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Nasz człowiek w teatrze 

Tadeusz Nyczek: Mamy porozmawiać o „Naszym czlowieku". To już trzecia twoja robota u nas 
w teatrze, po „Martwych duszach" Gogola i „Baboku" Dostojewskiego. Czy ... 
Walery Fokin: Nie, nie, zostawmy to, jeszcze dwa tygodnie do premiery, mnóstwo roboty, jak 
będzie gotowe, to tak, ale teraz po co o tym gadać, naprawdę, zawroco~ie glowy. Sam coś napisz. 
Ja już dwadzieścia lat do was jeżdżę, wiesz co robię i jak robię . Poza tym sam wymyślileś tę sztukę 
do gronia. Siadaj, pisz, ja idę na próbę. 
T.N.: Dwadzieścia lat? Ty? Tutaj? 
W.F.: No tak. Pierwszy raz przyjechalem w siedemdziesiQtym czwartym. Z jakQś delegacjQ ro
dzieckQ, wiośnie do Krokowa. Wszystko zacz~o się do Spatifu, wtedy jeszcze b0 tam na Placu 
Szczepańskim . Siedzieliśmy na obiedzie, przyjmowal nas Bogdan Hussakowski. By! tam jeszcze 
ktoś z nim, Bogdan mia! obowiQzek przyjQć gości, procowal wtedy jeszcze w Starym Teatrze, ale 
już się szykowal na Opole. Od poczQtku rozmowy poczuliśmy ... latwo się dogadywaliśmy, w wielu 
sprawach myśleliśmy podobnie„. Tak się zaczęlo . 
T.N.: Co to byla za delegacja? 
W.F.: No wiesz, wtedy b0v takie „wymiany doświadczeń" międzybranżowe, kontakty ... Dla mnie to 
b0o odkrycie, mialem dwadzieścia porę lat, zobacz0em inny teatr, inne możliwości, zwlaszcza na tle 
naszego teatru, takiego„. no, przede wszystkim realistycznego. Szajna w Warszawie, to b0o coś 
niezwyklego, nowy język, forma ... W Krakowie, tego wieczoru po obiedzie w Spatifie, poszliśmy do 
Starego na „ Wyzwolenie" Swinarskiego. Potem Swinarski zaciQgn~ nas do siebie, szliśmy Rynkiem, 
zaprowadzil nas pod pomnik Mickiewicza, mówil o inspiracjach do „Wyzwolenia", o „Hamlecie". 
U niego w domu b0a taka zabawna sytuacja. Siedzimy, gadamy, jedna flaszka, druga, środek nocy, 
ja bylem najmlodszy, i on do mnie mówi, żebym poszedl do kuchni, powinna być jeszcze jakaś butelka, 
może dwie. Ja idę, a tam cala skrzynka! Kompletnie zbaronialem. On szczęśliwy, że mógl pogadać, 
poopowiadać, o „Hamlecie", o teatrze, siedzieliśmy chyba do czwartej rano. Swinarski pil tak 
śmiesznie, calkiem inaczej niż po rosyjsku, nie na raz, ale takimi malymi ~czkami. I tak się zacz~ te 
moje kontakty. Potem b0o Opole, Teatr Kochanowskiego, spotkalem się z wami, z Bogdanem, z tobQ, 
z Maćkiem Szybistem ... Później Bogdan przyjechal do Moskwy, zobacz0 moje przedstawienia. Sam też 
zacz~ robić w Moskwie spektakle. A ja tutaj„. No i przelecialo te dwadzieścia lat. 
T.N.: W Opolu wystowileś ,,Cztery krople" Razowa i „Starszego syna" Wampilowa. Potem byla już 
Łódź, Teatr Jaracza, gdzie przeniósl się Hussakowski. W Jaraczu zrobiłeś między innymi „Ożenek" 
Gogola, mnóstwo nagród ... 
W.F.: Też telewizję, ,,Zaproszenie na egzekucję" Nabokova. No i teraz tu w Krokowie już trzecie 
przedstawienie. Polska to jest w ogóle moja druga ojczyzna. W Moskwie oczywiście jest mój dom, 



