!@. Teatr Nowy
~ WŁodzi

tep6~ i f'Oig«t&l)itjdee

«nijdi
&2\lcc~m i 3maq
Premiera 14 grudnia 1980 r.

~cie

q
e;taropol6 ie.
----~--- mu.zyKq,

sp1ewem 1 Tancem OKras.zone
Część

I

li

draban~

chodzony

CNOTKA I DZIADKOWIE

PATER, MAGISTER ET FILIUS
Pater - LUDWIK BENOIT
Magister - BOGDAN BAER
Filius - JERZV CHOJNOWSKI
„Anusiu kochana"

Część

+ most

Cnotka - JERZY CHOJNOWS1CI
Jan - KRZVSZTOF LESZCZVliłSKI
Marek - BOGUSlAW SEMOTIUK
Wojtal - WOJCIECH DROSZCZVliłSKI
„Dobry

dzień Anusieńku"

KUPIEC Z ŚMIERCIĄ

PAN,

CHŁOP,

Kupiec - JANUSZ KUBICKI
Smiert - RYSZARD DEMBlliłSKI
Diabeł - JAN KASPRZVKOWSKI

Chłop

„Runda, rynela"

+ galarda

DZIEWCZYN DWIE I WDOWIEC

- BOGDAN BAER
Pan - JANUSZ KUBICKI
Słudzy - RYSZARD STOGOWSKI, JAN KASPRZVKOWSKI
Baśka - ANNA GRZESZCZAK
Kaśka - lUCJA żARNECKA
Wdowiec - RYSZARD DEMBlliłSKI

SEJM PIEKIELNY

wolta polonica

Luciper - LUDWIK BENOIT
Lewitan - RYSZARD STOGOWSKI
Cerberus - JANUSZ KUBICKI
Klekot - RYSZARD DEMBlliłSKI
Rogalec - JAN KASPRZVKOWSKI
Asmodeus - BOGDAN BAER
cenar

NĘDZA

Z

BIDĄ

Z POLSKI

IDĄ

Nędza - LUDWIK BENOIT
Bidy - lUCJA żARNECKA, ANNA GRZESZCZAK
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.

Szlachcice - RYSZARD DEMBIŃSKI, RYSZARD STOGOWSKI, JANUSZ KUBICKI
Sas - JAN KASPRZVKOWSKI
świeczkowy

KROTOFILA SZEWCKA
Szewc - BOGDAN BAER
Szewcowa - lUCJA żARNECKA
Jandras - LUDWIK BENOIT
Kucharka - ANNA GRZESZCZAK

+ „Zosienieczku" + gonłony

KROTOFILA PIEKARSKA
Piekarz - RYSZARD DEMBlliłSKI
Kat -TADEUSZ PARADOWICZ
Piekarze - BOGDAN BAER, JANUSZ KUBICKI, JAN KASPRZVKOWSKI
Smiert - LUDWIK BENOIT
„Eja, ija kompanija"
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Część
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chodzony

PATER, MAGISTER ET FILIUS
Pater - LUDWIK BENOIT
Magister - BOGDAN BAER
Filius - JERZV CHOJNOWSKI
„Anusiu kochana"

te most

Część

11

drabant

CNOTKA I DZIADKOWIE
Cnotka - JERZV CHOJNOWSl<I
Jan - KRZVSZTOF LESZCZV!i.ISKI
Marek - BOGUSŁAW SEMOTIUK
Wojtal - WOJCIECH DROSZCZVASKI
„Dobry

dzień Anusieńku"

$MIERCIĄ

PAN,

CHŁOP,

Kupiec - JANUSZ KUBICKI
$miert - RYSZARD DEMBUilSKI
Diabeł - JAN KASPRZVKOWSKI

Chłop

KUPIEC Z

„Runda, rynela"

illc galarda

SEJM PIEKIELNY
Luciper - LUDWIK BENOIT
Lewitan - RYSZARD STOGOWSKI
Cerberus - JANUSZ KUBICKI
Klekot - RYSZARD DEMBIASKI
Rogalec - JAN KASPRZVKOWSKI
Asmodeus - BOGDAN BAER
cenar

