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t:Joclwali11~ 
ś'viało,vej liłerał11r~ 

Dramat grecki narodził się z ceremonii związa
nych z obchodami świąt religijnych. Pojęcie tragedii 
(gr. „tragedia", czyli dosłownie „pieśń kozła") wią
zało się początkowo z rytualną ofiarą. Pierwsze 
dramaty wystawiano w Atenach podczas igrzysk ku 
czci Dionizosa. Podobnie jak igrzyskom olimpijskim, 
towarzyszyła im atmosfera rywalizacji. Stylizowany 
dialog między aktorami i chórem był środkiem wyra
zu najstraszliwszych kon~iktów i duchowych zmagań. 
Dzięki dziełom Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa 
plemienne mity i legendy przemieniły się w podwali
ny światowej literatury. 

Norman Davis, Europo 
Przełożyła Elżbieta Tabakowska 

Kraków 2001 



Dzieje rodu 
l..abdakid~ 

Ponoć wszystko zaczęło się wtedy, kiedy Zeus 
w postaci białego byka porwał urodziwą królewnę 
Europę - córkę Agenora, władcy fenickiego miasta 
Fedon. Zrozpaczony ojciec wysłał na poszukiwania 
ukochanej córki swego syna Kadmosa i zabronił mu 
wracać do domu bez Europy. 

Po wielu bezskutecznych poszukiwaniach i wę
drówkach Kadmos postanowił nie narażać się na 
gniew ojca, nie wracać do domu i osiedlić się na 
obczyźnie. Zgodnie z radą wyroczni szedł śladem 
spotkanej w drodze jałówki i pozostał w miejscu, 
w którym się zatrzymała. Stracił jednak wszystkich 
towarzyszy, których zamordował spotkany u źródła 
smok. Musiał go pokonać. 

Gdy zabił potwora, z jego paszczy wyjął wszyst
kie zęby i zasadził je w ziemi. Niebawem ze smo
czych kłów wyrósł orszak zbrojnych mężów, któ
rzy stoczyli ze sobą krwawą walkę. Pięciu ocalało 
i stało się towarzyszami Kadmosa. Wspólnie zało
żyli miasto-państwo Teby. 

Kadmos zasiadł na jego tronie, a bogowie dali 
mu za żonę Harmonię, córkę Aresa i Afrodyty. 
W królewskiej rodzinie szczęście jednak nie za
gościło. Wnuka Kadmosa, Akteona, zagryzły jego 
własne psy, córka Semele spłonęła wśród błyska
wic, druga - Agape - zabiła własnego syna Penteu
sa, a trzecia - szalona Ino - rzuciła się do morza. 
Zrozpaczony Kadmos wraz z żoną opuścił Teby, 
a bogowie zmienili ich w węże. 

Władcą Teb został Lykos. Jego niegodziwa żona 
Dirke rozkazała odebrać królewskiej krewnej An
tiope dwóch synów - Amfiona i Dzetosa; odtąd 
wychowywał ich pewien pasterz wołów. Gdy pod
rośli, zemścili się: zabili Lykosa i Dirke, po czym 
zasiedli na królewskim tronie. 

Po Amfionie i Dzetosie rządy w państwie przejął 
Lajos. Wyrocznia ostrzegła go, że polegnie z ręki 
własnego syna, który potem ożeni się ze swoją mat
ką, Jokastą. Kiedy więc syn się narodził, Lajos na
kazał przebić mu pięty żelaznymi kolcami, związać 
i porzucić w górach. Tam jednak dziecko znaleźli 
pasterze i zanieśli do Koryntu, gdzie oddali je na 
wychowanie królowej, która nie miała potomstwa. 

Chłopiec miał nogi obrzmiałe od przekłucia, więc 
przezwano go Ojdipus (Edyp) - „opuchłostopy". 

Edyp, choć znalazł dom, nie był szczęśliwy. Nazy
wano go podrzutkiem, lecz nikt nie chciał wyjaśnić 
mu tajemnicy jego pochodzenia. Udał się zatem do 
wyroczni w Delfach; tam dowiedział się, że nie po
winien wracać do ojczyzny, gdyź zabije swego ojca 
i ożeni się z własną matką. Młodzieniec, sądząc, 
że jego rodzicami jest królewska para, postanowił 
opuścić Korynt. W drodze, w wąskim wąwozie, 
spotkał jakiegoś mężczyznę. Wybuchła między nimi 
kłórnia o to, kto komu ma ustąpić miejsca, a potem 
bójka, w której Edyp zabił przeciwnika. Młodzie
niec nie wiedział, że właśnie zadał śmierć własnemu 
ojcu, Lajosowi. Po jego zgonie rządy w Tebach objął 
szwagier zabitego króla, Kreon. 