Aleksander Nikołajewicz Ostrowski (1823-1886) ,dramaturg rosyjski, nopiso! 
ponad sto sztuk. Nie wszystkie byfy sztukami oryginalnymi, część z nich to przeróbki z języków 
obcych, od starożytnego Terentiuso poczynając, o no współczesnych sobie kończąc. Rozgłos zdob0 
sztuką "Do wójta nie pójdziemy" (l 849).W roku 1856 zbliży! się do kręgów "Sowriemienniko",co 
uzewnętrznilo się w postępowych tendencjach jego dramatów: "Intratna poso
do","Burzo","Wychowonica".W lotach sześćdziesiątych piso! głównie dramaty historyczne no temat 
wydarzeń w Rosji w początkach XVll wieku.Po roku 1868 powróci! do tematyki współcze
snej.Nojsfynniejsze dramaty z tego okresu to: "Szalone pieniądze", "Los", "Wilki i owce", "Grzesznicy 
bez winy","I koń się potknie" Jen ostatni dramat znany również jako "Pamiętnik szubrawca", u nos 
jest grany pod tytułem "Nasz cz!owiek". 
Ostrowski uwożony jest za twórcę szkofy reolistycznOilbyczojowej w dramaturgii rosyjskiej XIX 
wieku.Zyskał miano "Szekspira rosyjskich kupców". By! wielkim znawcą teatru i aktorstwo, o czym 
świadczą jego liczne,choć rozproszone uwagi i refleksje,mioł niezwykle wyczucie mechanizmu 
teatru.Prawie wszystkie jego sztuki ujrzofy świot!o sceny,jeżeli nie za życia Autora,to niebawem po 
jego zgonie.Swiotowy rozgłós zdob0o moskiewska inscenizacjo "Losu" Wsiewo!odo Meyerholda 
z 1924 roku,grano przez wiele lot. 
W Polsce dramaty Ostrowskiego grane byfy od XIX wieku.No naszej krakowskiej scenie w sezonie 
1894/95 grano "Intratną posadę" powtarzaną w pięciu następnych sezonach, "Burzę" w sezonie 
1895/96, "Talenty i wielbicieli" w sezonie 1951 /52,o ostatnio inscenizacjo dramatu Ostrowskiego 
"Los",którego premiera odbyla się w grudniu 1963 roku b0o wydarzeniem sezonu! No Festiwalu 
Sztuk Rosyjskich i Rodzieckiech w Kotowicach,w 1964 roku, krakowskie przedstawienie obsypane 
zosto!o nogrodomi :W!odysłow Krzemiński otrzyma! I nagrodę za reżyserię, Wiktor Sadecki I nagrodę 
za rolę Nieszczostliwcewo,Marion Cebulski li nagrodę za rolę Szczostliwcewo, Kazimierz Wiśniak li 
nagrodę za scenografię, zaś cały zespól aktorski został wyróżniony nagrodą zespołową.W roku 
1965 Minister Kultury i Sztuki przyzna! nagrodę li stopnia za realizację "Losu" W!odysłowowi 
Krzemińskiemu za reżyserię i oktorom:Helenie Chonieckiej,Zofii Jaroszewskiej,Marionowi Cebulskiemu 
i Wiktorowi Sadeckiemu.Przedstawienie to przeszlo do historii realizacji sztuk Ostrowskiego w polskim 
teatrze.podobnie jak warszawskie przedstawienie "Pamiętnika szubrawca" z roku 1965 w Teatrze 
Współczesnym, w reżyserii G.A.Towstonogowo ze wsponiolą kreacją Tadeusza łomnickiego w roli 
Glumowo,grane przez kilko teatralnych sezonów. 
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mam doskonalą pracę, przyjaciól i lak dalej, ale lu przyjeżdżam leż jak do siebie. W końcu kawal 
życia. Tylu ludzi, !yle spolkań, !yle doświadczeń, doznań, Io już jes! moje, we mnie. 
