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opracowanie dramaturgiczne 

KAZIMIERZ DEJMEK 

muzyka . Wacława z Szamotuł, Cypriana 

Bazylika, Mikołaja Gomółki i anonimów 

z XVI i XVII wieku 

w opracowaniu 

Jer·zego Dobrzańskiego 
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~~ 
Ojciec - Jan WodzSński 

Nauczyciel - Józef Korzeniowski 

Uczeń - Krzysztof Presz 

Kupiec - Maciej Dunal 

Śmierć · - Tadeusz Kruszyński 

Diabeł - Dorota Lulka 

„ 

Lucyper - Jan Wodzyński „ 

Lewiatan - Andrzej Popiel 

Cerberus - Krzysztof Stasierowski 

Klekot - Zdzisław Latoszewski 

Rogalec - Daniel Saulski 

Asmodeusz - Józef Korzeniowski 

- Zdzisław Tygielski 

Szewc 

Szewcowa 

Jandras 

Kucharka 

-r 

- Józef Korzeniowski 

- Zdzisław Tygielski 

- Zofia Świeboda 

- Bożena Zawiślak 

- Waldemar Czyszak 

- · zdzisława Specht 

Część druga ..-< ~ 

Cnotka - Krzysztof Presz 

Jan - Krzysztof Stasierowski 

Marek .- Jerzy Jeszke 

Wojtal - Tadeusz Kruszyński 

fDobry dzieil Anusieilku •DRABANT• PAN 
CHŁOP, DZIEWCZYN DWIE i WDOWIEC 

Pan - Andrzej Popiel 

Chłop .- Józef Korzeniówski 

Słudzy - Jerzy Jeszke 

- Tadeusz Kruszyński 

Wdowiec - Daniel Saulski 

Baśka - Dorota Lulka 

Kaśka - Ewa Gierlińska 
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Nędza - Zdzisław Tygielski 

Bidy - Zofia Swieboda 

- Bożena Zawiślak 

Dziadek - Waldemar Czyszak 

Szlachcice - Andrzej Popiel 

- Krzysztof Stasierowski 

Sas - Józef Warecki 
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Piekarz - Jan Wodzyński 

Kat - Maciej Dunal 

Piekarze - Zdzisław Latoszewski 

--: Andrzej Popiel 

- Krzysztof Stasierowski 

Smierć - Daniel Saulski 

Zapowiadacz - Katarzyna Stockinger 
(zespół wokalny) 

EJA'--<----ll.> IJA .&.-<-~~KOM PA N IJ A 

Parwy:„ JUystyn~.A.ksęń~_zult, Barbara Ba-

bilińska, Maria Czarnul, Ewa Dorawa, 

Grażyna Drejska, Barbara Furman, Jad

wiga Igieł, Krystyna Jurska, Ewa Kamiń-

ska, Grażyna Lamparska, Adriana Mięt

ka, Amelia Raulin, Jadwiga Sadlik, Ewa 

Szewczyk, Jolanta Tadla, Stanisława Ur-

ban, Zofia Wiaderek, Maria Więckowska. 

Młodzieńcy: Janusz Czarnul, Cezary Graj, 

Sławomir Kurzepa, Zdzisław Dębowski, 

Wiesław Majczuk, Jacek Mełnicki, Leszek 

Mróz, Józef Okoń, Sebastian Orzechowski, 

Piotr Siciński, Józef Synowiec, Andrzej 

Siedź, Jan Tomaszewicz, Jarosław Trusz-

czyński, Bogusław Wiśniewski, Mariusz 

Wojtas, Tadeusz Woszczyński, Włodzi-

mierz Zach. 
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Z zachowanego współcześnie staropolskiego 
dorobku dramatfcznego najwcześniej uwagę lu
dzi teatru przfciągnęła „Odprawa posłów grec
kich" Jana K6chanowskiego. Pierwsze realiza
cje sceniczne w naszych czasach tragedii Jana 
z Czarnolasu miały miejsce w drugiej połowie 
XIX wieka i odtąd ten ptwór najwybitniejszego. 
poety polskiego Rentlsansu wszedł na stałe do 
repertuaru teatrów naszego kraju. Było to re
zultatem zarówno klasycznej formy dramatycz
nej „Odprawy" jak i jej problematyki politycz
nej, w której kolejne pokolenia Polaków odnaj
dywały żywe i aktualne dla nich treści. 

