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Część I 

chodzony 

PATER, MAGISTER ET FILIUS 
Pater - PAWEŁ SANAKIEWlCZ 

Mgister - JANUSZ FIFOWSKI 
Filius - WOJCIECH DOBROWOLSIU 

':Anusiu kochana" • most 

KUPIEC Z ŚMIERCIĄ 
Kupiec - CEZARY KARPIŃSIU 

Śmierć - KRZYSZTOF MALINOWSIU 
Diabeł - JOANNA MORAWSKA 
Pacholę I - IWONA JARZYNA 

Pacholęta - *** 

"Runda, rynela" • galarda 

SEJM PIEIOELNY 
Lucyper - PIOTR WYSOCIU 
Rogalec - JERZY ROGALSIU 

Przechera - JANUSZ FIFOWSIU 
Klekot - HENRYK SOBIECHART 

Kita - ANDRZEJ REDOSZ 
Asmodeus - ZBIGNIEW PUDZIANOWSIU 

Pacholęta diabelskie - *** 

"Zosienieczka" • goniony 

KROTOFILA SZEWCI<A 
Szewc - PAWEŁ SANAIUEWICZ 
Szewcowa - JADWIGA JARMUŁ 

Jandras - JAN WOJCIECH KRZYSZCZAJ( 
Kucharka - BARBARA WRONOWSKA 

Dziecko I - IWONA JARZYNA 
Dzieci - *** 

volta polonica 

Część II 

padowana 

CNOTI<A I DZIADKOWIE 
Cnotka -TOMASZ BIELAWIEC 
Jan -ARTUR KOCIĘCIU 
Marek - JERZY KURCZUK 
Wojtal - WlTOLD KOPEĆ 

"Dobry dzień Anusieńku" • drabant 

PAN, CHŁOP, DZIEWCZYN DWIE I WDOWIEC 
Chłop - ZBIGNIEW SZTEJMAN 
Pan - JAN WOJCIECH KRZYSZCZAJ( 
Kuba - JERZY ROGALSIU 
Grzela - HENRYK GOŃDA 
Kaśka - ALINA KOŁODZIEJ 
Baśka - GRAżYNA JAiillBECKA 
Wdowiec - LUDWIK PACZYŃSIU 

cenar 

NĘDZA Z BIDĄ Z POLSKI IDĄ 
Nędza - ANDRZEJ REDOSZ 
Bida I - NINA SKOŁUBA-URYGA 
Bida II - HANNA PATER 
Dziadek - HENRYK SOBIECHART 
Kuflewsk.i - PAWEŁ SANAIUEWICZ 
Darmostrawsk.i - ZBIGNIEW PUDZIANOWSIU 
Opojewsk.i - MAREK FABIAN 
Sas - PIOTR WYSOCIU 

świeczkowy 

KROTOFILA PIEKARSI<A 
Majster Kminek - ZBIGNIEW SZTEJMAN 
Kat - JANUSZ FIFOWSIU 
Pampuch - HENRYK GOŃDA 
Otrębek - WOJCIECH DOBROWOLSIU 
Mączka - JERZY ROGALSIU 
Śmierć - ANNA NOWAI( 
Pacholikowie katowscy - *** 

"Eja ija kompanij a" 



Panny 

JOLANTA DESZCZ-PUDZIANOWSKA, TERESA FILARSKA, 
IWONA JARZYNA, ALINA KOŁODZIEJ, 

URSZULA MARCINW(, JOLANTA RYCHŁOWSKA, 
ANNA ŚWIETLICKA, ANNA TOROŃCZYK, *** 

Młodzieńcy 

TOMASZ BIELAWIEC, WOJCIECH DOBROWOLSIG, 
MAREK FABIAN, ARTUR KOCIĘCIU, WITOLD KOPEĆ, 

JAN WOJCIECH KRZYSZCZAK, JERZY KURCZUK, 
KRZYSZTOF MALINOWSIG, 

ZBIGNIWEW PUDZIANOWSIG, PAWEŁ SANAKIEWICZ 

Reżyseria 

BOGDANBAER 
Współpraca reżyserska 

CEZARY KARPIŃSKI 
Kostiumy i rekwizyty według projektów 

ANDRZEJA STOPIG 
opracował 

JAN KRZEWICICT 
Dekoracje 

JAN POLEWI<A 
Muzyka 

utwory WACŁAWA Z SZAMOTUŁ, CYPRIANA BAZYLIKA, 
MikOŁAJA GOMÓŁIG i ANONIMÓW z XVI i XVII w. 

opracował 

JERZY DOBRZAŃSICT 
Choreografia 

WANDA SZCZUI<A 

Asystenci reżysera 

JADWIGA JARMUŁ i WOJCIECH DOBROWOLSKI 
Asystent scenografa - BARBARA WOŁOSIUK 

Asystent choreografa - DANUTA ABRAMOWICZ 
Przygotowanie wokalne - JAN OŻÓG 

Inspicjent - HALINA KRAWCZYIGEWICZ 
Sufler - IRENA CHMIELARCZYI( 

T. Nowy w Łodzi (1958) - ŻYWOT JÓZEFA 
Od lewej - Bogdan Baer, Mieczysław Voit i Zygmunt Zintd (Mówcy: I, II, III). 

Fol. A.Bnt.stmnn. 



T. Nowy w Łodzi (1958) - ŻVWOT JÓZEFA 
U góry: Barbara Rachwalska (Zefira) i Bogdan Baer (lózef). Na dole: po lewej: Bogdan Baer (Józef); 

po prawej - Tadeusz Minc (Pan), Eugenia Herman (Nędza) i Wiesława Mazurkie"1cz (Bida). 
Fot . A. Bmstman 

Julian Lewański 

® batunpcb mtęb~paktacb 
- Czego może dziś szukać w intermediach („ .) Reżyser („.). Dla

czego sięgnął po najmniejsze i najbłahsze sztu„k.i ze starych teatrów? 
- Domysł pierwszy i najprostszy: szuka śmiechu, swojskości i teatru. 

Wolno przypuszczać, że każdego zająć mogą te małe dziełka ja
ko najmniejsze komedie . Ciągle ich mało w Polsce. Układano je kie
dyś jako wesołe przerywnik.i między aktami długich dramatów. Cza
sami oddzielano od siebie akty występem muzycznym, czasem chó
rem dopowiadano różne treści, a w operach intermedia pokazywały 
bogów na Olimpie, czeluści piekielne, bitwy morskie. Ale w daw
nym polskim teatrze pospolitym najchętniej grywano komiczne 
scenki. Taka była potrzeba: zrównoważyć („ .) mądre lub tylko roz
wlekłe sceny dramatu - żywą akcją, ruchem, śmiechem. Dawniej 
widz reagował bardziej naturalnie, szczerze i bezpośrednio, czuł po
trzebę dopełnienia przedstavvianego mu obrazu świata ujęciem ko
micznym, oczekiwał okazji do śmiechu. 

Bywa śmiech głupi, bywa mądry. Kultura bez ironii, kpiny, żar
tu - to zaprzeczenie człowieczeństwa. Kiedy się śmiejemy, obserwu
jąc świat, jestesmy sobą, pokonaliśmy zależność od możnych, od 
groźnych możnych, nawet od przyrody, od praw prędko biegnącego 
czasu. Cieszymy się kiedy aktor ucieka razem z nami w taką krainę 
dziwności. 

Kiedy na scenie, podobnie jak w numerze cyrkowego przedsta
wienia, zawieszono na kilkanaście minut prawa powszechnie i stale 
rządzące rzeczami i ludźmi, przyjmujemy to jako nowość, niespo
dziankę, swoistą poezję. I tak, wraz z widzami sprzed trzystu lat, 
oglądamy trzy niezwykłe przemiany. Piekarz, który nieco podpił, 
nie może się odnale*ć, potem uczy się życia pozagrobowego, prawu
j~ się z przybyłą Smiercią . A oto gda{1sk.i Szewc sam przywoła 
Smierć i udaje zabitego. Beztrosk.i Wojtal, który do trzydziestki tra
wił czas na pasionku bydła trafia w ręce Pedagoga, aby się uczyć ła
ciny i grek.i. Mamy tedy trzy skromne obrazki obyczajowe, ale 
w nich wielką rozpiętość spraw: od przyjemnego podchmielenia do 
strachu o życie, od dziecinnej naiwności młodzika po zatroskanego 
chłopskim bytowaniem ojca. 