T.N.: Jes!eś lypowym przykładem porozumienia polsko-rosyjskiego w „struk!urach poziomych" 
(śmiech). Poza oficjalną kiedyś „wymianą kul!uralną między bratnimi narodami" i maże dla!ego 
poza s!ereolypową nieufnością Polaka do Rosjanina czy odwro!nie. W!edy, na począ!ku !woich 
przyjazdów, by~ !akie czasy, że kloś laki jak !y mógł zrobić w innym kraju tylko kopię spek!aklu 
zrealizowanego już wcześniej w Związku Radzieckim. Żeby bylo sprawdzone, pewne. A i lak nie na 
wszys!ko się godzono. Ile robiliśmy podchodów, żebyś mógł zrobić w Opolu k!óregoś Dos!ojewskie
go! Choćby Io !woje s~nne przeds!awienie w Sowremienniku bodaj „Zapisków z podziemia", 
grane pokąlnie, nocami, pod jakimś innym !ytulem czy w ogóle bez !y!ulu ... 
W.F.: Nie mogłem wys!awić u was ani Dos!ojewskiego, ani Czechowa (śmiech) . Mówili w minis!er· 
s!wie: 10 możesz, ale tego i !am!ego nie. I koniec. Ale nie mówmy o tym, minęło. Ważne, że byliśmy 
młodzi, o!warci, różne rzeczy b~ naprawdę is!o!ne. Na przykład moje spolkanie z Gro!owskim, 
kon!ak!y z nim. Ja moglem zrobić jakieś przeds!awienia w Niemczech, w Szwajcarii, w Japonii, Io 
było bardzo fajne, nowy świat, pieniądze i lak dalej, ale we mnie Gro!owski był glębiej, on 
uksz!ałtowal jakiś kowalek mnie samego, na zawsze. To jes! ważne . Bylem niedawno w naszym 
ministerslwie kultury i mówię im - jestem !eraz jedynym reżyserem rosyjskim pracującym w Polsce. 
Tak sobie nagle uświadomilem. Nie ma już oficjalnych wymian, „obowiązku" kontak!ów i lak 
dalej, i coś jakby się skończylo. Dzisiaj liczy się już !ylko sama robola: jesteś dobry, masz coś 
inleresującego do zaproponowania - Io w porządku . A nie, Io nie. Jeszcze do niedawna, jak była 
modo na pieres!rojkę, zapraszali wszędzie rosyjskie !eatry, na fesliwale do Berlino, Monachium i 
gdzie lam jeszcze. A !eraz już nie tak. Pokaż, bracie, co naprawdę umiesz, żadnej !aryfy ulgowej. 
To jes! normalne i bardzo dobrze. A ja się w !ym wszys!kim czuję jakby jeszcze na innych 
zasadach ... 
T.N.: Teraz, lam u siebie w Moskwie, leż masz !akie poczucie? Że i lam Io dziala, la jakość bez 
!aryfy ulgowej? 
W.F.: Mam, ale dopiero od niedawna, dwa-!rzy lala. To jes! !rochę co innego, Io wyp~wa 
z innego poczucia wolności, mojej wlosnej. A w Rosji.. . Sy!uocjo ogólnie, w kul!urze, nie jest dobra, 
Io wiadomo. Ale ludzie wrócili do !eotru, między innymi dlo!ego, że znów uciekają od życia . 
Wracają w poczuciu niewiary w Io, co się dookoła nich dzieje, z bezsilności, zlości. Wraca stora 
rosyjska tradycjo chodzenia do !eo!ru. I jeżeli !ylko znajdą się jakieś pieniądze na !ea!r, Io wlościwie 
można· robić wszys!ko bez specjalnych kompromisów, kokielowonio publiczności. Os!olnio robilem 
dosyć drogie przedstawienia, ale dos!olem od sponsorów pieniądze, moglem sobie pozwolić na 
luksus zrealizowania dokladnie lego, co chcialem i jak chciałem. 
T.N.: I ludzie chodzą bez względu na wszys!ko? 