Rozszerzenie kręgu zainteresowań teatrów 
twórczością staropolską nastąpiło w wyrażnym 
stopniu w trakcie bieżącego stulecia. Przyczyni
ły się do tego między innymi badania bistory~ 
ków dawnej literatury i teatru, które wykazały, 
iż teatr staropolski cechował się dużą różnorod
nością gatunkową oraz artystyczną. Obok dra
·matu liturgicznego będącego dramatyzacją ob
i'żędów kościelhych ~wiązanych z ważniejszymi 
świętami chrż~~cijańskimi dawni Polacy upra
'wiali dramat misteryjny obejmujący widowiska 
sceniczne oparte na tematyce biblijnej, zwłasz
cza ewangelicznej oraz eksploatujący wątki za
czerpnięte z iywotów świętych. W kręgu lite
ratury religijnej znajdowały się moralitety, 
a więc sceniczne utwory religijno-filozoficzne 
o wyraźnych i zamierzonych cechach dydak
tycznych. Nurt świecki dramatu staropolskiego 
wyznaczała między innymi renesansowa trage
dia wykorzystująca popularne wątki antyczne 
i najchętniej wystawiana przez teatr dworski. 
Bujnie krzewił się na ziemiach polskich dramat 
szkolny związany zwłaszcza z kolegiami jezuic-



kimi i pozostający n~ usługa'cb szerzenia idei 
religijnych, moralnych czy polityeznych oraz 
uświetniający doroczne uroczł'stoścl·. s~k.olne . . W. 
nurcie ludowym literatury staropo~k,1eJ m~zna 
wyróżnić komedię rybałtowską ,:~Ys~aw1.aną 
przez wędrownych komediantów i. podeJmUJ~cą 
społeczno-obyczajowe motywy. zw1ą~an~ z zy
ciem środowisk plebejsko-m1eszczansk1ch.. 'l'.u 
należy również umieścić intermedia, krotk1e 
utwory sceniczne wystawiane "'. prz~rwach 
między aktami innej sztuki cechuJąc_e się ~ro
stotą akcji, wyrazistością i njeskomphk~wan1em 
postaci scenicznych oraz silnym ładunkiem ko
mizmu najczęściej o ludowym charakterze. 
Doniosłą rolę w przyswaj~n~u naszemu teat

rowi twórczości staropolsk1eJ odegrał Leon 
Schiller. W początkach swej działalności te~tral-
nej w 1923 roku w teatrze Reduta Juhusza 
Osterwy zrealizował on misteryjny s~kta.kl za
tytułowany „Wielkanoc" oparty głownie na 
tekście „Historii o chwalebnym zm~rt.w!chws~a-
niu Pańskim" XVI-wiecznego pauhna Jasnogor
skiego Mikołaja z Wilkowiecka. powtórzony ~ 
nowej wersji w czasie okupacJi w Zakład:ne 
Sióstr Samarytanek pod Warszawą (19U r.). W 
dziesięć lat od czasu pierw~zej. P!emiery S~~il- .. 
Ier w warszawskim Teatrze 1m. Żeromskiego 
przygotował „Widowisko rybałtowskie" .0.933 r.) 
będące świadectwem zarówno t!wał.osc1 . Jego 
powiązań z dramate~ statopols~1m Jak 1 po
szerzenia zakresu za1ntere11owan zachowa!'yru 
dorobkiem . z tej dziedziny. Tymi oprac?wa!11ami 
wyznaczył on kierunek ustosunkowama się do 
dawnego dorobku polegający na twórczym 
opracowaniu i adaptacji staryc~ t~kstów o~az 
wykorzystaniu przy ich wystawiamu wszelkich 
osiągnięć dwudziestowiecznego teatru. Leon 
Schiller nie ograniczał się jednak tylko do re
alizacji teatralnych, lecz włączył dramat staro
polski do swej koncepcji narodowego teatru 
monumentalnego, który odegrał z.naczną rolę w 
kształtowaniu się charakteru wspołczesnego pol-
skiego teatru. . 

