela 
w Bronowicach, albo tei usiłują odurzyć widza poezją, pełną mgieł i prz!· 
paści. Spektakl wyreżyserowany przez Irenę Górską raczej w małym stopniu 
nawiązuje do aut~ntycznego podłoża i pretekst~ dzieła Wys~!~ńskiego, m~; 
Io w nim Bronowic, mało konkretnego wesela 1 malo „plotki o „Weselu • 
Niewiele tei w nim pamfletu obyczajowego autora na przyjaciół i w.spól
czesnych - stąd brak Nosa. Nie wiem, czy można w pełni zaaprobowac tak 
daleko posunięte cięcie w przedst.awieni~ m~j~cym na u~a~ze cele popu· 
laryzatorskie dzieła wobec ludowe1 pubhcznosc1 .czy m!od~1ezy szk~lne1. J!. 
stem również przekonany, ie Adam Grzymala-~1edleck1 nie J?Odp.1sal~y się 
pod takim spektaklem żadną miarą. To zrozumiale. Ale wyda1e. się, ze .ten 
kierunek przedstawienia - właśnie dla jego celów popularyzacy1nych w sro
dowisku nie będącym ze sprawami i postaciami krakowskiej moderny arty. 
stycznej sprzed pól wieku „za pan brat" - można. uz~a~ za słuszny. . 

Przez to ie twórców białostockiego przedstawienia interesowało nie auten
tyczne podłoże utworu, ale jego uogólniająca nadbud~wa treściowa,, na
strojowa i tendencyjna, „Wesele" stało się c~yba dla nieprzygot?.w~ne1 Pl!· 
bliczności łatwiejsze w odbiorze. Starano ~1ę po~azać „WeSt;le 1a~o m1· 
sterium narodowe, gorzkie i tragiczne, w ktorym .nie ~szystko 1asno się tłu
maczy, ale którego sens ogólny, nastrojowo-ucz~c1owy 1est eh.Yb.a dla. wszyst
kich dość łatwo uchwytny, odczuwalny czy chocby tylko podsw1adom1e prze
czuty. Było to wszystko trochę „w wielkiej skali,, n!ebotyczne", ale bez prz~
sady, w granicach możliwych na ogól do przYJęc1a. Sam patrzyłem na w1· 
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zualny i plastyczny kształt widowiska z duią przyjemnością. Nadawała go 
bowiem Górska swoją reżyserią w sposób umiejętny, scenicznie sprawny i su
gestywny. „Wesele" jest dobrym świadectwem rozwoju umiejętności reżyser
skich Ireny Górskiej. Izba przyweselna stała się wielka, rozrosła się na całą wy. 
sokość i szerokość sceny. Były to właściwie jedynie wyolbrzymione kontury 
izby z realnymi deskami podłogi i realną powalą z krawędziami ścian i otwo
rów. Reszta była powietrzem. Na tak pomyślanej scenie, w izbie - nie izbie 
stal tylko piec, skrzynia i samotny fotel niezbędny dla postaci i „osób dra
matu". 

Sceny wizyjne z drugiego aktu zostały bardzo rozbudowane, wydzielone 
jako partie autonomiczne rozrastały się niemal do wymiarów „Dziadów", 
podbudowane takimi efektami, jak rozświetlanie dalekiego tła horyzontu. Oczy
wiście było to rozbijanie swoistej konstrukcji „Wesela" nie zawsze dopuszczal
ne. Najwięcej zastrzeżeń budziła sama zasada pokazywania „postaci dra
matu". Był nią sen osoby rzeczywistej pojęty w sposób dosłowny. Osoby te 
nie tylko nie miały żadnego kontaktu z partnerami - zjawami, ale ich 
nawet nie widziały, podobnie jak w ostatnich „Dziadach" w Teatrze Pol
skim. Tu już rozbicie zamysłu Wyspiańskiego szlo stanowczo za daleko. To 
już nie było „Wesele". Cói było w takiej sytuacji począć z Wernyhorąf Wer
nyhorę w trzecim akcie widzą już takie inni weselnicy, zostawia podkowę 
i zloty róg, wszyscy słyszą tętent kopyt. Można to wytłumaczyć tym, ie Wer
nyhora i jego róg to majak wszystkich, wyraz „tęsknoty całego narodu" jak 
pisze Irena Górska w programie. Tak, zbiorowy majak, zbiorowa halucyna
cja, ale nie sen w znaczeniu dosłownym. Te rozwiązania tłumaczą się poję
ciowo, ale nie scenicznie. Na scenie wszystko to musi być w jakiś sposób 
realne - rozmowy postaci z osobami dramatu takie. Inaczej nie ma „We
sela". 

Na osobną wzmiankę zasługuje sprawa Chochola w białostockim wido
wisku. Powróciło ono do mocnego podkreślenia tej postaci. Chochoł reźy. 
seruje na scenie cale przedstawienie. Pojawia się na chwilę w snopie refle
ktora z boku, na przednim skraju sceny przed rozpoczęciem akcji, jest jakby 
inspicjentem znacząco kiwającym się przy wejściach i zejściach „osób dra
matu" w drugim akcie, kończy wreszcie, zgodnie z autorem, widowisko przy. 
grywając tańczącej sennie „całej szopce" i pogrążając wszystkich w bezna
dziejnie-upojnym dreptaniu. Uwidocznienie na scenie koncepcji „Wesela" ja
ko Chocholej próby, Chochołowego eksperymentu, jakiemu poddani zostają 
bohaterowie utworu - reprezentanci społeczeństwa (w Chochole, w krzewie 
różanym miałoby być zaklęte wolne życie narodu), koncepcji wywodzącej się 
z pracy Kucharskiego „Wernyhora i zloty róg", może mieć swoje racje. Je. 
dnak wydaje mi się, ie jest to wyraz niepotrzebnej w wypadku „Wesela" ten. 
dencji realizowania w teatrze komentarza (obojętne jakiego) zamiast sa
mego utworu. Zrealizowanie tego, co stworzył Wyspiański, w kształcie takim, 
w jakim to stworzył, stanowi tu jui zadanie dostatecznie wdzięczne, dosta
tecznie trudne. Sądzę, ie nic lepszego ani prostszego nie da się tutaj wy
myślić. A realizacja aktorska prezdstawienia była w Białymstoku zadaniem 
wyjątkowo trudnym. Z tym większą troskliwością trzeba zatem ocenić trud 
całego zespołu, wyłowić i choćby wymienić osiągnięcia najtrafniejsze. Za
liczyłbym do nich rolę Gospodarza graną przez bardzo młodego aktora Zbi
gniewa Stawarza, Dziennikarza (Janusz Cywiński), Czepca (Eugeniusz Lotar), 
Jaśka (Władysław Jeżewski), lsię (Helena Krauze), Pannę Młodą (Janina 
Węglanówna), Marysię (Nina Czerska), Marynę !Halina Słojewska). Z osób 
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dramatu zapamiętałem wszystkie oprócz głosu Chochola, najlepiej zaś chy
ba rozumną grę i świetny wygląd Stańczyka (Władysław Hermanowicz). Ze 
zrozumiałych względów pewne role były obsadzone aktorami nie czującymi się 
w nich dobrze, i wiele pracy wloiyla Górska, aby dociągnąć przedstawienie 
do względnie wyrównanego poziomu. Miało jednak białostockie „Wesele" ro
lę, której nie powstydziłaby się iadna polska scena - Rachelę Janiny Mrazków
ny. Postać naprawdę świetną, zdobytą przez młodą artystkę brawurowym sztur
mem. Nie było tam nic z zewnętrznej satyry, były za to doskonale mówie
nie wiersza, rozwinięty głos, cudowny wygląd i poruszanie się na scenie, peł· 
na i szczera symbioza aktorki i postaci, podbudowana wysokim stopniem przy. 
gotowania technicznego. Dla tej Racheli warto było przyjechać do Białego
stoku nawet z Wrocławia. A Nosi Prawda, Nosa nie było na weselu. 

Andrzej Władysław Kral 
(„Teatr'' 15-31 Ili 1958 r.) 