W.F.: Chodzą. 
T.N.: Co os!alnio Jakiego zrobileś? 
W.F.: Wybrane sceny z Gogolo, z „Martwych dusz". Dość specyficzny eksperyment, na przyklod 
cala przestrzeń Io jes! wiernie odrobiony pokój prowincjonalnego ho!elu w XIX-wiecznym mias!ecz· 
ku rosyjskim. Widzowie razem z ak!orami są w !ym pokoju, jako goście Cziczikowa. Dochodzi~ 
lam różne inne !rudności !echniczne, bo la przes!rzeń funkcjonuje w kilku planach, wszyslko się 
dzieje w trakcie kilku nocy, widzimy sny Cziczkowa i lak dalej. Ale Io jes! przyklad raczej nie!ypowy. 
Ja morn u siebie w Teatrze Jermołowej malą widownię, 60 osób, !ea!r raczej elitarny ... A samo 
dekoracja kosz!owala osiemdziesiąl !ysięcy dolarów. Więc wiesz, tego nie do się przeliczać no 
przecięlne warunki !ea!ralne w Rosji, mieliśmy szczęście, że się udalo znaleźć dobrych sponsorów. 
Może przyjedziemy z !ym do Polski w 95 roku, na fes!iwal !oruński. 
T.N.: Calkiem nieźle sobie radzicie. 
W.F.: Pieniądze? Eeech ! Czasem są, czasem nie .. . Jak nie ma, Io !rzeba zdobywać, wyrywać. 
O co chodzi? Teraz wszyscy !ylko usprawiedliwiają się pieniędzmi. A przecież ważne, co z !ym 
robisz, jaki teatr. Nie !ylko za co, ale jaki, w jakiej sprawie. I lu !rzebo iść do końca z !ym co chcesz 
i w co wierzysz, bez !lumaczeń, wykrę!ów, w sz!uce nie ma usprawiedliwień . 
T.N.: Jak ci się pracuje nad Os!rowskim? 
W.F.: To jes! najlepsza jego sz!uka. Tom najlepiej wylożono jes! pewna sprawa, zwlaszcza dzisiaj 
szczególnie ważna: że jes!eśmy w Jakim punkcie, Jakim momencie, kiedy reforma naszego życia 
jes! !uż-luż, zrobiliśmy wiele, żeby się udola, przegłosowaliśmy, zalo!wiliśmy, wy!lumaczyliśmy -
i nic z lego nie wyszło . Niby lok - a jakby nie. Sian zawieszenia. U nas w Rosji kilkakrolnie lok już 
bylo. Dochodziliśmy do lej granicy konieczności generalnych zmian, reform - i nic. Na przyklad 
w lolach sześćdziesią!ych !am!ego s!ulecia, zniesienie pańszczyzny i tak dolej. Ostrowski do tam
!ych włośnie reform nawiązuje. Niby wszyscy da zmian dojrzeli, chcą ich. Są oczywiście tacy, jakieś 
mole grupki, którzy nie chcą, tak jest zawsze, ale to margines. Tylko najgorsze, że nigdy nie starcza 
czasu. To jest sprawa przemiany mentalności w ludziach, a ten proces trwa dlugo, nawet pokolenia. 
Nikt nie ma jednak na tyle cierpliwości, wiary, żeby spokojnie nad tym procesem popracować, chce 
już, od zaraz, żeby za dwa, trzy lata bylo inaczej, to znaczy pięknie, mądrze i bogato. 
T.N.: U nas jest dokladnie tak samo. Ta niecierpliwość, bo !yle życia już zmarnowaliśmy. 
W.F.: I kończy się tak, że pojawiają się ludzie, wszędzie, we wladzy, w interesach, handlu, produk· 
cji, w teatrach (śmiech), wszędzie, którym dokladnie wszystko jedno, czy socjalizm, kapitalizm, 
komunizm czy cokolwiek. Oni wyczuwają się jak psy, i już się dogadują, zwąchują, przeciągają 
między sobą niewidoczne nitki, ·i jedno pociągnięcie wystarcza, żeby ich uruchomić, coś zala!wić, 
zorganizować, ustawić, kogoś popchnąć albo zepchnąć. Te nitki opla!ają ins!ytucje, miasto, co~ 
