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SŁOWO WSTĘPNE 
(w sL'uócie) 

Dzisiaj kiedy wszystkie problemy, nau;et te, które dotyczą samych pod
staw społeczeństwa, stają się tak ważne, wydawa~o się autorowi już od 
pewnego czasu, że byłoby nader użyteczne przedstawić w teatrze sztukę 
o takiej id.ei, jak w sztuce scenicznej. 

W akcji całkowicie wypływającej z serca, ukazać dwie poważne lecz 
bolesne postacie: kobietę z towarzystu;a i kobietę spo!za niego: inaczej 
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tnówiąć w dwu tych postaciach przedstawić wszystkie kobiety, calą ko
bietę. Polvazać te dwie kobiety, które całą kobiecość streszczają w sobie, 

często szlachetne, zawsze 1iieszczęśliwe. Branić jednej z nich przeciwko 

despotyzm<YIDi, drugiej - przeciw u;zgardzie. Ukazać jakim próbom po

trafi przeciwstawić się cnota pierwszej z nich, jakimi łzami potrafi obmyć 

su;e poniżenie druga. Tam dostrzec błąd~ gdzie bląd tkwi, więc w męż

czyźnie, klóry jest wszechuwdny, i w u.stroju społecznym, który jest 

absurdem. Dopuścić, ażeby w tych dwóch wybranych po-konane zostały 

wzajemne złe uczucia przez pobożność dzieucizęcia, miłość ukochanego 

i miłość matki; nienawiść przez pośu;ięcenie, cierpienie - przez obcnoią

zek. Przeciwstauić tym dwóm kobietom dwu mężczyzn: mailżonka i ko

chanka, u?l:adJcę i banitę i zmieścić w nich poprzez tysiące drobnych po

wikłań te wszystkie stosunki zwyczajne i nietzwykl:e, jakie łączą męż

czyznę z jednej strony z kobietą, z drugiej strony - ze społeczeństwem. 

Wreszcie poniżej tej grupy, która używa i posiada, ale która też cierpi, 

czasem zamroczona cieniem, to znów rozjaśniona promieniami, umieścić 

zawistnika, tego fatalnego świadka, który zawsze bywa w podobnych wy

padkach, który stoi u dołu wszystkich społeczeństw, wszystkich hierarchii, 

wszystkich dobrobytów, wszystkich cierpień ludzkości. Wieczny wróg to 

tego wszystkiego, co jest na górze: zmienia on kształt ,stosownie do czasu 

i miejsca, lecz w istocie zawsze jest ten sam: szpieg w Wenecji, eunuch 

w Stambule, pamflecista w Paryżu. Umiejscowić go tak, jak Opatrzność 

go umiejscou,"iła, w cieniu, zgrzytającego zębami na każdy uśmiech, tego 

11ędznika inteligentnego, a zgu)ionego, który już nic nie potrafi, jak tylko 

szkodzić, gdyż miłość jego spotyka wszystkie drzwi zamknięte, natomiast 

nienau,"iść otu;arte. 

Wreszcie z tego, co przedsta:-..oiono tutaj, stworzyć dramat: nie z życia 

mieszczan, bo małoslkowość tego rodzaju zaszkodziłaby u:zniosłości idei: 

ale z życia książęcego domouego: książęcego - bo wymaga tego wielkość 

dramatu; domou;ego - bo tego wymaga jego prawda. Dla zadośćuczy

nienia potrzebie ducha, który zawsze czuje przeszłość w teraźniejsza.ki, 

leraźniejszość zaś w przyszłości, domieszać w tym dziele do elementu 

wiekuistego: element ludzki, element społeczny, element historyczny. Na 

malou;ać z kolei, realizując tę ideę, nie tylko mężczyznę i kobietę, nie 

tylko dwie kobiety i trzecry, mężczyzn, lecz róu,-nież u,"iek caly, jego kli

mat, jego cywiLizację i jego lud. Zbudou:ać z tego pomysłu w O']Jarciu 

o dane historyczne tak proste i prawdziu;e wydarzenie, tak żywe, tak pul

sujące, tak rzeczywiste, żeby zakryło oczom tlumu ideę samą, tak jak 

mięśnie zakryu:ają kościec. 