Sejm piekielny straszliwy i Nędza z Bidą z Polski idą poprzez żarto
bliwą metafizykę prowadzą nas między opłotki, między sprawy do
brze znane i dzisiaj. Pokazali intermedianci miłe Polakom obyczaje, 
wady i przywary. Anonimowy ekonomista i polityk podpowiada Nę
dzy opuszczającej właśnie Polskę (nie może ona wytrzymać ciągłych 
narzekań naszych pradziadów, którzy wszystko na nią zwalają) - ta
kie uogólnienia: 

Jako mogą ubogie tak bez ługu myją, 
A co może kto zarwać, to po kątach klyją, 
Panowie drą poddanych, żołnierze też łupią, 

Tak się sami szkodują swą mądrością głupią. 
A to nie ja, ale się sami odzierają, 
A drąc jeden drugiego ws.rysry nic nie mają. 

Oglądamy także przykłady pojedyńcze. Anonimov.i komediopi
sarze sprzed trzech wieków jaśniej wykładali obserwacje o polskiej 
rzeczywistości niż mowy sejmowe, kazania i rozprawy. Także wtedy, 
gdy mieli zabawić widownię, pokazywali na scenie Chłopa, zbiegłe
go od okrutnego Pana. Zresztą ułożono tę sztukę w Wieliczce , więc 
grano ją w mieście "robotniczym" o jednolitej widowni: składali się 
na nią ludzie także poddani władzy, często okrutnej i niesprawiedli
wej. Groźną sytuację ro~ązał inscenizator (w rękopisie brak koń
ca intermedium) wziąwszy pomysł z innego międzyaktu , o Wdow
cu i Studencie z Paryża. Ten wątek znany w całej Europie podobnie 
jak i inne (choćby o chłopskim synu oddanym do szkoły), trafiając 
do nas, nabierały łatwo swojskich kolorów a włączane były w nasze 
układy spraw międzystanowych , środowiskowych. 

Oglądano też cztery wieki temu komicznie ułożony targ Kupca 
(Starca) ze Śmiercią. Materię ~edziono z pradawnej bajki Ezo
powej, jak to człowiek próbował odwlec ostateczny wyrok chroniąc 
się za podstęp prawniczy. Inna scenka, więcej dla samej rozrywki 
skomponowana, to przygoda żebraków, pozbawionych zarostu 
i dziadowskich szat, więc zdemaskowanych nabieraczy. 

Układano tych małych komedyj setki. Całymi seriami, dla róż
nych teatrów. Bywały intermedia literackie, takie znamy z Pozna
nia, niby surrealistyczne, o człov.ieku, który się zamienił w drzewo, 
o takim który zgubił głowę, albo nieco późniejsze ze Lwowa, 
o dziecku uczącym dorosłego sztuki czytania, o ośle poganiającym 
służącego mu człowieka. Wychodziły na scenę parstukai, krasno
ludki litewskie, ruscy czeladnicy ćwiczący muszkietami, niemieccy 
kupcy, Cyganie, Szwedzi - wielka panorama małych spraw. Czasem 
vvypracowyvvano pewne typy komicznych bohaterów. Przejdą przez 
scenę chłopi, są rzeczowi, prostoduszni, nieraz bardzo sprytni. 

W połowie XVII wieku wypełniają międzyakta dworacy-służali, ni
by to herbm\i, ale Kurołapscy, Darmostrawscy, Małoco, Chudeusze. 
Włóczy się ta nędza po kraju , próbuje rzemiosła, kradzieży. Jeszcze 
inni, to Orczykowscy, wzbogaceni włodarze, przypisujacy się do sta
nu szlacheckiego. 

Podstawowy korpus intermediów - a zebraliśmy ich do dwóch 
setek - ma tonację szlachetną. Strzeżono się pilnie, żeby nie wykpi
wać luteran, prawosławnych ani Żydów. Jak wygodnie byłoby wy
śmiewać stroje, obyczaj religijny, obrzędy tych grup wyobcowanych 
- ileż tu materiału do drwiny i dla teatru. Ale dopiero w czasach sa
skich, w intermediach kolegiów zakonnych, pokazywano nabierane
go i straszonego Żyda, lękliwego i pyszałkowatego Niemca. Ogląda
no też wtedy często Studentów, uczniów z guwernerami, służałych 
Kozaków, lekkomyślnych młodzie11.ców tracących pieniądze - zwęzi
ła się panorama przedstawianych spraw. 

Obmyślano, improwizowano zapewne tysiące intermediów, rza
dziej je zapisywano. Była to dramaturgia najbardziej ulotna, do
słownie niczym nie obciążona. Ponieważ wątki międzyaktu nie mie
wały związku tematycznego z właściwym dramatem, wolno było 
operować nimi dowolnie. Czytamy cztery rozbudowane tragedie 
z końca XVll w., w których użyto tych samych intermediów. Bywa
li także zbieracze intermediów. Bliżej nieznany Bartłomiej Za
krzewski pięknym pismem włączył do swojego tomiku repertuaro
wego przyMezionego do Lublina (między 1627 a 1661 rokiem) 
sześć doskonałych intermediów prawdopodobnie podsłuchanych 
w teatrze kolegium poznańskiego. Jakiś nieznany impresario teatral
ny z Chełn1na Pon1orskiego "'Pisał między sztuYJ trzynaście inter„ 
mediów, a w krakowskim notatniku pozszywanym z dawniejszych 
kopiariuszy przez Wawrzyńca Marszewicza w I 7 4 7 r. , czytamy 
dziewięć sztuczek. Te małe komedie swobodnie wędrowały między 
różnymi teatrami, ze sceny popularnej. masowej brano je do te
atrów kolegiackich, stamtąd znowu schodziły łatwo na place miej
skie, do dialogów najpowszechniejszych. 

Dawnymi czasy, w odległym wieku XV, aktorzy komiczni czyli 
jokulatorzy, igrcy, zwykle pracowali we dwóch, mistrz i uczeń. Pew
ne intermedia (a także słynna V\Yprawa pleba1iska) przypominają ta
ki układ postaci . Bohater tytułowy wychodzi na scenę, wypowiada 
- ba odgrywa doskonale - długi monolog prezentacyjny, później po
jawia się drugi komik, zwykle dochodzi do kłótni, bójki. Potem za
wsze zbiegają, gwałtownie usuwają się ze sceny, aby zrobić miejsce 
dla rozpoczynającego się następnego aktu dramatu. Ten bywał 
mniej lub więcej statyczny i deklamacyjny, ale intermedium musia
ło być popisem świetnego aktorstwa. Nie miało ono prologu obja
śniającego, nie było powiązane ze znanymi wątkami tematycznymi. 



Nie miał też aktor dekoracji, gorzej jeszcze, często grywał przed de
koracją sztuki właściwej, czasem na proscenium. I przestrzeń sce
niczną, i dekorację, i czas akcji-sytuacji musiał dla siebie interme
diant wyczarować słowem i gestem. Stworzyć z niczego, najwyżej 
przy pomocy najprostszgo rekwizytu. Taka była elementarna cecha 
techniki teatralnej intermediantów. Nic dziwnego, że także dzisiaj 
skusiła Reżysera i Aktora. 

Cieszy nas, że postacie komediowe rozmawiają językiem niemal 
potocznym, 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, za
śmiecony barbaryzmami, splugawiony powtarzanymi bez sensu 
przekleństwami. O ileż jest niższy od tamtej mowy, wartkiej a do
kładnej, czystej i celowej. To jeszcze jeden z wielkich uroków daw
nego teatru. 

Powoli zdobywamy wiedzę o naszej artystycznej przeszłości, 
cierpliwie i z niemałym trudem składamy wielką całość samowiedzy 
narodowej. Teatr intermediów, teatr wolnych komediantów, jest 
jeszcze jednym przyczynkiem do wiedzy o naszej tożsamości histo
rycznej. Przecież oglądając te błahe sztuczki dowiadujemy się 
o tym, jak kiedyś się śmiano, z czego się cieszono, przez jakie okna 
spodzierano na świat rzeczy i ludzi. 