W tym samym czasie niedaleko miasta, w gó
rach, pojawił się potwór; miał twarz kobiety, ciało 
lwa i skrzydła orła. Ów Sfinks porywał ludzi i cis
kał ich w przepaść. Oświadczył, że odejdzie z te
bańskiej ziemi tylko wtedy, gdy ktoś rozwiąże taką 
zagadkę: co to za zwierzę, które z rana chodzi na 
czworakach, w południe na dwóch nogach, a wie
czorem - na trzech? 

Jednak na próżnio tebańczycy głowili się na tym 
pytaniem: nikt nie potrafił na nie odpowiedzieć. 
Nie pomogła i zachęta Kreona, który obwieścił, że 
ten, kto rozwiąże zagadkę, dostanie we władanie 
Teby oraz rękę wdowy po zamordowanym Lajosie. 

Właśnie wówczas w mieście pojawił się Edyp. 
Gdy tylko posłyszał o Sfinksie, udał się do potwora 
i rzekł: „Znam odpowiedź na twoje pytane. To czło
wiek rano - czyli w dzieciństwie - raczkuje, kiedy 
podrośnie, staje się zwierzęciem dwunożnym, a na 
starość - w wieczorze życia - podpiera się laską, 
jakby trzecią nogą". Gdy Sfinks to usłyszał, rzucił 

się w przepaść i zginął. 
Edyp, zgodnie z obietnicą Kreona, został wład

cą Teb i ożenił się z Jokastą. Po jakimś czasie jego 
żona - i matka zarazem - urodziła dwóch synów, 
Polinejkesa i Eteoklesa, oraz dwie córki, Antygonę 
i Ismenę. 

Nowy król szczęśliwe panował w tebańskim 

państwie, lecz niebawem krainę zaczęły nawiedzać 
nieszczęścia: zasiane ziarno nie kiełkowało, dzieci 
rodziły się martwe, a zwierzęta nie rozmnażały się. 



Wezwano więc wieszcza Tyrezjasza, by objawił, co 
jest przyczyną tych klęsk. Wieść, którą królewska 
para usłyszała z jego ust, była straszna: król Teb jest 
winien zbrodni ojcobójstwa i kazirodztwa! Jokasta, 
gdy posłyszała słowa wieszcza, powiesiła się, a Edyp 
wykłuł sobie oczy i w żebraczych łachmanach udał 
się do miasta Kolonos. Tam zmarł. 

W Tebach zostali dwaj bracia - Eteokles i Po
linejkes. Uzgodnili między sobą, że co rok będzie 
panował jeden z nich. Eteokles pierwszy zaczął 
dzierżyć berło, jednak, gdy minął rok jego panowa
nia, nie dotrzymał umowy - nie ustąpił bratu tronu 
i wygnał go z kraju. 

Polinejkes znalazł schronienie na dworze króla 
państwa Argos, Adratosa. Ożenił się z jego córką 
i wnet namówił władcę na wyprawę przeciwko Te
bom. Ich obrońcy odparli najazd, zwyciężyli, lecz 
w walce polegli obaj bracia. 

Rządy w tym mieście-państwie ponownie objął 
Kreon. Ciało zdrajcy Polinejkesa rozkazał rzucić 
krukom na pożarcie i zabronił, pod groźbą śmierci, 
je pochować. Przeciwko woli władcy zbuntowała 
się siostra Polinejkesa - Antygona: wykopała grób 
i pochowała brata, za co spotkała ją straszliwa kara 
- została zamurowana żywcem w lochu. Na wieść 
o jej śmierci samobójstwo popełnił Haimon, syn 
Kreona i narzeczony Antygony, a także Eurydyka, 
żona Kreona. 

Dziewięć lat później synowie pokonanych wo
dzów przygotowali nową wyprawę przeciwko 
Tebom. Miasto nie miało sił wystarczających do 
obrony, Tyrezjasz poradził więc, aby poprosić agre
sorów o pokój, a potem, korzystając z rozejmu, 
zbiec z obleganego grodu. Tebańczycy poszli za 
jego radą: uciekli, a nieprzyjacielskie wojska we
szły do Teb. Napastnicy zburzyli miasto, znalezione 
skarby zaś złożyli w ofierze świątyni delfickiej. Tak 
zakończyły się tragiczne dzieje rodu Labdakidów. 



Niezwykłej urody. był znanym atletą, przypadł mu 
dar uczonośd, a jego taniec i talenty muzyczne słynę
ły szeroko. Otoczony przyjadółmi, szanowany przez 
rodaków, prowadził spokojne, zrównoważone życie. 
[ ... ] nawet śmierć przyszła po niego w szczęśliwej 
chwili, oszczędzając mu widoku ~oty ateńskiej, roz
bitej pod Aigospotamoi w 405 roku p.n.e. podczas 
wojny peloponeskiej. 