Nigdy nie będzie za dużo powtarzania, z kimkolwiek by się mówilo 

o potrzebach społeczeństwa, efo których zaspokojenia zawsze winny dążyć 

wysiłki sztuki, że dzisiaj bardziej aniżeli kiedykolwiek teatr jest miejscem 

nauki. Dramat taki, jaki chciałby stwo1 ·zyć autor sztuki, a jaki potrafiłby 
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Wiktor Hugo na prtzedstawieniu „Burgrafów" 
Karykatura Moyneta 

stworzyć człowiek genialny, powinen dać ludowil-fHo:wfię, ideom-

formułę, poetzji - muskuły, krew i życie: tym, którzy myślą - nieintere

sujące it,"Yjaśnienie, duszom zbrukanym - napój obmyu;ający, ukrytym 

bliznom - balsam, każdemu - dobrą radę, wszystkim-ustawę. 

Bez wątpienia warunki sztuki przede wszystkim i we wszystkim muszą 

być spełniane . Obudzenie ciekawości, zainteresowanie, bawienie widza, 

jego śmiech i łz!J, stała obserwacja wiszystkiego, co jest w naturze, 

ozdobna powłoka stylu - oto, co dramat musi w sobie mieć, bez czego 

nie byłby dramatem: lecz, aby był zupełnym, trzeba, aby dramat także 

mial chęć uczyć w tym samym czasie, gdy ma chęć baiu"ić. 

Niech wzrusza dramat, lecz niech w nim tkwi też lekcja i niech ją 

zawsze będzie można odnaleźć. W najpiękniejszym nawet dramacie u,"inna 

być surowa idea tak, jak w najpiękniejszej kobiecie jest iueunątrz stzkie

let. 
A.utor jak widać, nie tai twardych obowiązków poet11-drnmaturga. Wo

bec tak ogromnych zadań, jakie ma przed sobą teatr XIX wieku, autor 
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odczuwa głębe>ko swoją nieporadność, lecz mi'TTW to wytrwa w twórczości 
raz zaczętej. Jeżeli malo rzeczy byroby za tym, to czyż mógłby się autor 
cofnąć, zważywsz11, że zachęca go przychylność umysŁów elity, oklaski 
tlumu, lojalna sympatia tych, którey w dzisiejszej krytyce W'IJTÓŻniają się 
nieprzeciętnością i posłuchem. Będzie więc autor dalej tworzyć śmiało; 
i ilekroć uzna za kornieczne przedstawić wszystkim z najmniejszymi szcze
gółami ideę uJzyteczną, ideę społeczną, ideę humanitarną, pokaże ją przez 
teatr, jak przez powiększające szkło. 

W wiekru, w którym żyjemy, widnokręgi sztuki rozszerzają się znacznie. 
Ongiś poeta-dramaturg mówił: publiczność, dzisiaj mówi: naród. 
7 maja 1835 r. 

Przełożył: Marian Żurawek 

DAUMIER ,;Melodramat" 

I 

Albert Besnard. Premiera „Hernaniego" 

WŁADYSŁAW RY~IEWICZ 

WIKTOR HUGO 
w oczach wrogów i przyjaciół 

W literaturze francuskiej, i .nie ty]ko francuskiej, trudno o bardziej 
przekonywający przykład ipisalrza walczącego, który by jak Wikitor Hugo 
swą twórczością wywCAływał tak diamet:rialnie sp:rzecz:ne sądy i opi'.nie, 
i wzbudział tak Tóż.norcdne uClzucia wśród czytelniików, krytyki i prasy, 
od uczuć z.achwytu i uwielbienia ipocząwo5zy, a :na wirogości i zajadłej IJ1.ie
nawiści kończąc. 