ANDRZEJ WŁADYSŁAW KRAL 

PRZECIW 
PROWINCJI 

Irena Górska rozpoczęła czwarty swój sezon jako kierownik Teatru im. Wę. 
gierki w Białymstoku ostrym atakiem artystycznym na pojęcie i cechy „pro· 
wincji" teatralnej. Jako reżyser sztuki Williamsa wyzbyła się zdecydowanie efe
któw płynących z fałszywych ambicji inscenizatorsko-reiyserskich, jakie obcią. 
ialy w sposób nieco prowincjonalny właśnie niektóre poprzednie jej przed
stawienia (na przykład „Wesele"). Nie zrezygnowała przy tym z oryginalności 
i własnych, samodzielnych zamierzeń w budowaniu spektaklu. Sama tei bar· 
dzo interesująco kreowała rolę Blanche, dając doskonały wizerunek aktorski, 
zwłaszcza w pierwszych partiach sztuki. Zgodnie z tym, co mówi się w utwo
rze o Blanche, zagrała Górska kobietę przedwcześnie dojrzałą, postarzałą, wy. 
czerpaną psychicznie, a jednocześnie bardzo skomplikowaną wewnętrznie. 
Szczególnie przekonywająco wypadły w tym ujęciu sceny z Mitchem, w któ
rych śmiertelnie zmęczona Blanche szuka ucieczki, spokoju, odpoczynku. Ro
dzajowi talentu Górskiej najbardziej moie odpowiadała owa gra na zacho
wanie pozorów normalności, rozpaczliwe czepianie się „moralnoki" - dlate. 
go tei moie najlepsza okazała się początkowa część roli. Ale i w partiach 
końcowych zdobywała się Blanche - Górska na przejmujące akcenty. 
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„Tramwaj zwanr połqdanlem" Tenne._ Williamsa 
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Cały spektakl miał rytm blussów, płynął jakby na nich, a jego efekty 
teatralne - sprawne technicznie odznaczały się umiarem, precyzją i celo· 
wością. Stanleya zagrał Jeny Radwan (młody aktor z byłego zespołu war· 
szawskiego „Ateneum"), którego zdolności mieszkaniec Warszawy moie ocenie 
dopiero na podstawie roli w białostockim teatrze. Była to rola zagrana z ner· 
wem aktorskim i skupieniem, a ani przez chwilę nie przejaskrawiona, ambitna 
i b-;z pud!a· P~~obnie pochlebnymi uwagami moina opatrzyć postać Stelli 
H.~hny Sło1e'!sk1.eJ, czy M1tcha granego przez Władysława Jeiewskiego. Wspom
m1my wres.zc1e ieszcze raz o scenografii Bąkowskiego, najlepszej z widzianych 
przeze mnie prac młodego plastyka, kto wie zresztą, czy w ogóle nie najle
pszej ze wszystkich polskich dekoracji do „Tramwaju zwanego poiądaniem". 

Andrzej Władysław Kral 
(„Teatr" 15-31 Xll 1958 r.) 

ROMAN SZYDŁOWSKI 

JEDEN DZIEŃ 
W TEATRZE 
BIAŁOSTOCKIM 

[ ... ] Jeszcze wyraźniej dochodzą do głosu ambicje teatru białostockiego 
na jego Małej Scenie - Studio 65. Tam odbyła się niedawno polska pra
premiera słynnej sztuki „Dozorca" (The Caretaker) Harolda Pintera w prze
kładzie Kazimierza Piotrowskiego i Bronisława Zielińskiego. Jest to bardzo 
ciekawy utwór. Jest w nim coś z Becketta i skojarzenia z „Czekając na 
Godota" narzucają się tu z wielkci silą od pierwszej chwili. Ale jednocześnie 
je~t w nim takie wiele z Gorkiego, z jego „Na dnie". Przede wszystkim wy. 
razne tło społeczne, którego brak u Becketta. Sztuka pokazuje współczesną 
Anglię od innej strony, nii wiele filmów prezentujących luksus i bogactwo 
zachodniego świata. Widzimy tu, jak wyglądają mieszkania w londyńskich 
slumsach i jak iyją w krainie Albionu, ci którzy w ogóle nie mają dachu 
nad głową. Przerażony, stary nędzarz, poniżony i bity po twarzy, wyrzucany bez 
litości na bruk i okradany przez chlebodawców, jest w pewnym sensie posta-
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cią nie mniej charakterystyczną dla nizin społecznych współczesnego świata 
-zachodniego, jak postacie z nocnego azylu Gorkiego dla przedrewolucyjnej 
Rosji. Oczywiście Pinter nie Gorki i brak w „Dozorcy" akcentów buntu, 
które słychać było w „Na dnie", ale obraz „dna" jest w tej sztuce rów~ 
nie wstrząsający. I ten obraz jest bez wątpienia prawdziwy. 
Zasługą reiysera (Izabella Cywińska-Adamska), scenografa CTeresa Poniń

ska) i aktorów białostockiego przedstawienia jest doprowadzenie tej prawdy 
do świadomości widzów. Przedstawienie utrafiło w realistyczny ton sztuki. 
'Moie nawet jest w nim chwilami coś z neonaturalizmu, tak modnego obecnie 
•na Zachodzie. Ale nade wszystko jest ono konkretne. Konkretne jest mie
~zkanie Astona (Marian Szul) I Micka (Kazimierz Borowiec), zagracone, o dziu
rawym suficie, z którego kapie woda i otwartym oknie, przez które pada do 
pokoju deszcz i wieje wiatr. I nade wszystko bardzo konkretny jest stary 
Davies Stanisława Jaszkowskiego. To świetnie zagrana rola. Jaszkowski po
trafił przekonać nas całkowicie o prawdziwości odtwarzanej postaci dozorcy. 
<Bardzo interesująco partneruje Jaszkowskiemu Borowiec. Słabszy jest Szul, ale 
i on ma swoje dobre momenty w tym ciekawym przedstawieniu. 

Jest w Białymstoku Akademia Medyczna, jej profesorowie, pracownicy nau
'kowi i studenci, jest stale rosnące środowisko intelektualne. Nie wątpię, ie 
moiność obejrzenia polskiej prapremiery „Dozorcy" będzie dla nich nie tylko 
wielką przyjemnością, ale i satysfakcją. Tym razem Warszawa musi jeździć do 
Białegostoku, by zobaczyć nową ciekawą sztukę, a nie na odwrót. („.) 

Stanowczo oiywil się białostocki teatr i jeśli nawet nie wszystko się tu 
jednako dobrze udaje, to trudno nie patrzyć z sympatią i uznaniem na jego 
:poczynania i ambicje. 

Roman Szydłowski 
(„Trybuna Ludu" 3 VII 1965 r.) 



„Dzladr" Adama Mlcld-lcza 
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ANDRZEJ WRÓBLEWSKI 

SKĄPANI 

W DZIWNOŚCI 

[„.] Zegalski oparł swoje u1ęc1e „Dziadów" o scenę Konrada w celi. Kon
rad - Więzień leży pośrodku na podeście, bawi się nożem, niczym Werter. 
Zasypia, to znów budzi się. Anioł mówi słowa Prologu Ili Części: „Nieczule, 
niedobre dziecię". Po nim odzywa się Więzień: „Nie mogę spoczqć: te sny 
to straszq, to ludzq". Oto klucz spektaklu, wykladnik założenia inscenizacyj. 
nego. 

Gdy więzień uśnie, zobaczymy, ie - „jak mędrce mówiq - sen jest tylko 
przypomnienie". W owym śnie pojawia się Dziewczyna w krótkim monologu 
z I Części, potem Guślarz, spieszący na obrzęd, potem nastąpi scena w do· 
mu Księdza. Więzień wstaje, wlącza się w akcję. Ale to planów gry nie 
mqci. Po tej scenie Więzień wraca na swój podest, do swojej celi, gdzie 
budzi się, by już w planie rzeczywistym zakończyć Prologiem Ili Części, czyli 
przemianq Gustawa w Konrada. 

Ta pierwsza część przedstawienia to Konrada „Schul - und Wanderjahre", 
wspomnienia z krainy młodości. Część druga to wspomnienia polityczne. A 
więc Salon warszawski. Bal u senatora. W obu scenach wystąpi również 
bohater. Ale mimo niezmiennego stroju nie jest to Konrad: raz jest Wy· 
sockim, mówi „Naród nasz, jak lawa„.", u Senatora jest Justynem Polem, któ
ry chce porwać się z nożem na Nowosilcowa. Zegalski wkracza tu w sferę 
podświadomości, wyzwala przez sen marzenie o bohaterstwie. Jest to niejako 
projekcja niespełnionych marzeń i równoczesna ich kompromitacja. 