KROTOFILA SZEWCKA
Szewc - BOGDAN BAER
Szewcowa - lUCJA 2ARNECKA
Jandras - LUDWIK BENOIT
Kucharka - ANNA '5RZESZCZAK

te „Zosienieczku" te goniony

DZIEWCZYN DWIE I WDOWIEC

- BOGDAN BAER
Pan - JANUSZ KUBICKI
Sludzy - RYSZARD STOGOWSKI, JAN KASPRZVKOWSKI
Baśka - ANNA GRZESZCZAK
Kaśka - lUCJA 2ARNECKA
Wdowiec - RYSZARD DEMBl!i.ISKI
volta polonica
NĘDZA

Z

BIDĄ

Z POLSKI

IDĄ

Nędza - LUDWIK BENOIT
Bidy - lUCJA 2ARNECKA, ANNA GRZESZCZAK
Dziadek - BOGDAN BAER
.
Szlachcice - RYSZARD DEMBllilSKI, RYSZARD STOGOWSKI, JANUSZ KUBICKI
Sas - JAN KASPRZVKOWSKI
świeczkowy

KROTOFILA PIEKARSKA
Piekarz - RYSZARD DEMBllilSKI
Kat - TADEUSZ PARADOWICZ
Piekarze - BOGDAN BAER, JANUSZ KUBICKI, JAN KASPRZVKOWSKI
śmiert - LUDWIK BENOIT
„Eja, ija kompanija"

Panny:
JOLANTA BUSZKO, JOANNA CHOJNOWSKA, GRAŻYNA CZAPLA, ANNA GRZESZCZAK, ELżBIETA JASllilSKA, BARBARA KRZYSZTOFEK, TERESA MAKARSKA,
JOANNA OSMANKIEWICZ, EWA TARASZKIEWICZ, KRYSTYNA TOLEWSKA, lUCJA 2:ARNECKA
.
Młodzieńcy:

JERZY CHOJNOWSKI, WOJCIECH DROSZCZVlilSKI, ADAM eWARA, KRZYSZTOF KACZMAREK, JAN KASPRZYKOWSKI,
JAN KONIECZNY, PIOTR KRUKOWSKI, KRZYSZTOF LESZCZVfłSKI, TADEUSZ PARADOWICZ, BOGUSŁAW SEMOTIUK,
Opracowanie dramaturgiczne i reżyseria: KAZIMIERZ DEJMEK

Kostiumy i rekwizyty

według

Aly1tent ntłrseia: STANISlAW SZVMCZVIC

Scenografia:
projektów ANDRZEJA STOPKI w opracowaniu JANA l(RZEWICKIE60, dekoracje JANA POLEWKI

Muzyka:
utwory WACŁAWA Z SZAMOTUŁ, CYPRIANA BAZVUKA, MIKOŁAJA GOMOlKI i ANONIMOW z XVI i XVll w. w opracowaniu JERZEGO DOBRZAlilSKIEGO
Taflce: w

układzie

WANDY SZCZUKI
~ierownictwo

A1rstent choreografa: EL2BIET A JASlfilSKA

muzyczne: ANNA PlOSZAJ

Dyrygent: ANDRZEJ ROKICKI, MIECZVSlAW WOJCIEQłOWSKI

Wydairca1

Cena 10

zł
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Julian Lewański

O DAWNYCH
Tuśmy-H Sztuka
Na świecie łupi.

MIĘDZYAKTACH

za sztukęl Tak jeden drugiego
Wszyscy nie mają nic swego.