Przedruk z programu do Uciech staropolskich, T. Nowy w Łodzi, 
grudzień I 980. T. Narodowy w Warszawie ( 1965) - Ż\'WOT JÓZEFA 

U góry: Aleksander Dzwonkowski (Kupiec) i Adam Mularczyk (Śmiert). Na dole: scena zbiorowa. 
Fot. F.Myszkowski 



T. Polski w Warszawie (1985) - ŻVWOT JÓZEFA 
Damian Damięcki Uózef) i Anna Seniuk (Zefira). 

Fot. L. Myszkowski 

Kazimierz Dejmek 

®b tngcent~atora 
Hist01yję o chwalehlrym Zmartwychwstaniu Paiiskim Mikołaja z Wil

kowiecka i Żywot Józefa Mikołaja Reja reżyserowałem parokrotnie 
i w każdym wystawieniu przeplatałem akcję tych sztuk intermedia
mi, których ilość, wybór, szczegóły akcji, tekstu oraz forma zmie
niały się wiele razy stosownie do potrzeb, okoliczności i wykonaw
ców. 

W 1980 roku zespół Teatru Nowego w Łodzi ożywił zamiar zło
żenia ich w samodzielny wieczór. Nazwałem go tytułem krotofili 
Hiacynta Przetockiego. 

Składają się na(1 osiem krótkich komedyjek oraz dawne polskie 
piosneczki, tańce i muzyki. 

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

Pater, magister et filius jest oparte o takoż imienne intermedium, 
które nieco tylko opracowałem i poszerzyłem. 

Kupiec z Śmiercią jest zbudowane ze,sceny z Kupca Mikołaja Re
ja i anonimowego moralitetu Starzec z Smiercią. 

Sejm piekiehry v.ywodzi się z utworu januariusa Sowizraliusa 
Sejm piekliehry straszliwy i examan książęcia piekielnego. 

/(roto.filę szewckq oparłem o Adama Władysławiusza Gretkę, Urba
na, Orcrykosia, anonimowe intermedium O Ojcu i Synie szewcu i parę 
innych fragmentów teatralnych. 

Cnotka i trzej dziadkowie wyszło z intermedium 1/7.ej strysry i Bal
wierz. 

Dla Pana, Chłopa, Dziewcryn dwóch i Wdowca wykorzystałem in-
termedium z Dialogus de Nativitate. 

Nędza z Bidą z Polski idą wyrosło z anon imu o takimż tytule. 

Krotofila piekarska powstała z krotofili Bigos upity odszedł od siebie. 

Posłużyłem się ponadto tekstami: Baryki, Dzwonkowskiego, 
Jurkowskiego, Kochanowskiego, Klonowica, Pętkowskiego, Reja, Zi
morowica i mnogością tekstów z polskie j anonimowej literatury 
XVI i XVII wieku . 



Jerzy Jasiński 

~taropol~kt teatr 
J!a?imter?a llejmka 

Kazimierz Dejmek jest jedną z najbarwniejszych i najbardziej 
kontrowersyjnych person współczesnego teatru polskiego. To on był 
przywódcą "wojującego" Teatru Nowego w Łodzi założonego 

w l 949 roku przez w większości dwudziestokilkuletnich wychowan
ków łódzkiej szkoły teatral nej Leona Schillera i stąd zwanego "te
atrem pokolenia'', którego inauguracyjna premiera - Brygada szlifie
rza Karhana uchodzi za sztandarową demonstrację socrealizmu 
w Polsce Ludowej. To zrealizowane przez niego na tej samej scenie 
dwa spektakle - Swięto Winkelrida i Ciemności kryją ziemię - prof. Mar
ta Fik stawiała studentom Wiedzy o Teatrze stołecznej PWST za 
przykład tzw. "odwilży" w naszej kulturze po staliniźmie . To on był 
bohaterem głośnej "afery Dziadów". Dejmkowa legendarna już in
scenizacja arcydramatu Mickiewicza została zdjęta przez władze 
pod zarzutem obrazy "przyjaciół Moskali" i jątrzenia nastrojów 
społecznych i przyniosła kres jego dyrektorowaniu w Teatrze Naro
dowym, ale na trwałe zapisała się w naszych powojennych dziejach 
jako artystyczny katalizator słynnego "Marca '68". To Dejmek, 
obejmując w I 981 r. Teatr Polski w Warszawie, demonstracyjnie 
umożliwił dysydentce Halinie Mikołajskiej stworzenie tu ostatnich 
kreacji . Ale jednocześnie, już jako minister kultury i sztuki III 
Rzeczypospolitej, wsadził przysłowiowy kij w teatralne mrowisko, 
nazyvvając aktorski bojkot stanu wojennego "gestem kabotyna" . 

Ten twórca wielu znakomitych przedstawiel'\ na scenach krajo
wych i zagranicznych, tak mocno uwikłany w rzeczywistość Polski 
ostatniego pięćdziesięciolecia, słynący z ostrych poglądów (i równie 
ostrego języka), odziedziczył po Leonie Schillerze szacunek dla sta
ropolszczyzny i umożliwił jej godny powrót na scenę współczesną. 
Jest to tylko pozorny paradoks, bowiem Dejmek pragnie od zawsze 
porozumiewać się z widzami w sprawach istotnych przy pomocy 
"straszliwej broni, wspaniałego instrumentu - jakim jest mowa" . 

A do tego celu jak najbardziej nadają się teksty sprzed wieków zwa
ne przez Dejmka "starzyzną". 

Podobno Dejmkowa fascynacja tą "starzyzną" bierze swój po
czątek jeszcze w l 936 r., gdy jako dwunastoletni uczeń natknął się 
on na Żywot Józefa Mikołaja Reja w opracowaniu M. Wieliczki wy
dany w popularnej serii pt. Biblioteka klasyków literatury polskiej. "Od 
czasów lektury Wieliczki, powiedział mi, myśl o Żywocie nie opuści
ła go już nigdy" - zdradził w l 958 r. Zbigniew Raszewski. W tym 
to roku ziściło się marzenie Dejmka - 6 IV doprowadził do premie
ry Żywota Józefa w T Nowym w Łodzi. 

Zanim to nastąpiło, Dejmek musiał przedrzeć się przez ponad 
sześć tysięcy wersów tego moralitetu Reja ogłoszonego w 1545 r„ 
o którym prof. Julian Lewański pisze: "To wielka sztuka przygodo
wa, sensacyjna, o snach, o ich przepm·viadaniu, nieszczęściach i ka
rierze pa!'istwowej skromnego pasterza chananejskiego wyniesione
go do najwyższych godności. To opowieść o złych braciach, pod
stępnych kobietach i dobrym synu : wszystko zaś wsparte autoryte
tem Biblii". Reja Żywot Jozepha z pokolenia rydowskiego, syna Jakobowe
go, rozdzielony w rozmowach person oczyszczony został przez Dejmka 
z nużących przemówie11, dywagacji i nauk moralnych. Ocalały frag
menty najbardziej dynamiczne i humorystyczne, które inscenizator 
ujął w pięć "spraw" czyli aktów. Pierwsza ukazywała bogobojnego, 
szlachetnego Józefa w rodzicielskim domu i kończyła się sprzeda
niem bohatera do niewoli przez zawistnych braci. W drugiej spra
wie Józef przybywał do Egiptu i rozpoczynał służbę u możnego Pu
tyfara. W następnej sprawie mężnie bronił swej cnoty przed uwo
dzicielskimi zakusami Zefiry, żony Putyfarowej i na skutek potwa
rzy grzesznej niewiasty zostawał osadzony w turmie, gdzie działa 
się sprawa czwarta. Opowieść wiel'\czył happy end - rehabilitacja 
uciśnionego i skrucha jego braci. 