kraj. Każdy człowiek tej niewidzialnej siatki jest z innymi w jakichś s!osunkoch, zależnościach, 
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układach . To jest zresztą bardzo złożono sprawo, bo z takich układów składa się w ogóle życie 
zbiorowe, zawsze i wszędzie, nawet przecież my tu w teatrze też tworzymy teraz jakąś małą mafię, 
grupę powiązaną wspólnym interesem. Więc to trzeba rozróżniać. Naturalność związków interesów 
od pewnej gry, której początki i końce tkwią w jakichś innych przestrzeniach, innych zależnościach . 
W sztuce Ostrowskiego istnieje włośnie tako niewidzialna mafio. Wszyscy n ies~chonie mili, życzliwi 
ludzie. Jak jest jakoś sprawo - zaraz się znajdują, pomagają, załatwiają, przekazują jeden 
drugiemu. Dlatego Głumow tok szybko robi karierę . To zwłaszcza teraz w Rosji jest nies~chonie 
widoczne, wszystko się załatwia takimi mafijnymi kanałami. I nie chodzi wcale o to, co się 
potocznie kojarzy z rosyjską mafią , jakieś gongi, porachunki, strzelaniny. To są zazwyczaj bardzo 
ludzkie, przeważnie czysto finansowe sprawy, które si ę załatwia telefonami, spotkaniami przy 
koniaczku, miło, przyjemnie, z rączki do rączki, z gabinetu do gabinetu. I są w tym ludzie starego 
reżimu i nowego, i tacy całkiem z boku. Nieważne są etykietki, deklaracje, słowa, legitymacje. 
Ważne jest porozumienie no gruncie pewnego społecznego cynizmu: życie jest jedno, o nom ma być 
przyjemnie. I trzeba sobie pomagać w organizowaniu tego życia. O tym jest to sztuko, i dlatego 
wydoje mi się dzisiaj tako istotna. Stąd ten tytuł, „Nasz człowiek". Tamten oryginalny jest nieprze
tłumaczalny, o ten świetnie oddaje sedno rzeczy. 
T.N.: Myślałem w pierwszej chwili, że twoja interpretacjo, zresztą precyzyjnie wychodząca od 
tekstu, jest bardzo rosyjsko, że tok naprawdę chcesz załatwić jakieś wasze wewnętrzne komple
ksy. Tymczasem to się okazuje nies~chonie uniwersalne. Przecież jak się rozejrzeć, to i tutaj wyglą
da podobnie. Przecież no naszych oczach odbywa się - już no wielką skalę - wymiano „swoich" 
ludzi no wielu istotnych państwowych i samorządowych stanowiskach. Nowo władzo wcale się 
z tym nie kryje. Wymyślono u nos swego czasu takie określenie : „republiko kolesiów". 
W.F.: Bardzo ładnie. Inna sprawo, jak to zrobić w teatrze , bo to nies~chonie trudne. Komedio, ole 
taka nie całkiem, bo co chwilo spoza uśmiechu wyłażą wilcze zęby. To są ~skawiczne zmiany 
masek, od sympatii do okrucieństwo, i jeszcze nie wiadomo, która mino jest w danej chwili prawdzi
wa, a która udawano. Raz wszystko jak w tańcu, leciutko, przyjemnie, bawią się jak dzieci, ole gdy 
przyjdzie co do czego, s~choć łamanie kości. 
T.N.: Dlaczego w takim razie Głumow no końcu przegrywa? On, supercynik, „nasz człowiek"? 
Jakoś moralistyko w finale? 
W.F.: A kto powiedział, że przegrywa? 
T.N.: No, tok jest u Ostrowskiego ... Wyrzucają go, choć potem jakby mgliście sugerują, że ... 
W.F.: Przyjdziesz no przedstawienie, zobaczysz. 

