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Wilam Horzyca 
Wilam Horzyca, wla.>iciwie Wilhelm Henryk Horitza (28.ll 1889 J.,wów - 2. Ili 1959 

Warszawa), reżyser, kierownik literacki. dyrektor teatru. Jego rodzina w7~vodzila się z 
Czech. N<tjpierw uczył sic; w 1-Iusiatynie, do gimnazjum chodził we Lwowie i w Stryju, 
gdzie zdał maturę w 1908 roku. W 1908-14 studiował gcrmanistykc; na uniwersy1ecie 
wiede1iskim. \V roku 1914 wst<)pil do Legionów Polskich. Z powodu choroby serca został 
przydzielony do służby sanitarnej, a w 1916 zwolniony. 26.VIII. 1916 ożenił się ze Stanisław«\ 
Gozdecką. W 1917-18 był nauczycielem niemieckiego w gimnazjum we Lwowie. W 1918 
przeniósł się do Warszawy. Początkowo pracował jako bibliotekarz na Zamku. Od 1919 
służył w w<~sku, w Ministerstwie Spraw Wojskowych. W 1921 przeniesiony został do rezerwy 
w stopniu kapitana. Jednocześnie rozpoczął praci;: literacką publikując swoje wiersze i 
recenzje. Należał do grupy „Skamandra",jego pióra był manifest ogłoszony w pienvs0m 
zeszycie tego pisma (1920). W 1921 kierował wespół zJaroslawem lw'L'zkie\\iczem i 
Emilem Breiterem teatrem eksperymentałnpn /:,"Lsynor, korzystającym z gościny Teatru 
Małego; M. in. wystawiano tu po raz pierwszy Pragmatystów Stanisława Ignacego 
Witkiewicza. W 1922-31 wykładał historię dramatu w Patistwowej Szkole Dramatycznej: 
od 1929 był dyrektorem tej szkoły. Od listopada 1924 do sierpnia 1926 pracmv-.1ł w Teatrze 
im. Bogusławskiego. w pienvszym sezonie jako „sekretarz i dramaturg", w drugim jako 
współkierownik obok Leona Schillera i Aleksandra Zelwerowicza. Od grudnia 1931 
(prLcdsta\\ienie inauguracyjne 16 stycznia 1932) do czemca 1937 był dyrektorem Teatrów 
Miejskich we Lwowie (Teatr Wielki i Teatr Rozmaitości); od września 1937 był zastępcą 
dyrektora a faktycznie "'-spólkierownikiem Teatru Narodowego w Warsza\\ie, w sezonie 1937 / 
38 z Lud\\ikiem Solskim, w następn)'lll z Aleksandrem Zelwero"iu.em; pracował w tym teaU-Le 
aż do jego 7.aglady podczas drui,>iej m~ny faiatowej. 

Po zamachu majowym S)'lllpatyzował z obozem sanacji. W 1930-35 był posłem na 
sejm z ramienia Bezparcyjnego Bloku Wsp61pracy z Rządem. Nie angażował się jednak w 

działalność ściśle polityczną. Redagował czasopisma „Droga" i „Pion". Wielokrotnie 
Wjjeżclżal za granicę; w 1925 do Czechosłowacji, w 1930 do Austrii, \\<1och, Niemiec, 
Francji i Anglii, w 1933 do Hiszpanii i Francji, w 1936 do Grecji. Egiptu, Syri.i i Palesl)'l1y. 
w 1938 do Stan6w Zjednoczonych. Podczas drugiej w<~ny Ś\\iatowej przeb)wal kilka 
miesięcy we Lwm\ie. W 1940 wrócił do Wars?.a\\y. Tu pracował jako tłumacz w Zarządzie 
Miejskim oraz wykładał na tajnych kursach historię literatury i \\"Spólredagowal konspiragjne 
pismo „Nurt". W 1944 po po\\"Staniu wars1.awskim prLedostal sii;: do Krakowa. Od października 
1945 do 1948 był dyrektorem Teatru Ziemi Pomorskiej w Tonmiu. Od września 1948 do 1951 
b)i dyrektorem Teatru Polskiego w Poznaniu. W sezonie 1951 /52 był zastępcą dyrektora Teatru 
Narodowego w Wars7.a\\ie; od k\\ieu1ia 1952 był głównym rezj,;erem, a od sierpnia dyrektorem 
Teatrów Dramatycznych we Wrocławiu. Współtwórca doktryny polskiego teatru 
monumentalnego, uchod1JI 1.a drugiego obok Schillera z jej najwybitniejszych realiz.atorów. 
Sądził, że program teatru monumentalnego zawarty jest w pewnych ogniwach polskiej u-adycji 
teatralnej. WTonmiu stworzył jeden z najcieka\\-szych teatrów polskich, W)"Sta\\11 samodzielnie 
dwadzieścia sztuk, \\ięcej niż połowę ""Z)"tkich utworów odegranych tam 1ajego dyrekcji. 
Jego obfity dorobek eseistyczny obejmuje m. in. tomy JulimzS/owadd, Dzieje Konrada, AlRJr.sander 
7.ełwemwicz. Pośmiertnie wydano tom jego szkiców i artykułów o dramacie.Jako ")'dawca zasłuży! 
się redagt!jąc Bibliotekę Dramatyuną ,,Drogi". Horzyca był także dramatopisarzem. Sam ogłosił 
jednak tylko fragment dramatu „Wzniesienie księżniczki Salome". Podczas drugiej wojny 
światowej napisał dramaty o Aleksandrze Wielkim, Ce1.arze i Wilsonie. Po wojnie dramat o 
Mozarcie „Pożegnanie" ogłoszony po~miertnie w „Dialogu" 1959 nr 7, wyi;tawiony w Toruniu 
w 1968. Zmarł po krótkiej chorobie w Warszawie 2 marca 1959 w trakcie prób „Za kulisami „ 
i „Miłości czr-;tej u kąpieli morskich" Nonvida. 

Andan~ 



Stanisla\ 1 le banowski 

Wspomnienie o Wilamie Horzycy 

Wilama Horzycę poznałem dopiero po wojni e. Ale sly · załem o nim wiele ; 

o jego ścisł ej w pólpracy z Leonem Schillerem i Andrzejem Pronaszką w 
Teatn :e im. Bogusławskiego w Warszawie i później we wowie. J ego nazwisko 
łączyło się w moj ej pamięci z wielkimi przedstawieniami Samuda Lborowsliiego 
Slowackieg , Kniazia Patioml<ina Micirbkiego i Dz.iarlriw. \/\'' latach wojny Schiller 
mówił o nim z dużą życz1iwością i bez odcienia pewnej pobłażliwości, z jaką 
często podkreślał dystans wo ee n we t bliskich sobie ludzi. Czyt.alem też Droge 
i redagowaną p rzez Horzycę bi bliotekę teatralną Drogi. Mówiono mi o 
bezkom promisowej posta\ ·e Horzy y jako dyrektora tea tru lwowskiego. P 
pamiętnym Kongre ie Pracowników Kultury w roku 1936 zd cydowanie oparł 

się władzom miejskim, które żądały zwolnienia Schi łlerajako niebezpiecznego 
komunisty. 

Kiedy wic;c w roku 1946 - j ako naczeln ik Wydz iału Kultury i Sztuki w 
P znaniu - moglt m w j aki. sposób przyczyn ić się do zmiany na lep· -,_ w 
teatrach porna r1ski h , z.aC7.ąlem myśleć o · c iągnięciu I [orzycy na dyrek ję 
't atru olskiego . Sch iller w rozmowie w Łodzi uzn ał te n proj ekt z s ł lL~zny 
(w numerze 6/7 Tcatrn z 1948 roku napisał: „Teacr pozmuhki v; ·kal w ko l°ic u 
godn go kierownika, upartego propagat ra sztuki wielki j , przez duże s~ .) . 

a w Poznaniu poparl i m nie wt dy i.ywo inte r ują si ę sprawami kultury 
Zdzi sław Kępir1 ski i W· d aw Kubacki. Pamiętam , j k w czasie ~ . p6łnego 

paceru naci j eziore m Rus !ką zdołali śmy przekon ać d o tego p la n u 
począ tkowo w trzcmięiliwego eona Kr u zko ws kiego - ówcze n ego 
wi cm i n i tra kułlu . i sztuki. 

I września 1948 roku Wilam Horzyca ol~ą l dyrekcje; Tea tru Pol ·kieg , a w 

rok późn iej również 1i atr 'owy i Komedię Muzyczną. 

ych kilka słów ws tępu nie mówi prawie nic o moim spotkaniu z \Vi larnem 
Horzycą, ni zapowiada w niczym znacze nia tego spotkani a, ktcire w 
następnych latach wyzuaczylo kolej moj ego życia. Tłumaczy j ednak pewną 
r zerw wybitnego twórcy wobec dosyć na iwnego i ni edoświadczonego 
magistrackiego urzędnika . Na mnie tymczasem rzucił swój wi elki urok już 
pierwszy, zo baczo ny w Toruniu, spe ktakl Romea i Julii. Scenę zamykała 
konstrukcja o trzech kondygnacjach, przeciętych agresywnymi kolorystyczn ie, 
poziomymi pasami : współczesn a transpozycja sceny ełżbietar\skiej. W scenie 
balu Romeo i.Julia zbli i.a li si ę do siebie jakby pod wpływem siły magiczn<".i · w 
somnambuliczn)111 transie. A po tem dziwne sylwetki weselnych muzykantów, 
gr«tjących na niemych inslrumentach, i na najwyższej kondygnacji pozornie 
umarła Julia z bezwładnie opuszczoną ręką. Ale styl tego przedstawienia 
wyróżniał się przede wszystkim szczególnym frazowani e m wiersza, co 
rzutowało również na nieco hieratyczny gest i płynny ruch postaci; przepływały 
one jakby w wi1Ji sennej, przywołane otwierającym całość mouem z Norwida: 
.. Nad Kaoulettich i Montekich l!robem ... " 

Pisano o Horzycy jako o współtwórcy polskiego teatru monumentalnego. 
Wydaje mi się, że to określenie nic pr-zylega dokładnie cło oszczędnego , wręcz 

ascetycznego teatru Horzycy. Nie interesowały go zryunizowane przebiegi 
tłumów na scenie , ni ufał efektownie rozgrywąją m się obrazom, tak często 
graniczącym z efekciarstwem. Szukał drogi do teatru „zbiorowych spraw i 
natchnierl'', chociaż nie zawsze udawało mu się wzbudzić w zespole wsp<lł nc 

natchnienia i nie zawsze był w stanic przekazać zbiorow · sprawy widowni. 
Czasem, zapatrzony w swój własny, nadrlędny cel, nie starał się o dopracowanie 
szczegółów. Obok mocnych scen br\rały momenty ledwie naszkicowane, nieraz 
dowolnie (lub złośliwie) realizowane przez akto ra. W Toruniu mial młody 
zespól, w większości uległy, wierzący w słuszność sugestii reżysera . Do Poznania 
przy'\~ózl ze sobą wielu wiernych mu aktorów, ale zetknął się także z pewnymi 
siebie rutyniarzami , którzy puszczali mimo uszu jego istotne, niekiedy 
paradoksalne uwagi, lub w ogóle ich nie rozumieli. Poznarlscy recenzenci 
zarzucali mu niezrozumialstwo. A jeden z nich, chwaląc przedstawien ie 1\i/ajom 
Barbary Shawa, pisał, że na szczęście aktorzy nie posłuchali reżys ra . Do tego 
wniosku doszedł studiując w programie świetny szkic Horzycy Komedia o 
Kr6leslwie Bożym. Jak mogli wtedy aktorzy starej szkoły przekonać się do ide i 
Hamleta jako „żywego człowieka zamkniętego w umnie Elsynoru"? 