Wreszcie następuje część trzecia widowiska. Toczy się ona jui w planie 
rzeczywistym, niejako w czasie teraźniejszym. Po scenie z więźniami nastę. 
puje Improwizacja. Krzysztof Ziembiński rozprawia się z Bogiem leżąc na 
swoim podeście, jakby rozmawiał z gwiazdami. Ta scena ma w sobie coś 
prometejskiego: Konrad leży niby przykuty do podestu, jak do skaly: jest 
zbuntowany, bluźnierczy, pełny żaru, świadomy swojej sily i niemocy rów· 
nocześnie. Ziembiński okazal w tej scenie dojrzalość aktorską i świadomość 
ludzkq, co go zbliża do typu bohatera współczesnego. Improwizacja jest 
w tym ujęciu pięknym akordem przedstawienia. Po niej Konrad poddaje się 
egzorcyzmom, po czym następuje widzenie Księdza Piotra. Na koniec Kon
rad, samotny już, wyglasza słowa malej improwizacji, by skończyć ją prawie 
w malignie: „Stójcie! Myśl rozplączę - Pieśń skończę, skończę!" Na tym 
właściwie przedstawienie się kończy. 
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Zamyka je Aktorka, już w stroju „cywilnym", by wygłosić słowa Ducha 
z prologu 1~1 Czę~ci: „Czl~wieku, gdyby;' W!iedzial jaka twoja władza.„" 

Tneba niemałej odwagi, aby zdobyc się na taki brak poszanowania dla 
tekstu. Ali: też tn~ba wy~bra~1ni, żeby .taki logiczny pnewód pneprowadzić. 
~dw'!ga się oplac1la. ~·D~1ady Zegalsk1ego .sq nie tylko interesujące formal
nie;. 1.est to p~edsta":1en1e .dramatu o. ~spolc.zesnym bohatene, świadomym 
s~Oj~j „władz~ • Pom1e.szame .a wl~śc1w1e proba symultanicznego pnedsta. 
w1ema wszystkich . wqtkow - f1!ozof1cznego, moralnego, misteryjnego i poli
tycznego - organiczne splecenie tych wątków i ujęcie Ich w surowy rygor 
dramatyczny pozwolily stwonyć Zegalskiemu nowq wartość: czytelny dramat 
bohate~a, . który bi~ne. ~dzial w nieustaj~cym atakowaniu nieba, w podtrzr· 
mywan1u 1 bunen1u sw1ata. W tym racjonalnym pnewodzie zachowalo się 
piękno obnędu i mistyka wyższych racji. 

l'!scenizację. Ze~alskiego ~sparl. Ryszard Kuzyszyn, tworząc wnętne pojemne, 
gdz14: w .gl~b1 me~nerwan!e. majaczyły pn~d nami kontury organów, które 
b.nm1aly 1u.z zup~lme wyraz~~e w muzyce. J~zefa Boka. Znalazło się również 
k1!ku aktorow, ktorzy wypeln1h tę koncepcję zywymi treściami. Karina Waśkie· 
~1cz był~ wzrus~ajqcq . paniq Rollison, Jacek Brick - nieustannie obecnym, 
niespokojnym i niepokojącym Doktorem; nareszcie nie skarykaturowanym, groź. 
nym Senatorem - Stanisław Jaszkowski, ascetycznym Księdzem Piotrem -
Zbigniew Roman. 

• • 
• 

Kaida realizacja teatru Witkacego jest zaskakującym spotkaniem z tym 
tragi.cznym pis~n4:m. Tragiczny!" . za iycia i po ~mierci. Za życia pnez po. 
czucie osamotn1en1a, pnez nadsw1adomość; po śmierci dlatego ie tneba było 
dopiero Becketta i Kafki, aby wprowadzić na scenę ten ek;trakt polskości. 
Wprowadzić I latwo się mówi. Białostocka „Sonata Belzebuba" jest pra· 

premierą i dopiero szóstą sztuką Witkacego na naszych scenach. 
[„.] Sukces Zegalskiego, polega na tym, ie starał się być lojalny i wier

ny w stosunku do tekstu sztuki. Widział owszem, śmieszność w założeniu, 
w owym nagromadzeniu „pod jednym dachem" różnych figur z różnych oper: 
owych femmes fatales, węgierskich baronów, operowych Don Jose, awantur. 
ników w rodzaju Rio Bamby e tutti quanti. Ośmiesza ich, kiedy autor ka
że im się pojedynkować, podkreśla dyskretnie zresztą - mieszczański sno
bizm nabytych obyczajów, pokpiwa z hrabiowskiego awansu Babci Julii. W tej 
warstwie widzi zresztą inscenizator pnedziwnq, niczym niezmqconq świeżość. 
Zmienił się jedynie repertuar środków, snobizmy pozostały. I - o dziwo -
aktorzy świetnie wyczuwają ów ton, ani na jotę nie „wychylają się". 

Spektakl zaczyna się sielankowo: Babcia opowiada lstvanowi mordowarskq 
legendę. Opowiadanie jest zwyczajne, daleko mu do niesamowitości. Nie
samowitość wraz z kpinq dochodzi do głosu dopiero wówczas, gdy przy· 
chodzi baron i Babcia stawia mu kabałę. Wnętne saloniku zaczyna nadre
alnie nasycać się dziwnością, zjawia się Rio Bamba w czarnej pelerynce, 
z cygarem w ustach. Później wnętne pnemienia się w diabelski kabaret. 
Wszystko pnybiera kształty niesamowite, jak by się rozbila czarodziejska 
bania z dziwną poezją. 
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Można więc mówić o „dreszczowcu", gdzie trup ściele się gęsto i raz po 
raz padają stnaly z korkowca. Ale równocześnie autor każe obnażyć i oś
miesza tę niesamowitość, trupy podnoszą się po chwili, czynią to po kilka 
razy, a nawet wychodzą z trumien. 

Wszystko jest tu więc na niby. Cale to „Prawdziwe zdanenie w Mor· 
dowane", jak bnmi podtytuł „Sonaty Belzebuba", jest tak nieprawdziwe, jak 
otaczająca neczywistość, jak operetkowa węgierska lokalizacja akcji. „Takie 
beznadziejnie kabaretowo·dansingowe to wszystko, takie niesmaczne" - po. 
wie Baleastadar. Ale to jest potnebne, jako tło. Ten sztafaż kabaretowy jest 
niezbędny, żeby wyraźnie i czytelnie zabrzmiała nuta ironii, zatrqcajqcq już 
chwilami wręcz o tony tragiczne. „Ja, który walczyłem ze świętością sztuki, 
manę teraz o tym, aby móc skomponować choćby osiem taktów dobrej mu. 
zyki". W tych słowach można już dosłuchać się wyznania autora. Mówi to 
„na pól se~io, na pól drwiąco". Mo ie zniechęcony niechęcią krytyki, może 
zmęczony mepnerwanym użeraniem się ze swymi antagonistami. Ironia zatrą
ca już o autoironię. Ale przecież nie tylko o sztukę Witkacemu chodzi. Sztu
ka jest tu substytutem„. 

Dyskusja na temat bohaterstwa, podjęta pnez Zegalskiego „Dziadami", 
znalazła niespodziewanie swój dalszy ciqg w spektaklu Witkacowskim. Prze· 
cież bez z góry podjętych założeń, bez jakiegokolwiek „parti pris". Tak to 
wyszło, tak zabnmialo. Bo Witkacy to równie nieustająca dyskusja na te· 
mat tego, co polskie, jak poezja Mickiewicza. Dyskusja spotęgowana nie
szczęsną nadświadomościq autora, ostrością widzenia nie tylko otaczającej 
rzeczywistości, ale i nieuchronnej pnyszlości. 

Pnedstawienie stało się sukcesem nie tylko reżysera, ale całego zespołu 
współtwórców. Pnede wszystkim Elżbiety Chojak, która zadebiutowała w tym 
spektaklu interesujqcq oprawą scenograficzną, i Mateusza $więcickiego, któ· 
ry swoimi transkrypcjami muzycznymi jeszcze raz utwierdził nas w pneko
naniu o swoim ogromnym poczuciu humoru. Aktony również grali interesu
jąco, zwłaszcza Halina Przybylska w roli śmiesznej Babci Julii, Joanna Ja. 
rzębska, jako zabawna „femme fatale", czyli Hilda Fajtcacy, Irena Olecka, 
która była Witkacowską pierwszą naiwną, Zbigniew Roman, jako diabeł Ba
leastadar, Milosz Moszyński w roli operowego Don Jose i Aleksander lwa· 
niec, który pnypominal pianistę z groteski. 

Andnej Wróblewski 
(„tycie literackie" 27 Ili 1966 r.) 
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DANUT A JAGŁA 

PIĄTY DZIEŃ 
TORUŃSKIEGO 
FESTIWALU 
„CZAJKA" CZECHOWA 

Na scenę wchodzi dziewczyna w długiej czarnej sukni z przerzuconym 
przez ręce okalającym je szalem, który przydaje sylwetce nieco miękkości I ła
godności. Za nią podąża młody mężczyzna. Prowadzą nieważną rozmowę, 
której słowa się nie liczą. $1izgają się po wierzchu; każdy z nich snuje swój 
beznadziejny samotny monolog o milości: oto zabrzmiały pierwsze dźwięki 
czechowskiej fugi, wprowadzony został w czystym dwugłosie temat, który sta
nie się podstawą konstrukcyjną całego utworu. Temat ten przewijać się bę
dzie przez wszystkie głosy, od sopranu po najniższe rejestry w tonacji dur 
i moll, tragiczny, to znów pełen liryzmu, secco i cantabile, od pianissimo do 
krzyku. Będzie brzmiał czysto, ugodzi zgryźliwym dysonansem, zmiesza się 
z innymi głosami w rozpaczliwej harmonii smutku i beznadziejności. 