Duchy przeszlojcl 

- „Uwago ! Tu jest Świątynio Sztuki! I zachowywać mi się jak w kościele!" - wolo co trzecia Pani 
Od Polskiego. 
- „O Jezu! Nie!" -wzdycha wtedy co drugi Mololot. 
Tako scenko powtarza się w westybulu Teatru im. J. Slowockiego niemal co wieczór już kilkadziesiąt lot. 
Dzisiejszy Małolat za ćwierć wieku też być może zostanie belfrem. Będzie tłumaczył: „Uwago, tu 
jest ... " A jego uczeń jękn ie : „O, nie! Tylko nie to!"... • 
Tymczasem uzasadnienia nie moją oni nabożeństwo, oni nudo. Bo ten Teatr to naprawdę Swiąty
nio. Tyle, że trochę ... przeklęto. 

* * * 
Gmoch przy placu św. Ducha powstał w wyniku morzeń . I wielkiej tęsknoty. Za blichtrem, rozma
chem i - zupełnie jak dziś - za Europą. Przede wszystkim jednak za - najzwyczajniej w świecie -
godziwymi warunkami odbioru Sztuki. Za suchą i ciepłą solą, wygodnymi i nie rozlatującymi się 
krzesłami, dobrą akustyką i widocznością. Dotąd teatr kojarzył się krokowianom z przeciągami 
i lepkim brudem, z ciasnotą i podającym no głowy aktorów deszczem, z nieustannym szemraniem 
widzów zajmujących stojące miejsca tuż za kilkoma rzędami krzeseł no porterze soli. Tok bowiem 
oglądało się przedstawienia w starym budynku teatralnym przy placu Szczepańskim: ,,Z moich lat 
gimnazjalnych pamiętam jeszcze doskonale ten porter. Ścisk i zaduch niemożliwy. W czasie przerw 
tylne szeregi stojących z całą młodzieńczą siłą napiera~ no przednie, które znowu tó parcie odpy
cha~ i.. . w ten sposób wentylowało się powietrze ... " - wspominał po latach jeden z widzów. 
Nowy teatr miał być przeciwieństwem starego. Miał kojarzyć się ze światłem i przestrzenią . 
Przestrzenią? W ciasnym, pełnym zabytków Krokowie? 

* * * 
Gdzie postawić nowy teatr? Długo szukano odpowiedzi no to pytanie. Było około dwudziestu 
pomysłów. Jeden mniej sensowny od drugiego. Plac Szczepański? - od biedy. Plac Na Groblach? -
nie najlepiej. Rynek Główny od strony Ratusza?-NIE! No więc?!. .. 
Wybór padł no plac św. Ducha. Decyzja władz miasta nie była zresztą zbyt oryginalna. To miejsce 
proponował bowiem już w roku 1877 pomysłodawca budowy nowego gmachu teatralnego, foto
graf, społecznik i rodny - Walery Rzewuski. 
Plac św. Ducha? Znakomicie! Było tylko jedno jedyne, maleńkie „ale" ... 
To „ale" wyglądało następująco: 
„Szczerbate mury, w części zwalone, odgradza~ od Plant to miasteczko. W murach z poczernia
~ch cegieł i sinych, zwietrza~ch głazów kamiennych, tkwiła waląca się obronna brama i jakieś 
głucho zabite odwieczne furty od strony placu św. Ducha. Parę wielkich drzew zdawało się bronić od 
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wichrów jesieni tę średniowieczną wyspę, zasypując ją żółtym liściem. No małej, chropawej skolce 
piętrzył się ostrołukowy kościółek, podparty sypiącymi się w gruz szkorpomi. Do niego przylepione 
by~ prastare domostwo różnej wysokości, o łamanych liniach przybudówek, kryte czubatymi da
chami ze zmurszo~ch dochówek. Trójdzielne kominy i spiczaste dymniki obsiod~ dach, resztki 
wykuszów bez szyb wisi o~ tu i tom pod okopem. Wszystko to rozkładało się lekkim łukiem docho
dząc do kościoła św. Krzyżo ... " - toki malowniczy obrazek zapamiętał z czasów młodości znako
mity scenograf, późniejszy dyrektor Teatru im. J. Słowackiego i profesor Akademii Sztuk Pięknych, 
Korol Frycz. 

* * * 

Tego zakątka już nie ma. Postanowiono zburzyć, zrównać z ziemią, usunąć raz na zawsze zabyt
kowy, średniowieczny fragment miasta z kościółkiem św. Ducha, tylko dlatego że potrzebne bylo 
miejsce dla nowego teatru. Zrobiono to mimo protestu wielu rozumnych obywateli. Byli wśród nich 
profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego ze s~nnym bibliografem Korolem Estreicherem no czele. 
Byli też ludzie związani z teatrem - jak wieloletni dyrektor krokowskiej sceny Stonislow Koźmian . 
Nie pomogło apelacjo "w Widniu" ani listy protestacyjne nadchodzące od Poloków z innych zabo
rów. Najaktywniej jednak o rotowanie zabudowań na placu św. Ducha storni się Jan Matejko. 
B0 już zmęczony i schorowany. Mimo to z rozpaczliwą determinacją walczył o ten skrawek zaklętej 
w kamień historii. Perswadował, bloga!, słoi protesty. Wreszcie zaofiarował się, że z własnych 
funduszy wyremontuje część zabytkowych budynków. 
„Pozwalam sobie wnieść prośbę do Świetnej Rody Miejskiej o laskowe mi darowanie tych szczątków, 