W takich okolicznościach jakże łatwo mógł się 
stać poetą sentymentalnym. Podstawy kultury jego 
miasta nie były jednak tak wiotkie. Przenikała je siła, 
myśl i namiętność, a ponad wszystko zainteresowa
nie człowiekiem. 

Większość dramatów Sofoklesa prowadzi nas 
przez świat cierpień. Antygona ginie zamurowana 
w skale, Edyp zaś w okrutnych mękach traci oczy. 
Sofokles miał głęboko wpojone poczucie tragizmu, 
a jego spokój nie wynika bynajmniej z unikania roz
myślań o cierpieniu. Właśnie ten szczęśliwy człowiek 
napisał słowa: „Najlepiej nigdy się nie urodzić". 

Allardyce Nicoll, Dzieje dramatu 
Przełożyli: Henryk Krzeczkowski, 

Wacław Niepokólczycki, Jerzy Nowacki 
Warszawa 1983 

Wychowywał się w Kolonos, niedaleko Aten, 
był synem zamożnego ateńskiego płatnerza Sofilo
sa. Od dzieciństwa starannie kształcony - zgodnie 
z ideałem kalokagathii, tak żywotnym w Grecji 
w V wieku p.n.e., wedle którego winno się har
monijnie łączyć zalety duchowe z cielesnymi (gr. 
kalos koi agathos - „piękny i dobry"). Właśnie ta 
powinność wyznaczała swoisty wzorzec osobowy 
- model dobrego obywatela, odznaczającego się 
zaletami natury tak moralnej, jak i fizycznej. Przy
szły autor Króla Edypa uczył się więc muzyki, tańca, 
gimnastyki, poznawał twórczość wielkich poetów. 

Na efekty takiego wykształcenia nie trzeba było 
długo czekać. Sofokles miał zaledwie 16 lat, gdy po 
raz pierwszy stanął na scenie, jako przewodnik chó
ru młodzieńców, podczas uroczystości dla uczczenia 
zwycięstwa Aten nad Persami w bitwie pod Sala
miną. I nie był to jego ostatni występ przed ateń
ską publicznością, bowiem później nader aktywnie 
uczestniczył w życiu publicznym swego kraju i wielo
krotnie występował, jako dramaturg, w konkursach 
tragediowych, zwanych wówczas agonami. Właśnie 
twórczość dramaturgiczna przyniosła mu miano dru
giego, spośród wielkiej trójki starożytnych tragików 
greckich, i zapewniła ponadczasową sławę. Przypo
mnijmy, że - oprócz Sofoklesa (ok. 496-406 p.n.e.) 
- ten panteon helleńskich dramatopisarzy tworzą, 
starszy odeń, Ajschylos (525-456 p.n.e.) i, młodszy, 
Eurypides (ok. 480-406 p.n.e.). 

Jego sukcesy polityczne natomiast rzadko się 

przypomina, choć i one były znaczące. Pełnił bowiem 
Sofokles wiele zaszczytnych funkcji publicznych: był 
skarbnikiem Związku Ateńskiego, dwukrotnie spra
wował urząd stratega, działał jako członek komisji 
reformy ustroju miasta, był także kapłanem w cza
sie, gdy w Atenach wprowadzono kult Asklepiosa. 
Cieszył się przyjaźnią Herodota i Peryklesa, wielkich 
osobowości i twórców „złotego wieku" Aten. 

Ostatecznie jednak do historii przeszedł jako 
jeden z trzech wielkich tragików antycznej Grecji. 
Prawdopodobnie napisał 123 dramaty, być może 18, 
a nawet 2 4 razy zwyciężał w agonach, wielokrotnie 
zdobywał w nich drugie miejsce. Pierwsze zwycięs
two odniósł w 468 roku p.n.e., rywalizując z Ajschy
losem. 

Przypisuje mu się również kilka doniosłych inno
wacji w dziedzinie dramatu i teatru, m.in. wprowa
dzenie na scenę trzeciego aktora i dekoracji, a także 
zwiększenie liczby członków chóru z 12 do 15 - przy 
jednoczesnym zmniejszeniu jego znaczenia, rozsze
rzeniu dialogu, rozbudowaniu akcji i zwiększeniu roli 
przodownika chóru. Ponoć właśnie Sofokles pierw
szy zerwał z obowiązującą do jego czasów zasadą 
łączenia tragedii w trylogie. Często posługiwał się 
ironią tragiczną, gdy po wydarzeniach pomyślnych 
następowała niespodziewana katastrofa. 