Horzyca - może z ni echęci do prostackich W}jaśnień lub przez delikatność 
- prosił mnie, żebym wytłumaczył Poloniuszowi, iż nic powin ien ugina _ nóg, 
kiedy Hamle t mówi o starczym „wycier!czcniu łydek" ... 

\Vyobraźni Horzy y obcy był humor. Potrafił j ednak ostrą , dowcipną repliką 

zamknąć usta rozmówcy, zwłaszcza kiedy kto~ zamierzał ingerować w jego 
propozy je. Pamiętam, jak Jerzy Pom ianowski sugerował mu zmianę obsad 
Hipolita w Fedrze. Proponował wymienić chudziutkiego aktora na rosiego i 
dorodnego partnera dla Eichlerówny, co bardziej „naturalnie" motywowałoby 
namię tnośt'. Fedry. Wt dy zmarszczony Horzyca, przygryzając pazn kcie, 
odpowiedział z ironicznym błyskiem oczu: „Drogi panie, czy uważa pan, że 
naturalna jest miłoś<'. Fedry?"Pomianowski z wroclzom1 sobie nonszalancją -
opowiadał, w jaki sposób przerwał mu Horzyca, kiedy cl i radzal mu lżejszy, 
we ciszy repertuar i wspomniał o Ożrmku Gogola. H rzyca na to: „Czy to 
naprawdę takie ' esołe zdarLenie, j eśl i Podkolcsin rall!je s ię p rzed ślubem 
skacząc przez okno?" 

Ale chciałbym j eszcze wróci do poznańskich lat Horzycy. W pi rwszym 
ezonic n i najlepiej układały się jego stosunki z Romanem Brands tae tterem 

- kierownik~em literackim teatru. Horzyca chciał na inauguracj ę wy tawić 
Bolesława Smia lego Wyspi ar'l skiego, Brandsta ette r za mierzał ofia rować 
Poznan iowi swojego Przemysława II. Ostatecznie Ho rzy a nic u -skal zgody 
na premierę v\lyspiańskiego, wznowił '~ęc grany już w Toruniu Sen nocy letn iej, 
a do reżyse rii Prz.ernyslawa zaprosił Teofila Trzcińskiego. Wa law Kubacki 
napisał esej o sztuce, chwalił tę balladę dramatyczną „za n iezwykłą poetyckość 

i nastrojowość , za tchn ienie legendy i liryzm, zwartoś budm\ i prostotę 

środków artystycznych". Stanisław Wisłocki skomponował nieomal operową , . 



uwerturę, a Jan Kosirhki zaprojektował monum e ntalne wnętnc rzucone na 
czarne tło kotar. Elementy architektoniczne wyrastały z tej czerni, a w akcie 
tnecim unosiły się w powietrzu. Horzyca mitygował uwagi o pusl)~11 wcrbaliźmie 

tej „ballady dramal)'cmej". A ponieważ nie chował długo uraz, wystawił w kilka 
lat późni~j Znaki wolno.1'ci Brandstaettera na scenie wrocławski~j. 

Pod koniec sezonu sam reżyserował Krzyk jarZ{:biny Kubackiego. Autor w 
swoim Dziennihu (a raczej pamiętniku, bo jest to chyba rekonstru kcja 
dziennika skreślona z dość przymglonej pamięci) pisze z wyraźną n iechęcią 

o przedstawieniu poznańskim. Zachwyca się warszawską inscenizacj ąj anusza 
Wa rn eckic go („poezja") i krakowską Jerzego Rona rda-Buja11skiego 
(„dramat"). U Horzycy natomiast zapamiętał „te kst okrojony tępym 
kozikiem", zaś „samo przedstawienie" uznał za „rozlazłe i bez wdzięku". Na 
szczęście pozostał po tym spektaklu szkic Horzycy Sam w.frórl ludzi dotykający 
bardzo pięknie naszego współczesnego stosunku do romantyzmu. 

W tym okresie byłem kierownikie m inscenizaqjnym Opery Pozna1!sklej i 
zaproponowałem Horzycy reżyseri(; Opowie§ti Hoffmanna. Horzyca nie był 
poc z.ąlkowo zac hwycony libre ttem, z gruba ciosanym d e m o n iz m m 
Coppeliusa, Oapartutta, wynurzaniem się z komi n a doktora Mi rakla, ale 
po wsłuchan iu si ę w muzykę ffenbacha - zgodził s i ę na reżyserię ; myślał, że 

uda mu si ę uchwycić nostalgiczny nastrój w sce nach z Antonią i osaczenie 
Hoffmanna w groteskowym i groźnym świecie. Zachował się w moich 
papierac h li sl Władysława Daszewskiego, który w swoich proj ektach 
scenografi znych d<1żył do wyraźnego sprecyzowania Lła historycznego. Ale 
do prem iery nie doszło. W O pe rze nastąpiła zmiana dyi-e kcji. Opowieści 
Hoffmanna wy:tawił rutynowany reżyser ope rowy w dekoracjach znanego 
operowego scenografa ... 

O d l wrz n ia 1949 roku zos tał m kierownikiem lite rackim poznańskich 

tea trów drama "cznych. Pracowałem w Tcatrz.e Wilama Horzycy niespclna dwa 
sezony. Ale ten cz.as pozostawił w mojej pamięci głębokie ślady. Dzięki H orzycy 
poznałem kilku wielki h poetc5w, o ktćlrych mia.Iem mgławicowe pojęcie . 

Horzyca otworzył mi oczy i serce na paradoksalne sple enie r ' alizmu i 
wiz)jności w Bazylissie 1rojanu Mici11skiego, pozwolił ze tknąć się Woyzeckiem 
Bfichnera i Księcu:m Homhurga Kleista, z d ramatami, gdzie jawa przenika się ze 
sn m, a sny wyznaczają granice rzeczywistości. Horzyca mówił m i o Hdenie i 

Bachantlwch Eurypidesa, o bogach, któ rzy 'miertelnym 7~~yłają widma utkane z 
et T U, łudzą ich pozorami, ażeby przysłon i( światło. Nie wspominał chyba nigdy 
o i\fa rtinie Heidegge rze, ale dziś znajduję w teksta h tego fil ozofa wiele 
zdumiewającyc h zda.ń, jakie mogłyby być mottem wypowiedzi H rzycy. 
Chociażby ten fragmen t Czasu .fwiatoobmzn: „W potocznym mniemaniu cie1'i 
j est zaledwie brakiem .świat.la , jeśli nie wręcz jego zaprtcczeniem. Naprawdę 

zaś cic11 j est jawnym, a jednak niepi-z.e n ikalnym świadectwem skryte go 
Ś\\~ecenia" ! 

Horzyca często zżymał się na au te n tyczne klamki u d rzwi w teat rze 

naturalistycznym, miał awersję do sztuk pokazttjących małych ludzików, ten 
rój drobnoustrojów - pewnie dlatego mógł dosłyszeć „ciemne wołanie nocy" 
w komedii Rittnera. Bazylissa Teofanu mówi: „wiem, ż.e gwiazdy nie mogą 
interesować się drobnymi pełzającymi istotami, lecz właśnie ten Absurd 
zachwyca mnie - wiązać los antropoidów z biegiem najdalszych gwiazd". 

Głębokie zrozumienie i ukochanie literatury pozwoliło Horzycy snuć 
mądre uwagi o Fredrze: „To, co czynił Fredro nie było też malarstwem 
obyczajowym, uprawianym pour passer le temps. To była wspaniała wi7ja 
dziejów in concreto, była to wielka nek)ja, wywoływanie duchów z mroków 
minionego, nie dla spektatorskiej ciekawości, ale dla poznania, czym jest 
życie. Co jest prawdą w tych półwariackich animuszach? - olo jest pytanie". 

Horzyca z wielką intuicją kreślił różnice między romantyzmem polskim i 
zachodnim. Za istotną cechę romantyzmu zachodniego uznał ucieczkę od 
rzeczywistości w krainę snów i złudzeń. W romantyzmie polskim widział 
przeciwną drogę „od snów ku rzeczywistości, ku obecności, ku ziemi". „Kraj 
lat dziecinnych - daleka, rodz.inna ziemia śniła się przecież poetom „w świecie 
nieproszonych gości". Nie zaraził mnie Horzyca uwielbieniem dla Shawa, 
zrażała mnie ciągle do tego pisarza żonglerka słowna, która i dz iś wydaje mi 
się równie powierzchownajak aforyzmy Oscara Wilde'a. Horzyca cenił Shawa 
za „apostolstwo pogromcy mitów", za odwage sądów i rozrachunek ze 
zmurszałym światem. Natomiast bynajmniej nic entuzjazmował się teatrem 
francuskim. Drażnił go swoją klarowności<). racjonalizmem i suchą dyscypliną 
intelektualn;\. Nie dostrzegał gwałtownej wibracji uczuć w retorycznych 
monologach Corneille'a, obcy był mu Giraudoux: zbyt ostentacyjnie -według 
niego bawił się w ornament · kę , w esy - floresy słów. był dla Houycy j edyni~ 
stylizatorem i estetą A sryli i acja i estetyzm nie torowały drogi ani poznaniu, 
ani prawdziwej emocji. Horzyca reżyserował co prawda Szkolę żon Moliere'a 
pólniej nawet Victora Hugo, ale z trudem namćlwiłcm go do wystawienia 
Marivaux i Srrcn Balbiny Crornmelyncka .. ro mmelyn cka w ogóle nie 
zatwierdzono w repertuarze, a za Igraszki trafu i milofri tea tr obe rwał m ocne 
cięgi. Horzyca wystawił jednak Fedrf Racine 'a z Ireną Eichlerówną Scenografię 
do tej premiery projektowa ł Jan Kosiński, bardzo wyczulony na uroki 
francuskiej liLeratury. Poza olbrzymimi kolumnami nawiązi.uącymi d o 
archil ·kwry Ludwika XIV, a j ednocz śnie nieregularnymi, sugeruj ~1cyrni 

e pokę archaicz.nego wczesnego antyk u, odcinał się jasno-c zerwony, 
podkreślony smugą białego obłoku, prostokąt su rrealistycznego pt;jzażu. vV 
Lej zabudowie rozegrał Horzyca dramat Fedry należącej do potępio n ego klanu 
ludl'.i bezdomnych - Fedry spalającej się w nami~· tności, a marzącej o 
nieosi4galnej czystości. 

v\I inscenizacji Hamlela wojska polskie przechodziły scen · w t ·kwrowych 
pancerzach i budziły wspomnienia niedawnej naszej przeszłości. Hamle ta 
grali T d usz Hiałoszczyński i Adam Han uszkicwicz. Pierwszy bardziej 
re!leksr jny, muzycznie frazuj<\CY wiersz. z charakterystycznym. emocjonalnym 
łamaniem głosu, drug-i tvlko pozornie skupionv, lecz rozmi.l!;o tanv wewrn; trznie, 



urzekał młod zi e 11. czym, bezko mpromisowym dążeni em do rozprawy ze 
zbrodnią. A przec ież obaj nic spaczyli linii spektaklu, cieniuj ;łc d rogc;: Hamleta 
od pierwszego zetknięcia s ię z tajemnicą aż po o krr.yk radości z poznania prawdy, 
kló ra rnzchylila sic;: nad trumną Elsynoru. 