postarałbym się urządzić dla siebie wygodną pracownię, której całe życie mieszkając w Krokowie 
nigdy nie miałem" - pisał w 1892 roku. No próżno. Miał jeszcze nadzieję, że uratuje chociaż 
gotycką kaplicę znajdującą się pomiędzy kościołem św. Krzyżo o będącym już w budowie gmachem 
teatru. I ten zabytek legł w gruzach. Na polecenie ówczesnego wiceprezydenta miasta Józefa 
Friedleina proce rozpoczęto podobno nocą, najpierw niszcząc sklepienie, by nie można było już 
zmienić decyzji. 
Malarz próbował jeszcze pertraktować. Zaprosił no „wizję lokalną" przedstawicieli magistratu. Nikt 
nie miał jednak odwagi wejść do wnętrza nadwerężonej budowli. Matejko wszedł, a no uwagi, że 
to niebezpieczne, odpowiedział: „Niech spada no mnie!". Pozostał mu już tylko rejtanowski gest 
gniewu i rozpaczy - bo jakiż gest mógł uczynić Matejko? Przesłał do Rody Miasta list, w którym 
zrzekl się honorowego obywatelstwo przyznanego mu jeszcze za namalowanie „Odsieczy pod 
Wiedniem" i zabronił wystawiania w Krokowie swoich obrazów. Do listu dołączył książeczkę Kasy 
Oszczędności z wkładem darowanym mu za zasługi dla Narodu. „Bodaj ci panowie w ostatniej swej 
godzinie zastali Chrystusa miłosierniejszym dla siebie, niż oni okazali się dla czcigodnych murów 
starego Krokowa" - napisał o rajcach miejskich. 
Próbowano jeszcze łagodzić gniew malarza. „Panie artysto - tłumaczył któryś z rodnych - prze
cież i my każdy kamień w Krokowie znamy i kochamy.„" - Jak, każdy kamień! Od Howełki do 
Wendo" - miał odpowiedzieć Matejko. 
Żal i gniew nie opuści~ go do końca. Na inaugurację teatru 21 października 1893 r. jako jedyny 
spośród zaproszonych przybył nie w odświętnym fraku, lecz w zwyk~m surducie. Zjawił się jednak 
nie po to, by podziwiać nowy, lśniący złoceniami teatr, lecz by spotkać się z namiestnikiem 
i marszałkiem sejmu w sprawie restauracji kaplicy Zygmuntowskiej. Zmarł dwa tygodnie po uroczy
stościach . 
Podobno przeklął teatr no placu św. Ducha. Byłby z tego prawdziwy matejkowski obraz: ma~, 
chudy, nieco zgarbiony człowieczek z długą siwą brodą wznosi ku ogromnemu gmachowi ręce w 
(teatralnym? „.) geście wyrażającym gniew. 

* * * 
Niektórzy jednak twierdzą, że Mistrz oż tok mściwy nie był, o to cało klątwo to bujdo no resorach. 
Może. Ale to jeszcze nie powód do dobrego samopoczucia. Jak wieść niesie, podczas kopania 
fundamentów pod budynek dzisiejszego Teatru im. Słowackiego natrafiono no ludzkie szczątki, o 
o wśród nich no szkielet Nimfy Suchańskiej , żyjącej w XVll wieku zakonnicy ze zgromadzenia 
ss. kanoniczek św. Ducha de Soxio. Podobno do dziś leży ono gdzieś pod skwerem obok gmachu. 
Podobno to ono, o nie Matejko, rzuciło - już po śmierci - klątwę no Teatr. Podobno zdarza się, że 
późno w nocy, po skończonym spektaklu, można zobaczyć, jak po opuszczonych lożach krąży 
bezszelestnie blado postać kobiety w zwiewnym habicie. Podobno„. 