Po wojnie twórczym kontynuatorem _dz~eła 
Schillera okazał się przede wszystkim Ka~1m1erz 
Dejmek. W 1958 roku w kierowanym wowcz~s 
przez niego łódzkim Teatrze Nowym wystawił 
wywodzący się z tradycji moralitetowych dra
mat Mikołaja Reja z Nagłowic pod tytule~ 
„Żywot Józefa", który później w nowej wers.Jl 
wznowił w Teatrze Narodowym w Warszawie 
w 1965 roku. Drugim, może nawet bardziej zna
komitym dokonaniem Kazimierza Dejmka było 
wystawienie najpierw w Łodzi w 1961 roku, 
a w rok później w Warszawie „Historii o chwa
lebnym zmartwychwstaniu Pańskim" Mikołaja 
z Wilkowiecka, które to wido.wisko w Je.ro 
opracowaniu powtórzyło kilka mn~ch. te:itrow 
polskich. z oboma tyJDi przedstaw1emam1 sta
ropolskimi Kazimierz Dejmek. wraz z zespo~~m 
Teatru Narodowego odwiedził szer~g kraJo~ 
europejskich zyskując sobie wszędzie uz~an1e 
dla swych realizacji, w których podkreslan~ 
uroki naiwnej i poetyckiej stylizacji ludoweJ 
dawnych tekstów. W 1971 roku w Teatrze P~l: 
·skim w Szczecinie wystawiono opraco~ane ~uz 
wcześniej przez Dejmka widowisko m1s.teryJne 
„Dialogus de Passione albo żałosna Tra~edyj:1 
0 męce Jezusa", które już we własnej rezyser1i 
włączył do repertuaru teatru łódzkiego w 1975 
roku. Ostatnim wreszcie przedsięwzięc_iem 
Dejmka była premiera przygotowana w ludz
kim Teatrze Nowym w grudniu 1980 roku wi
dowiska złożonego z dawnych intermediów pod 
tytułem „Uciechy staropolskie", po które obec
nie sięgnął Teatr Muzyczny. 
Nawiązując do wspomnianych sukcesów za: 

granicznych Kazimierza Dejmka . warto z~rócic 
uwagę na przekłady na język memiecki 1 W(
gierski „Historii o chwalebnym zmartwychwsta~ 
niu Pańskim", „Kupca" na czeski oraz „Dialo-

gus de Passione" na włoski wraz z wystawie
niem ich w tych krajach co w odniesieniu do 
tekstów staropolskich jest wydarzeniem bez 
precedensu. 
Przykład Dejmka podziałał inspirująco na in

nych twórców teatralnych jeśli chodzi o się
ganie po twórczość staropolską. Warte do od
notowania w tej dziedzinie fakty ma również 
Teatr „Wybrzeże" w Gdańsku. W 1968 roku po
kazano na tej scenie „Tragedię o bogaczu i Ła
zarzu" Anonima Gdańskiego w opracowaniu 
tekstu Róży Ostrowskiej i Tadeusza Minca oraz 
reżyserii tego ostatniego. A w 197'1 roku wy
stawiono w Gdańsku widowisko noszące . tytuł 
„Swiat zawiklany" złożone z różnych tekstów 
staropolskich (w tym również fragmentów „Od
prawy posłów greckich") opracowane przez Ju
liana Lewańskiego i w reżyserii Marka Okopiń
skiego. 

Jakie przyczyny złożyły się na ten niezwykły 
renesans dawnych, powstałych przed kilkuset 
laty tekstów dramatycznych? W świetle przed
stawionych zdarzeń mamy tu bowiem do czy
nienia nie z zainteresowaniem garstki specjali
stów od dramatu i teatru staropolskiego, którzy 
z profesjonalnych względów penetrują dawne 
obszary teatru polskiego. Przedstawienia oparte 
na tekstach staropolskich przyciągały niejedno
krotnie szeroką widownię. A teatr ma przecież 
do siebie, że musi oferować widzowi to co 
współbrzmi z jego współczesnymi zainteresowa
niami oraz upodobaniami artystycznymi. 
Niewątpliwie współczesna kariera dawnych 

tekstów dramatycznych jest zjawiskiem złożo
nym oraz stanowi rezultat wypadkowej wielu 
czynników. Spróbujmy przynajmniej na naj
ważniejsze z nich zwrócić uwagę. 