Ale.ju ż wtedy coraz częściej dochodzi ły do głosu opinie, zarwcające Horzycy, 
że zat,111bił o ptymistyczny akcent trdgedii Shakespeare ·a, że nie poka7.ał Hamlcla 
jakojednostki silnej, rewołu C)jm:j. Z programu usunięto artykuł H orzycy, który 
odnajdzie czytelnik w wybo rze j ego teatra lnych esejów. *. 

Ko nserwaLywna i opo rtunistyczna częśl' zespołu Lraklowała Horzycę j ako 
człowieka, kLóry przyszedł d o teatru z zewnąu-z , p rawic dyletanta pisującego 
niezrozumiale o tealrze. Pada ły j eszcze w cym czasie pod obne zarzuty pod 
adresem Schille ra. Opryskłi\11y wyrobnik sceny - gardz~~cy wydumanymi analizami 
tekslu - s twierdzał po p rostu , że Schille r nie j esl reżyserem , że nic polrafl 
pracować z akto rem , i zaledwie p1-zyznawał mu tyn1ł ironicznie p1-zedneźnianego 

inscenizawra. 

Ferme n t w te atrze podsyca ł p e wi e n ch o robliwie a mbiln y reżyser. 

Zde cydowano , że H orzyca ni e może reżyse rowa c' 7.emsty n a jubi le usz 
s i edemdz i es i ęc iopi ę cio l ecia tea tru. Uważan o, że koncepcje in sceni zacyjne 
H orzycy mijaj ą sic;: z duchem czasu. Zachował s i ę u m nie maszynopis artykułu 
Kazim ierza Wyki , kt ci ry n ic ukaza ł s ię w p rogra mi e i łi s l p rofeso ra; ze 
zdziwi e niem pyta ł mnie, „w j aki LO inny, bard ziej rewi zjo nistyczny sposób 
7..emsta powinna być skomen towan a". Reżyse rię Zellnly powierzon o młodemu 
Jerze mu Zega lski e rnu . Z t rud e m u s ił owa ł o n n adać p rzedst awi e ni u 
„rewizj o nistyczny" charak ter. Ale wo bec I Iorzycy był wzorowo loj a lny, 
po d ob ni e jak Ad a m H a n usz kie wicz . k tó ry j u ż po od ejś c iu H o r zycy 
od poku lowal Hamle ta . l\<l śc i wy reżyse r obsadzi I go we współczesn ej sztuce, 
by zagra ł tam t:p izod czarnego t"l' akcjonisty. 

Za\ ieszono równie ż p rzeds tawic1 ia Igrasull Im/i l i milo.fri , d la tego , L.e ta 
ko medyjka ma nic pozylywny wydźwięk i obraża lo kaja. Pa tls two po tra 1 si ę 

rozpoznać nawet w libe rii, a lo kaj. choć przeb ra ny za marki za , zach owuj e 
s i ę j ak cham. 

H orzyca uśmi ec hn ą ł sic:; do mnie „Teraz wid zi pan , d laczego ta k 
niec h ętni e go chił em s i ę n a fra n cusk: kome dię?" . Pomógł mi potem w 
napisaniu ep ilogu upoważni <tj ącego d o w7nmvicn ia sztu ki : „No tak , nie 
wiedzą - zacytował słowa Schumanna o muzyce Ch opin a - że spod tych róż 
wyziera ostrze g il otyny. Niech pa n prze ni esie Arl ekina w in n e czasy i da m u 
świadomość Figa ra. 1'vloże to wysta rczy?" 

Czarn e ch m u ry zawi s ły nad pozn a1lskim Lea trem . Udałem s i ę po poradę 
d o Leo na Schillera. Po pewnym wahaniu W)'Sluch al mni e, zgodz ił si pomóc 
Ho rzycy i roze jrze( w sytua"ji pozn a1iskich tea trów. 

Przyby ł , zobaczy! i ... s k a pitul owa ł. Zobaczy ł z r es ztą k r cw ki t'. 
p rzedslawie nie L.ubowjamwej w reżyserii Muskata i anemiczn ą próbę Zemsty 
Ze a lski ego. uni -~ięc mia ł czys te. Żartował Lylko z for ma listycznych 

~ 

lac ieków w sce nografii Tade usza Ka nto ra do L.t1bvwj arow1j i ze mn ie. j ak to 

w czasie o kupacji infekowałem go Procesem Ka!Ki. Podarowałem mu wówczas 
te;: ks i 4żkc;:, zakup io n4 w stragani e na Placu Napoleona, i t roc h ę dziwi łt.:m 

sic;:, że wspan ia le oczyta ny Sc hill e r ni e zna Kafki. v\! Po zn an iu ze zd ziwieniem 
wtedy slwierdz i łem . że przez tyle lat blisko współpracujący ze sob4 Schiller 
i H orzyca zw raca li s i ę do s ic bi · „p anie Wil a mi e "- „panie Leo n ie" . 
Kurtuaz)jn ie, ł eCl z pewnym dys tanse m . 

C h yba tylk o do trzec h osó b Horzyca m6wił „ty". Byli to .Jarosł aw 
lwaszkiewicz, Julian Wołoszynows ki i i\Ii c h a ł Rusin ek .. . I.cch o rl i Wierzyi\ski 
do Po lski nie wrócili ... N i egdyś nieła two d oc hod zili ludzie d o zażyłośc i. 

Kilka tygodni po śmierci Ho rzycy Ro m an Bra ndstae tte r spotka ł j ego żonę -
pani ;1 Stas i ę . Zaskoczył go pogodny uśm i ech wdowy. 

„Nie martwię się - powiedzi ała ze spokc~ em -wcale si t;: nic martwię . Wil am 
przyszedł do mnie we ś nie i zwi e rzył sit;:, że j uż roz mawia I z Wysp ia1iskim, a 
ni e bawe m sp o tka si ę z No rwi d em. Il • go j es zcze czeka cudown ośc i , 

Sh a kespea re, Calderon , Eurypid es, .'\jsc hylos!". 
Dia log 1979 nr 2 

*Wiłam H o rzyca O dra macie, WaiF, Warszawa 1969 
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z „Czarodziejskiego fl e tu" 

FLET CZARODZIEJSKI 

DIE ZAUBERFLOTE 
Opera w dwóch aktach, tekst J.- E. Schikanedern, muzyka W. A. Mozart 

Osoby: SARASTRO, arcykapłan świą tyni Izydy - bas; TAMINO, miody 
ks i ążę - te nor; PRZEMAWL'\JĄCY - bas; DWAJ KAPŁANI - tenor i bas ; 
KRÓLOWA NOCY - sopran; PAl'v!INA, j ej córka - sopran; TRlY DA!\1Y 
KRÓLOWEJ NOCY - soprany i alt; TRZEJ CHŁOPCY - soprany, alt; 
PAPAGENO, ptasznik Kró lowe:j Nocy - baryton; STARUSZKA (Papage na) -
sopran; M 'OSTATOS. Murzyn - ten o r, DW1-\J MĘŻOWIE W ZBROJ CH 
- te nor i bas; NIEWOLNICY, KAPŁANI , LUD. 

AKT PIERWSZY 
Odsłona pierwsza: Dzika, górz 'sla okolica. K~iaż ' fa mino . oddali wsi 

sic na po lowa niu od swoich towan :yszy. zabl<1kal s i wśród skal i tam napad ł 

go olbrzymi W~\Ż . Z ab ra kł o mu strzał i nie m o i.c j u i uży swego lu ku . 
Ucie ka .d aremnie wzywaj<1c pomocy, wres1.cie pada ze md lony. Zj awiaj' ~ i ę 

trzy damy Kró lowt:j Nocy, której zame wznosi się nie o podal, zab ijają wę 7a 

i oddalają się . Tarni no budt i si L omd lenia i wid zi, i.e jest ura towany. Od 
Papagt:na, weso łego pta ·zn ika, dowiaduj e si c , i ż zab łąkał się d o kra im· 
Kn>lowej Nocy, gwi aździstej pani; gdy gaduła P, pageno chwali się, że to on 
właśnie zabił węża i uratowa ł młodzieńcowi życit' , Ljawiają s i ę znowu trzy 
d a my i jako ka n; za kłusownictwo nakładaj ą ptast.nikowi kl6dk · na us ta. 
Tarnino o trz mt~j e od nich po rtre t Pam inv i :t..a koch uje s i w n ie j, toteż ()'dv 
zjawia się Kró lowa Nocy i prosi go , a by wyzwolił j ej n l rk Pam in e, z mocy 
Sarastra, któ1y j<1 porwa ł , a w zamian obiecu je urn rę kę kr6 lewny, Tam ino 
zgad za ·i ę nary hmi ast. Papageno m a i \ ; r:i 1 m / nim, / nq~ojest m oc no 
niezadvwolony, bo prltTaiaj ~\ go 11 icht:1:pic /. ·ńst\\ L •haj < ce na nic h po 
drodze i w si t:dzibi ·groźnego Sarasrra. Dosc;:ją _j ednak na d rog czarorlzi jski 
fl e t i sre brne d zwoneczki, k trire m ~t.i ~l o dwr ó i ć od nic h w~ z clk i e 

niebetpiccze!'ist.wa , trzej c hło pcy zaś pokaż<! im drogę . 

Odsłona druga: Po kcij w st . lu egipsk im. P m ina p ,1gnie ucie · /. ni woli , 
\\ ktc>n:j m ·c1.,;. ją Laloty s trzegą e 'O kr6lcwny \l u rl.)'n a. Monoswto a . 2J1wia 
i nagl e Papagc no . kt >rc rro dzi wny wygląd p rzcraia \if urzyna . Pa pagen o 

zn owu boi ·ie; Mo1 1osta tosa , baj wre. zci e uci kają. P chwili j ed nak wraca 
P pagc n o i opowL1da Pami nic o mlod m ięci . t... L6 pragn k \\. zwolićją 
z ni t:w li . Pamina ucieL t Papage n m . 