Czego może szukać w intermediach wprawiony w staropolszczyznę
Reżyser, który pokazywał no ośmiu scenach wielkie dawne widowiska:
o omylności świata i przedziwnych przypadkach Józefa z pokolenia ży
dowskiego, o radościach Wielkanocnego zwycięstwa nad piekłem, o ża
łosnej trogedyji Nosiciela wielkiej nowiny - dlaczego sięgnął po najmniejsze i najbłahsze sztuki ze starych teatrów? - Domysł pierwszy
i najprostszy: szuka śmiechu, swojskości i teatru.
Wolno przypuszczać, że każdego zająć mogą te małe dziełka jako
najmniejsze komedie. Ciągle ich molo w Polsce. Układano je kiedyś
jako wesołe przerywniki wkładane między akty długich dramatów. Czasami oddzielano od siebie akty występem muzycznym, czasem chórem
dopowiadano różne treści, o w operach intermedia pokazywały bogów
na Olimpie, czeluści piekielne, bitwy morskie. Ale w dawnym polskim
teatrze pospolitym najchętniej grywano komiczne scenki. Taka była potrzeba: zrównoważyć poważne, mądre lub tylko rozwlekłe sceny dramatu
- żywą akcją, ruchem, śmiechem. Dawniej widz reagował bardziej naturalnie, szczerze i bezpośrednio, czul potrzebę dopełnienia przedstawianego mu obrazu świata ujęciem komicznym, oczekiwał okazji do śmiechu.
Bywa śmiech głupi, bywa mądry. Kultura bez ironii, kpiny, żartu - to
zaprzeczenie człowieczeństwa. Kiedy się śmiejemy obserwując świat, jesteśmy wolni, jesteśmy sobą, pokonaliśmy zależność od mocnych, od
groźnych możnych, nawet od przyrody, od praw prędko biegnącego czasu.
Cieszymy się kiedy aktor ucieka razem z nami w taką krainę dziwności.

Kied y na scenie, podobn ie jak w numerze cy rkowego przed stawie nia,
zawi eszono na k il kan a ś cie minut pra wa powszechnie i stale r ządzące
rzeczami i lud ź m i, przyjmujemy to j a ko nowo ś ć , niespodziankę, swoi stą
poe zj ę. I tak, w raz z widzami sprzed trzystu lat , oglądamy trzy niezwykl e
przemiany. Pieka rz, który · nieco podpił , nie moż e si ę od naleźć, potem
uczy s ię ży c i a pozagrobowego, praw uje si ę z p r zybyłą Śmiercią. A oto
gd ański Szewc sam przy woła śmierć i udaje zabitego. Beztroski Wojtal ,
kt óry do trzydziestki trawił czas na pasionku bydła, trafia w ręce Pedagoga, aby si ę uczyć łaciny i greki . Mamy tedy trzy skromne obra zki
obyczajowe, ale w nich wielką rozpiętość spraw: od przyjemnego podchm ielenia do strachu o życie, od dziecinnej naiwnośc i młodzika po zat roskanego chłopskim bytowaniem ojca.
„Sejm piekielny straszl iwy" i „Nędza z Bidą z Pols ki idą" poprzez
ż a rt obliwą metafizyk ę prowadzą nas między polskie opłotki, między sprawy dobrze znane i dzisiaj. Pokazali intermedianci miłe Polakom obyczaje,
wad y i przywary. Anonimowy ekonomista i polityk podpowiada Nędzy
opuszc zającej właśni e Po l s k ę (nie może ona wytrzymać ciągłych narzeka ń
na szych pradziadów, którzy wszystko na nią zwalają) - ta ki e uogólnienia :
Ja ko mogą ubogie tak bez ługu myją,
A co może kto zarwać, to po kątach kryją,
Panowie drą poddanych, żołnierze też łupią,
Tak s i ę sami szkodują swą mądrością głupią.
A to nie ja, ale się sami odzierają,
A drąc jeden drugiego wszyscy nic nie mają.
O g lądamy ta k że przyk ł ady pojedyncze. Anonimowi komediopisarze sprzed
trzech wieków jaśniej wykładali obserwacje o polskiej rzeczywistości n i ż
mowy sej mowe, kazania i rozprawy. Także wtedy, gdy mieli zabaw i ć
w idownię , pokazywali na scenie Chłopa, zbiegłego od okrutnego Pana.
Zre sztą ułożono t ę sztukę w Wieliczce, więc grano ją w mieście „robot niczym" o jednolitej widown i : składali się na nią ludzie także poddani władzy, często okrutnej i niesprawiedliwej. Groźną sytuację rozwi ązał inscenizator (w rękopisie brak końca intermedium) wziąwszy po my sł z innego międzyaktu, o Wdowcu i Studencie z Paryża. Ten wąte k,
znany w całej Europie podobnie jak inne (choćby o chłopskim synu
oddanym do szkoły). trafiając do nas, nabierały łatwo swojskich kolorów
a w lączane były w nasze układy spraw mi ę dzystanowych, środowiskowych .
Oglądano te ż cztery wiek i temu komicznie ułożony targ Kupca (Starca) ze Śmiercią . Materię wyw iedziono z pradawnej bajki Ezopowej, jak
t o człowiek próbował odwlec ostateczny wyrok chroniąc się za podstęp
prawniczy. Inna scenka, więcej dla samej rozrywki skomponowana, to
przygoda żeb rakó w , pozbaw ionych zarostu i dziadowskich szat, więc zde -