Trzeba tu chyba zaliczyć ukształtowanie się 
w pierwszej połowie XX wieku nowej wrażli
wości estetycznej. Chciałbym się w związku 
z tym odwołać do wybitnego niemieckiego filo
zofa Fryderyka Nietzschego, który wyróżnił w 
sztuce pierwiastek apolliński oraz dionizyjski. 
Do pierwszego zaliczył dążenie do harmonii, ła
du, racjonalności i obiektywizmu. Dionizyjskoś
ci zaś przypisał cechy żywiołowości, spontanicz
ności, emocjonalności, subiektywności. Otóż w 
odniesieniu do kultury współczesnej podział ten 
ma pewne znaczenie. l\fam na myśJi choćby 
wpływy wynikające z kontaktów z pozaeuro
pejską sztuką - dalekowschodnią, afrykańską, 
południowoamerykańską. Kontakty te przyczy
niły się do nobilitacji prymitywu w sztuce oraz 
w parze ze zwrotem ku folklorowi i sztuce lu
dowej zaczęły kształtować nowe gusta arty
styczne. W rezultacie odkryto współcześnie 
swoiste piękno w wyjaskrawieniach ekspresjo
nizmu, swobodzie skojarzeń myślowych nad
realizmu czy deformacji rzeczywistości w gro
tesce. Ta ogólna tendencja nie była zapewne 
bez znaczenia w procesie odkrywania dla 
współczesnego teatru sztuki staropolskiej, która 
w znacznym stopniu bliższa była czynnikowi 
dionizyjskiemu niż apollińskiemu gdyby pozo
stawać przy terminologii nietzscheańskiej. 
Wiązało się z tym zagadnieniem nowe poczu

cie komizmu, które zyskiwało prawo obywa
telstwa w sztuce współczesnej. Dopuszczało ono 
do głosu i akceptowało w sztuce „gruby" ko
mizm operujący wyjaskrawieniem, drapieżnoś
cią, rubasznością. Teatr znał te właściwości od 
czasów antycznej komedii Arystofanesa czy 
choćby Szekspira, żeby przypomnieć kompanię 
Spodka ze „Snu nocy letniej". Dziewiętnasto
wieczna komedia salonowa zwróciła się jednak 
ku dowcipowi wysublimowanemu i złagodzone
mu. Tymczasem zwłaszcza nurt plebejski teatru 
staropolskiego nie stronił od dosadnej rubasz
ności, wyjaskrawienia, obscenicżności. 

Na korzyść dawnych tekstów przemawiały 
również przeobrażenia w dwudziestowiecznym 



teatrze europejskim. Chodzi mi tu o stopniowe 
odchodzenie od teatru literackiego nastawione
go na wierne realizowanie na scenie gotowego 
tekstu autorskiego. Nastąpiło natomiast wysu
nięcie na plan pierwszy osobowości reżysera
-inscenizatora, który wraz ze scenografem, kom
pozytorem, choreografem, zespołem aktorskim 
oraz innymi twórcami komponował widowisko 
teatralne bardziej swobodnie obchodząc się z 
materiałem literackim. Było to istotne przy się
ganiu po teksty staropolskie ze względu na stan 
ich dotrwania wymagający często zabiegów 
adaptacyjnych, a także na dystans czasowy 
i koqieczność odświeżania oraz aktualizowania 
dawnych zabytków. 

Wreszcie w procesie przyswajania współczes
nemu teatrowi dawnej twórczości znaczną rol~ 
odegrał fakt, że w dzieło to włączyły się tak 
wybitne indywidualności twórcze jak wymie
nieni Leon Schiller czy Kazimierz .Dejmek. 

Ten cały zakres ·zmian, ·o których mówimy, 
objąć jednak musiał nie tylko scenę teatralną, 
lecz również i widownię. Wskutek współczes
nych procesów cywilizacyjnych oraz społeczno
-politycznych przeobrażeniom uległ także skład 
widzów teatralnych. Elitarny teatr mieszczański 
przekształcił się czy też przekształca w bar
dziej masowy teatr o nieporównanie szerszym 
zasięgu społecznym. Plebejsko-ludowy charak
ter twórczości staropolskiej był niewątpliwie 
bliski nowemu widzowi. 

Znaczenie całego tego omawianego procesu 
polega przede wszystkim na poszerzeniu naro
dowej tradycji kulturalnej przez współczesne 
zaanektowanie dorobku dramatu i teatru sta
ropolskiego. Duże znaczenie dla sceny polskiej 
miała spora atrakcyjność artystyczna współ
czesnych widowisk staropolskich dzięki wyko
rzystaniu w nich osiągnięć obecnego teatru. 
Pozwalało to tworzyć widowiska urocze, peł
nego prostego wdzięku i naiwności, lecz zara
zem atakujące widza całym bogactwem środ
ków współczesnego teatru. 