Właściwie cale przedstawienie można by streścić, posługując się termi
nologią muzyczną. I to chyba jedno z generalnych osiągnięć reżysera Ro. 
mana Kordzińskiego, ie muzyczny żywioł Czechowa zagrał tak silnie, posze
rzojąc rejestr wrażliwości o nowe obszary doznań. 
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„Czajka" Antona Czechowa 
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Pozornie wyciszona dramatyczność utworów Czechowa (niesłusznie posą. 
dzanych o bezakcyjność) okazała się w białostockim przedstawieniu drama· 
tycznością namiętną, ostrą, bardzo intensywną. Reżyser osiągnął ten efellt, 
zdecydowanie punktując momenty konfliktowe typu psychologicznego, wyni
kające ze zderzeń poszczególnych indywidualności. Aczkolwiek temat powta· 
rza się ten sam, zamknięty w bezradnym okrzyku Doma, kończącym pierwszy 
akt: „ł tyle miłości„.", transponowany w coraz to inne tonacje, układa się 
w różnorodne współbrzmienia. Błędny krqg bez wyjścia, w którym szamotają 
się wszyscy: Masza - beznadziejnie zakochana w Trieplewie, ten - kocha
jący Ninę, której na krótki tylko czas udało się wydrzeć miłość Trigorina, 
należącego bezsilnie do Iriny. Nauczyciel, Paulina, Sorin dopełniają grona 
nieszczęśliwców, którzy goniąc za odrobiną szczęścia zabmęli w ślepe zaułki 
nie zrealizowanych pragnień, niespełnionych miłości, pełni rezygnacji, gory· 
czy i udręki. 

Poszczególne wątki zagrane zostały bardzo czysto i precyzyjnie. Akto.rzy 
doskonale dali sobie radę z trudnym rysunkiem psychologicznym czechowsk1clł 
postaci. Unikając sentymentalizmu, wytworzyli klimat pełen poezji, który jest 
przecież kapitalnym walorem twórczości Czechowa. Przyczyniła się do tego 
bardzo znacznie scenografia Ryszarda Kuzyszyna; niepokojący horyzont, de· 
koracja teatrzyku z rekwizytami wziętymi z malarstwa surrealistów, i w koń~u 
smutno-fioletowy zmieszany z pajęczym kolorem klimat wnętrza salonu, "'! kto. 
rym rozgrywają się dwa końcowe akty. Bardzo silnie potęgowało emoc1ę tło 
muzyczne; bezbłędnie osadzone w atmosferze preludia Skriabina. • , 

Nie sposób w ramach krótkiej recencji zająć się analizą gry a~orsk1e1, 
interpretacją poszczególnych ról. Na uwagę zasługuje wyrów.nan~ poz10'!1. gry 
aktorów. Szczególnie wymienić trzeba Danutę Rymarską, S1don1ę Błas1~ską, 
Edwarda Apę, Stanisława Jaszkowskiego, Kazimierza Borowca, Jacka Bricka. 

Pewnym novum interpretacyjnym stała się koncepcja roli Niny Zariecznej, 
którq zagrała Eleonora Sowińska. Potraktowanie tej postaci w • ostatn!ej, k!u
czowej scenie jako moralnej bankrutki, która bardzo świadomi~ w~b1era zy. 
cie prostytutki, która przekreśla i wyśmiewa ideały młodości, uc1eka1ąc w cy
nizm w obronie przed tęsknotą „za utraconą krainą czystości - dzieci~stwe'!1': 
(R. Kordziński, cytat z programu), jest najpełniej uzasadniającym, na1bardz1e1 
dramatycznym argumentem samobójstwa idealisty Trieplewa. 
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Danuta Jagła 
(„Gazeta Toruńska" 23 VI 1967 r.) 

MIROSŁAW WAWRZYNIAK 

„OPTY MISTYCZNA" 
I TEATR W BIAŁYMSTOKU 

Na obrotowej scenie, w surowych, czarno-białych dekoracjach, spektakl 
toczy się szybko i sDrawnie. Niekiedy nawet trochę za szybko, ale zamie
rzona przez reżysera konstrukcja poszczególnych scen i antypsychologizm syl. 
wetek w wielkiej mierze usprawiedliwiają tempo widowiska. Odnosilem je· 
dnak wrażenie, ie w tej konwencji można by sobie pozwolić na pewne 
skróty, zwłaszcza w dydaktycznych i deklaratywnych partiach tekstu. Osobiście 
było mi trochę ial pewnych akcentów emocjonalno-psychologicznych, które na. 
wet w ramach przyjętej konwencji moina było uwzględnić, przydając wido
wisku większego dynamizmu dramatycznego. Mimo to zamysł inscenizacyjny 
jest jasny i czytelny, daje się zamknąć w formule przenośni politycznej. 

Spektakl zaczyna się wprowadzeniem zapowiadaczy w marynarskich kostiu
mach (Jacek Brick i Ryszard Zieliński), z umiarkowanym patosem łączących 
poszczególne sceny. Z aktorów najbardziej podobał mi się Henryk Dlużyń
ski w roli Aleksego. Był bardzo autentyczny, ludzki, interesująco ukazał sze-

„Tragedia optymistyczna" Wslewołoda Wisznl„s1tle110 
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.-oką fantazję człowieka szukającego prawdy i znajdującego ją w . szere
gach partii (zresztą nie bez wpływu osobistego zainteresowania Kobietą .
Komisarzem). Kobietę grała Barbara Łukaszewska. Trochę więcej przekonania 
J wiary we własne możliwości, oraz pewna nutka ironii, pozwoliłaby !1'! za. 
pewne mocniej uwierzyć w stworzoną przez nią postać. Dlatego bardz1e1 ~o
dobala mi się w momentach zdecydowanego działania, kiedy glos brzmiał 
mocno i łatwiej było jej zaufać, ie potrafi swoją osobowością ujarzmić 
1;1rupę anarchizujących, rozwydrzonych i łasych na „komisarskie ciało" mary
narzy. 

Z innych postaci przekonywający byli Chrypa (Eugeniusz Dziekońs~i), Bo~
man (Jerzy Mędrkiewicz) i Dowódca okrętu (Marian Szul). Natomiast nie 
bardzo wiedziałem, dlaczego Prowodyr (Stanisław Jaszkowski) został wybra
·ny przez marynarzy ich przywódcą. Trzeba jednak przyznać, ie nawet u au: 
1ora ta sprawa rozgrywa się poza tekstem. Trochę także przeszkadzał~ m1 
przydługa tyrada I Oficera, podana w nieco melodramatycznej mame~ze 
przez Tadeusza Kuduka. Sądzę, ie ołówek reiysera mógłby tu bardzo pomoc, 
nie umniejszając wcale humanistycznego waloru sceny. Wajnonena, trochę 
11a zasadzie „dziecka pułku", odtworzył Tadeusz Zapaśnik. Trudno mi wy
mienić wszystkich aktorów spektaklu, którzy na ogól dzielnie wywiązywali się 
n swoich zadań. Ciekawa muzyka Lucjana M. Kaszyckiego, umiejętne opero
wanie światłem i sprawne sceny masowe dopełniły udanej całości, którą pu· 
bliczność nagrodziła szczerymi brawami. 

Mirosław Wawrzyniak 
(„Teatr" Nr 2 1968 r.) 