Zaka'Z wysta.wieniia dramatu Marion Delorme, zdljęcie pr,zez cenzwrę IPO 
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pienwszym przed1Stawie.niu s~uki Król się b<iwi (z ~leril rozległy się 
wówczas chóral:ne Śipiewy Marsylianki, Carmagnoti 1 trzeciej wi·elkiej 
rpieśni irewolucyj.nej 9a ira), ogromny sukces s.ceniicziny Hernaniego, który 
opinia pu'blkzna rpoczytiała iautarowi :nJe <tylko jako zwycię_stwo w walce 
z kLaJSyikami, rreez rdopatrzyła się również gesitu antymonarrchisltycimego -
wszystko to :sipriawid:o, że pisaxz już w pi•arwszej ćwierci .dzi·ewi·ętinastego 
stulecia stiał się bożysoozem lurdu pa:ryskiego, ulubieńcem młordzieży i du
mą Francjt Ucieczkia z !kraju w 1851 :rciku pirzed grożbą pI!ześladowa.ń 
.ze s•t:rany Ludwiikra Naipoleona (k!tórego Wiktoc Hugo nazwał Narpoleonem 
Małym) doda~ia lbha!Sku sławie piSlal"Za. Jego wierszy piisa:nych na wygnaniu 
uozyQi się lurdzie na pamięć, aby przemycić tekst do Fraindji. Ale onie tylko 
lud francuski , lecz :rów.nież narody uciemiężanej Girecji, Italii, Hiiszpanil, 
Kuby wi.działy w wieillkim twórcy roma:nty'llmu sojus.znika w walce z ty
ranią. Poeta :na wygnainiu, na wyspach Jersey i Guer.nesay w kanale La 
Manche, otrzymywiał set1ki listów od robotnilków Lyonu i Lille, głównego 
miasta północnego okręgu ,przemysłowego we Francji, od :robotników, 
o których pil3ał w wybo:rze poezji Les Chcltiments (Chlasta): 

W Line zszedłem kiedyś w mrok piwnicznych izb. 
U jrzalem lpiekło nieszczęścia. 
Nie ludzi tam, lecz widma wychowała nędza. 
Bf<ide, zgięte, koślawe •.. Gościec je poskręcał 
Zela!Zną pięścią •.• 
Nie ma tam nawet łóżek. Więc matki nieszczęsne 
Uklaidają w wilgotnych dziurach ści<iny wklęSlej 
Su;oje pisklęta. 
Te niewinne maleństiua, z gotębim spojrzeniem, 
Mi<ist kołyski, grób mają przychodząc na ziemię ..• 
Dolo przeklęta! 

(przekład Zbigniewa Bieńkowskiego) 

Jednocześnie z po.diziwem i miłością poik:l'zywdzonych i udś.niony1c'h ściga 
poetę zemsita sytych i możnych tego świata, pirześLaidowainia cenzu:ry, szy
kainy poUcyJne trybuny literackiej pisarzia, jaiką była L'Evenement, tro
pienie przez sztPicli i siepaczy, którzy ipo .z.iamachu stanu Napoleona III 
otrzymali 1od mini151bra S{piraw iwewtn~znych Saint Arnaud tajny :rOZ!kaiz 
odnośnie Wiktora Hugo: „sprzątnąć bez hał;asu". 

I pomimo że o<l dnia śmierci wielLkiego pisarza upłynęło 75 lat, burżua
.zja francuska po dziś rdzień obrzuca znie!Wlagami jego {Pamięć. Głośny ;na
cjonialistia i 'kolabo:racjomiista Mau:rras p.Lsał o największym romantyku 
świata: Musimy zniszczyć całe dzieło moralne romantyzmu. To była cho
roba francuskiego vmysłu. Zaś Leo.n Daudet stwi•erdoza: (Hu,go) dla bur
zua.zji kkisiejsci:ej jest demagogiem, blagierem i po prostu „największym 
głupcem XIX wieku". 
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Nie :mogą ruas dziwić te bez.sil!Ile wybuchy nienawiści, jeżeli ipamiętiamy 
o uwielbieniu, jaikim otaczał tpisarza lud IPaTyski, któ:ry w czasie Komuny 
prze:ry:wał walkę zbrojną i otwierał bairylkiady, a1by 1Przepu~cić Wiktora 
Hugo, idącego za trumną syna, i który w osiemdzie1Sięciolecie rurrodzin 
poety defilował itłumn:i>e przed oknami jego mieszkania; i Jeżeli pamię

tamy że w roku 1859, gdy sąid ameryk.ańsiki skiazał ina śmierć pirzywódcę 
powstania Johna Browna, walczącego o wyzwdlenie MUJrzynów, WJokrtor 
Hugo pisaJ: Katem Browna - O'znajmiam to na cały świat (albowiem kró-

• towie odchodzą, narody zaś zostają i powinny znać całą prawdę) - k<item 
Browna będzie nie prokurator Hunter, nie sędzia P<irke1i, nie guberna,tor 
Wyse, nie mały stan Wirginia: k<item Browna będzie - ciarki przebiegają 
po ciele na samą myśl o tym i strach bierze to wypowiedzieć - cała repu
blika amerykańska... Tak, niech Ameryka wie i zast<inowi się nad tym: 
jest coś bardziej przerażającego niż Kain zabijający Abla, to W Q.S1zyngton 
zabijający Sportakusa. 