Do naszych czasów zachowało się jedynie siedem 
jego tragedii i fragment dramatu satyrowego (Ajas, 
Antygona, Edyp król, Trachinki, Elektra, Fi/oktet, Edyp 
w Kolonie) oraz 400 wierszy dramatu satyrowego 
Tropiciele. 



Wyliczając przykłady przetworzonych współcześ
nie motywów związanych z postacią Edypa, nie spo
sób zapomnieć o Zygmuncie Freudzie - austriackim 
psychiatrze, który do psychoanalizy wprowadził ter
min „kompleks Edypa", oznaczający tłumioną wrogość 
chłopców kierowaną przeciw ojcom. Odwołując się 
do antycznej historii, Freud tłumaczył, że istota tego 
kompleksu bierze się z rywalizacji ojca i syna o uczu
cia tej samej kobiety - żony i matki. 

Podobnie jak Edyp, również Antygona doczekała 
się wielu literackich wcieleń. Twórcze przekształ

cenia dramatu Sofoklesa, o tytule tym samym co 
pierwowzór lub do niego podobnym, pojawiły się 

w dramatach J. Cocteau, Jeana Anouilha (1944) czy 
w teatralnej inscenizacji Bertolta Brechta (1947). 

Niejednokrotnie nowy, uwspółcześniony portret 
Antygony wychodził spod pióra polskich dramatopi
sarzy. Aleksander Maliszewski napisał Antygonę w ni
czym nieprzypominającą heroiny znanej z tragedii So
foklesa: tytułowa bohaterka jego dramatu nie wierzy 
w sens praw moralnych, nie dostrzega granicy między 
dobrem i złem, wreszcie wątpi w bogów i w ludzi. 
Artur Maria Swinarski jest autorem dramatu Godzina 
Antygony (1960), którego akcja rozgrywa się w Ara
gonii w 1937 roku. Sześciu polskich żołnierzy wal
czących po stronie Hiszpanii pragnie pogrzebać na 
parafialnym cmentarzu poległego towarzysza broni, 
lecz na to nie zgadza się proboszcz. W końcu ciało 
składają do grobu dwie siostry; jedna z nich, młodsza, 
jest odpowiedniczką tebańskiej bohaterki. Utwór 
dramatyczny Cisza Romana Brandstaettera (1960), 
wcześniej znany jako Winogrona Antygony ( 19 56 ), 
zamiast heroicznej Antygony, eksponuje postać, któ
ra - podobnie jak w sztuce A Maliszewskiego - nie 
dostrzega granicy między dobrem i złem, wątpi w bo
gów i w ludzi. 

Nowe wersje opowieści o Antygonie zrodziło 

ostatnie dwudziestolecie XX wieku, pełne konfliktów 
społecznych, politycznych i zbrojnych. Scenerią dra
matu Antygona (1994) Dusan Jovanović uczynił ob
lężone podczas wojny bałkańskiej Sarajewo, a głów
na bohaterka sztuki Janusza Głowackiego Antygona 
w Nowym Yorku (1992) jest bezdomną Portorykanką, 
„mieszkającą" w nowojorskim parku. 

Jak zatem widać, nawet ten - zgoła niepełny - re
jestr nowych artystycznych wcieleń Edypa i Antygo
ny dowodzi nieustającej popularności obu postaci. 
Jest świadectwem ponadczasowości i uniwersalności 
owych dwóch antycznych mitów. 



ANITA 

Teraz go pochowamy. (Zdejmuje pudło 
z rzeczami Saszy i podaje mu. Sasza 
odstawia je pod ławkę). To są twoje rzeczy. 
Nic nie ruszałam. Najlepiej sprawdź. 
A gdzie jest ten drugi? 

SASZA 

Obraził się. 

ANITA (z niedowierzaniem) 
On się obraził? Jak tyś to zrobił? Ale wróci? 

SASZA 

Chyba tak. .. Zawsze wraca. 

ANITA (energicznie) 
Bo my musimy zaczynać, policja przychodzi 
o szóstej rano. Musimy przedtem skończyć. 
Ja już wybrałam miejsce. Tu, za ławką. 

SASZA (niepewnie) 
ładne, ładne ... 

ANITA 

Ta ziemia jest trochę zmarznięta. Trzeba 
rozgrzać. Pomóż mi. (Podchodzi do 
metalowego kosza na śmieci, gdzie ciągle 
żarzą się resztki popiołu). No chodź. 

SASZA (Dotyka ostrożnie kosza i cofa rękę). 
To jest gorące. 