Odsłona trzecia: Trze j c hłopcy p r7.yp rowad zaj<\ fa rn i na do gaju , w którym 
st 0 ~1 trzy św i Lp1ie: mądroki , rozum u i na tury. Tam ino t l · iłu j ·dost ać się cl 
świ<11 . n i nqd rośc i , ale stary k<1pla n wy<.:h u dzi m u na p rzec iw i 1\ jaś n i a 

młodz i e 11cowi , i.t: ·ar. stro nie j ··st byn ajmn iej 11 m 1.ar dt i : iem , j ak mu LO 

pn · dsraw i ł a m~r iwa Królowa Nocy.J st 011 rnąd r •111 , st.la hetnyrn kapłan ·m. 
Teraz Ta.m in o t.ym ba rd ziej praccn ie poz n ać prawdę i is t tną rmvl ro.'ć . elen 
1adumy, pod n osi tło ust swój u a rudzie_jsk.i fl e t, a jego diw iękorn odpowiada 
p istc1alka Papagena. Ta rn in o biegnie m u nap rz ciw, ale m ijaj4 si t;: i wc h d zi 
l'apagen o z Parn in•1: śc iga ich Monostatos z n it:w >l n ika mL Syrua Ja 1" daj · 
s i ' groź n a , lecz Pa pageno przypom in a so b ie o o:arodtiejs k i h 
dzwoneczkach. Ich diwi c;: k sprawia, i.e Mo n osta tos i ni ewolnicy zaczyna·ą 

ta!'iczy i odchodzą Si •cha' t rąby ozn ajmiaj~\ce nadejśc i e Sarastra . Parn i na 
pada mu d o n óg i wyznaj e, że u c i e kła prze d Monostatos m , k tó ry 
prześladował j ą SM\ miłością. Sarastro p rzebacza jej , ale nie chce wrócit' 
królewnie wolnośc i , po nieważ pragnie ją ustrzec przed złym wpływem matki. 
.• dy iVlonostatos przyprowadza schwytanego Tarnina, o lrz •muj e kar zamiast 

n agrody, któ rej ocze kiwał. Ta rnino i Pamina witąj ą si~· z u niesien iem, lecz 
Sarastro mówi im , że musz<i n~tjpierw poddać się próbom, w któ rych dowiodą. 
że godni są wyższej szczęśliwośc i. 



AKT DRUGI 
Odsłona pierwsza; W palmowym gaju Sarastro mówi kapłanom.jakie plany 

powziął wobec Tam.ina. Bogowie postanowili, że Pamina ma zostać żoną amina. 
Miody książę musi jednak dowieść, że godny jest dopuszczenia do świątyn i 

światła. Dlatego też musi on pr1.t:jść wraz z Papagenem przez siedem prób. 
Odsłona druga: W cicmn~j sali kapłani pouczają Tamina i Papagena o ich 

obowiązkach. Tarnino z radością gotc'iw jest przejść wszystkie próby, aby osiągnąć 
wyi..szą mądrość i zdobyl' rękę Paminy. Papageno z.a<; otrzymał obie!J1icę zys nia 
miłości uroczej Papageny. Ob;tj dos~ją rozkaz miluenia, który dla gadatliwego 
ptasznika jest szczególnie ciężki do wykonania. 'W ciemnościach spocykają ich 
trzy damy Kró lowej Nocy i namawiają do po1-wcenia prób i Sar astra, ostrzegając 
ich, że zginą. Tarnino zachowuje uporczywe milczenie. Kapłani wyprowadzają 
trzy damy. 

Odsłona trzecia:\<\.' ogrodzie śpi Pamina. Murzyn usihtje ją pocałowa('. , ale w 
t~j chwili ;;jawia się Królowa Nocy. Budzi Paminę, nakazując jej zabić Sarastra i 
zabrać mu zloty krąg słońca, ktÓ!)' arcykapłan nosi na piersi. Daj e 11rLdragającej 
się Paminic sztylet i grozi, że się córki wyrzeknie. jeśli nie spełn i J j rozkazu. 
Królowa Nocy znika, a Monostatos wraca grożąc, że \\')jawi San ·trowi spisek 
Królowej p rzeciw niemu, j ~l i Pam ina nic będzie mu powolna. Nadchodzi 
Sa tro, wyp ·dz.a Murzyna i poci ·za płaczącą Paminę m6wiąc i:e n ie myśli o 
zemście, któ ra pozo · t<~e daleka od m urów ~wiąt:yi'l. 

Odsłona czwarta; Kapłani wprowadzają Tarnina i Papagena do wielkiej ·ali i 
jeszcze raz nakazują im milczenie. Pa pageno niewiele sobie robi z t go rozkarn 
i wdaje si w mzmowę ze Staruszką, która pr0'nosi im napój. Okazttje się ona 
uroczą Papageną . ale odbiega natychmiast, gd tylko Papageno ujrzał prLeZ 
cJmrjlęjej śliczną twarzyczkę . Trzej chłop . prqnoszą fl e t, dzw neczki i stolik z 
jedzeniem, do kl rego natychmiast zasiada Papageno. Zwabiona dźwiękami 
fletu księcia, nadchodzi Pamina, ale nic umie sobie wytłumaczyć jego upartego 
milczenia i odchodzi zrozpaczona. sądząc, że Tam ino już jej nie kocha. Di\vięki 
trąb \nywają Tarnina i Papagena przed kapłanów. 

Odsłona piąta : Sklepione podziemie. Tarnino staje przed Sarastrem i 
kapłanami, któ1-q poddają go dalszym pr6bom. Przyprowadzają Paminę, z którą 
miody ksi;iżę musi si(' rozstać. Wszyscy oddalają si ę. Nad,jemskic rozkosze 
wtajemniczonych zamienia Papageno na szklankę wina. i'\a dźwięk j ego 
dzwoneczków zjawia się znowu Staruszka, ale tylko po to :t..amienia się w uroczą 

Papagen ę , by zaraz zniknąć , kapłan za.{ oznajmia b iednemu ptasznikowi, że 
nie j est jeszcze jej godny. 

Odsłona szósta: Ogród. Zrozpaczona i na pół przytomna Pamina chce 
przebić się sztyletem, który dala jej matka, ale widzą to trzej chłopcy i 
powstnyrnttją królewnę. zapewni~jąc o miłości Tarnina. 
Odsłona siódma: Wodospad wśród skal. Dwaj mę7.owie w zbroi wprowadz~!ją 

Tam ina, któl)' żąda, aby otwarto przed nim wrota grozy. Ma przejść próbę ognia 
i wody. Trz.ej chłopcy przyprowadzają Paminę , która moż już dzieli (' z nim 
dwie ostaUlie próby. Przy dźwiękach czarodziejskiego fletu młoda para wędruj e 

przez ogie1i i wodę, wreszcie wolno jej wejść do świątyni Izydy. 
Odsłona ósma: Papageno na próżno swka swej Papa){cny, a gdy żadna 

panienka nic chce się nad nim zmiłować, chwyta sznur i chce się powksić, 
znowu jednak .-;jawiaj<1 się trzej chłopcy i przypominaj<\ mu o uarndziejskich 
dzwoneczkach. Zwabiona ich dforjt:kiem. zjawia się Papagena i obiecuje zostać 
jego żoną 

Odsłona dziewiąta: l\fonoslatos prowadzi Królową Nocy zjej damami. Chcą 
wedrzeć się do świ <1tyni i zabić Sarastra. Znikają .iednak wśród Lrt.asku 
piorunów, a chór chwali nadchodząq nową, piękn<1 erę m;1drości i s!or1ca. 
Przed Sarastrem i kapłanami stają Tam ino i Parni na, a trzej chłopcy wid1czą 

ich kwiatami. 

Cwrodz.iejshijlet powstał w ostatnich miesiącach życia Mozarta -w lecie r. 1791. 
Napisanie tt.:J opery zaproponował mu Emanuel Schikancder, aktor, autor 
sceniczny, kierownik małego teatru wieder\sk.icgo, dawny 1.11ajomy rodziny 
;{ozanów. Mozart miał pewne obawy, czy podoła zamó\\~eniu, bo ''.jeszcze nigdy 

nie pisał ope l)' czarodzit'jskiej". Pracowali wspólnie /. Schikanedcrem, w ścisłym 

porozumieniu, ale na kilka tygodni musiał Mozart odłoży<'. pracę. aby pośpiesznie 
pisa(' zamówioną przez teatr w Pradze operę dworską l.a.1iwwo)'( 1)>t11sa, której 
premierę sam prowadził w Pradze. Tymczasem treść Netu rwrorhiej.1kiego 

uległa zmianie, weszły do niej motywy wolnomula1 kie (zarówno :'vlozart. 
jak i Schi ka neder należeli do loży wo ln o mu la rskiej). Z baśni czysto 
czarodziejskiej powstała baśri filozoficzna , bogata w momenty etyczne i w 
wolnomula rskie sentencje. Pierwsze przedstawienie Fletu czarodziejskiego 

odbyło się 30 wrt.eśnia 1791 r. w teatrze Schikam:ckra. pera miała zrazu 
powodzenie niezdecydowan e , wkrótce jednak coraz wi 'ksze , a przec i e ż 

kompozytor umarł w grudniu tego roku ... w skrajnej n dzy. Jedyną jego i 
ost·atnią radością były wiadomości o powodzeniu Fletu czarodz iejskiego. Bogaci 
się Schikaneder, który też uważa się za głównego autora dzieła . pera 
zdobywa wnet powodzenie na innych scenach niemieckich. 'N 1802 r. 

wystawia ją warszawski Teatr Narodowy w tłumaczeniu Wojciecha 
Bogusławskiego. 

Treść Fletu czarodziejskiego osnuta jest gl6wnie na baśni Wielanda Lulu, 

czyli Flet czarodziejski. Przypuszcza się, że podłoże etyczne przypisaC: można 
wpływowi Mozarta. Treść jest w wielu szczegółach symboliczna, zwłaszcza 
postacie gl6wne są symbolami, tylko rozmaicie tłumaczonymi. Królowa Nocy 
np. miała przedstawiać zabobon albo religię, tak jak na nią patrzyli 
wolnomularze. Sarastro miał być "mądrością lepszego prawodawstwa". Książę 
Tarnino bywał również cesarzemj6zefem, innym znów razem -uosobieniem 
ludu. Widać jednak, że treść pomyślana pierwotnie jako czarodziejska farsa, 
ludowa i atrakcyjna, wzbogaciła się ideami, symbolami, akcentami etycznymi. 
Nie zatraciła się jednak z powodu tej zmiany nuta ludowości. Sąsiadttją więc 
tu elementy baśni i praktycznej filozofii, laickiej religii i ludowej farsy.Język 
Schikanedera jest nieliteracki, naiwny, ale libre tto idealnie odpowiada 
muzyce Mozarta. Daje mu bogactwo odmian w scenach i nastrojach, postacie 



Scena z „Czarodziej skiego fletu" 

mają w sobie scenicznosc naJrozrneJszego rodz ~u, wsze lkie sytuacj , są 
„muzyczne". Od alegorii do ludzkiego reaU.1.rnu, od zbolałych serc do radości 
wesołków-wszystko jakoś cudownie spaja i łączy ta bajka, w miarę zagad kowa, 
w miarę filozoficzna, pełna kontrastów, któ re się wzaje mnie uzupełn iają i 
wiążą tę pstrokaciznę w dzieło doskonale dostroj one d o m uzyki rvlozarta. 
W żadnej ze swych poprl ednich oper nie przejawia on takiej wielostronności. 