MARIA BECHCZYC-RUDNICKA 
• • 

• 
[„.] Grano właśnie „Most" Szaniawskiego. Zdawało mi się a pr1or1 ie 

lepiej byłoby zobaczyć jui nieco zapomnianego dzisiaj Shawa (Teatr' im. 
Ale.k.sandra Węgierki ma w repertuarze „żołnierza i bohatera") bądi no
wosc z 1966 roku - „Punkt C" Yves Jamiaąue'a. „Most" się zna przecie 
nazbyt d~wno. Słuc~ając w I akcie dialogu głupkowatego Janka z Toma. 
szem, myslalam sobie: - Jak już jednak dzisiaj myszką trąci to lekcewaie. 
nie przez wieś pracy umysłowej. Obawiałam się w duchu, ii jestem skazana 
na dwie godziny nudy teatralnej, najbardziej okrutnej i bezsensownej z nud 
świata. Tymczasem już pod koniec aktu zaczął mnie hypnotyzować (w najle
pszy'!' sen~ie słowa) klimat artystyczny i moralny Jerzego Szaniawskiego. Ze 
sztuki napisanej w r. 1933 zaczęły się wyłaniać najzupełniej dzisiejsze pro
blemy! Chociaiby z chwilą gdy miody architekt, syn Przewoźnika, mówi do 
swej narzeczonej: Przyjechałem tu kiedyś, jako siedemnastoletni chłopak. 
Jako taki uczniak - mądrala zadeklamowałem ojcu, ie most to postęp, ie 
dobro ogółu, ie sprawy jednostki powinny się podporządkować, pamiętam, 
tak się wyraziłem: „podporządkować" sprawom ogólnym ... 

Albo, na przykład to„. Znamy zasadniczy moment akcji: Przewoźnik prze. 
pływa na lichym czółnie w czasie kry wzburzoną rzekę, ażeby zawieić w ter
minie na pocztę konkursowy projekt gmachu dla „Ligi przyjaciół człowieka". 
•.. Cóż za dosadne zestawienie: z jednej strony cena czyjegoś iycia, z drugiej 
- piękno, wzniosłość, gmach, na który zwrócą się oczy całego cywilizowanego 
świata.„ - Nieprawda - mówi architekt Tomasz - ie to więcej warte od 
iycia człowieka. 

Spektakl „Mostu" w reżyserii dyr. Bronisława Orlicza angażuje widza emo. 
cjonalnie. Zwłaszcza przejmująca jest scena aktu li, w której Tomasz, He
lena i Marysia śledzą przez okno ruch czółenka Przewoźnika. 

Barbara Łukaszewska (Helena) i Stanisław Siekierski (Tomasz) nie szu
kając sytuacji sentymentalnych, prowadzą ciekawie swoje dialogi, tak ie 
donoszą do widza bogatą zawartość myślową sztuki. Ciepło potraktowali 
Janka i Marysię Tadeusz Zapaśnik i Barbara Komorowska. 

Znany aktor Eugeniusz Dziekoński stworzył sugestywną postać wrogiego 
mostowi Przewoźnika, starca dumnego, zamkniętego w sobie, przed którym 
drią domownicy. Wydaje się jednak, ie moina było osiągnąć większe prawdo· 
podobieństwo końcowego przełomu duchowego, wyciągając konsekwencje z 
cierpień, na jakie naraziło Przewoźnika smutne doświadczenie z drugą żoną 
(kwestia dotycząca tej przygody przemknęła niepostrzeżenie - a może jej 
wcale nie byłoi). 

Dziwne czas robi niekiedy zaskoczenia artystyczne. Teraz po latach, zain
teresowanie widza przesunęło się nieco z osoby Przewoźnika na postać 
Gościa. Pamiętacie tę postać, jedną z ulubionych tajemniczych postaci pier
wszych trzech dziesięcioleci naszego wiekuł Szaniawski wyjaśnia po kilku 
kwestiach: jest to agent policyjny. Ale „tajny" agent i coś z tajemniczości 
pozostaje przy nim do końca. Człowiek wykolejony. Dlaczegoł Mniejsza o to 
w tej konkretnie sztuce. Dość, że facet mówi ciekawe rzeczy, jak ta: „ja 
swoim gadaniem chcę coś w sobie zagłuszyć, zakłamać, a pani swoją 
mową chce prawdę gwałtem wyświetlić". Zaryzykowałabym stwierdzenie, ie 
Bronisław Orlicz, wykonawca roli, wysunął się na czoło całej obsady. 

Stary zajazd według projektu scenograficznego Zbigniewa Więckowskiego 
jest nastrojowy. 

(„Kamena" 22 Xll 1968 r.) 
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„Mutter Courage" Bertolta Brechta 
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MARIA CZANERLE 

ŻARLIWA 
I HUMANISTYCZNA 
„MATKA COURAGE" 
W BIAŁYMSTOKU 

[.„] Przedstawienie Wawrzyniaka jest bardzo humanistrczne. Zaciera kan. 
tr charakterrstyczności postaci, żebr je pokazać od stronr najbardziej ludz
kiej, najlepszej. Uwydatnia ludzkie przymiotr, jakie w trch nieludzkich wa
runkach każda z postaci zachowala. Karina Waśkiewicz jest Matką bez 
nadmiernego courage'u, zwyczajną i trochę zgaszoną, zajętą przede wszr· 
stkim dziećmi, które na przekór niebezpieczeństwom pragnie i próbuje oca
lić. Nie jest żadną wojenną hieną ani okupacrjną handlarą (jak w spekta. 
klu krakowskim Lidia Zamkow), ani wielką markietanką, która rzuca wyzwa. 
nie historii, jak Irena Eichlerówna. Waśkiewicz się trlko broni, przezwrcięża 
własne zmęczenie, może własną kobiecą naturę i zdobywa się na energię 
jakiej wymaga sytuacja. Nawet stosunek do Kucharza jest dla niej trlko 
grą interesów; woli go niż Kapelana, ale sferę przeżyć erotrcznych wydaje 
się mieć już za sobą. Ma w tym względzie znaczne doświadczenie i po
zornie cyniczne zasady; sposób bycia Yvette traktuje z wyrozumiałością, ale 
Katarzrnę na wszelkie sposoby zabezpiecza przed męskim pożądaniem. 

Matka Courage kończy swoją wędrówkę przez wojnę samotnie wprzężona 
w wóz, którego dyszel odrzuca buntowniczo w stronę widowni z rozpaczli
wym okrzykiem: „Ludzie I" Inwokacja do ludzi dzisiejszrch wypłrwa z uogól
nionej sytuacji człowieka jako ofiarr wojny, którą pokazał spektakl. Bo 
wszystko rozegrało się tu w sposób niezmiernie naturalny i ludzki. Każdy 
postępował jak musiał, jak to wynikało z konieczności, a nie dyspozycji 
charakteru czy ludzkiej naturr postaci. Kapelan (Henrrk Dłużrński) stał się 
bardziej rozsądnr i uczciwy, kiedr zrzucił duchowne szatki. Kucharz (Sta· 
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nislaw Jaszkowski) odmówił zabrania Katarzyny do Utrechtu bo go na to 
nie było stać, synowie Matki Courage (Mieczysław Banasik i Tadeusz Za· 
paśnik) byliby porządnymi chłopcami, zasługującymi na życie, nie n~ śmierć, 
gdyby wojna nie zmąciła systemu moralnych pojęć i grzechów. Na1czystsza~ 
najbardziej bezbronna, najbardziej poszkodowana i tragiczna wyszła. z te1 
imprezy Katarzyna. Barbara Komorowska była dziewczęca i prosta, c1e~a~~ 
miłości i życia, milcząca I nadsłuchująca, wpatrzona właśnie w Yvette 1. JeJ 
drastyczne pokusy. Lecz takie Yvette (Barbara Bardzka) jest tu tylko. ofiarą 
wojny, choć reżyser wzbogacił jej rolę o parę miłosnych inicjatyw • (jak ni;i. 
o scenę, w której Yvette przespała się jednocześnie ze Zbrojmistrzem 1 Schwe1· 
zerkasem). , 

W takiej inscenizacji wóz Matki Courage porusza się rzadko i tylko w chw1. 
lach koniecznych. Jest tu jedynym rekwizytem na tle białego ekranu, bę~ą
cego jedyną „dekoracją" dla wszystkich wypadków i czasów. Bo . tło J.est 
istotnie nieważne, ahistoryczne i neutralne. Chodzi wyłącznie o lud~1, o ich 
przeżycia i losy związane z jakąś wojną, typową, nieokreśloną. i kazdą przy. 
noszącą od wieków człowiekowi te same nieszczęścia I klęski. Wszy~tko to 
razem - biały, neutralny ekran, nieruchomy, malowniczy wóz i parę nieodzo; 
wnych postaci, związanych wspólnym losem, sprawia wraienie kameralności~ 
jaka w białostockim spektaklu przydana została tej sztuce, szerokoekranowe1 
i rozlewnej - o niekończącej się wojnie. • 

Brechtowskie songi, które - jak wspominałam - mieszczą się tu. w spo
sób naturalny w granicach akcji, zostały odśpiewane (wbre~ po.dane) w pro
gramie informacji) w nowym, dobrze brzmiącym przekładzie ~1rosława Wa· 
wrzyniaka. W antraktach śpiewane były piose!"ki Bułata .Ok~dza~y „Ballad~ 
o królu" (w przekładzie Z. Fedeckiego) i „Piosenka o zoln1ersk1ch ~ut~c~ 
(w tłum. A. Mandaliana i W. Dąbrowskiego). Co by tu j~szcze _POW1edz1ecł 
Głośne i ciche szaleństwo reżysera i scenografa zyskało n1eoczek1wany rezul· 
tal: spektakl pełen żarliwości, występujący w obronie czlowieka. 
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Maria Czanerle 
(„Teatr'' - 1-15 VIII 1969 r.) 