Dom, w którym mieszkał Wiktor Hugo 
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Niektór:zy uczeni francuscy, jak Gusbaw !Janson lub Emil Faguci, 
w pracach krytycznych z końca XIX i :początku XX wieku w zręczny spo
sób us.iłują dbnLiyć wartQść i znaiozenie twórczości Wiktora Hugo. Po
dziwiając rozmach, priacowitośćć, tallent i 'temperament itwó:riey Nędzników 
ikryty;cy 7Jall'zucają jego dziełom brak myśli filozoficznej i głębi. Fia.guet 
ooenia s:tudiQ kry;tyczne Wiktora Hugo ze'l:xrta!ne w tronie Wiiliam Szekspir 
jaiko Uit)wory, z których zieje pus'tkia, ~ś Drobiazgi literackie i filozoficzne 
nazyrwa ksiiążką ośmiesLZ.ają·cą iautora. Wygliasza pl"zy tym ry;zykowny JPO
gląd, że poeta mo:l.e obejść się bez głębszych myśli, byle tylko zaufał swej 
zddlności wiidzenia poetydk:iego, to znaczy, wyobra.źni i sile pr:z:etwarza'Ilia 
świaita na obrazy air:tystyc.zme. Wiktorowi Hugo nia itej sile ;pie rz.bywało, 

wierzył on, że 1POeta z natwry s•wego pooła<nictwa jest iwies.zczem, Orfeu
szem, wodzem na1rndu, i wodzem, którego idee ośwj.eoają i ulepszają świat. 
I wydawało mJU się, że to on właśnie wyipowiada kfue, które wiodą świat 
ku lepszej p:rzyiszłości. Występowa.lem w obronie uciśnionych, żądałem za-

Projekt dekoracji Wiktora Hugo do „Burgrafów" 
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Szkic W. Hug'o efo dekoracji .'.aktu II : 
„Król się bawi" 

stąpienia g~ler przez oświatę, rehabiHtowa,łem winnych, marzylem o po
stępie, byłem republikaninem. Pod tym względem !Pisarz daiwiał wyraz 
[pl'laWidzie swoich cziasów, prawdzie uczuć i myśli sw9ich w.spółczesnych, 
dl:a !których o.c:L połowy osiemnastego stulecia aż prawie do po.l:owy dzie
więtnastego wieku, do Wioo.ny Ludów, s~owa Sprawiedliwość, P·as:tęp, 

Wolność, Prawo (pisa:ne z dużej litery) oznacZJały sprawiedliw0tść, rpostęp, 
wciliność, prawo, i były W)"powia.dane optymiisty1oznie, z dobrą 1wiiarą i prz,e
świiadczerriem, że zawierają myśl żywą i .głęboką. Dopiero po rozcza:rowa
lni1ach, ja'kie ,pr:zyszły po Wiośnie Ludów, za1cz,ęito odczuWiać mnęcrenie 

z powodu na1dużyda tamtych wielkiich słów, a kryty'ka .zaczęła ;pisać po 
śmierci poety, że Hugo by!ł fil.ozofem dziewiętnastowiecznej frazeologii. 

Jednak dla ,wszysrtlkich, któirzy przeżyli d1rugą wqj.nę świiatową i oikupa
cję hitlerowską. tamt•e „zidewaluowiane" s~owa odzyskały .dawną istotną 

lud!Zką treść i sens. Może dlatego, że wiidzimy jasno dz,iś właśnie ich 
kliasowe U\WaTUrukowainie. I dlatego też wieiris:ze Wilk·toira Hu.go byL!y i są 

dllia hJJdu :f:ran~.ski~o ;po ·dziś dzień źródłem pcik!I'z,epiającej siły w wal()e 
z ipr:zemocą i nie51prawiedliwością społeczną . Dlatego też pier.wszy pod
ziemny J:mmeir ,pos1tępo1wego Uterackiego 'tygodnika Les Lettres Fran!;aises 

ulkia:zał s.iię w oziasa1ch okupacji hitleirowslkiej w r. 1942 z wezwa:niem poety: 
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Zbudźcie się ze snu! Dość tej hańby! 
Niestraszny błysk strzelniczej skałki! 
Niestraszny huk armatniej palby! 
Obywatele, czas do tcalki! 
Czas zakasywać bluz rękaivy! 
Rwijcie łańcuchy i kajdany! 
Gdy marli z ojca rąk tyrani, 
To czyżby syn się karla uląkł? (W. Hugo) 