Sarastro śpiewa arie , któr' są zwrotkowym i pieśn iam i. Z g łę b i duszy 
muzycznej śpiewają swe arie Tam ino i Pami na, dw~j mężowie w zb roi śpiewają 
protestancki chorał z kunsztowną kontrapunktyczną figuracją orkiesrry. 
Królowa Nocyj est w swej pierwszej arii stroskaną matką , która po wymownej 
skardze przechodzi na "czarodziejsk4" k lo r ru r . W drugiej arii dyszy 
zem s tą, swój dramat wyśpiewuje wyb uch e m ko lora tu ry, tym raze m 
dra matycznej. 1iemiecki tekst Fletu czarodziejskiego z d ia logi m m wionym 
wyznaczyłby tej operze miejsce w -ród Singspiel w. Dzieło to j edn ak toi 
po nad ka tegoriami, rodzajami i gatunkami ope rowymi, pozostaj e klejno tem 
sce ny muzycznej. 

Karol Stromenger „Przewodnik o perowy" 
Warszawa 1976 

Par!stwowy Teatr Polski w Poznaniu wystawił „Mozarta i Salieri'ego" -

Puszkina. „Mozart i Salierf', w przekładzie Sew. Pollaka- LO utwór o tendencjach 
est e tyzujących, ukazujący w migawkowym uj ę u dwie artystyczne 
indywidualności i ich wz<ijemny stosunek. Salieri -j ak nam powiada autor - to 
muzyk dążący do ujęcia tego fundamentu muzyki jakim jest harmonia w ściś ) ' 

określone i nadające się do obliczenia zespoły tonów. a przeciwnym biegu nie 
tych pojęć stoi Mozart. Żywioł, natchnienie, nieogarniona pasja twórcza stanowią 
podwaliny jego artystycznych \1.ypowiedzi. Na tle tej różnicy 7,apatrywa!1 na sztukę 
i z powodu osobistej I)Walizacji o artystyczne przewodnictwo narasta konflikt 
dramatu. Z podniesieniem kurtyny jesteśmy już w toku akcji i oczektijemy finału. 

Rozwiązanie następtije nieoczekiwanie. Mozartowskie „Requiem" jest ostatnią 
pieśnią kompozytora, przyczyną zaś śmierci wino podane przez przyjaciela. 
Sympatia Puszkina stoi wyraźnie po stronie Mozarta. Spokój wem1ętrzny, lad i 
swoboda w tłumaczeniu uczucia na język muzyki to cechy, któ re umiejętnie 
podkreślił Z. Salaburski w roli Mozarta. St. Mroczkowski jako Salieri starał się 
nadać kreowanej postaci rysów z lekka demonicznych, pełnych wewnętrznego 
napięcia i niepokoju. - Osobne słowo należy się inscenizacji, kostiumom i 
cl koracji. Szczególnie inscenizacja, spoczywająca w doświadczonych n;:kach 
dyr. Horzycy uczy, jak przez kolejne wyzyskiwanie części planu można bez 
opuszczenia kurtyny stworzyć ciąg harmonijnie powiązanych scen. 

26 listopada 1949 Kurier Wielkopolski (Przem) 



W. A. Mozart 

Jak cherubin 
Przyniósł nam z nieba kilka rajskich pieśni, 
Nieuskrzydlone by wzbudzić pragnienie 
W nas, synach ziemi, i ulecieć potem! 

Aleksander Puszkin Mozart i Sa/ieri 
tłum. S. Pollak 

Wilam Horzyca 

Poieenanie 
r żyseria, aranża ~a przestrzeni, 

opracowanie muzyczne 

Michał Znaniecki 

kostiumy Ewa Strehejko 

asystent reżysera Edward Warzecha 

O bsada: 

Anna Gottlie 

Mizzi Gruber 

Fryda V. Rochwitz 

Karol de Laroche 

Pani Huber 

Pani Weber 

Papageno 

Pa page na 

On 

Irena Grzonka 

Gizela Bortel 

Katarzyna Węglicka 

Edward Warzecha 

Iwona Kotzur 

Lidia Michałuszek (go cin nie) 

Janusz Kulik 

Lucyna Winkel 

Arnold Pujsza 

klawesyn Katarzyna Korpik Maria Bena~1kic·„icz-Rrył 
inspicjent i sufler Elżbieta Rumiej 
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scena MALARNIA 

491 premie ra w powojennej historii Teatru Polskiego 

W spektaklu wykorzystano fragmenty muzyki W. A. l\fozarta 
z opery „Czarodziejski flet 



Moje wspomnienie 
o dyrektorze Wilamie Horzycy 

Min Io już 50 lat. od czasu, gdy los zetknął mnie z Wilamem Horqcą. O~jąl on 

dyrekcję Państwm•ych Teatrów Dramatycznych (Teatr Polski, Nowy i Komedia 
Muzyczna) w latach 1948 - 1951. Jego poprtednikiem w Teatrze Polskim był 
\Nladyslaw Stomma, a w Teatrze Nowym i Komedii Muzycznej pan Szczerbo1 ki. 

Horzyca to reżyser i pban. współtwórca „Skamandra" (1920 r.), wspóldyrektor 
Teatru im. Wojciecha BogusbwskiegowWars7..awie (1924-26), a wiatach 1931-1937 
dyrektor Teatrów Miejskich we Lwowie, gdzie 1aslynąl, jako jedcn z najlepszych 
insceni1..atorówszruk monumentalnych. Wspólpracowal z tak wybitnymi reżysernmi , 

jak Leon Schiller czy Aleksander Zelwerowicz. Po wojnie w 1945 r. objąl dyrek ję 
teatrówwTonmiu (dziś teatr ten nosi jego imię) i w Bydgoszczy. 

Pomarł knlturalny pr0jąl Horzyc<;: z wielkim entll7Jazmem. 
W tym czasie grałem już od trzech lat w Teatrze „Kameralnym" i „Studio" 

przy ul. Słowackiego 19/21 (Teatr LPŻ) dziś już nie istniejącym, zarówno role 
ko miczne, j ak i tragiczne. Oprócz tego studiowałem w Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych ora1. ekonomię na wydziale prawno-ekonomicznym Uniwersytetu 
Pozna1iskiego. Te dwa kierunki miały być w przyszłości moim zawodem. 

Praca w teatrze byb dla mnie źródlem utrqmania. Dyrektor Stanisław Plonka
F!SZer wróżył mi pr0'szlość aktora. Przychylne recemje poznar!skiej pra.~y po każ.d~j 
premierze sprawiły, że 1..acząlem mys1eć poważnie o tym zawodzie. Nasz teatr mia! 
\\1elu zawziętych wrogów żądających jego \ikwidatji. Bardzo mnie w niepokoiło. 

Kor'iczylem właśnie sllldia ekonomiczne i bylem w trakcie pisania pracy 
magisterskiej, której temat łączył wszystkie moje pa.".ie życiowe: teatr, malarstwo, 
rzeźbę, zabytki przyrody i biblioteki. („Ograniczen ie prawa własności w 
dziedzinie ku Inny i sztuki"). Wielkim zaskoczeniem był dla mnie telefon z Teatru 
Polskiego. Sekretarka- p. Halina Chrzanówna z polecenia dyrektora W. Horzycy 
prosiła mnie o stawienie się nazajutrz w jego gabinecie. Tysiące myśli cisnęło mi 
si~ do głowy: „Horzyca „. Nie, to niemożliwe „. przecież nigdy mnie nie widział 

Następnego dnia zjawiłem się w jego gabinecie:· ,,Angażt~ę pana z dniem 
dzisiejszym (4.Xll.1949) do moich teatrów. Sprawę przeniesienia załatwiłem z 
panem Fiszerem. Proszę zgłosić się jeszcze dziś w Teatrze Nowym u pana 
Zdzisława Karczewskiego - reżysera sztuki pani Małgorzaty Wolin i Jerzego 
Pomianowskiego „Faryzeusze i grzesznik". Rola drugorLędna, ale będzie miał 
pan \\1ęcej czasu na przygotowanit: się do egzaminu eksternistycznego. któremu 
podlegać będą wszyscy aktorzy, nawet przedwojenni". 

Już 9 stycznia 1950 r„ a więc po miesiącu, grałem „Pierwszego biegłego". 
Dziesięć dni później, na wydziale prawa, broniłem swojej pracy magisterskiej. 

Dyr. Horqca interesował się moim malarstwem i rteźbą, a naprawdę szczerze 
ucieszył się, jak oznajmiłem mu, że kończę studia. 

Interesował się też moją pracą magisterską. Docenia! moje wielostronne 

zainteresowania. Nie zgodził się jednak na półroczny urlop naukowy. Postawił 
sprawę jasno: ,,Albo chce pan być aktorem albo poświęcić się pracy naukowej 
(bylem asystentem profesora :VI. Zimmermanna) . ·lusi . ię pan zdecydować" . 

Wybra.lem 1c atr. 
Dyr ·kturowi Horzyq1 wiele zawdzi ·CL.am. Za jcg11 dyrekcj i 1dal ·m pełen 

, z.ami n akt m. ki. De 11 ~ itywnie \ hralcm więc t.awód. który lal mi pr1e1. cak 
iyde wicie satysfakc ji. Z uliwo.ć dyrektora 1 h •r7yr _· wykraa.a.b laleko po1a 
st sun ki ~lt 1ihowc. Zal. twil mi prrydzial mie tkania kwn t •r mkowcgo, o \ 
r<untyd t c1.a<.ach był ' bardw trudne. 

We \1T1.c 'n i u 1930 r. D •r 1 lorzvca mianował mni kierown ikiem Poradni dla 
Zespo i ·w Świetlic \ eh prty Teatrn Polskim . Celem tej poradni było 
podnos1.cnie poliomu i k!7e1\1c111t.' kultt11 ; na 1\ iach i ~powiatowych miasta h 

talo · i ~· to dla r n ic 11npub l·m Io 1.ałoieni<t cl,.,pc r. me1 talrwgo Tt·atru 
„Kui:nica" przy lni}11kNkiej IO (Dom Druk.u7.a ) 11 latach 1953-1 59. z 1 ·go 
T ·;nru 1 :zin wk l11 w~pan ialy h a l-.. torów i d1ialac/.\. J..u lt11 r1. Aktorr.. /.awodowi 
popoe1 rl'Ż\ -cri ·. scenografo, i dobór rq)crt11aru prr,:cryniali ~ił: do 117rO'ltl 
potiomu prLcdstawie1\ ( 11 it było wtcdY j e.VC/ · telewi~ji). 

W 19~ I r. pr1rpadl juhiku,1 75-lc ia teatru PobJ..iego. D' r llortvca 
postanowi! w~ t.mić „z ·mst ·"{hrabiego! ) Alek.s,mdra Fr clry. · 

R ·iy:<·ri • powicrql ml<>dem u wówaa.s Je1 Lemu Zegal kicmu . C1c 'nika -
grai Ka/imier1\.\'ich n iar1. R<jenta -JerLI Kordowski. Oo m it staNzeg-o 111ur~trt~1 
dyTckwr zaprnsil „ \\'a~?aW) p<rna D7'rnnkrm. J...icgo. lloclv ·140 111ura1T..i-w.il 
l:.ugeniu~1 Kotlarski ("K ci i") . Tvd1ień pr7ed prc·mkr.1 pan D1wm1J..m1sJ..i 
~ dmówil 1agrani<t t ·j roli. \\'tcd~ d>r. Hooyc:a p<l\\ic 1'1 j<1111nit•. 