Epicką historię Józefa Dejmek obudował satyrycznymi interme
diami opartymi na fragmentach z najróżniejszych tekstów - zarów
no Reja jak i wielu innych autorów XVI i XVI! -wiecznych. W "Pro
logu" występował Bachus na czele szunmego orszaku. W trakcie 
spektaklu Panny i Młodziel'\cy ochoczo tańczyli i flirtowali słowami 
piosenek żartobliwych, zawadiackich lub pełnych miłosnego liry
zmu. Obok scenki O śmierci piekarza i cudownym jego zmartwychwsta
niu z grobu znalazły się dwa rozbudowane intermedia polityczne: 
Sejm piekielny i Nędza z Bidą z Polski idą . "Obydwa te fragmenty - pi
sano po premierze - uderzają swą bolesną pasją, godzą bezpośrednio 



w widza dzisiejszego, i powodują skurcz wstydu". W książce Marii 
Czanerle pt. Teatr pokolenia czytamy: "Żywot Józefa był dziełem rado
snego optymizmu. Nie z powodu owych siedmiu tłustych lat , które 
przepowiedział Józef, a które zabrzmiały tu pocieszająco, jak per
spektywy nowego planu gospodarczego. Ale przez ukazanie ciągło
ści naszego życia, charakteru i zmartwień narodowych, których nie 
wymyślił socjalizm. (.„) W atmosferze kryzysu teatru, jego ide
owych treści oraz scenicznych form (o którym się tyle pisało!) - wy
dawał się niemal prowokacją. Żadna z utartych formuł estetycznych 
nie przylegała do jego oceny. Nie był nowoczesny, ani tradycyjny 
w znaczeniu powszechnie używanym, nie był do niczego podobny, 
odbiegał nawet - mimo zewnętrznego podobiei1stwa - od Schille
rowskich tradycji tak.ich widowisk: zbyt mocno powiązał uroki sta
rodawności z najbardziej aktualnymi sprawami, był zbyt ostro, zbyt 
zaskakujaco współczesny". 

Podkreślano skromność i prostotę środków inscenizacyjnych. 
Dejmek demonstrował , że przedstawienie jest dziełem wędrownych 
komediantów, którzy szczególnie w intermediach dawali upust swe
mu plebejskiemu temperamentowi. Kolejny raz pisano o "sukcesie 
zespołovvym" aktorów T. Nowego, ale indywidualnymi komplemen
tami obdzielano przede wszystkim Bogdana Baera w roli tytułowej 
("bardzo stylowy nabożni ś, trącący nieco - ale bardzo dyskretnie -
Tartufem") i Barbarę Rachwalską, która "z rozmachem i prawdą, 
a przy tym z dużym wdzięk.iem scenicznym, wcieliła się w postać 
Zefiry". 

Dejmek jeszcze dwukrotnie wracał w Polsce do Żywota Józefa, 
wystawił go też w Pradze (prem. 18 V 1966). 3 IV l 965 r. wprowa
dził Żywot Józefa do repertuaru Teatru Narodowego w Warszawie. 
Przedstawienie to było inne od bujnej, świeżej i tętniącej życiem 
wersji łódzkiej, którą Dejmek nazwał "widowisk.iem plebejskim" 
w odróżnieniu od stołecznego "moralitetu". W Warszawie drażnią
cy swą naiwnością Józef (Wojciech Siemion) w zetknięciu z prze
ciwnościami losu dojrzewał, zdobywał mądrość życiową, umiar, sta
jąc się na ko11cu mężem w sile wieku, pełnym dostojeństwa , godno
ści i spokojnej harmonii. Dejmek wydobył na plan pierwszy "czte
ry sprawy" obrazujące moralitetową historię Józefa, ograniczając 
składniki dodatkowe (usunął intermedium Nędza z Bidq z Polski idq , 
a Chór zredukował do roli drugorządnego ornamentu) . Recenzent
ka "Teatru" zanotowała, że przedstawienie "odznacza się owym 
»dystansem«, jaki wytwarza się w stosunku do wszystkiego co trak
tujemy jako klasykę. Jest to kompozycja sceniczna, pełna niezwy
kłych piękności, świetnie przemyślana, zapięta, jak to s ię mówi , na 
ostatni guzik; ale nie jest to ani żywiołowa zabawa, ani przekaz bez
pośredniego wzruszenia. Trudno określić czy jest to źle , czy dobrze: 

T. Polski w Warszawie (1985) - Ż-YWOT JÓZEFA 
Od lewej: Ryszard Nawrocki (Ot.rębek), Bogdan Baer (Mączka), Ignacy Machowski (Majster Kminek), 

Damian Damięcki (Pampuch) oraz w głębi: Piotr Bajor i Piotr Cyrwus (Pomocnicy katowscy). 
Fot. L. Myszkowski 



T. Nowy w Łodzi (1961) , 
HISTORYA O CHWALEBNYM ZMARTWYCHWSTANIU PANSKlM 

U góry: Bogdan Baer (Jezus). Na dole: Zbigniew Józefowicz (Syn) , Józef Pilarski (Ojciec) i Seweryn Butrym (Magister). 
Fol. Arc/Jiwum 

T. im. Słowackiego w Krakowie ( l 97 6) 
HlSTORYA O CHWALEBNYM ZMARTWYCHWSTANlU PAŃSKIM 

U góry: Andrzej Balcerzak (Prologus). Na dole: scena zbiorowa. 
Fot. W Plewiński 



T. Nowy w Łodzi ( 1977) 
DIALOGUS DE PASSIONE ALBO ŻAŁOSNA TRAGEDYJA O MĘCE JEZUSA 

Scena zbiorowa. 
Fot. A.Bmst11 11111 

jest to po prostu nieuniknione. Spektakl dojrzał, wyrównał się 

i zharmonizował ( ... ). Trudno, takie są prawa wzrostu" . 

Nowy styl Żywotowi narzuciła nowa scenografia. W Łodzi Zeno
biusz Strzelecki nawiązał do charakteru sceny średniowiecznej, or
ganizując przestrzeń gry za pomocą trzech luźno stojacych mansjo
nów. W TNarodowym Andrzej Stopka ustawił centralnie konstruk
cję przypominającą szopę? spichlerz?, pokrywając ją dachem z tar
cic pozornie niedbale porozrzucanych. Była ona podzielona na sy
metryczne otwory, w których jak na skrzydłach ołtarza, malowały 
się niezwykłej piękności poszczególne "sprawy". W części central
nej, zasłoniętej wzorzystą tkaniną, umieszczona została orkiestra. 
"Taka budowa - pisano - narzuca wszystkie~u, co dzieje sie na sce
nie, pewną regularność, pewien rytm »dośrodkowy«. Sekwencje sce
niczne układają się w obrazy, ewokujące rzeźby lub malowidła ce
chowe późnego średniowiecza (czy wczesnego renesansu) polskiego. 
Urzekajace i bardzo szlachetne przekazanie określonego stylu: ale 
właśnie stylu . Oczywiście, przy takim ujęciu zatraca się z natury 
rzeczy owa swoboda, ów »nieporządek miły«, tak wyraźnie dominu
jący w prapremierze". 

W nowym zespole zamaszystą Zefirę powtórnie zagrała Barba
ra Rachwalska, a Bogdan Baer stworzył tym razem m.in. "bardzo 
wyrazistą i pełną indywidualnego życia sylwetkę" jednego z Józefo
wych braci. Para ta wystąpiła też w kolejnej warszawskiej wersji Ży
wota Józefa, której premierę dał Dejmek 19 XI! 1985 r. w T Polskim. 
Rachwalska była teraz macierzyńską i liryczną Rachelą, matką Ja
kuba, (którą kreowała również w dwóch poprzednich realizacjach). 
Baer wystąpił m.in. jako Mączka w /(roto.fili piekarskiej i jako Diabeł 
w /(roto.fili kupieckiej, która zastąpiła Sejm diabelski. Nowym Józefem 
"o niewinnym spojrzeniu niebieskich oczu" był Damian Damięcki. 
Jan Krzewicki zrekonstruował pamiętną scenografię Andrzeja Stop
ki . "Harmonia, lad, symetria - pisała Barbara Osterloff. - Aż uderza 
wizualna uroda kolejnych scen. Układają się one w obrazy przywo
dzące na myśl ołtarz Wita Stwosza czy dzieła malarskie mistrzów 
Renesansu. Wszystko tu jest wycieniowane, wysmakowane, ładne, 
wręcz wymuskane i prowokuje do komplementów. Spójrzmy na Ze
firę Anny Seniuk w brawurowej scenie kuszenia Józefa, jej sylwetka 
układa się w żywy ornament. Noga niespokojnie szuka podpory 
w podłodze, bujne kształty przeginają się wdzięcznie do tyłu, rece 
pląsają raz w górze raz wokół Józefa - Seniuk buduje całą etiudę ru
chową, malowniczą, wyrazistą, wystylizowaną punkt po punkcie. 
Podobnych przykładów dałoby się przytoczyć więcej" . 