Diano Poskuto-Wlodek 
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Plac Szczepański 2, 31-01 l Kroków, tel. 22 38 86 

Duża scena Miniatura 

Anonim Wenecki z XVI w. T. Capote 
AMORI ŚNIADANIE U TIFFANY'EGO 
A. Czechow P. Corneille 
WIŚNIOWY SAD ILUZJA KOMICZNA 
B. Friel F. Dostojewski 
TAŃCE W BALLYBEG BO BOK 
G. Tobori J. Głowacki 
WARIAUE GOLDBERGOWSKIE ANTYGONA W NOWYM JORKU 
S.I. Witkiewicz R. Harling 
POŻEGNANIE JESIENI STALOWE MAGNOLIE 
Wł. Zawistowski W. Szekspir 
FARSA z O.O. JULIUSZ CEZAR 

Najbliższa premiera: Najbliższa premiera: 

E. Canetti B. Schulz 
WESELE SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ 

Elias Canetti WESELE - reż. Bogdan Hussakowski 
Tytuł sztuki Polakom mówi wiele, ale to nie ten autor. Canetti b0- bo zmarł niedawno - jednym z najwięk
szych pisarzy austriackich naszego wieku, laureatem Nagrody Nobla z 1981 . Napisał niewiele: jedną genialną 
powieść, trzytomową autobiografię, ogromne studium polityczno-socjologiczne, garść miniatur literacko-filo
zoficznych i kilka sztuk teatralnych, mało co granych. 2 wyjątkiem „ Wesela" właśnie, wspaniałej i niesamow~ 
tej wizji rozpadu pewnego świata. Konkretnie: mieszczańskiego świata epoki przedwojennej. O takich sztukach 
mówi się, że pokazują rzeczywistość pogranicza. Coś rzekomo trwałego kończy się, nienaruszalne dotqd war
tości ulegają zagładzie, słowa i gesty okazują się pustymi znakami. Tak chyba jest i dziś ... Oczywiście dziś 
wygląda to inaczej, inne też mamy perspektywy. W „ Weselu" Canettiego zawarty jest po prostu pewien model 
upadku, bardzo przejmujący i sugestywny. A jak to bywa z dobrze skonstruowanymi modelami, także i ten 
doskonale się sprawdza niezależnie od wydarzeń konkretnego czasu. Wielka sztuka i wielka sprawa. 

IE 



Dyrektor 
Bogdan HUSSAKOWSKI Kierownik techniczny d/s produkcii 

Ryszard Hodur 
Zastępca dyrektora Kierownik techniczny d/s eksploatacii 
Wiktor HERZIG Ryszard Starobrański 

Kierownik literacki 
Realizacia światło 
Janusz Zielonka 

Tadeusz NYCZEK Realizacia dźwięku 
Marek Buchta, Piotr Krasny 

Brygadier sceny 
Bogusław Wójcik 

Rekwizytor (z 
Stanisław Nocoń 

Kierownicy pracowni: 
IE Koordynacia pracy artystycznei krawieckiei damskiei 

Kinga GłOWACKA Maria Szczypczyk 

Sekretarz literacki 
krawieckiei męskiei 

Leszek Wyżga 
Anna STAFI EJ malarsko modelatorskiei 

Kierownik Impresariatu 
Maria Hodur 

stolarskiei 
Beata GRACZ Stanisław Nieć 

Kierownik archiwum ślusarskiei 

Diana POSKUTA-WłODEK Adam Rojek 
perukarskiei 

Asystent scenografa Bożena Rybak 

Dorota KORFEL tapicerskiei 
Michal Rzepka 

Dzial muzyczny: 
Bolesław RAWSKI 

Józef RYCHLIK 
Krzysztof SZWAJGIER 

Projekt graficzny plakatu i programu: Władysław Pluła 
Druk: Agencja Graf 
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Teatr im. Juliusza Slowackiego, Pl. św Ducha l, 31-023 Kroków 
Informacja i rezerwacja biletów - Impresariat Teatru 

tel. (12) 22-40-22, 22-45-75 w. 25 
Kasa biletowa czynna od wtorku do soboty 

w godz. 11-14i15-19, tel. (12) 23-17-00, 22-45·75 w. 26 
W niedzielę 2 godziny przed spektaklem 

Przedsprzedaż rozpoczyna się pięć dni przed spektaklem 
W kasie można kupić wydawnictwa: 

,,Co dzień powtarza się gro .. . "- Diana Poskuta -Wlodek 
„Dwadzieścia kroków wszerz i wzdluż ... " -pod redakcją Krystyny Zbijewskiej 
Komplet pocztówek: „Dziady" Adama Mickiewicza, inscenizacja z 190 l roku 

Wypożyczalnia kostiumów 
ul. Radziwiffowska 3, tel. 213413 czynna codziennie w godz. 9.00-13.00 