Pan z -g:.1lski , jako rei) Cr - \\ ciuch u „\\, !ki kia „ wal nan1, po 1cj.'r i11 /(' 
'c 'nv n a prosceniu m, g-rozi pii;~ciami Rejentowi. Zdt•t11Twcmalo 10 d\TC'ktora 
i sam 1 nami opracowaJ tę scen!;' . To bardzo me spodobało 'i\' ciwczesn~'ll 1 
wladmm part~inym . \\' s voim p!7cm i\1icn iu 1 ~ ct,t'>i · j11bik-11vu tiu Horzvca.1ei 
<!Il i i.łowem nie W'ipomn ial o za~lug;1 h -.or jal b tycm yd11d.1d1. Fl~kt h} l t,1ki, il' 
ci , którty t.tk wi ·Il· mu 1.awdLic,:et ;tłi. ro1po 1ęli nagonkę na „bczpa.1 tyjncgo 
dyr ·ktor..i". 

Po kil ku Litach 1ostakrn zaprns1011; p1ze1. ZASP I• \\'nrsr.11•k, a raczej prtct 
dyr. Honycę , n a s minar i11m nowoC7e. nvch rei.yscrów, gcl1ie w:kładali 
naj\ ;bi tn ie jsi r:w rcy, nie tylko p b v. P ~w >i rn 1 , klad1 i na temat „L)Tj ad ·1, " 
A. Mickic~ •iua ) L I Io 1.yca 1.apro~il mnie na dlu i: tą rorn mię . 

.r.h cialb)Tłl zaangaiow·..t( pan~1 do megf> Tt·a tn1. Mam nawet dla pa.Ihrwa na 
1am iai 1<,: 11tieszkanie . Pan Jurasz chce wrócil' do Pornania. Chociai . ... (zamv-O il 

ii;; „ .) _j a 111 długo nie zn>tanę ... "Mo i: ' p r7. cz11\ , f. ie_jui. wkr tcc odejdzie:: ... 
du lcps1egu :iwia La. -

WiLun I Iorq··a pomsta! w mej parni 'Ci nie tylko jako wspan i ały dyr ·ktor, 
reżyser, literat. ale przcdc wszystkim uczciwy i bardzo żyC1Jiwy c1 łow i ek. Wraz z 
jego ode j śc iem ku ltur<1 polska s tra i ła wyb itn ·g tw r rc: . tak bard zo 
skrzywdzo nego, nie prL z lns, ale ludzi, kt rzy kwicie mu zawdzięcza li. 

Lucjan Rabski 



Do m, w ktćlrym umarł :\1ozart 

Konstancja Mozart , żona kompozytora 

Michał Znaniecki 

Miody polski reżyser i scenograf mieszkający stale w Turynie. Urodził się w \Varszawie. 
Po rozpoczęciu studiów w PWST otrzymał stypendium U11iwersytetu w Bolonii. Był tam 
studentem Wydzjalu Sztuki, Muzyki i Masowego PrLekazu (DA.\<IS), uczniem U. Eco, C. 
Mcldolesiego i F. Crucianicgo. Studiował też na Wydziale ReŻ)~rii Dramatycznej i Operowtj 
w Civica Scuola D'Ane Drammatica Paolo Grassi (dawniej Teatrn Piccolo) w Mediolanie. 

Jego przedstawienie dyplomowe Vmiazioni perdue uominiweszlo do reperluam Teatro 
Vt:rdi w l\kdiolanic i było zapraszane na festiwale teatru poszukującego . W czasie studiów 
wyreŻ)-serowal również musical Arcadia, dramat Lorki Dom B"rnmrfy Alba, Ryszarda Ilf i 
Opmuiadanie ktn.iew innych teatrach mediolariskich. 

Od 1994 był stałym asy-stentem belgijskiego reżysera Thierry Salmona. 
Studenckie realizacje zaowocowały współpracą z La Scalą, pod której firmą W)'Stawił 

spektakle: L 'Accadnnia dl'gli Uni.ssoni i Barbara Stroui, a \\Teszcie przedstawienie A u/ou r rlr 
Chopin (WokórChopina), pokazane również gościnnie (luty 1996 r:) w Salach Redutowych 
Teatru Narodowego w \Varsw.wie. 

Jest założycielem Stowarzyszenia Ape Musica le . które współpracuje z Radą Miasta 
Mediolanu i z La Scalą przy odnajdywaniu i W} ·tawianiu d1.iel zapomnianych lub mni j 
znanych 7. repertuaru XVII i XVIII wicku. Pod ich patronatem wyreżyser<m'al ll-zyaktową 

wersję op ry La &11.tr Molinara Paisit'lla oraz spektakle autorskie: L 'CijJem ml balcmie Le 
Fol/że Baro .che dla Accademii Santa Ce Ilia w Rz}'11ic. Inną działalnością Apc Musicale 
j est realizatja znanych oper re e rtuarowych w ich kameralnych (zawste oryginalnych) 
wersjach salonm 'eh; tak na przykład powstały \'cuiazioni .rn Faust, La 11nviala nd salol/o, 
Giocondo m 11 Don Giovanni. 

OprócL tych i innych realizacji j ego Stowarzyszenia współpracuje jako reż • ·r i 
scenograf z innymi ważnpni instytucj;uni kulturalnymi \ ·\•1och: As. I .i. Co (Isola Disabitata), 
Tcatro Comunale di Bologna (Feste Musicali) , Teatr Comunal" d i FirenLe, Teatro 
Ft-nice, Teatro Fraschini di Pavia, Tcatro Alighieri di Ravenna. Teatro Socialc di Como i 
oczvwi$cie Tcatro La Scala, gdzie powrócił w marcu I 998 roku z wer~j;1 opcruw4 O:umlw 
Gogola ż muzyką Musorgskiego. 

Pełni funkcję dyrektora artystycznego dw<)ch fe,tiwali: A11i11wziune in mrtro pod 
patronatem Rady l'vliasta Mediolanu, któl/'jest przeglądem teatrów mal Th form ulicznych 
(prLedsta\\~enia odbywają się na stacjach metra). W ramach tego festiwalu przedstawił 
dwa spektakle: Delii/i Metropolita ni na podstawie prozy Maxa Au ba i L.no rli SlwkespemF, w 
ktril/in pr-Lt:dstawil najwit;ksze dramaty tego dr.m1aturga w wersii „rap". 

Drugim festiwalem jest Festiwal Teat.ro Sociale w Como „10 razy Faust". na kt rym 
przedstawił dotychczas cztel/' spektakle, w któ r)'ch dramat , muzyka i taniec micszaj4 sit;, 
szukając również nowych roZ\\~ązari dotycząqch przestrzeni sceniczne j. Wh~nic w Como 
pm•otala insceni1~u:;ja Duktom Nuutma Marlowe· a uznana za \\ydarLenie tcat1~llne roku. 

V./ Polsce był za praszany do wsp61pracy z Tea trem Narod<m'}in w v\'arszawie realiwjąc 
między innymi operę Giacomo Oreficego „Chopin" w maju 1997 roku. 

W 1998 roku po realizacji opery komicznlj Charlesa Gounoda "La Colombc". któ ra 
odbyła sic; w styczniu prL}'gotowuje l,a111Rk Sinobrodego Beli Barto ka dla Fcst i\r,lłu w · steli o 
Sforzesco w i\kdiolanic, La Parisina dla Tea tro Comunalc w Bolonii, Labi1i11lo l .eo/H1rdi 
dla Festivalu Rossinicgo w Pesaro i, na jesieni, Magrlfllenf Prokofiewa db Santa Ct'cilia w 
Rzymie przed grudniową realiza\j4 Don Pasqua/r Donizettiego w Como. 



\V A. \ !01.a rt 

Dźwięki mnożą si ę , wznosz<1 ... i twcwL<~ razem całkiem nową 
harm nic;: . Za łożę si c;: , i tak właśnie bóg słyszy ~wia t .! Milio ny 
dżwii; ków wstępt0ą w niebo, sp I.a taj<\ si ę wjego uszach, aż. powstanie 
nieskcll\c zona muzyka, jakiej my nie umiemy so bie nawet 
wyobrazić! Od rego je teśmy m, kompo zytorzy i mamy wiąza(' ze 
sob<\ to, co się dzieje \1•jego duszy, i j ego, i innych. Myśli pok(~Ówe k 
i nadwo rnych kompozytorów ... I przemienić publiczność -w Boga. 

Pe ter Shaffe r AMADEUSZ 
tł um. B. Trelkowski 

Twórczość li teracka \Vilama Horzycy mniej jest dzi ś znana od jego 

twórczości insceni zatorskiej i reżyse rskiej. Pochlon ięcy p racą teatral ną , po 
wojnie niewie l t:już c7,as11 poświccal p isarstwu. Ale i wt: wclt:! n iejszyrn okrt:sie 
żyw.-; zej dzia ł a l n ści li terackiej p ubliko wał n i ·m a ! wyłącznie ·ej e, 
publi ys tykę l i teracką, przek łady; jego nowele i dram a ty pozostawa ł 

n iezmme. Fragme nty pierwszej sztu ki Ilo rz ry - „Wzn iesie n ia ksi żniczk i 

Salo me" - wydru kował w r. l 9 27 . Ska mander" . Reszta - obszern a 
j ed noaktówka „Ale ksander \Vie lki ", d ram a t „C zar" i 7-a ktowy „dramat 
fantastyczno-histO I)' zny" „\Nilsem" - spłonęła w cza ie okupacj i. Pr cz tego . 
że pisane były wie rsze m, Lnidno poda o nich jak ieś bliższe lnlorm cje. 

„Po7egnanie" napisa ł Horz •ca w Krakowi w r ku 19 5, l cz i t •rn razem 
nie spi es zył sic;; z pu bli kacj ą . Śmi erć przerwa ła p ra ę nad tą sauką. 

ko I'iczo na w war ·twie fabularnej. ni e zd żyła przyhra w go ostatecrnego 
li t ·ra ck iego kształtu. R ·kop is, p rzekaLany m i przez p a ni <) Stanis ł awę 

H o rzye<)\1'<\, to ·to · l uźnyc h , pokreślonych ka lek, zapi anych drobnym , 
tr udno cz tclnym p ism m , wśród któ rych od różnić można dwie wersje 
bmlion owe . Nies te ty druga, popra\ io na weraja, u rywa się w połowie , a w 
do d atku i tu taj jest sp oro n o \ eh, drob nyc h wariantów słownych, 
no towanych nad wierszam bez prLekrcślen ia wcześn iej zych formulowa•'· 
Przygotowuj ąc tekst do d ruku, trzeba więc było uzupełnić d rug;\ wersję 
brakują ·yn1 fragm e n tem z pienvsLego brulionu, a po nadto p w-ziąć s-zereg 
arbitralnych decy~j i co do wspo mnianych wariant ów. Na ogcj ł sta rałem s ię 

uwzględ n iać wari anty n a_jpózn ie jsLe, n ie tylko ze względu na chronologie, 
lec z i na i nteres uj ące, ko n ·c.;kw n tnc dążen i e byn ajmn iej ni do 
„\vygład zania" wi rsza , a prze ciwn i ·• d o pewn j chropowatości , ni ekiedy 
już ryzykown ej (przerzutn ie , gd zie „go" lub " ·i "kończy wiersz, a lbo 1aczyna) 
- jakby wi ę ksza potoczystość j ed e nastozgłoskowca z „pi e rwszego rzu tu" 
wydawała się Horzycy zbyt konwencjonalna. 