ANITA 

Masz (Podaje mu jakieś szmaty, którymi 
Sasza owija ręce). Od tego ziemia puści. 
No ... (Przetaszczają pojemnik na ławkę. 
Zaczynają rozsiewać popiół na ziemi). 

ANITA 

Zobacz. Ja tu obrysowałam grób. Chyba się 
w tym zmieści, co? 

Janusz Głowacki, Antygona w Nowym jorku 
„Dialog" 1992 nr 1 O 



Kierownik techniczno-gospodarczy 
URSZULA WOJTCZAK 

Z-ca kierownika techniczno-gospodarczego 
KRZYSZTOF SOLENIEC 

Kierownik sekcji przygotowania spektakli i obsługi sceny 
MIECZYSŁAW FRĄCKOWIAK 

PRACOWNIE 

fryzjerska 
MARIA SucHoLAS 

krawiecka damska 
DANUTA FREITAG-ClYŻYK, JUSTYNA JACKOWIAK 

krawiecka męska 
PAULINA PARUL.SKA-PATALAS, GRAżYNA S1óoMIAK 

plastyczna 
KRZYSZTOF DZIONEK 

garderobiane 
TERESA NAWROCKA, IZABELA STAMM 

elektra-akustyczna 
BOGDAN STACHOWIAK, GRZEGORZ KLUCZIKA, ZBIGNIEW NAWROCKI 

stolarsko-śl usarska 
KRZYSZTOF CHORBIŃSKI, MICHAŁ DURAJ, Af'DRZEJ WACHOWSKI 

montażyści dekoracji 
T ADEusz BOSAcK1, l..EsZEK NowAK, JwAN WorrcZAK 

Redakcja programu i opracowanie graficzne 
MAŁGORZATA URBANIAK 

W programie wykorzystano 
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~wie dziesiątki lat temu, 1 września 1990 roku, 
.,,/_)Tomasz Szymański podjął starania, aby 
gnieźnieńskiej scenie po latach nieobecności 
przywrócić należne jej miejsce na kulturalnej 
mapie miasta. Przez te dwie dekady teatralnych 
sezonów zespół pod jego dyrekcją wprowadz~ na 
afisz blisko 80 premier, dał trzy tysiące spektakli 
dla 752 tysięcy widzów. Uczestniczył w wielu 
teatralnych przeglądach i festiwalach, w kraju i za 
granicą. Organizował artystyczne wymiany z licznymi 
polskimi teatrami i ośrodkami kultury, realizował 
rozmaite projekty i programy edukacyjne, skupiając 
wokół sceny młodych i zafascynowanych teatrem. 

Przy okazji premier tego sezonu w jubileuszowych 
ulotkach, towarzyszących naszym teatralnym 
programom, zamierzamy przypominać najważniejsze 
wydarzenia i dokonania artystyczne gnieźnieńskiej 
sceny za dyrekcji Tomasza Szymańskiego. Dziś 
powiemy o jej początkach i przypomnimy reżyserskie 
prace dyrektora. 

W latach 1990-2010 Tomasz Szymański 
wyreżyserował w Teatrze im. Aleksandra 

Fredry przedstawienia: Intermedia rybałtowskie 
(1990) Pastorałka Leona Schillera (1991) 
Rapsod o Świętym 
Wojciechu wg 
własnego scenariusza 
(1991) Czupurek 
Benedykta Hertza 
(1992) Piosenki 
z zapomnianego 
albumu wg własnego 
scenariusza (1992) 
Czarodziejska kobza 
Jerzego Bekkera (1992) 

Hej! Na kolędę wg 
własnego scenariusza 
(1993) Przypowieści 
na motywach biblijnych (wspólnie z Henrykiem 
Tomaszewskim; reżyseria i scenariusz, 1993) 
Dziadek do orzechów Ernsta T. A. Hoff manna 
(1994) Królowa Śniegu Hansa Ch.Andersena 
(1995) Niebieski ptak Maurycego Maeterlincka 
( 1995) Gwałtu, co się dzieje! Aleksandra Fredry 
(1996) Balladyna Juliusza Słowackiego (1997) 

Mieszczanin szlachcicem Moliera (1998) 
Trzewiczki szczęścia Benedykta Hertza (1998) 
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(2001) Czarodziejska 
lampa Aladyna wg 
Baśni z tysiąca i jednej 
nocy(2001) Wesołe 
kumoszki z Windsoru 
Williama Szekspira (2001) 

Przyjaciel wesołego 
diabła wg powieści 
Kornela Makuszyńskiego 
(2003) Przypadek 
dla Freundenthala 

Anthony'ego Swerlinga (2003) Zemsta Aleksandra 
Fredry (2003) Kolęda-ulica wg scenariusza Andrzeja 
Malickiego (2003) i Kolęda-ulica suplement (2004) 
Czarodziejskie krzesiwo Hansa Ch. Andersena (2004) 