T!}tstorpa o cbtualebnpm 
.lmarttupcbtustantu Jamktm 

Wielkim sukcesem artystycznego duetu Dejmek - Stopka oka
zała się inscenizacja XV1 - wiecznego misterium Mikołaja z Wilko
wiecka pt. Historya o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, która 
też doczekała się wielu powtórek i nie tylko w reżyserii Dejmka. 

Najpierw była premiera w T. Nowym w Łodzi 16 XI! 1961 r., 
którą pięknie opisał Wacław Kubacki:"Grób pański widzimy w per
spektywie, jakby na przestrzał sieni dwuskrzydłej chłopskiej zagro
dy. Jest to góralska chata o wysokim, pobitym gontami, dachu, któ
ry zdobi sześć cieniutkich wieżyczek, jak w krakowskiej szopce. 
Z obu stron sieni symetrycznie położone, zamknięte, staroświeckie 
wierzeje. W ten sposób bardzo pomysłowo wbudowano trójdzielną 
scenę średniowiecznego teatru w rodzimą, wiejską chałupę . W cza
sie przedstawienia, wedle potrzeby widowiska, rozchylają się wrota 
z prawej lub lewej strony, a czasem także równocześnie, ukazując we 
wnętrzach różne grupy misteryjne: Adama i Ewę przy rajskiej jabło
ni, Proroków i Patriarchów, którzy w Otchłani oczekują przyjścia 
Zbawiciela, naradę żydowskich kapłanów, Piłata, jak umywa rece 
lub Chrystusa z uczniami. Wówczas góralska zagroda przypomina 
otwartą szafę ołtarza Wita Stwosza w Mariackim kościele. Te pla
styczne sugestie pogłębiają się w czasie przedstawienia, gdy patrzy
my na rozwijający się układ grup, chód postaci, gesty, sposób trzy
mania głowy, kontrast figuralnej statyki i dynamiki, draperie, krój 
szat i jednopalcowe rękawice, które noszą wszystkie postacie, co 
czyni wrażenie, jakby ich dłonie były strugane w miękkim, lipowym 
drewnie.( ... ) Pomiędzy skrzydłami stylizowanej szopki-szafy-sceny 
otwiera się widok na realistyczny krajobraz podhalaI'lski. Biblijne 
postacie przesuwają się na tle nagich, przydymionych gór, co łagod
nie wznoszą się do widnokręgu . Na padole już radość ze zmar
tvvychwstania natury, a górski pejzaż, widniejący w głębi, tchnie 
jeszcze surowością". 

Kazimierz Dejmek po swojemu opracował tytułowy tekst księ
dza Mikołaja z Wilkowiecka. Dokonał skreśleI'l wielu scen i posta
ci, ale zachował didiaskalia, polecając aktorom aby wygłaszali je 
łącznie z tekstami swych ról, co wraz z postacią Prologusa było wy
razem łagodnego dystansu realizatorów do "częstochowskiego pry
mitywu" sprzed setek lat. Uzupełnił tekst Historyi fragmentami in
nych tekstów. Dodał, wreszcie, intermedia, nieznane oryginałowi: 
Chłop z Synem i Magister; Szewc, Szewcowa, Kucharka i Jandras; Pan, 
Chłop, Dziewc~n dwie i Wdowiec. Muzycznie widowisko ozdabiały 
pieśni wielkanocne ze śpiewnika ks. Mioduszewskiego. 

Przy okazji warszawskiej premiery Histo1yi w T. Narodowym 
(7 IV 1962) Maria Czarnele odnotowała: "To dziwne: bo na tym 
widowisku, przez parę mistrzów Dejmka i Stopkę z archjwalnych 
szczątków skleconym i pięknie przyozdobionym, gdzie się miste
rium wielkanocne z uciechami plebejskimi przeplata, widzowie od
czuli znienacka coś, czego nie mogli poczuć oglądając na tej scenie 
Szekspira, Słowackiego, Millera i Williamsa. Poczuli, że są w praw
dziwym teatrze, w teatrze narodowym, ludowym, prapolskim, tra
dycyjnym i zarazem współczesnym, urzekającym starą polszczyzną, 
jej rymami, rytmami, słownictwem i składnią, naiwnością teatralne
go rzemiosła ( ... ), w teatrze pełnym skojarzeń i środków scenicz
nych, które tylko dzisiejszy teatr znamionują, w którym lubował się 
Schiller, a z młodych tylko Dejmek potrafi ożywić jego z pozoru 
zmurszałe i nieteatralne uroki". 

Spektakl warszawski różnił się od łódzkiego odmiennym uję
ciem kilku scen (m.in. w Narodowym Dejmek znacznie rozbudował 
i uteatralnił walkę Zbawiciela z Lucyperem) ale przede wszystkim 
inna była aktorska interpretacja postaci Jezusa, granej w Łodzi 

przez Bogdana Baera, a w stolicy przez Wojciecha Siemiona. Róż
nicę dokładnie wykazała cytowana już Maria Czanerle: "Baer jest 
świątkowy, liryczny, świątobliwy, mówi głosem urzekająco melodyj
nym i rozbrajająco łagodnym: Siemion jest świątkiem góralskim, 
jakby tępym kozikiem z twardego drewna wyciosanym, porusza się 
i mówi twardo, prosto, po chłopsku, jest autentycznie ludowy, nie 
stylizowany. Baer jest bardziej malarski, śliczniejszy i milszy". 

W Polsce Kazimierz Dejmek osobiście "''Yreżyserował jeszcze 
Histo1yję w T. im. Słowackiego w Krakowie (prem. 29 IV 1976). Hi
sto1yję w wersji zrekonstruowanej ze starych tekstów niemieckich 
przedstawił w Essen. Premiera odbyła się 8 TV 1972 r. Przyjęto ją 
owacją trwającą prawie pół godziny! 

. J»talogus be Jassione 
albo .lałosna tragebpja o ;flłlęce 3/t?U5a 
Godna podkreślenia jest także odwaga Kazimierza Dejmka 

w zmierzeniu się z delikau1ą materią misterium pasyjnego. Z anoni
mowych tekstów XV, XVI i XV1!-wiecznych złożył on scenariusz pt. 
Dialogus de Passione albo Żałosna tragedyja o Męce Pana Jezusa, na pod
stawie którego w 1969 r. zrealizował przedstawienie w stołecznym 
Teatrze Ateneum. Do premiery jednak nie doszło, została w ostat
niej chwili zakazana. Widowisko zrekonstruowała asystentka reży
sera Jitka Stokalska w Szczecinie (prem. 28 III 1971) a sam Dejmek 



na podstawie tekstu polskiego opracował wersję włoską dla Piccolo 
Teatro di Milano (prem. 14 III 1972), a następnie zrealizował dwie 
wersje Dialogusa w T. Nowym w Łodzi (premiery 28 IX 1975 i 5 Ili 
1977). 

Łódzkiego Dialogusa znamjonowała powściągliwość granicząca 
z ascezą. Oszczędność środków teatralnych podyktowana została 
w tym przypadku pokorą wobec tematyki widowiska. Na tle hory
zontu z motywem pół Zenobiusz Strzelecki usytuował "przeniesio
ną" gdzieś z podkarpackiej wsi drewnianą kapliczkę z postacią Fra
sobliwego. Wszystko tonęło w brązach, sepii i szarości, złamanych 
czasami bielą strojów uczestników procesji palmowej, czerwienią 
odzienia Rabinów czy pańskim przepychem szat Piłata. Wspania
łym pomysłem, brzemiennym dla dramaturgii spektaklu było zało
żenie aby Jezusa ukazać w surowej formie drewnianych, ludowych 
rzeźb Henryka Zegadły. Bezwolność milczących figur tchnęła 

wstrząsającą ekspresją w zderzeniu z fizycznością aktorów grających 
bestialskich oprawców Chrystusa . Przedstawienie rozbrzmiewające 
pobożnymi chórami zamykała Bogurodzica, co otvvarcie sugerowało 
polski kontekst tego teatralnego obrazu pokazującego jak z ludzi 
witających radośnie ewangelię przebaczenia i miłosierdzia potrafi 
wyjrzeć chciwość, zawiść, zbrodnia i moralna nicość oraz prymityw
ny egoizm. 