Przede wszystkim jednak zaskakuje aktual
ność myślowa starych polskich tekstów drama-

tycznych. Zawarta w nich odwieczna mądrość 
ludowa bezlitośnie obnażyła ciągłość i trwałość 
narodowych słabości, przywar i wad. Choćby 
z prezentowanych w tym przedstawieniu inter
mediów wynika długi ich rejestr. W tych krót
kich, dosadnych scenkach dramatycznych kła
nia s ię. nam lenistwo, nieuctwo pokrywane 
przebiegłością, ·Proznosc, nieuczciwosc, pociąg 
do trunków, utracjuszostwo, niesprawiedliwość 
społeczna, brak troski i lekce sobie ważenie 
spraw publicznych. Chwilami trudno dać wiarę, 
że teksty te wyszły spod pióra anonimowych 
pisarzy żyjących przed kilkuset laty! W rezul
tacie, zwłaszcza gdy przedmiot dosadnej satyry 
przenosi się z przywar jednostkowych na spra
wy ogólne, przedstawiany na scenie obraz rze
czywistości nabiera bardzo niekiedy gorzkiej 
wymowy. A jednak i w tym przedstawionym 
w krzywym zwierciadle „Polaków portrecie 
własnym" dopatrzeć się można bardziej opty
mistycznej refleksji, jak to zrobiła Zofia Sie
radzka pisząc z okazji łódzkiej prapremiery 
„Uciech staropolskich" : „Nie daliśmy się tyle 
razy śmierci, chętnie zaglądającej nam w oczy. 
potrafiliśmy· oszukać najprzebieglejszego z dia
błów, damy sobie zatem r tym razem radę!" 
(„Teatr", 1981, nr 4). 

„Uciechy staropolskie" poprzez zderzenie dzi
siejszych doświadczeń z wielowiekową tradycją 
bawią, lecz zarazem i przestrzegają oraz po
uczają. 

Zenon Ciesielski 



Dział techniczny 

Kier. dzialu technicznego 
Kier. Warsztatów 
Kier. pracdwni krawieckiej 

męskiej 

Kier. pracowni krawieckiej 
damskiej 

Kier. pracowni kapeluszy 
Kier. pracowni szewskiej 
Kier. prac. malarskiej 
Kier. prac. tapicerskiej 
Kier. prac. ślusarskiej 
Kier. pracowni stolarskiej 
Kier. pracowni perukarskiej 
Kier. prac. modelatorskiej 
Kier. sceny 
Kier. sekcji oświetleniowej 
Kier. sekcji akustycznej 
Mistrz sceny 
Brygadziści sceny 

Starsza garderobiana 

Stanisław Sawicki 
Janusz Mielczarek 

Zenobiusz Szczepański 

Krystyna Paprocka 
Krystyna Stanek 
Józef Lewańczyk 
Sergiusz Liszycki 
Marian Koćwin 
Roman Sołtyśkiewicz 
Klemens Kleina 
Hanna Dolewska 
Marek Waldman 
Wiesław Kocko 
Andrzej Mamorski 
Marek Kraszewski 
Marek Kawczyński 
Zbigniew Kwiatkowski 
Franciszek Turzyński 
Gizela Buraczyńska 

Opracowanie graficzne programu 

Jerzy Krechowicz 

W sprawie zakupu biletów na przedstawienie 
naszego teatru prosimy porozumiewać się z Biu
rem Obsługi Widzów. 

Kierownik - Elli Zieman 

Telefon - 21-78-16 

telefony do kas: 20-95-21 w. 222, 223 



Cena zł 26 .-

W repertuarze: 

„KRAKOWIACY I GÓRALE" 

Wojciech Bogusławski, muzyka Jan~ 
Stefaniego 

„PIRACI" 

Wiliam Gilbert, muzyka Arthura 
Sulli vana 

„WIELKI SWIAT" 

Wiesław Górnicki, Jonasz Kofta, Stefan 
Wenta, muzyka Jarosława Kukulskiego 

„ W ZIELONEJ KRAINIE OZ" 

Ernesta Brylla, Małgorzaty Goraj Jana 
Skotnickiego 
muzyka Władysława I. Kowalskiego 

„ WESOLEGO POWSZEDNIEGO DNIA" 

Wojciech Młynarski, muzyka Jerzego 
Derfla (scena kameralna) 

„OPERA ZA TRZY GROSZE" 

Bertolt Brecht, muzyka Kurta Weilla 
(scena kameralna, przedstawienie Studia 
Wokalno-Aktorskiego) 

„KONCERTY O DWUNASTEJ" 

W przygotowaniu: 

„PANNA TUTLI-PUTLI" 

Stanisław I. Witkiewicz, 
muzyka Wojciecha Głucha 

„IGRASZKI Z DIABLEM" 

Jan Orda, muzyka Jana Tomaszewskiego 
(Scena kameralna, przedstawienie dyplo
mowe Studia Wokalno-Aktorskiego). 

ZGG 671. 4000. A -11. 