maskowanych nabieraczy.
Układano tych małych komedyj setki. Całymi seriami, dla różnyc h
teat rów. Bywały intermedia literackie, takie znamy z Poznania, niby· surrea li styczne, o człow i eku, który się zami e nił w drzewo, o takim który zgubi! głowę , albo nieco późniejsze ze Lwowa, o dziecku uczącym dorosłego
sztuki czytania, o ośle p o ganiającym służącego mu człowieka . Wychod z i ły na tę scenę parstukai, krasnoludki litewskie, ruscy czeladnicy ćwi
c zący muszkietami, niemieccy kupcy, Cyganie, Szwedzi - wielka panora ma małych spraw. Czasem wypracowywano pewne typy komicznych bo haterów. Przejdą przez scenę chłopi, są rzeczowi, prostoduszni, czasem
bardzo sprytni. W połowie XVll wieku wypełnią międzyakty dworacy - słu
ża l i, niby to herbowi, ale Kurołapscy, Darmostrawscy, Małoco, Chudeusze.
Wł ó czy si ę ta nędzo po kraju, próbuje rzemiosła, służby, kradzież y.
Jeszcze inni, to Orczykowscy, wzbogaceni włodarze, przypisujący się do
st anu szlacheckiego.

OD REŻYSERA

„Historyję o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" Mikołaja z Wilkowiecka i „Żywot Józefa" Mikołaja Reja reżyserowałem parokrotnie i w
każdym wystawieniu przeplatałem akcję tych sztuk intermediami, których ilość, wybór, szczegóły akcji, tekstu oraz forma zmieniały się wiele
razy stosownie do potrzeb, okoliczności i wykonawców.
Zespół Teatru Nowego ożywił zamiar przedstawienia ich w samodzielnym wieczorze. Nazwałem go tytułem krotofili Hiacynta Przetockiego.
Składa się nań osiem krótkich komedyjek oraz dawne polskie piosneczki, tańce i muzyki.

Wiadomość o pochodzeniu tekstów, z których złożyłem poszczególne intermedia, przekroczyłaby cel i ramy tej notatki więc wymienię tu
tylko podstawowe.