Recenzentka "Teatru" zwróciła uwagę na szczególny walor Dia
logusa. "Mamy w tym przedstawieniu - zaclwvycała się - słowo pięk
nie podawane przez aktorów, którzy znakomicie opanowali stare 
teksty, jakże trudne do prawidłowego przekazania zarówno jeśli 

idzie o dykcję, jak i interpretację. Słowo w Dialogus de Passione nie 
tylko brzmi pię.lrJ1ie ale i znaczy - słuchanie go daje prav·1dzhvą sa
tysfakcję, jakiej notabene coraz rzadziej dostarczają nam teatry, 
gdzie często niechlujstwo mówienia uchodzi za oznakę scenicznego 
poloru i swobody, a o piękną polszczyznę sceniczną kopie kruszą 
nieliczni. Do tych ostatnich należy Dejmek. Słowo w jego teatrze 
jest ważne, tak jak ważna jest myśl, której służy''. 

Chwalono dyscyplinę zespołu aktorskiego w prowadzeniu ról 
pracyzyjnie nakreślonych przez Dejmka. Zauważono Różę Cza
plewską w bolesnym i przejmująco ludzkim lamencie Maryi pod 
Krzyżem oraz Bogdana Baera w tragikomicznej roli Woźnego wy
sługującego się bezprawiu. 

~ra o Jlarob~entu t .męce 
Za rolę Woźnego Bogdan Baer zbierał także pochwały w Grze 

o Narodzeniu i Męce w T. Polskim w Warszawie (prem. I 6 XII 1982). 

T. Polski w Warszawie (1982) - GRA O NARODZENIU I MĘCE 
Na pierwszym planie: Ryszard Nawrocki, Bogdan Baer, Ryszard Dembiński (Pasterze); 
w gl~bi: Jolanta Russek, Marta Zak, Łucja Zarnecka, Barbara Dobrzyńska (Aniolo";e) 

i Wojciech Maciuszonek (Archanioł Gabriel). 
Fot. L. Myszkowski 



T. Nowy w Łodzi (1980) - UCIECHY STAROPOLSKIE 
Anna Grzeszczak (Bida), Ludwik Benoit (Nędza). Łucja Żarnecka (Bida). 

Fot. A Brnstnum 

W przedstawieniu tym Dejmek ukazał Boże Narodzenie w perspek
tywie Męki i Śmierci. "Spektakl opowiada historię Chrystusa po
przez znane obrazy i wyobrażenia. Oglądamy to, co wrosło w naszą 
kulturę , co tkwi w tradycji, pochylamy się nad legendą Boga-Czło
wieka, nad symbolem. A czy nie także nad dramatem losów?" - roz
myślała recenzentka "Tygodnika Kulturalnego" . 

Przedstawienie, plastycznie zakomponowane przez Jana Polew
kę, szokowało skrajną stylizacją. Adoracja Dzieciątka była wznio
sła, dostojna, w oprawie anielskich pieśni i przepięknie śpiewanych 
dawnych kolęd. Wyciosany w drewnie był tu nie tylko Chrystus ale 
i jego Matka. "W tych ludowych rzeźbach - czytamy w »Słowie Po
wszechnym« - o wyrazistych twarzach, wielkich oczach, spracowa
nych dłoniach i stopach zawarło się ludowe, szczere wyobrażenie 
o Bogu-Człowieku , innym od nas, który przecież żył, czuł, cierpiał 
tak jak ludzie. Ludowa rzeźba milczy. Chrystus nie może przema
wiać ze sceny, ale obecne są Jego słowa odczytywane z Ewangelii 
przez aktora, który gra Świętego Jana". Świętego Jana i Archanioła 
Gabriela pięknie grał nieżyjący już młody aktor Wojciech Maciu
szonek, osiągając w obydwu przypadkach niesamowitą kondensację 
uduchowionej " jasności" i "niepokalania". 

lldecbp staropolskie 
Nurt pasyjny w staropolskim teatrze Kazimierza Dejmka uzu

pełniają na zasadzie kontrastu Uciechy staropolskie - niefrasobliwe, 
rubaszne, żywiołowo komiczne ale i ostro smagające wciąż aktual
ną satyrą zawartą w intermediach sprzed setek lat. Do tej pory Dej
mek dwukrotnie sam realizował Uciechy - w T Nowym w Łodzi 
(prem. 14 XJ I 1980) i T Polskim w Warszawie (prem. 3 XJI 1981 ). 
Potem reżyserską pałeczkę przejął po nim Bogdan Baer - ozdoba 
łódzkich i warszawskich Uciech jako Magister, Asmodeus, Klekot, 
Szewc, Chłop, Dziadek i Piekarz Mączka . Dla tego jednego z naj
wierniejszych Dejmkowych aktorów, pamiętnego bohatera jego wie
lu przedstawieil . w tym staropolskich, Ucieclry stały się swoistym be
nefisem, daj:1c mu możliwość zaprezentowania szerokiego wachla
rza charakterystycznych miniatur aktorskich . Do tej pory Bogdan 
Baer wyreżyserował Ucieclry w T im. Norwida w Jeleniej Górze 
(prem. 27 X 1982) i T Polskim w Szczecinie (prem. 28 X 1984), 
stwarzając także jeleniogórskim i szczecińskim teatromanom szan
sę podziv..jania niektórych ze swych "uciesznych" ról. 

Po latach pracy nad dawnymi tekstami Bogdan Baer posiadł 
pewność, że życie może im wrócić na współczesnej scenie tylko do
skonały warsztat aktorski, a szczególnie pedantyczna kultura słowa. 



"Dziś wiem na pewno,· podkreśla · że szacunek dla tekstu staropol
skiego, troska o dobre mówienie wiersza są tutaj najważniejsze . Za
pewniają co najnmiej 80 procent powodzenia w realizacji tego typu 
teatru". 

Ovva troska o czystość języka polskiego, perfekcję dykcji, o me
lodykę intonacji, o logikę frazy jest podstawowym walorem staro
polskiego teatru Kazimierza Dejmka, w którym ukształtowała się 
artystyczna indywidualność Bogdana Baera. Zwolennicy i przeciw
nicy nazywają Dejmka twórcą akademickim. Wyrosło już nowe po· 
kolenie, które inscenizuje staropolszczyznę wbrew tradycji Dejm
kowskiej, jak Piotr Cieplak twórca nowoczesnej interpretacji Histo
ryi o chwalebnym Zmartwychwstaniu Paiiskim zrealizowanej niedawno 
we Wrocławiu (T Współczesny), Warszawie (T Dramatyczny) oraz 
pokazanej w telewizji. A jednak staropolski teatr Dejmka, który za
wsze korespondował ze współczesnym obyczajem i polityką, nicze
go nie starcił ze swej aktualności. Jego siły żywotne biorą się bo
wiem z zapału walki o zaprzeczenie przygnębiającej opinii Mikoła
ja Reja : "Niedbalszych ludzi nie masz, jako Polacy, a co by się 
w swym języku mniej kochali ( .. . ) język polski na małej pieczy ma
jąc". 
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fan Polewka 

jfllar?tnie o starpm 
polskim teatr?t 

„ 

Oprawa scenograficzna Uciech staropolskich składa się z ośmiu ob
razów · nie licząc kurtyn malowanych. Cztery są miejskie, "mansjo
nowe" w części pierwszej; po przerwie cztery dalsze · wiejskie i "roz
stajne". 

Na początek jedna zapyziała szkoła, dwie uciechy "cechowe" 
i piekielny sejm. Sejm to nie obrady, a powrót posłów, co zdają spra
wę Lucyperowi jak bardzo Polska nierządem stoi (z ich serdeczną, 
diabelską pomocą). Ta jedna czartowska uciecha gra się nie w Pol
szcze, ale w piekielnych otchłaniach. Reszta to swojskie piekła i pie
kiełka : tablica-skrablica czyli filiusowa tabula rasa, którą zapewne 
diabeł podsuwa magistrowi, by "cudze dzieci uczył"; kram kutwy 
kupca kutego na cztery kopyta i ciepło rodzinnego piekła w domu 
szewca. To zwyczajne staromiejskie życie poczciwe, jak w miniatu
rach Behema mija w rytn1ie dnia i nocy, "pod kogutem", "pod słoń
cem", "pod księżycem"! 