Nie wiadomo , czy auto r, gdyby żył, zgodziłby si ę na publikacj ę sztltki w 
tej nie dopracowanej formie. Lecz „Po·żegnanie" zasl ugt~ e na d ruk.Jest to 
sztuka bardzo różna od c ałej n asie j wspti lc?esnej dramaturgii, o rygin; Ina 
w wyborze tradycji i - zaryzykuj ę to slowo - świe.i:a, mimo sentym en ta li zmu 
nie któ1·ych partii i garści troch ę wyblakłych m e tafor. Ma j ak iś rys osobliwie 
norwidowski, zarówno w problem o wym splocie miłoś ć'-śmi e r ć

ni eśmi e rte lność-sztuka, j ak i w prześwietlającej go ciągle ironii, tyle że 
łagodnej , wyrozumiakj , bez norwidowskiej goryczy. 

Prze d e wszystkim jednak - jest w tej miniaturze dramatyc.m ej cały 

Horqca. Ci, kt6rzy znali go bli żej, odnajdą w tej sztuce zarówno jego teatr, 
jak jego samego. Bo t eż jest to jakby rozrachunek a rtysty z własnym życiem 
i twórczością , ze światem. I dziwnie brzmi owo „Pożegnani e", odczytywane 
w parę zaledwie miesięcy po śmierci autora. Może prqjmijmy je tak właśnie: 

j ako pożegnanie \\'ilama Horzycy. 
Konstanty Puzyna 

Wstęp do pi e rwodruku sztuki w miesięczn iku „Dialog" 
lipiec 1959 



PRAPREMIERA 

Sobota, dnia 8 czerwca 1968 r. go<b~ 19 

Wilam Horzyca 

Plllf &llllllf 
(lb.ecz o „C7.ar0<'7.if'jskim fleeie"' W. A. Mozartu) 

AKTORZY: 
MARIA CHRUSclELÓWNA. EWA EK.WIŃSKA, liRAŻYNA K.ORSAKOW, 
ZOFlA lllELECHÓWNA. HALINA SOBOLEWSKA. WITOLD DĘBICKI. 

JANUSZ ~llCHA!.<lWSK~ WOJCIECH SZC>:>IAK, PIOTR \HSOCKI. 

Heży..,ria: Scenografia: 

HUGON MORYCIŃSKI ANTONI Ta.'T A 

Kompoz~<:ja rurha 

B< >HDAN GLUSZCZAK FLORIAN D:\BROWSKJ 

Asy!iłC"nt rriyiwra: 

EWA EKWIŃSKA 

Po ro•poc.zęciu pn>:4!'d~tawit•niH drz.wi na ~·idownię b...-dłł 7.amk.niętr. 

Prz:~dsprudai. bil~tó"· w „Orbi•h•" Toru1ł. ul. Ż('ll'łonka Jl. tel. 2"1-?2 
t'odzie.nnit': od ~od:r.iny 9 do 16 oru. w ka.sic Teatru z wyj4tkiem 

ponir.d:1.ialli1w od 80<biny U do 19, tel. r;'()..21 i ~22 

Firmy, które uczestniczyły w modernizacji Teatru Polskiego w sezonie wakaqjnym: 

l. Wielkopol5kie Okręgowe Zakhidy Gazownictwa 
wykonawca prlyłącza gazowego 

2. K.R.U .K. - technologia kotłowni 
3. Zakład Instalacji Wod.Kan.Co. i Gaz. - inż. Ka:dmierz Sołtysiak 
4. EKOTER Przedsiębiorstwo Projektowo \111ykonawcze 

Ochrony Środowiska - mgr inż. Roman Dolniak 
5. Zakład Elektroinstalacyjny - Marek Mnich 
6. Zakład Ogólnobudowla ny - Ireneusz Mielcarek 
7. GT - BA - P. Gołębiowski 
8. Zakład Instalacji Sanitarnych - Mieczysław Kurkowiak 
9. Zakład Ogólnobudowlany - inż Ryszard Nowicki 

Nad całością remontu Cl.uwał inż. Jarosław Falkowski - specjalista ds. remontów 

Nową kotłownię Teatru Polskiego wyposażyła firma: 

*
.. m "~Bee11~~k~~~~w~Pa·, ~a~;~~a i Domowa 

60-449 Poznań, ul Wichrowa 28 
(0-61) 848 88 14, Fax (0-61) 848 88 30 

Dyrekcja Teatru Polskiego składa serdeczne podzięk wania pani 
Ewie Strebejko scenografowi i projektantowi wnętrz za troskliwe 
czuwanie nad stroną es tetyczną (aranżacja i kolorystyka) 
remontowanych wnętrz Teatru - garderób, foyer, pomieszczeń Biura 
Obsługi Widzów. Dodajmy Leż , że wyłączną zasług·ą p. Ewy j es t obecny 
zewnętrzny wystrój Teatru Polskiego. Ty ogromną pracę p. Ewa 
Strebejko wykonuje całkowicie społecznie , co w dzisiejszych czasach 
jest rzeczą rzedko spotykaną i niezwykJe cenną. 



KRONIKA TEATRU POLSKIEGO w Poznaniu 

Sporu o zabudowę Teatru Polskiego ciąg dalszy 

Odtworzona kamienica Gorgolewskiego przywróci Teatrowi Polskiemu 
utracone piękno - uważa historyk architektury Jeny Borwir!ski. 

Fasada kamienicy frontowej została zakomponowana monumentalnie. 
Portrety Mickiewicza i Słowackiego, nazwiska polskich pisarzy i muzyk6w 
oraz płaskorzeźby w tympanonie miały wartość symboliczną i tematyczną 
integralnie związaną z ukrytym na tyłach teatrem. 

Teatr Polski ma wielką wartość historyczną jako dawny ośrodek 
podtrzymujący niezależność kultury polskiej. Budynek teatru zachował też 
dobrze swój stan pierwotny, oddaje więc styl epoki, w której powstał . Gmach 
stracił natomiast na wartości artystycznej. Stalo się tak z powodu zburzenia 
podczas wojny integralnie rn~ązanej z nim frontowej kamienicy i zniszczenia 
dawn ego dz.iedzir!ca teatralnego, który spełniał funkcje zewnętrznego foyer. 
Zniszczenie kamienicy zapoczątkowało degradację północnej pierzei ul. 
27 Grudnia. Dobrym rozwiązaniem byłby powrót do sytuacji pierwotnej z 
zamkniętym dziedzińcem i odbudowaną kamienicą. ivlusialoby onojednak 
uwzględniać dawną linię zabudowy, co wiąże się l koniecznością 

zmniejszenia głębokości rekonstruowanego gmachu. 
Gruntownej renowacji wymag~ją zarówno wn~·trza gmachu teatralnego, 

jak i elewacji. Pan \Valdemar Matuszewski, obecny dyrektor Teatru Polskiego 
ene rgicznie przystąpił do przygotowa11 tej instytucji na powitanie 125 
rocznicy istnienia. Ważne jest. aby nie zaprzepaścić dorobku zapobiegliwego 
i pracowitego poznańskiego spolcczcr!stwa. 

Gazeta Wyborcza 5-6 września 1998 

Naldy zostawit' odslonit;ty Teatr Polski, gdyż jego fasada - proj. 
Stanisława Hebanowskiego z r. 1873 -jest ładna, zabytkowa i j est.j edynym 
pozostałym po zniszczeniach woje nn ych i barbarzyrlski ch rozbiórkach 
~ł adem zabudowy oryginalnej. Odtwarzanie fasady czyt ż całej kamienicy, 

która poprzednio stała przed Teatrem.jest nieuzasadnione - nie ma po temu 
ra\ji finansowych, które kiedyś istniały, warunktuąc funkcjonowanie Teatru. 
Przeświadczenie, że warto zamienić plac prl'.cd Teatrem w zamknięte z czterech 
stron podwórko, by uzyskać kameralne miejsca, oparte jest na złudzeniu. 
Właśnie jedynie z trzech stron zabudowany placyk będzie miał więcej 
charakteru niż studnia ciasnego podwórka. 

1vlarcin Libicki 
Gazeta Wyborcza 22-23 sierpnia 1998 

Pokoje gościnne zapraszają 
Na przyjęcie gości czekaj<) świ eżo wyremontowane pokoj na trzecim 

piętrze budynku Teatru . Znajdt!ią się tam ob cnic trzy p koj e gościn ne 
wyposażon e w łazienki i kuchenk (pie rwsz z nich zasied li pani Ewa 
Streb jko, scenograf "Pożegnania" i "Don J uana") oraz dwa lawendowe 
stryszki przeznaczone dla gości na jedną no .Jednorazowo Teatr Polski m że 

przenocować pod swym dachem 6-8 os6b, co pozwoli mu w zn cznej m ierze 
na rezygnację z kosztownych usług hoteli. 

Bilety z komputera 
W Teatrze Polskim w ramach modernizacji i usprawnie1 ia funkcjonowania 

Biura Obsługi Widza wprowadzono komput rową reze rwację biletów. ak 
właśnie będzie wyglądał nowy bilet wstępu na nast:e przeds tawienia. „ TEATR POI.SK I 

..„ .... „ 

Można je nabyć również w kasach Teatru v\/ielkiego. Teatru Nowego oraz 
w Centrum Informacji Miejskiej. 

„Don Juan" w języku migowym 
Premiera "Don Juana" Moliera w reżyserii Waldemara i\fatuszewskiego ze 

scenografią Ewy Strebejko odbędzie się 25 wneśnia w Międzynarodowym Dniu 
Głuchych. Spektakl będzie przeznaczony również dla widzów niesłyszących i 
symultanicznie tłumaczony na język migowy przez p. Ewę Szostak. Dyre ktor 
Matuszewski prezentowa! już w tej formie swe przedstawienie zrealizowan w 
warsz;iwskim Teatrze At neum - "Dzieci mniejszego Boga" M. Mcdoffa. Spektakl 
traktował o problemach ludzi niesłyszących i również aktorzy posługiwali się 
językiem migowym. 



Powstało Archiwum Teatru Polskiego 

Poni eważ do tej pory warunki lokalowe sprawiały, że Teatr Polski nie 
posiadał prawdziwego archiwum , wszystkie matetiały archiwalne spoczywały 
w Bibliotece Raczyt\skich poci czułą opieką p. Danuty Balcere k. Obecnie w 

wyremontowanej ko tłowni teatralnej Teatr organizuje swoje własne archiwum 
i małą czytelnię. Próbę usystematyzowania będących w posiadaniu Teatru 
materiałów podejmie p. Edmund Pietryki on również będzie organizatorem 
i szefem archiwum. Zamierzamy skopiować poclsta1vow<1 zawartość teatraliów 
zbiorów Raczyt\skich dla potrzeb własnych i ludzi piszących o przeszłości 
Teatru Polskiego. 