Kuku na muniu, czyli przeprosiny śmierci Macieja 
Rembarza (2005) Poskromienie zfośnicyWilliama 
Szekspira (2005) Złodziej państwowyFadila Hadzicia 
(2006) Wesele Stanisława Wyspiańskiego (2007) 

Ja jestem Żyd z „Wesela" Romana Brandstaettera 
(2007) Z rączki do rączki Michaela Cooneya (2008) 

„Znowu nam się jęła marzyć.„ "wg wspólnego 
scenariusza i w reżyserii wraz z Andrzejem Malickim 
(2008) Wszystko w rodzinie Raya Cooneya (2010) . 

W jego imponującym dorobku reżyserskim można 
odnaleźć spektakle zarówno dla młodych, jak i dorosłych 
widzów. Drugim z upodobaniem serwuje przy tym na 
przemian klasykę dramatu i lżejszy repertuar, także spod 
znaku farsy. Realizacje takich dramatów, jak: Balladyna, 
Gwałtu, co się dzieje!, Zemsta, Wesołe kumoszki 
z Windsoru, Poskromienie złośnicy czy, w ostatnich 
latach, Wesele przynos~ widzom - i przynoszą nadal 
- wiele artystycznej satysfakcji. Goszcząc po kilka 
sezonów na afiszu, cieszą się uznaniem publiczności, 
a także nader często życzliwymi opiniami krytyki. Oto 
dwie z nich: 

Spektakl toczy się wartko, od pierwszej sceny, 
umieszczonej przez autora nad brzegiem Gopła, aż po 
gnieźnieński sąd piorunowy, pomysłowo inscenizowany 
przez reżysera. Tomasz Szymański raczej oszczędnie 
dawkował własne rozwiązania, jest ich zaledwie 
kilka i żadne nie narusza litery autorskiego tekstu: 
ani teatralnie trafny finał, ani plastycznie efektowny 
skrót bitwy, jakim jest wypchnięte do samej rampy 
pobojowisko. [ ... ] I jeszcze jeden reżyserski pomysł 
wart jest zauważenia, ba - domaga się zauważenia, 
gdyż jest nicią, która prowadzi widza dyskretnie do 
odczytania sensów dramatu: to powolna przemiana 
kostiumów - od pradziejowej zgrzebności aż po 
zupełnie współczesne stroje gnieźnieńskich mieszczan. 

A więc moralitet? Powiedzmy: także moralitet, też 
baśń i bajka na szekspirowską modłę przyrządzone, co 
teatrowi udało się, podobnie jak Słowackiemu w jednej 
sztuce, pomieścić bez zgrzytów w jednym spektaklu. 

Jacek Żytowiecki, Autor, autor!, „Przewodnik Katolicki" 
1997nr18 

Tomasz Szymański cieszy się kredytem zaufania 
Pegaza od lat. Swoją przygodę z teatrem rozpoczął 
niegdyś od łamania konwencji i poszukiwania nowych 
obszarów wypowiedzi scenicznej, dzisiaj w pokorze 
ogromu swej wiedzy jak mało kto potrafi przenieść na 
deski sceny rzeczy z pozoru tylko łatwe. W swojej pracy 
przypomina nieco jubilera, który pięknie błyszczące, acz 
nieoprawione, kamienie poddaje kunsztownej obróbce, 
nieomal intuicyjnie dobierając gamy, głębie obrazów 
i nastrojów. „Wesołe kumoszki z Windsoru" przez niego 
przygotowane, przy udziale wypróbowanego zespołu 
realizatorskiego i aktorskiego, poprzez wieki podają 
całą prawdę o seksie, kłamstwach, a nawet brudnej 
bieliźnie tak, jakby napisano je wczoraj z myślą o scenie 
pewnego polskiego teatru, który poprzez codzienne 
dokonania z dumą może nosić miano świątyni sztuki. 

Tomasz Dymaczewski, Seks, kłamstwa i... brudna bielizna, 
„Poznański Pegaz" 2002 nr 53 

W publikacji wykorzystano zdjęcia autorstwa 
Mirosława Skrzypkowskiego i Bogdana Ferenca 
(z próby Zemsty A. Fredry, 2003) oraz reprodukcje 
plakatów Lucjana Zachmoca. 



Panie Dyrektorze, jakie były początki Pana flirtu 
z Melpomeną? 