Tylko w ciemności piekieł świecą inne gwiazdy, bo orderowe. 

Część druga, jak życie na wsi, upływa w ryunie pór roku. 

Na rostajach, "gdzie diabeł plącze nogi", fałszywi dziadkowie, 
idąc żebrać na wiosennym odpuście, tracą brody, pieniądze i cierpli
wość. Wkrótce dojrzewa nabrzmiałe lato i budzi zmysły u dziew
czyn, wdowca a nawet u marchewki i kartofla. Lecz mimo urodzaju 
widocznego w tym obrazie już w następnym jesień ścina pejzaż 
chłodem i głodem. Nadchodzi Nędza i Bidy. "Ciężkie idą lata" śpie
wa dziad. Dlaczego - wiedzą może Opojewski z Darmostrawskim al
bo Sas z Moskalem. Tymczasem tam, gdzie młynarz zawinił, pieka
rza wieszają. Jak wiadomo, szubienice dla pospolitych, nie ustosun
kowanych złodziei wystawiano za miastem, dla odstraszenia, czyli 
na pokaz. Ten obraz to zima i piekarze na śniegu z krukami, a więc 
sprawiedliwość czarno na białym. Ale majster Kminek, chociaż po
wieszony, nie daje się pojmać śmierci. Zmartwychwstanie szybały, 



okpienie kata i kostuchy kończy krotofilę sowizrzalskim tryumfem 
życia. 

Zielona "rajska" miniatura zamyka krajobraz wizją wiosny i od
rodzenia (prawdziwego, na ile kto wierzy w możliwości raju na tej 
ziemi). 

Za przypomnianymi tu wydarzeniami stara się podążać nasza 
scenografia wraz z obrotami ciał niebieskich, drewnianych i słomia
nych słońc. 

Scena odmienia się zgodnie z Naturą , kostiumy dopełniają na
turę ludzką . Gdyż jak mawiał profesor Andrzej Stopka: " najbliższa 
koszula ciału ... ". Tu trzeba v.yjaśnić, że plastyka Uciech jest autor
stwa trzech osób: Kazimierza Dejmka, który ją inspirował, a także 
określał grające rekwizyty, Andrze ja Stopki, którego pędzla są pro
jekty niemal wszystkich kostiumów oraz niżej podpisanego, który 
"dopowiedział" dekoracje (i który, tak się składa, był w latach 
1967-70 uczniem profesora Stopki). 

Naturalnie kształt tej scenografi jest świadomą próbą kontynu
acji "sceny polskiej" Dejmka-Stopki, z jej znanymi inscenizacjami 
staropolskimi Historyi o chwalebnym Zma1twychwstaniu i Żywota Józe
fa. Kostiumy Stopki wykorzystane w Uciechach pochodzą właśnie 
z intermediów tamtych spektakli (niektóre nie były nigdy przed 
tym realizowane). 

O dawnych przedstavvieniach Dejmka napisano wiele i tam od
syłamy widzów, którzy ich nie widzieli. Co do samego Stopki, to 
najlepszą jego monografię dał Ignacy Witz. W książce tej, prócz 
portretu wybitnego scenografa i karykaturzysty, znajdujemy też roz
ważania o plebejskości i polskości w teatrze Dejmka i Stopki: "Tę 
plebejskość czują oni jak robotnicy, którym nieobca jest praca piią 
i toporem" - pisze krytyk. W innym miejscu tak określa kolor Stop
kowej sceny: "Jest to koloryt polski, ale pochodzący nie od pańskich 
fet, nie od złotogłowia i adamaszku, lecz od szmat zgrzebnych, nie 
wyprawianych baranic i słomianych postronków. Oto Polska łyka, 
a nie złota, mosiądzu i srebra". 

I jeszcze fragment: "Barwa jest tu ciepła, siermiężna . Kolor któ
ry v.ystępował u Rembrandta , ale był także w obrazach Kotsisa. 

Idzie ten prąd też, być może od Tadeusza Makowskiego, który 
istotę tej barwy - szarego jesiennego nieba, słoty, pochmurnego po
ranka znał doskonale". 

Tutaj do naZ\viska Tadeusza Makowskiego chciałbym dodać 
drugie - Piotra Potworowskiego, malarza i scenografa. Jego sztuka 
także zrodziła się z pejzażu polskiego, na który dopiero potem, po
dobnie jak u Makowskiego, nałożyły się "emigracyjne" kolory. Sta-

T. Nowy w Łodzi (1980) ·UCIECHY STAROPOLSKIE 
Bogdan Bae.r (Magister) i Jerzy Chojnowski (Filius). 

Fot. A. Bmstmm1 



T. Polski w Warszawie (1981) ·UCIECHY STAROPOLSKIE 
U góry: scena zbiorowa. 

Fot. L IV!Jszkowski. 

Na dole: Barbara Dobrzyńska (Kaśka) , Bogdan Baer (Chlopck) i Katarryna Ejmont (Kaśka). 
Fot. A Rym,y1iski. 

ropolskość nie była mu obca · był autorem scenografii do polskiej 
wersji Mistrza Pathe/ina w przedwojennym teatrze plastyków "Cri
cot", a także rysunków do pierwszego wydania tej farsy. Ignacy 
Witz stwierdza tak: "kiedy przypominam sobie spektakl Pathelina 
w pięknym poetyckim przekładzie Adama Polewki z przesuwanymi 
ekranami, w jarmarczno-jasełkowych kostiumach i takiejże charak
teryzacji, widzę wówczas ogromną zależność Stopki od Cricot". 

Dzisiaj mogę uzupełnić ten niezwykły splot: Piotr Potworowski 
(mimo że nigdy go nie spotkałem) jako malarz jest od dawna moim 
mistrzem z wyboru. Zaiste: tradycje kultury i przenikanie wpływów 
poprzez pokolenia to wielkie, rosochate drzewo splatające konary 
nad naszymi głowami(„.). „ 

Ale wracajmy do naszych baranów · jak mawiał sędzia do adwo
kata Pathelina ·czyli do scenografii Uciech. Na koniec chcę przed
stawić wyjątek z listu Kazimierza Dejmka, otrzymanego w trakcie 
pracy nad dekoracjami (niech mi będzie wybaczone, że zdradzam 
korespondencję służbową): 

"Całe przedstawienie · a więc i dekoracja - musi być »na temat«, 
razowe i konopne, i miodne, nie powinno zatrącać o persyflaże, 
»stylizacje« z jednej strony, z drugiej · nie powinno podrabiać do
mniemanego »Stylu«; w swoim własnym obrębie i w swojej istocie 
powinno być stylem, co wyklucza z góry naszą wyższość, nasze na
trząsanie się czy ironizowanie z materiału, postaci, ich przygód. »Ja
kiegoś mnie, Panie Boże, stworzył · takiego mnie masz«, tak powin
no tu być i z nami , a więc · żadnej »uczoności«, żadnego »dystan
su«, żadnych komentarzy, żadnych figlów i »bengalskich ogni«, jak 
mawiał Stopka. I skoro już przy Nim jesteśmy: ukuliśmy w pracy 
nad Żywotem Józefa taką dla siebie formułę: iż nasze przedstawienie 
powinno być próbą materializacji naszego marzenia o starym pol
skim teatrze. Ta formuła może się przydać i dla Uciech" („.) . 

Przedruk z programu do Uciech staropolskich , T. Polski w Warszawie, 
grudzień 198 1. 

Tytuł od red. programu lubelskiego. 



Jan Krzewicki 

lbtutla ref lek~jt 
Pt?P oka?Jt "'1ctecb'' 

Od ostatniej premiery Uciech staropolskich, która odbyła się w Te
atrze Polskim w Szczecinie, minęło 12 lat. Barwne postacie bohate
rów intermediów z Historyi o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim 
i Żywota Józefa, przeszło 30 lat temu "stworzone" przez Andrzeja 
Stopkę i "ożywione" przez Kazimierza Dejmka, pojawiają się znów, 
tym razem na scenie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, w re
żyserii Bogdana Baera. Zawsze gdy odtwarzam i realizuję projekty 
scenograficzne Andrzeja Stopki z tych widowisk skłania mnie to do 
osobistych refleksji. 