„Pater, magister et filius" jest oparte o takof imienne intermedium,
które nieco tylko opracowałem i poszerzyłem.
„Kupiec z Smiercią" jest zbudowane ze sceny z „Kupca" Mikołaja
Reja i anonimowego moralitetu „Starzec z śmiercią " .
„Sejm piekielny" wywodzi się z utworu Januariusa Sowizraliusa „Sejm
piekielny straszliwy i examan książęcia piekielnego".
„Krotofilę szewcką" oparłem o Adama Władysławiusza „Gretkę,
Urbana, Orczykosia", anonimowe intermedium „O Ojcu i Synie szewcu"
i parę innych fragmentów teatralnych.
„Cnotka i trzej dziadkowie" wyszło z intermedium „Trzej stryszy i balwierz".
Dla „Pana, Chłopa, Dziewczyn dwóch i Wdowca" wykorzystałem intermedia z „Dialogus de Nativitate".
„Nędzo z Bidą z Polski idą" wyrosło z anonimu o takimż tytule.
„Krotofila piekarska" powstała z krotofili „Bigos upity odszedł od
siebie".
Posłużyłem się ponadto tekstami: Baryki, Dzwonkowskiego, Jurkowskiego, Kochanowskiego, Klanowicza, Pętkowskiego, Reja, Zimorowicza,
i mnogością tekstów z polskiej anonimowej literatury XVI i XiVll w.
K.D .

~)

Podstawowy korpus intermed iów - o zebraliśmy ich do dwóch setek
ma tonację szlachetną . Strzeżono się pilnie, żeby nie wykpiwać luteran, prawosławnych oni Żydów. Jak wygodnie byłoby wyśmiewać stroje,
obyczaj rel igijny, obrz ędy tych grup wyobcowanych - il eż tu mat eria łu
do drwiny i dla tea tru. Al e dopiero w czasach saskich, w intermed iach
kolegiów zakonnych, pokazywano nabieranego i stroszonego Żyda, lęk
liwego i pyszałkowatego Niemca. Oglądano też wtedy często Studentów,
uczniów z guwernerami, służołych Kozaków, lekkomy ś lnych młodzieńc ów
tracących pieniądz e - zwęziło się panoramo przedstawionych spraw.

Obmyślono, improwizowano zapewne tysiące intermediów, rzadziej
je zapisywano. Było to dramaturgio najbardziej ulotna, dosłownie niczym
nie obciążona. Ponieważ wątki międzyaktu nie miewały związku tematycznego z właściwym dramatem, wolno było operować nimi dowolnie. Czytamy cztery rozbudowane tragedie z końca XVll wieku, w których użyto
tych samych intermediów. Bywali także zbieracze intermediów. Bliżej nieznany Bartłomiej Zakrzewski pięknym pismem włączył do swego tomiku
repertuarowego przywiezionego do lublina (między 1627 a 1661 rokiem)
sześć doskonałych intermediów, prawdopodobnie podsłuchanych w teatrze
kolegium poznańskiego. Jakiś nieznany impresario teatralny z Chełmna
Pomorskiego wpisał między sztuki trzynaście intermediów, a w krakowskim
notatniku pozszywanym z dawniejszych kopiariuszy przez Wawrzyńca Marszewicza w 1747 roku, czytamy dziewięć sztuczek. Te mole komedie
swobodnie wędrowały między różnymi teatrami, ze sceny popularnej,
masowej brano je do teatrów kolegiackich, stamtąd znowu schodziły
łatwo na place miejskie, do dialogów najpowszechniejszych.