Wszystko zaczęło się od konkursu recytatorskiego. 
Może trudno w to uwierzyć, ale w teatrze żyłem od 
dziecka, bo jako laureat konkursu recytatorskiego 
w 1953 roku zacząłem grać w dziecięcym teatrzyku 
„Maseczka", którego siedzibą był poznański Dom 
Kultury Drukarza. I tak już zostało. Mam na koncie 
kilkanaście dziecięcych ról telewizyjnych, udzielałem 
się też w różnych amatorskich grupach teatralnych, 
m.in. w teatrze „Studio" w Poznaniu. 

Później, w 1964 roku, będąc na studiach 
polonistycznych, wraz z kolegami założyłem Teatr 
Ósmego Dnia. Kierowałem nim przez cztery lata. 
Wystawiliśmy w mojej reżyserii m.in .: Lalka 
Zbigniewa Herberta, Męczeństwo i śmierć Marata 
Petera Weissa, Edwarda li Christophera Marlowe'a 
i ZiemięjałowąThomasa S. Eliota. 

Po Teatrze ósmego Dnia przyszła kolej na scenę 
zawodową. Najpierw, zdaje się, był Gorzów? 

Tak, w teatrze zawodowym debiutowałem 
na scenie gorzowskiego Teatru im. J. Osterwy, 
spektaklem Otwórz drzwi Krzysztofa Choińskiego. 
Zanim przywędrowałem do Gniezna, reżyserowałem 
w Zielonej Górze, Warszawie, Płocku, Poznaniu 
i Łodzi . W teatrze gnieźnieńskim zadebiutowałem 
Czarodziejskim krzesiwem w 1984 roku. 

Te doświadczenia zaowocowały prawdą, której 
pozostaję wierny do dziś. Mianowicie, jestem 
przekonany, że sztuka to tylko z pozoru improwizacja: 
aby móc mówić pełnym głosem, trzeba dogłębnie 
przeżyć i przemyśleć wszystko to, o czym chce się 
rozmawiać z innymi ludźmi . 

Daniela Zybalanka-Jaśko, Poszukiwanie marzeń 
[rozmowa zT. Szymańskim], „Przemiany na Szlaku 
Piastowskim" z 5 V 2006 

I}/}/} iasto to jego mieszkańcy, a teatr to nie tylko 
I f / przedstawienia, ale ich twórcy, zespół, konkretni 

ludzie. W czasach polaryzacji społecznych nastrojów, 
sporów, zmęczenia dyskusjami fundamentalnymi dla 
polskiej przyszłości chcemy zaproponować rodzaj więzi 
wokół spraw uniwersalnych - spraw sztuki. 

Miło nam będzie spotkać tych z Państwa, którzy 
w teatrze będą chcieli po prostu odpocząć, i tych, co 
swą wyobraźnią, energią i aktywnością zechcą wesprzeć 
teatr w mieście, którego kultura i europejska sława sięga 
millennium. 

Tymi słowami witał 
publicznośćT omasz Szymański 
na pierwszym spotkaniu 
inaugurującym sezon 
teatralny 1990 /1991- w sali 
gnieźnieńskiego EMPIK-u, 
niedługo po uzyskaniu 
nominacji na stanowisko 
dyrektora gnieźnieńskiej sceny. 
W otoczeniu współpracowników 
i niewielkiego wówczas, bo 
liczącego zaledwie kilka osób, 
zespołu przedstawiał swoje 
plany repertuarowe, z głębokim 

przekonaniem i wiarą w ich spełnienie. Zapewniał, że 
będzie zabiegał o powrót publiczności do nowego, 
odremontowanego gmachu teatralnego i przywrócenie 
sceny miastu. Słuchało go wówczas szczupłe grono 
gnieźnian, kilkoro dziennikarzy reprezentujących lokalną 
prasę i garstka stałych bywalców klubu. 

Wrzesień 1990 roku. Nowy dyrektor artystyczny, 
nowy sezon teatralny, nowe zamierzenia repertuarowe .... 
A poza teatrem także wiele zmian, generowanych przez 
młodą, wówczas dopiero raczkującą przecież, polską 
demokrację . 

Dyrektorskie zapowiedzi brzmiały optymistyczne, 
ale ... No właśnie: w siedzibie teatru już piąty rok trwał 
remont, jego końca nie było widać. Nie tylko próby, lecz 
i spektakle, także premierowe, odbywały się w wynajętych 
salach domów kultury- w Gnieźnie, we Wrześni, 
Witkowie, a czasem w Domu Kultury „Dąbrówka" na 
poznańskim Piątkowie. Nieco później scena i jej zaplecze 
techniczne w budynku teatru wprawdzie były już gotowe, 
ale widownia - pozbawiona foteli i niewykończona -
sprawiała wrażenie wielkiego magazynu, jakby scenerii do 
filmu z gatunku science fiction. 