Niebo Stula 

Spektakl poświęcony niezapomnianemu Stanisławowi Hebanowskiemu -
Stulowi przygo towtue na scenie klubu "U Stula" Jarosław Kopaczewski. 
Sce nariusz oparty będzie o autentyczne materiały z archiwów rodzinnych 
udostępnione przez córkę Hebanowskiego Joannę oraz będzie wykorzystywał 
dorobek li te racki He b a nowski ego, jego listy (m. in. do Ja ro sł awa 

Iwaszkiewicza) i wsp m nienia ludzi, którzy osobiście znali tego wielkiego 
człowieka teatru. Hołdem złożonym Hebanowskiemu będzie także styczniowa 
p rem iera „Antygo ny" Sofokl esa w j ego tłumaczeniu i w reżyse rii v\Taldem ra 
Matuszewskiego, któ ra odbędzie s i ę 18.01. 1999 w rocznicę. śmierci STULA. 

Do MALARNI przez foyer w kolorze 
magenta (ciemna czerwiei1) 

P re m i rowi goście, którzy zaszczycą nasz teatr po d czas pie rwszej 
preze nracj i "Pożegnania" \Vilama H orzycy prz)j ęci zostaną znacznie bardziej 
elegancko n i ż miało to miejsce d o tychczas. Do MALARNI prowadzić będzie 

świeże> wyremo n towane foye r, pojawi si tam szatn ia z prawdziwego zclarten ia , 
będzie te ż mały barek (na premierach senVIuący darmową kawę i herbatę) 
oraz palarnia. Ściany zdobić będą aute ntyczne afisze z czasów dyrekcji 'Wilama 
H orzycy w Teatrze Polskim, afisz z prapremie ry „Pożegnania"w Teatrze im. 
Horzycy w Toruniu oraz po rtret autora. 

Przygotowania do jubileuszu 

Trwają przygotowania do jubileuszu 125-lecia istnien ia Teatru Polskiego , 
który świę tować będziemy w roku 2000. pracowana została dokum em a cja 
histo1-yczno-architektoniczna prac konsen cttorskic h prowadzonych w Teatrze 
przez p.Jerzego Bo nvi11skiego omawiająca zna ·ze nie tea tru i sytuacj ę polski~j 

sce ny w Poznaniu w XIX w., działania zmierz.<u ące do budm · t a tru , proj e kt 
i budowę Teatn1 Polskiego w Poznaniu, dzie je tzw. kamienicy Go rgolewskiego, 
opis i analizę architektury Teatru oraz proble my konserwatorskie , m . in 
przebieg prac nad sondażowymi odkrywkami stratygraficznymi , k tóre 
umożliwiły wykonanie planszy z rekonstru kcj ą p ienvotnej kolorystyki wnę trza 
Teatru. 

Pierwsza podróż Teatru Narodowego Wielkopolski 

1 41~Tześnia spektakl "Ballad i romansów" A. Mickiewicza t a p1·ez ntowa ny 
zosta ł pod czas XX Dni Kasztek nii Gieckiej. Była to pie n vsz pod rc:5ż Tea tru 
r Tarodowego Wielko po lski ( prag-n~lib~my gorąco , aby nasz teatr za lużyl n a 
to zaszczytne mian >) , któ ry w lwi ązku z nowym po ! zia ł em ad m in istra Y.Jnym 
kraj u i znacznym posze z ·n iem o bsi ani , kt rego sto li cą będlie P znań rn za 
z misją upowszechn iania sztuki sce n icz.nej w reg ion ie (n razie bez własnego 
au tokaru , ale w przyszłośc i ... ) . Pierni zym p rzystan kiem na tej drodz · je ·L 

Giecz, m iej sce wi · cznego spoczyn ku d w >eh ludzi wielce ;r,as ł użonycl 1 dla 
Teat ru Po lskiego - Stanisla'ń':'I H ebanowskiego - bud wn i zego Teatru oraz 
j ego wnu ka Stan isla1 , Heba owskiego wi >lolt'tnieg kie rown ika li te rackiego 
poznańskiej sceny. 

Lekcja teatru 

W sezoni e artystycznym 1998/ 1999 Teatr Polski p ro pomu e szkołom nowe 
formy upowszechnian ia sztu ki tea tru i praktycznego poznani a pracy akto ra i 
reżyse ra, organizując cykl warsztatów dla młodzieży oraz le kcje teatraln e L 

zakresu konwen cji teatralnych , historii i teo rii teatr u o raz ch·amatu (zgodnie 
z programem szkoły podstawowej i średniej), a takle oferuj4c prekkt~ j c przed 
lub po spektaklach. Zach ęcamy młodzie ż do udziału w konkursi e n a 
najciekawszą rec e n zj ę z prz e dstawi e ń g ranyc h w Te a trze Pol skim 
(rozstrzygnię cie co trzy miesiąc e ), a nspoły klasowe z nauczycielem do 
korzystania z wa rszta tów 'Teatr przed i za kurtyną" o raz "Fo t "l recenze nta". 

Sądzimy, że tego typu lekcj e teatralne i warsztaty uatrakqj n i4 młodzieży 
naukę , a fachowo i ciekawie przekazana wied za dobrze będzie służyć nic 
tylko uczniom, ale i teatrowi, który zdobę.dzjc wrażliwego, aktywnego widza, 
ch ętnie wstę pującego w j ego progi. Organizacją tych imprez w naszym tcatrz 
zajmować się będzie p. Re nata Kwatek 
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\\ Poznaniu 

Zespól artystyczny 
w sezonie 1998/ 1999 

Agnieszka Brzezińska 

Gizela Bortel 

Irena Grzonka 

Iwona Kotzur 

Helena Krauze 
Maria Skowrońska-Ferlak 

Małgorzata Peczyńska 

Katarzyna Węglicka 

Lucyna Winkel 

Paweł Gilewski 
Sebastian Grek 

Mieczysław Franaszek 

Mieczysław Hryniewicz 

Józef Jachowicz 
Przemysław Kozłowski 

Janusz Kulik 
Artur Pierściński 

Sławomir Pietraszewski 

Marian Pogasz 
Arnold Pujsza 

Wojciech Siedlecki 

Janusz Stolarski 

Andrzej Szczytko 

Witold Szulc 

Jakub Ulewicz 
Edward Warzecha 

Sylwester Woroniecki 

Piotr Wypart 

Maciej Zabielski 

Dyrektor na -zdny i arl)'!ityczny 

Waldemar Matuszewski 
Kierownik litt•rarki 

Joanna N owak 

Koord)1lator pracy artystycznt::i 

Małgorzata Misztal 

Kierownik BiurJ. Ohslt1g-i \\'idzcSw 
Mariola Michalak 

Glówny ksi\•gm•T 

Krystyna Hałuszczak 

Sekretariat 
Renata Stolarska 

l11wcstycje 

Jarosław Falkowski 

Kierownik tt'chniczny 
Andrzej Biskup 

Gló\\11)' elektryk 

JamL~z Dratwa 

Akustyk 

Wiesław Janicki 

BIJK.łdi<.'r so:ny 
Marek Jaworski 

Garderoby 
Emilia Glapa, Izabela Witek 

Pracownia krawiecka damska 
Marzena Adamska 

Pracownia krawiecka męska 

Karol Drzymała 

Stolarnia 
Zbysław Nowicki 

Pracownia obuwnicza 
Henryk Lein 

Charaktt·ry(.al<>rnia 

Małgorzata Stawicka 

Modystka 

Aleksandra Turgula 

Malarnia 

Antoni Pawlak 

Pracownia dckorac)j no·tapicerska 

Eugeniusz Marszał 

Rekwizytornia 
Wojciech Waml.ski 

Klub Z,\SP-u .U Stula" 
Barbara i Marek Ornochowie 

Red.akcja programu 
Joanna Nowak 

Oprac. graficzne i druk 
Irmina Felińska 

Radio to teatr wyobraźni, ale tak naprawdę teatru nic nic zastąpi. 
W)jście do Teatru zawsze jest wielkim wydarzeniem. Teatr musi 
inspirować, pobudzać do myślenia i tu pojawia się ogromna rola 
dla radia. Przedstawienie nie kończy się po zapadnięciu kurtyny. 
Często długo w noc dyskutttjemy, sprzeczamy się o grę aktorów, 
podziwiamy dekoracje, krytykttjcmy interpretacje i lubimy wiedzieć 
co sądzą inni, jak grało się aktorom, czy reżyser jest zadowolony z 
końcowego efektu. W tym przypadku wystarczy ustawić swój 
radioodbiornik na częstotliwość 98,6 MHZ i włączyć Radio AFERA. 
Chcemy docierać do Parist:wa „przez uszy do duszy". 

Radio AFERA po raz pierwszy obejmttje patronat medialny nad 
Teatrem Polskim. W naszych audycjach teatralnych będziemy 
informować o tym wszystkim co dzieje się na scenach przy 27 Grudnia, 
będziemy zaglądali także za kulisy. W serwisach kulturalnych, 
których na naszej antenie jest najwięcej będziemy przedstawiali 
aktualną ofertę programową Teatru Polskiego. 

AFERA jest stacją w)jątkową . Radio tworzą młodzi ludzie, przede 
wszystkim studenci poznańskich wyższych uczelni, dlatego pewne 
nasze recen7:je będą niepokorne, obok miodu pojawi się też pewnie 
i łyżka dziegciu, ale o to właśnie w każdej dziedzinie sztuki: radiowej, 
teatralnej chodzi - pobudzać do reakcji.Jak to się dzieje, że ciągle 
chcemy słuchać swojego ukochanego radia, dlaczego na 
przedstawienia chodzimy po kilka razy, ciągle odkrywając dla siebie 
coś nowego. To po prostu Sztuka. 

W imieniu JM Rektora Politechniki Poznańskiej profesora 
Eugeniusza Mitkowskiego właściciela Radia AFERA i zespołu 
dziennikarzy chciałbym życzyć dyrekcji teatru i całemu zespołowi 
aktorskiemu realizacji marzeń i dotarcia do dusz wielbicieli Teatru. 

Tomasz Dworek 
redaktor naczelny 

RADi~ 

AfE7'A 
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0 TEATR POLSKI 61-737 Poznań, ul. 27 Grudnia 8 / 10 

te l. centrala 0-61/852 56 27, Biuro Obsługi Widzów 852 05 41 

Kasa biletowa teatru czynna od wtorku do soboty 
w godz. 13.00 - 19.00, w niedzielę w godz. 16.00 - 19.00 

Telefoniczna rezerwacja biletów w Biurze Obsługi Widzów 
i kasie biletowej teatru tel. 852 OS 41 , 852 56 27 

Bilety do Teatru Polskiego można również kupić w kasach 
Teatru Nowego, Teatru Wielkiego i w Centrum Informacji Miejskiej 