Dawnym i czasy, w odległym wieku XV, aktorzy komiczni czyli jokulatorzy, igrcy, zwykle procowali we dwóch, mistrz i uczeń. Pewne intermedia (o ta kż e słynna „Wyprawo plebańska") przypominają toki układ
postaci. Bohater tytułowy wychodzi na scenę, wypowiada - bo, odgrywa
doskonale - długi monolog prezentacyjny, później pojawia się drugi
komik, zwykle dochodzi do kłótni, bójki. Potem zawsze zbiegają, gwał
t ownie usuwają się ze sceny, aby zrobić miejsce dla rozpoczynającego
się następnego aktu dramatu. Ten bywał mniej lub więcej statyczny
i deklamacyjny, ale intermedium musiało być popisem świetnego aktorstwo. Nie miało ono ani prologu objaśniającego, nie było powiązane
ze znanymi wątkami tematycznymi. Nie miał też aktor dekoracji, gorzej
jeszcze, często grywał przed dekoracją sztuki właściwej, czasem no proscenium. I przestrzeń sceniczną, i dekorację, i czas akcji-sytuacji musiał
dla siebie intermediont wyczarować słowem i gestem . Stworzyć z niczego,
najwyżej przy pomocy najprostszego rekwizytu. Taka było elementarna
cecha techniki teatralnej intermediontów. Nic dziwnego, że także dzisiaj
sk usiło Reżysera i Aktora.
Cieszy nos, że postacie komediowe rozmawiają językiem niemal potoczn ym, jakże różnym od wysłowienia poezji i retoryki tamtych czasów.
Strumień wypowiedzi został podporządkowany wierszowi i pewnym rygorom zwyczajowym, ale i tak smakujemy w obfitości słów, w soczystych
zwrotach narzeczowych. Porównujemy z nimi nasz codzienny język, zadziwiająco ubogi, ograniczony, bezsilny, zaśmiecony barbaryzmami, splugawiony powtarzanymi bez sensu przekleństwami. O ileż jest niższy od
tamtej mowy, 'wartkiej a dokładnej, czystej i celowej. To jeszcze jeden
z wielkich uroków dawnego teatru.
Powoli zdobywamy wiedzę o naszej artystycznej przeszłości, cierpliwie
i z niemałym trudem składamy wielką całość samowiedzy narodowej.
Teatr intermediantów, wolnych komediantów, jest jeszcze jednym przyczynkiem do wiedzy o naszej tożsamości historycznej. Przecież oglądając
te błahe sztuczki dowiadujemy się o tym, jak się śmiano, z czego się
cieszono, przez jakie okna spozierano na świat rzeczy i ludzi.
Julian
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lewański

DRAMATY STAROPOLSKIE NA SCENIE TEATRU NOWEGO

Mikołaj

żYWOT

Rej

opracowanie dramaturgiczne i reżyseria:

JOZEFA Kazimierz Dejmek, scenografia: Zenobiusz Strzelecki, muzyka: Witold Krzechoreografia: Marcela Hildebrandt-Pruska, prapremiera: 6.IV.1958 r.

mieński,
Duża

Sala; liczba przedstawień: 72, liczba widzów: 36.031
(Występy gościnne

w Jugosławii w dn .

20.IV - 4.V.1958 r.)

Mikołaj

z Wilkowiecko

opracowanie dramaturgiczne i

reżyseria:

HISTORYJA O CHWALEBNYM Kazimierz Dejmek, scenografia: Andrzej
ZMARTWYCHWSTANIU Stopka, muzyka : W itold Krzemieńsk i ,
PAŃSKIM

prapremiera: 16.Xll.1961 r. Duża Sala ;
liczba przedstawień: 66, liczba widzów:

32.610

DIALOGUS DE PASSIONE z anonimowych tekstów XV, ~VI, XVllABO ŻAŁOSNA TRAGEDYJA -wiecznych złożył Kazimierz Dejmek. RP.O MĘCE JEZUSA żyseria: Kazimierz Dejmek, scenografia :
Zenobiusz Strzelecki, rzeźby: Henryk Zegadło, opracowanie muzyczne: Stefan
Sutkowski i Franciszek Wesołowski, kierownictwo muzyczne: Anna Ploszaj, premiera I: 28.IX.1975 r„ premiera li wersji
widowiska: 5.111.1977 r., Duża Sala; liczba przedstawień: 105, liczba widzów:

49.863
(Występy gościnne w Bułgarii w dn.

4-

-13.VI. 1978 r.)
Widowisko utrzymuje

się

w repertuarze.