Nic dobrego nie wróżyły również dyskusje wśród 
miejskich urzędników i na łamach lokalnej prasy. Coraz 
głośniej bowiem zastanawiano się nad tym, czy niewielkie 
Gniezno stać na utrzymanie stałego zespołu aktorskiego; 
czy w odnowionej sali teatru nie powinien raczej działać 
stały impresariat teatralny, dysponujący salą do wynajęcia ... 

Dziś, po latach pytanie wspomniane przed chwilą 
wyda się zapewne nieco surrealistyczne. Lecz przecież 
dwie dekady temu, gdyby nie optymizm i energia 
właściwe Tomaszowi Szymańskiemu, gdyby nie jego 
determinacja w boju o nasz teatr - kto wie, może plany 
jego likwidacji nie spaliłyby na panewce ... 

Teatr coraz częściej grał w Gnieźnie i coraz głośniej 
zapraszał do swojej siedziby, bo wreszcie remont 
dobiegał końca i gnieźnieńska scena wreszcie przestała 
być bezdomna. Inauguracyjna gala odbyła się 17 maja 
1991 roku; zespół wystaw~ wówczas Rapsod o Świętym 
Wojciechu według scenariusza i w reżyserii Tomasza 
Szymańskiego. Henryk Tomaszewski-dyrektor 
Wrocławskiego Teatru Pantomimy, światowej sławy 

Przybył Pan do Gniezna w 1990 roku, bo ... 
... bo w 1990 roku uznałem , że pora już, abym 

spróbował pokierować całym moim warsztatem 
teatralnym. A Gniezno uznałem za miejsce nader 
interesujące, chociażby dlatego, że właśnie tu 
powstało przecież państwo polskie. Powiem, nie bez 
szczypty złośliwości, że już wówczas byliśmy Europie ... 

I tę europejskość pragnie Pan nieustannie 
potwierdzać. Pytanie tylko, czy z tak szczupłym 
zespołem, bez budynku - bo teatr wciąż jest 
w remoncie - zdoła Pan temu wyzwaniu podołać? 

Czemu nie podjąć takiego ryzyka? Wszak wysoki 
poziom artystyczny osiągają również zespoły z 
miast mniejszych od Gniezna, a Teatr Ósmego Dnia, 
z którego się wywodzę, też był liczebnie niewielki. 
Zapros~em i będę zapraszał do współpracy ludzi, 
którzy postrzegają teatr inaczej niż ten stricte 
repertuarowy, więc istnieje szansa, że coś się stanie, 
że przełamiemy mit teatru z miasta G. 

Na razie pokusimy się o realizację scenariuszy 
autorskich, postawimy na teatr staropolski (który 
chyba najbardziej mnie frapuje, a nie wymaga 
wielkiego zespołu), 
na działania w sferze 
edukacji teatralnej. 
Musimy respektować 
warunki naszej pracy, 
a więc i wędrować od 
miasta do miasta. 

Czy jeszcze wierzy 
Pan w moc teatru 
objazdowego? 

Jeśli to teatr 
interesujący i atrakcyjny 
dla widza - tak. 

Wraz z przemianami politycznymi lat 
dziewięćdziesiątych powróciło pytanie, czy miastu jest 
potrzebny teatr. Co do mnie, sądzę, że ostatecznie 
nikt nie będzie chciał być barbarzyńcą, który likwiduje 
przybytek sztuki„ 

Prezydent Gniezna i Rada Miasta nie chcą zamykać 
teatru - wprost przeciwnie: to gremium uważa, iż 
powinien być on centrum kultury miasta i jego okolic. 

Stefan Drajewski, Dlaczego Pan przyszedł? [rozmowa 
z T. Szymańskim], #Goniec Teatralny# z 15X1990 

mim i choreograf - wziął na siebie rolę ojca 
chrzestnego. Uderzył w gong, wspólnie z dyrektorem 
Szymańskim obwieszczając wszystkim powrót zespołu 
do swojej siedziby. 

Teatr stopniowo odzyskiwał zaufanie widzów. 
Dzięki intensywnej pracy zespołu i atrakcyjnym 
propozycjom repertuarowym, przyzwyczajał ich 
do częstego obcowania z gnieźnieńską sceną, 
przekonywał, że naszym spektaklom warto poświęcić 
uwagę i czas. Wciąż rosnącej popularności Teatru 
dowodz~a zwiększająca się z przedstawienia na 
przedstawienie frekwencja publiczności i również 
coraz większa liczba dawanych spektakli. Wreszcie 
i to, że już po niespełna trzech latach dyrektorowania, 
w 1992, Tomasz Szymański otrzymał zaszczytny tytuł 
Gnieźnianina Roku. 