W latach 1956-1972, po ukończeniu scenografii w warszawskiej 
ASP, byłem kierownik.im pracowni scenograficznej Teatru Narodo
wego w Warszawie. W okresie tym, realizując równolegle własne 
projekty, współpracowałem z takimi scenografami jak m.in. Włady
sław Daszewski, Andrzej Pronaszko, Jan Kosiński, Andrzej Sadow
s!d, Z-0fia Wierchowicz, Marian Kołodziej, Andrzej Majewski, zaś 
kierując jednocześnie pracownią scenograficzną Teatru Wielkiego 
zetknąłem się także z Janem Marcinem Szancerem, Josefem Svobo
dą z Czechosłowacji oraz Wilfriedem Werzem z RFN. 

Na początku 1962 r. dyrekcję Teatru Narodowego objął Kazi
mierz Dejmek i powierzył mi funkcję ścisłej współpracy z prof. An
drzejem Stopką przy realizacji jego scenografii. Moje pierwsze zada
nie polegało na przeniesieniu Historyi o chwalebnym Zmarnychwstaniu 
Pmiskim z Teatru Nowego w Łodzi do Teatru Narodowego. W ten 
sposób zetknąłem się z tymi wybitnymi twórcami . Spektakl Histo
ryi , wykonany przez łódzki zespół, był dla mnie ogromnym przeży
ciem artystycznym, podobnie jak występy mediolańskiego Piccolo 
Teatro z niezapomnianym Arlekinem c~li Sługą dwóch panów. Kazi
mierz Dejmek - reżyser i inscenizator spektaklu, oraz Andrzej Stop
ka, który stworzył dla niego oprawę plastyczną, uwspółcześnili na
iwne misterium wielkanocne Mikołaja z Wilkowiecka i siedemna
stowieczne intermedia z polskiego teatru plebejskiego. Wspaniałym 

pomysłem Andrzeja Stopki było osadzenie misterium w polskiej gó
ralskiej wiosce, w drewnianej chłopskiej szopie z widokiem na góry 
przez środkową bramę (w odróżnieniu od dawnej późnośrednio
wiecznej dwupiętrowej sceny z mansjonami). Przedstawienie zaczy
nał chór małych chłopców, wspinających się po stromych drabinach 
na dach tej szopy z wieżyczkami jak na wiejskim kościółku. Była to 
najbardziej teatralna i urocza cząstka tego widowiska . 

Mój kontakt ze wspaniałą osobowością i talentem Andrzeja 
Stopki, zwanego Duszkiem, zaowocował wieloletnią współpracą 
i dozgonną przyjaźnią. W Teatrze Narodowym zrealizowałem 

osiem scenografii prof. Stopki (Histo1ya „. Mikołaja z Wilkowiecka, 
Barbara Radziwilłówna Felińskiego, Żywot Józef.a Reja, Sprawa Sucho
wo-Kobylina, Słowo o Jakubie Szeli JasieńskiegO', Uciekła mi przepiórecz
ka Żeromskiego, Dziady Mickiewicza oraz Ciężkie czary Bałuckiego). 
Profesor z całkowitym zaufaniem powierzał mi realizację swoich 
projektów scenograficznych również poza Teatrem Narodowym, na 
przykład w Krakowie, Gdai1sku, Rzeszowie, Bielsku-Białej. Ze 
wzruszeniem wspominam wspólne, wielogodzinne spotkania i dys
kusje z Profesorem nad przygotowaniem szkiców, a potem projek
tów nowych postaci do różnych sztuk, a zwłaszcza przy projekto
waniu diabłów do Sejmu piekielnego (i wersja intermediów do Zywota 
Józefa). Od\viedzałem Stopkę w Krakowie lub na wsi, w jego rodzin
nym Siedlcu pod Krzeszowicami, gdzie żona artysty - Wicula - ser
wowała niepowtarzalne pstrągi złowione przez nas. 

Po wydarzeniach związanych z Dziadami w 1968 r. i po odejściu 
Kazimierza Dejmka z Teatru Narodowego prawie wszystkie projek
ty zaginęły, a zwłaszcza do Historyi „. oraz .2;ywota Józefa . 

V·/ 1971 r. sarr1odzielnie, na prośbę I<azimierza Dejmka, przys
tąpiłem do realizacji scenografii Historyi na scenie Buhnen der Stadt 
Essen. Andrzej Stopka w tym czasie był już ciężko chory. Zrekon
struowałem całą dokumentację na podstawie materiałów z różnych 
źródeł : szkiców, wydawnictw, programów teatralnych oraz własnych 
notatek robionych przy realizacji. Premiera odbyła się 8 IV 1972 r. 
Była to ostatnia premiera Histo1yi za życia prof. Stopki. 

W 1980 r. Kazimierz Dejmek zwrócił się do mnie z propozycją 
zaprojektowania kostiumów do Uciech staropolskich w oparciu o po
stacie autorstwa Andrzeja Stopki z intermediów Historyi i Żywota Jó
zefa - te \vykorzystane w spektaklach oraz te z różnych względów 
odrzucone. W ten sposób powstał komplet kostiumów dla Teatru 
Nowego w Łodzi, który pierwszy przedstawił Uciechy staropolskie 14 
XI! 1980 r. w reżyserii Dejmka i dekoracjach Jana Polewki. 

Do Uciech wracałem jeszcze przy okazji premier wyreżyserowa
nych przez Bogdana Baera w T. im. Norwida w Jeleniej Górze 



(1982 r.) i w T. Polskim w Szczecinie (1984 r.). W 1983 r. w gdyń
skim T. Dramatycznym odtworzyłem wraz z Ali Bunschem History
ję (reż . Zbigniew Bogdailski), .a w 1985 r. zrekonstruowałem projek
ty dekoracji i kostiumów do Zywota Józefa w Teatrze Polskim w War
szawie u Kazimierza Dejmka. 

Na zakończenie tych wspomnieil, pragnę zaznaczyć, że wszyst
kie spektakle Hist01yi, Żywota Józefa i Uciech staropolskich, wystawia
ne w kraju i za granicą, przyjmowane były entuzjastycznie. Trud po
niesiony przez realizatorów został uwieńczony pełnym sukcesem 
i jest znaczącym wkładem w przywracanie narodowemu teatrowi 
polskiemu zapomnianej tradycji, w przekładanie jej na współczesną 
wrażliwość i pomnażanie tym sposobem doświadczeil teatru uni
wersalnego, teatru wszystkich narodów. 

Jestem bardzo wdzięczny Panu Dyrektorowi Cezaremu Karpiń
skiemu i Zespołowi Teatru im. Juliusza Osterwy za wytrwałą 
i owocną pracę nad Uciechami staropolskimi. Szczególnie dziękuję Pa
ni Barbarze Wołosiuk za wielkie zaangażowanie przy realizacji pla
stycznego wizerunku tego spektaklu. 
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Dźwięk - JANUSZ CIEŚLIK, KRZYSZTOF DUŃSKI 

Redakcja pro~amu: 
JERZY JASIŃSKI 

Program ilustrują fotosy z przedstawień Kazimierza Dejmka. 
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie składa serdeczne podziękowanie za ich udostępnienie: 

T. Nowemu w Łodzi. T. im. Słowackievo w Krakowie. T. Polskiemu w Warszav.>ie 
oraz.Bogdanowi Baero~ i Ja~o~ ~ewiclde-;;;~.-- . -- -· --

Na okładkach: 
fragmenty polichromii z drewnianego kościoła w Grębieniu koło Wielunia, ok. 1520-30 r. 

Fot. Zbigniew Kamykowski. 

Montaż elektroniczny i druk: 
OK! Pri11t s.c. 

Lublin, ul. Narutowicza 69. tel.(fax (O +22) 279-10 

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie 
ul. Narutowicza 17, tel: 242-44, 229-35, fax 207-27 

Biuro Organizacji Widowni 
(kierownik - Beata Bruks-Golianck) 

Czynne: poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-16.00; Tel. 244-36 

Kasa biletowa czynna codziennie 
z wyjątkiem poniedziałków w godz. 12.00-19.00, przerwa 14.00-14.30; Tel. 244-36 