TADEUSZ PETRYKOWSKI 

MOJA CÓRECZKA 

Byliśmy tego na widowni naprawdę spragnieni: naszej wspó~czesności. opo
wieści o niej wprost, bez historycznych kostiumów, aluzji czy przedrzeinień. 
A. ~ak" gorącą relacją .. z „polskiej pocz~kalni" jest „Moja córeczka" Tadeusza 
Rozewicza w adaptac11 Jerzego Jarockiego, zaprezentowana w przedostatnim 
dniu toruńskiego festiwalu przez Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki z Bia
łegostoku. 

Zarówno teatralna adaptacja, napisanej pierwotnie jako scenariusz fil. 
mowy sztuki Różewicza, jak i zdaniem moim jej sceniczna realizacja biało. 
stocka są spełnieniem pragnienia Różewicza „napisania sztuki prawdziwie re· 
alistycznej i równocześnie poetyckiej". Nie znam, niestety pierwszej insceni-

„Moja c6reaka" Tadeusra lt6t.wlcra 
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zacji „Mojej córeczki", dokonanej przed trzema laty w Krakowie, odwoły
wać się więc mogę tylko do doznań wyniesionrch ze spektaklu, który jest 
drugą z kolei realizacją sztuki. Nuiącr dość obraz większości dotychczaso. 
wych przedstawień festiwalowych budził niepokój o sposób realizacji utworu 
tego wrbitnego naszego pisarza: poety, prozaika, dramaturga, szeroko zna
nego poza granicami Polski. 

Od pierwszej chwili - radosne rozproszenie obaw. Od pierwszej chwili po· 
wiało ze scenr dobrym, sprawnrm teatrem wspólczesnrm, wolnrm od ma· 
nieryzmu i pretensjonalności. Teatrem ambitnrm i wolnrm od jakichkolwiek 
kompleksów. Na czoło wysunął się nasz Kaidr, czrli Kowalski, czrli Hen
ryk kreowanr z ascetycznq wprost precrzjq przez Henryka Dłuźrńskiego. Kai. 
dy, bo ai banalny, Kaidr, bo samotny w naszrm gęstnlejqcym świecie, tra· 
giczny, bo postawiony wobec bezlitosnych, nawet gdy groteskowych srtuacji 
„określonych nade wszystko pod względem egzrstencjonalnym, ale takie i pod 
względem społecznym, a nawet psychologicznrm i obyczajowym" - jak o te· 
atrze Róiewicza pisał J, Kłossowicz. Sytuacjom tym, których społeczną spra
wdzalność potwierdzały iywe reakcje festiwalowej widowni, reiJser Broni
slaw Orlicz, wespół z choreografem Barbarq Bittnerównq, nadali rytm za· 
gęszczony, przyśpieszony, nieubłagany, jak miaidiqca maszyna naszego czas~: 
któremu pozornie tylko przeczq, w istocie zaś podkreślajq jego bana!n~sc 
i nieustajqcq ciqglość leniwie I nieznacznie tylko odmieniajqce się sw1a· 
tło i barwy. Ten „poemat o spadaniu" bohaterów w ich tragiczną samo· 
tność, jakie istotnr nurt twórczokl Róiewlcza w białostockie) realizacji da
leki od prezentowanej nam kilkakroć w tym festiwalu (niech ml to określe
nie wybaczr twórca teatru laboratorium) „grotowszczrzny" jest chlubnym do· 
wodem stałego wzrostu festiwalowych prezentacji białostockiegao teatru. 
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~kru!nY. jes.t !en. obraz. Różewicza, obraz losu człowieka poszukującego 
swei c?!k1, ktorei me~doln1e pragnql „przekazać to, co najcenniejsze. Naszą 
mąd~osc! nasze ~ośw1a~czenie, które może uchronić od wielu niepotrzebnych 
~l,dow ! o'!'ylek .. zam1a.r ten, skonfrontowany z sytuacjami, o których powy· 
z~J, reaham1. n~sze1 c~dz1en.ności, oglądanymi wyczulonrm okiem poety o tra
g1cznyc~ dos.w1ad~z~'!1ac.h. 1 świadomości, okaie się chybiony, a oboje bo. 
hat~row1e =. corka 1 1e1. 01ciec stanq się w finale, poddani miaidiqcemu dzia
ła ni~ wsp~lczesnego zy~1a, manekinami, tragicznymi kukłami, bezsilnymi ofia· 
rami. Ludz1t Form nasze1 egzystencjit Losut 

Na te p~ta~ia .Róiewic~ nie daje odpowiedzi, choć prowokuje nas moralnie 
do. P.~staw1en1a ich. sobie .. Prowokuje losem dwojga ludzi, formalnie sobie 
na1bh.zszych, ?ddala1ącyc~ s!ę z każdą chwilą, jakby w zgodzie z teorią o roz
pada1ącym się wszechsw1ec1e, utkanym z galaktyk - społeczności. Przemiana 
c~rki ~tę .rolę gra z wiei.kim .tal-;n~em Barbara Komorowska) ukazana w ksztal
c!~ ."'e.w1elu sce~ nalezy rowmez do majstersztyków realizatorskich. Na wy
roznien1-; zasl~~u1e ponadto postać limitująca niejako upadek bohatera głów
ne.go, m1.anow1c1e Br~dasa. w wykonaniu Stanisława Jaszkowskiego. Zresztą na 
r~zysersk1 .sukces zlozyla się gra ca_lego zespołu, zaś kulminacyjnrm osiqgnię
c1em wspolpracy choreografa z rezyserem był znakomity popis Nikoliny Ge
nowej jako Tancerki akrobatki. 

Oszczędną, zas.kakującq trafnymi pomrslami i zgodnq z intencjami ada
ptatora scenografię. opracował Rrszard Kuzyszrn, a ściśle z charakterem i ryt. 
mem spektaklu związaną muzykę skomponował Wlodzimierz Szczepanek. W 
sumie naleiy ten występ do najbardziej udanych przedstawień podczas XIII 
FTPP. 

Tadeusz Petrykowski 
(„Gazeta Toruńska" 21 VI 1971 r.) 
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ANDRZEJ WŁADYSŁAW KRAL 

„GODOT" 
PO DWUDZIESTU LATACH 

Lech Piotrowski, kierownik literacki teatru białostockiego napisał w pro
gramie: „Wbrew sugestiom zawartym w głośnej recenzji Jana Kotta, „Cze
kając na Godota" nie jest chyba manifestem nieprzejednanego pesymizmu 
i wezwaniem do porzucenia wszelkiej nadziei. Jeżeli spotkanie człowieka z czło
wiekiem nie jest bezowocne, jeżeli w walce z niedolą człowiek nie jest 
samotny i bezbronny - to znaczy, że w sporze o sens i wartość życia osta
tnie słowo nie może należeć do rzeczników rozpaczy. „Czekając na Godota" 
to sztuka o wielkim zmęczeniu człowieka, o jego niespokojnym sercu, ale 
nie o jego klęsce". 

Zdania te są znamienne. Piotrowski współpracował zresztą ściśle z reży
serem przedstawienia Bronisławem Orliczem. Spektakl jest zaskakująco do
bry i również polemiczny w stosunku do owych obiegowych sądów o Becke
tcie i jego dramacie. Jest świadomy, dokładnie przemyślany. Okrutny pesy
nizm zastępuje pełnym zrozumienia i współczucia dla człowieka humaniz
mem. Bohaterowie potraktowani są ciepło - nawet Pozzo, co może już na
suwać pewne wątpliwości. Ale ciepłe potraktowanie Estragona i Vladimira 
jest w pełni przekonywające. Pierwszego gra Bronisław Orlicz i robi to bardzo 
dobrze, przy pomocy wypracowanej techniki aktorskiej. Jego Gogo jest głębo
ko wzruszający, Witold Gałązka natomiast jest jako Didi bardziej żywiołowy, 
spontanicznie autentyczny. I również bardzo dobry, szczególnie w finale, kie
dy ma do zagrania krzyk rozpaczy cierpiącego człowieka, który przejrzał -
rozpaczy, która nie jest jednak ostatecznym załamaniem. 
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Sądzę, że to przedstawienie można potraktować nawet w kategoriach wy
darzenia. Teatralnego i społeczno-kulturalnego. Widziałem na spektaklach 
(obejrzałem dwa po kolei) skupioną, właściwie rzecz przyjmującą widownię 
złożoną w większości z młodzieży starszych klas licealnych. Każdy spektakl 
z reguły poprzedza tu krótka prelekcja wprowadzająca publiczność w świat 
Becketta i sprawy G o d o t a • Prelekcje wysłuchiwane sq z zainteresowaniem 
- są więc potrzebne i pożyteczne. Teatr znalazł dobrq fonnę podania „nie
!)rzygotowanej" widowni tak zwanej trudnej pozycji repertuarowej. Przede 
wszystkim zresztą poprzez formę treści samego przedstawienia. 

Paryski Teatr Hebertot, w którym oglądałem „Godota" po raz pierwszy, 
nosił jak pamiętam podnazwę „Le TheAtre de l'!lite". Pamiętam też, że 
widownia na tamtym spektaklu była dość pustawa. Może znajdzie się ktoś, 
kogo będzie śmieszyć to zestawienie Paryża i Białegostoku, ale muszę stwier
dzić, że właśnie w Białymstoku widziałem na sztuce Becketta widownię do· 
kladnie wypełnioną i to nie przez żadną elitę. Ale to już chyba także za
sługa lat, jakie „Godot" sobie liczy. Te dwadzieścia lat wystarczyło, oby 
utwór Becketta przestał być elitarny. 

Andrzej W. Kroi 
(„Teatr'', nr • 1973 r.) 
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RYSZARD KRAŚKO 

BOHATERSTWO 
BEZ PATOSU 

(„.) Bohater dramatu sołtys Tiereszko, nie ma w sobie nic z owych „smu
kłych junaków z ciemnobląd falującą czupryną" i „szaroniebieskimi oczami 
o stalowym połysku", zaludniających karty licznych utworów poświęconych 
walce podbitów ludów z hitlerowską okupacją. Przeciwnie, rodowodu tej po
staci musielibyśmy raczej szukać u Haszka, Tiereszko bowiem, to taki Szwejk 
w cywilu przeniesiony na białoruski grunt znajdujący się w sytuacji niewspół
miernie trudniejszej - ma bowiem do czynienia nie z poczciwymi Austria
kami, lecz z faszystami. 

Jest zatem Tiereszko uosobieniem ludowego bohatera walczącego z wielo
kroć silniejszym przeciwnikiem i jak tacy bohaterowie znani nam :z licznych 
klechd chwyta się tradycyjnych sposobów walki: na brutalność odpowiada 
sprytem, na krzyki - głupkowatą miną, a gdy nacisk się wzmaga - pozoruje 
całkowitą uleglość. Jest tak niepozorny, tak zahukany i zagubiony, że nie 
tylko wróg, ale nawet wiosna rodzina nie domyśla się podstępu. I na tym 
tle wiośnie dochodzi do arcykomicznych sytuacji zaczerpniętych podobnie jak 
postać głównego bohatera także z ludowych opowieści. Gdzie indziej bo
wiem zrodziłby się pomysł utopienia rzekomego zdrajcy narodu w przerębli i to 
przez wiosną rodzinęł 
Tę atmosferę ludowej opowieści - dramatycznej już przez to chociażby, 

że rozgrywa się w okupowanym kraju, ale zarazem pełnej zdrowego niewy. 
muszonego humoru - znakomicie odczul ZBIGNIEW BESSERT reżyser biało
stockiego przedstawienia. Bylo to o tyle trudne, że sztuki pisane w tej kon
wencji rzadko trafiają na nasze sceny. 
N_ie jest też łatwo uchwycić specyficzny ton tego rodzaju sztuk, przekazać 
me tylko treść, ale i to co zwykliśmy określać umownie mianem „duszy na· 
rodu". 
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Trzeba przyznać, że znakomicie mu w tym pomogli wykon·awcy głównych 
ról WITOLD GAŁĄZKA (Tiereszko) i MARIA CHODECKA (Polina). Ta para 
nadała ton całemu przedstawieniu skupiając na sobie uwagę widzów do 
tego stopnia, że nawet dekoracja - przypominająca raczej bajkowy „domek 
- tierem~k" niż białoruską chatę w samym środku najtraszliwszej z wojen -
niezbyt się rzucała w oczy. Do tego tonu z różnym skutkiem, ale wykazując naJ· 
lepszą wolę starały się dostroić EWA RADZIKOWSKA (Zina), KRYSTYNA OLE· 
SIEWICZ (Gala) i ANNA BARANOWSKA (Nadia). Momentami zbyt egzalto
waną post~cią był Wl~dek JACEK DOMAlilSKI, za co część winy ponosi sam 
autor, kreując tę postac z góry na tragicznego mściciela a tym samym rysując 
ją zbyt jednostronnie. Podobnie zresztą rzecz się ma z postaciami konwencjo
nalnych „szwarc charakterów" - Syrodojewym i Komendantem, które to role 
grają JERZY SIECH i JULIUSZ PRZYBYLSKI. Lojalnie należy przyznać, ie zro
bili co mogli, żeby się obronić przed sztampowością i nadać kreowanym przez 
siebie postaciom cechy ludzkie. 

Na zakończenie parę słów o tłumaczeniu LECHA PIOTROWSKIEGO. Nie 
znając oryginału po jednorazowym wysłuchaniu tekstu trudno się oczywiście 
wypowiedzieć na ten temat w sposób autorytatywny, wydaje się jednak, ie 
przekład jest dobry, oddaje bowiem dość specyficzne niuanse ludowego hu
moru i dosadność języka, jakim się posługują bohaterowie Makajonaka. Nie 
czuje się też żadnych sztuczności tak często spotykanych nawet w przekła· 
dach z jednego słowiańskiego języka na drugi (.„) 

Ryszard Kraśko 
(„Gazeta Białostocka" 24111973 r.) 
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jERZY ZAGÓRSKI 

HG.NOR 
BIAŁEGOSTOKU 

W ramach „Panoramy XXX-lecia" Teatr Dramatycz11y im. Al. Węgierki z Bia
łegostoku w końcowych dniach lutego pnywiózł pnemyślany zestaw tnech 
sztuk. Dyrektor B ro n i s ł a w O r I i c z , jego zastępca WITOLD ROżYCKI i kie
rownik literacki LECH PIOTROWSKI wzięli do serca sprawę I nie zawiedli 
warszawskich widzów. 

Dobór sztuk był interesujący, „PIERWSZY DZIEŃ WOLNOSCI" Kruczkow· 
skiego to sztuka wiążąca się tematycznie z początkiem naszego XXX-lecia, 
choć napisana nie na gorąco, lecz ze sporego dystansu pnez autora, dla 
którego odskocznią akcji było własne wspomnienie. 

Tak właśnie z dystansu podszedł do tematu Czeslaw Wołłejko zarówno jako 
reżyserujący sztukę, jak i wspaniale grający (gościnnie) osobliwą i barwną, 
dającą pole do komizmu postać sensata Anzelma. 

Sztuka tak jest znana, ie nie ma co pnytaczać tu jej treści. Wołłejko 
skreślił epizod z ogrodnikiem bez szkody dla tej rozprawy nad powojennym 
światem, rozłożonej na kilka głosów. Warto zwrócić uwagę, że w pnedsta
wieniu uniknięto łatwego schematu: Inga - hitlerówka, Luzzi - szczera dziew
czyna idąca na spotkanie nowym czasom. W wykonaniu Krystyny Olesie
wicz Inga jest pnypadkową niezawinioną ofiarą historii, jej chęć zemsty nie 
wypływa z ideologii, lecz z układu losowego, a śmierć jest zdeterminowanym 
nieszczęściem, Luzzi w wykonaniu Ewy Smolińskiej to osóbka bez przesądów, 
sentymentalna, uległa jak wosk i chyba nie taka partnerka, z którą sojusz 
miałby wartość. Tak to odczuwamy, z coraz większego dystansu i chyba słu
szniej. 
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„Cena" Arthura Millera 
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W tej sytuacji grany przez Andrzeja Grąziewicza Jan - humanista, zabi
jając Ingę, ponosi wprawdzie doraźną porażkę moralną, ale nie klęskę osta
teczną swej postawy. Większą klęską byłaby jego bierność, gdyby ktoś inny 
musiał ją zabić. 

Tak interesujące przedstawienie inauguracyjne zostało ku zdziwieniu recen
zenta potraktowane żenująco, przez, niestety, znaczną część zaproszonych. 
L!czni chcący kupić bilety odchodzili od kasy z niczym padczas gdy kilka 
pierwszych rzędów, zarezerwowanych dla czcigodnych widzów darmowych, świe
ciło pustką. Nie przemawia to za celowością tak szeroko traktowanej w po
dobnych przypadkach darmochy. 
Następne spektakle już nie mialy tak oficjalnego akcentu. 
Normalnie zapełniona sala Teatru Polskiego mogła podziwiać „FEDRĘ" 

Seneki w pięknym przekładzie wierszem Anny $widerkówny I reżyserii Sta
nisława Wieszczyckiego. Jest to poważny czyn repertuarowy. To dzieło autora 
rzymskiego z I wieku jest grane bardzo rzadko, znacznie rzadziej nii wtórna 
względe~ niego tragedia francuska Racine'a pod tym samym tytułem, ale 
z XVll wieku. Seneka co prawda też tematu nie wymyślił, zaczerpnął go z 
Eurypidesa, ale wspaniale filzoficznie rozbudował. W granicach naszych mo
~liwości nie skażenie jego stylu, lecz przekazanie w sposób nam zrozumiały 
Jest. godne pochwalenia. Można by zakwestionować jakieś szczegóły, jak klę
kanie przy zwłokach, a nie proste gaszenie pochodni, ale całość jest co naj· 
mniej przekonywająca. 
Przekonywająca jest również gra artystów. Alicja Telatycka miała nie byle 

zadanie. Przedstawiała zaloty „Fedry" do pasierba, pasję, gniew, rozpacz i po
kutną śmierć w sposób calkowicie wiarygodny, a partnerowała jej godnie 
w roli piastunki Danuta Rymarska. Sprawnym myśliwcem Hipolitem byl An
drzej Wrona, który poprzednio zwrócił na siebie uwagę jako surowy Karol 
111 „Pierwszym dniu wolności". 

Białostoczanie nie ograniczyli się do dwu przedstawień na deskach Teatru 
Polskiego, ale jeszcze na scenie Teatru Ziemi Mazowieckiej pokazali „CENĘ" 
Artura Millera w przekładzie K. Piotrowskiego, reżyserii Stanisława Wieszczy. 
ckiego i scenografii Ryszarda Kuzyszyna, który dal oprawę malarską wszystkim 
trzem ich spektaklom. 
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Tekst, nawiązujący do wielkiego kryzysu z roku 1929 w Ameryce zabrzmiał 
żywo w dniach aktualnego kryzysu paliwowego. Ożywiła takie sztukę gra 
Bronisława Orlicza w roli Wiktora. Alicja Telatycka grając tym razem postać 
konwencjonalnej kobietki dowiodła skali swego emploi. Stanisław Jaszkowski, 
który w „Fedrze" miał z kolei umowną rolę Tezeusza, tutaj w roli 90-letniego 
taksatora Gregora Solomona dal popis gry charakterystycznej, psychologicznej 
i rodzajowej, wzbogacając ją właściwie dawkowanym humorem. 

Spektakl ten jest zapowiedzią stałej wymiany i współpracy z Teatrem Ziemi 
Mazowieckiej, co należy zapisać na konto obu zespołów. 

„Fedra" Lucjusza Seneki 

Jerzy Zagórski 
(„Kurier Polski" 1 Ili 1974 r.) 
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„Plerwuy dziel\ wolnolcl" Leona Kruczkowskiego 

JERZY KWACZYŃSKI 

HUSARSKA 
• 

SZA RZ A 
Pakując przed wyjazdem bagaże, przypadkowo natrafiłem na wprost en· 

cyklopedyczną przecież informację, że „Damy i huzary" są w Jugosławii naj
bardziej popularną polską sztuką. Grane tam były wielokrotnie, po raz pier
wszy - już w roku 1849 (w Zagrzebiu). Równo 110 lat temu wystawiane były 
w Nowym Sadzie, a w rok później w Belgradzie, a więc w miastach, do 
których i my mieliśmy zawitać. Ale - jak okazało się później - wiedział o tym 
mało kto z aktorów naszych, a wśród gospodarzy - zgoła nikt: można więc 
przypuszczać, iż publiczność także. Dobrze więc się stało, że organizatorzy 
„Spotkań Teatrów Wojewodiny" wydrukowali w języku serbsko-chorwackim 
obszerne streszczenie sztuki, jeszcze lepiej, że przed wyjazdem pomyślano 
o przetłumaczeniu niektórych kluczowych partii sztuki na język serbsko-chor
wacki. Podjął się tego kierownik literacki teatru LECH PIOTROWSKI, a za
danie miał trudne gdyż - jak się zdążyłem zorientować - większość wy
stępujących chciałaby po serbsko-chorwacku zagrać całą sztukę. Taki to spra
gniony aplauzu jest ten aktorski światek. Ale czy tylko on jedenł 

Frekwencja dopisała - punkt dla nas. Przedstawienie rozpoczyna się z kwa
dransem akademickim, to taki zwyczaj lokalny. Siedzę w loży i, przyznam 
się, częściej zezuję w stronę widowni niż na scenę. Chyba w drugiej mi
nucie spektaklu, gdy Major pyta się: - MOJ GRZESIU, GDE JE DOMACICA 
- i dowiaduje się, że klucznicy już nie ma (Kapelan: Hvala Bogu I) i że (to 
Rotmistrz); - NAJZAD JE POSLEDNJA ŻENSKA UKLONJENA IZ NASE KUćE 
i SVE ćE BITI TIHO I MIRNO, a weteran wielu kampanii podsumowuje; 
STRASNO JE BLEBETALA - na widowni rozlega się salwa śmiechu i po raz 
pierwszy grzmią oklaski przy otwartej kurtynie. Zgubię ich rachunek w dru
gim akcie, po dwudziestym którymś tam razie. 
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Wybór fragmentów przetłumaczonych - jest bezbłędny, skoro kaidy nagra
dzany zostaje rzęsistymi oklaskami, ale przecież śmiech i brawa rozlegają 
się również w innych momentach. Snadi publiczność nie ma większych kłopo
tów ze śledzeniem perypetii kompanów z pułku, a ich opór przeciwko babiń
cowi jest dla wojewodińskiej widowni tym czytelniejszy, że rozgrywa się w pię
knych kolorowych dekoracjach, w aurze stworzonej m.in. dzięki łatwo wpada
jącej w ucho oprawie muzycznej, no i przecież dowcip sytuacyjny (popłoch 
wojaków na widok pań) słów nie wymaga zupełnie. A nasi są w doskonalej 
formie. 

W czasie przerwy wpadam za kulisy. Aktorzy są rozlużnieni, odprężeni, wie
dzą już, ie są przyjmowani dobrze. Rotmistrz (Zenon Jakubiec) dopomina się, 
abym nie zapomniał, ie to jego kwestia wywołała pierwszą salwę śmiechu. 
(Pamiętałem czego wyraz niniejszym daję). Bryluje naturalnie jak zawsze, Ma
jor (świetny Jerzy Siech), Zofia (Ewa Smolińska) pyta co słychać z drugiej 
strony rampy, wszyscy bez wyjątku promieniują zadowoleniem. 

Akt drugi - oklaski da capo al fine, Aniela (Barbara tukaszewska) zagina 
parol na Rotmistrza - czyi w scenach tych trzeba slówł Wszyscy dają z sie
bie wszystko. Siedząca ze mną w loży aktorka somborskiego Teatru Ludo· 
wego Nadeida Bulatović, co chwila odwraca się i klaszcząc w dłonie prze
konuje mnie: - przewybornie, to można było zagrać tak i wyłącznie tak. Jej 
kolega David Tasić - Daf mówi, ie zastosowany przez teatr białostocki 
play - back trzeba zacząć stosować w Somborze. 

Akt trzeci - oklaski da capo sine fine. Wydaje się, że w przedstawieniu 
tym nie ma ról drugoplanowych. Oklaski zbiera zarówno pani Dyndalska 
(Barbara Jakubowska) przekonująca Majora o pożytkach z ożenku płynących 
jak i krzątające się nieustannie po scenie Fruzia, Zuzia i Józia (Dagny 
Rose, Krystyna Olesiewicz i Krystyna Dziemska). Grzegorz (Juliusz Przybylski), 
który zdążył zebrać brawa już w pierwszym akcie, jest równie przekomiczny 
co Rembo (Bogusław Marlen) usiłujący go odwieść od decyzji ożenku. 

Wreszcie porucznik (Jacek Domański) może się połączyć z Zofią, w takt 
mazurka następuje finał nagrodzony długo, bardzo długo nie milknącym~ 
oklaskami. Pełny sukces. Dla tego jednego wieczoru warto było przyjechac 
do Somboru. 
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Jerzy Kwaczyński 
(„Gazeta Białostocka" 29 V 197.C r.) 
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