Światcwa Rada Pokoju w Wi,edniu w dniach międ'ZY 1 a t6 lil;,topaida 
1951 r. ipowzięła ud11wałę uczczenia w r. 1952 pamięci. iederech geniuszów 
lud;fil{cści, Avioenny, Gogola, Leonarda dla Vinci l Wikto;ra HU!go. Hołd 

jaiki lud1zkość złożyła w 1952 r. wielki·emu poecie. jes1t zwycięstwem idei 
posłannictwa, którą wyznawal we>pół z ideą i1nternacjonalizmu. Problemy 

społeczne przekraczają granice państw-pisał Wi•ktor Hugo 1w 1862 r . 
do wydlawcy wło.."kiego przekładu Nędzników-Rany, na które cierpi 

ludzkość, te wielkie rany, które pokrywają kulę ziemską.„ Wszędzie, gdzie 

człowieka nęka nieiviedza lub rozpacz, wszędzie, gd:zie kobieta sprzedaje 

się dla chleba, wszędzie, gdzie dziecko cierpi na brak książki, z której 

mogłoby się uc'zyć, i ogniska prz·y którym mogłoby się ogrzać 1- ta książka 

o nędzarzach stuka do drzwi i mótci: Otwórzcie, przychodzę w waszej 
sprawie. 
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WŁADYSŁAW RYMKIEWICZ 

Ręka W. Hugo 
(dagerotyp 2l 1850 r.) 

WIKTOR HUGO 

Łuna 

Francjo, choć twardy sen cię zmożył 
Wygnańcy, ciebie przyzywamy. 
Ucho ciemności się otworzy 
I krzyk nasz wtargnie do otchłani. 

Despotyzm chciwy i niegodny 
Ludy do życia. zniechęcone 
Zamknął za czarną kratą zbrodni, 
Opancerzoną zabobonem. 

Kwiat mężczyzn, wolność miłujących 
W więziennych murach jest zamknięty, 
Ale idea mur roztrąci 
Skrzydłem wyłamie twarde pręty. 

I jak w dziewięćdziesiątym pierwszym 
Nadobłocznego sięgnie wyżu. 
Bo tak się wyrwie jak krzyk z piersi 
Z żelaznej klatki ptak ze spiżu. 

N a świat ciemności groza padła, 
Ale idea orpromieni, 
Przemyje blaskiem swego światła 
Posępne noce ślepej ziemi. 

Blask swój zawiesi jak latarnię, 
By drogę wskazał jak w potrzebie, 
Ona jest lampą ziemi czarnej, 
Która zapali się na niebie. 

Cierpiącej duszy goi rany 
Przyjazna życiu dłoń idei. 
Złym wskaże ona klucz otchłani, 
A sprawiedliwym port nadziei. 

Gdy oczom smutnych ludzi droga 
Idea wyrwie się z mgławicy, 
I wschodlzi czysta i złmvroga 
Nad horyzontem tajemniczym, 

Wtedy przed każdym progiem ziemi 
Fanatyzm przemoc i nienaioiść 
Wyją jak zu;ykły wyć hieny, 
Kiedy się wdmvi księżyc zjau,i. 

Patrzcie idei czoło dumne 
Przed wami ludy idzie wszęd'zie 
Patrzcie jJJ.ż dzisiaj widać lunę 
Blasku, co jutro świecić będzie. 

Przełożył Zbigniew Bieńkowski 
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WIKTOR JIUGO ROZPRAWIA SIĘ 
Z KRYTYKAMI „ANGELA" 

Angelo ipowstał w 1835 r. w lutym w ciągu 

17 1dni. To tempo rto nie re1welacja, ale cecha 
charakterystyczna wa:rsztatu pisairs.ldego Wikto
:r.i, Hugo. Premie.ria dramatu odbytl.a się 28 !lqwie
tnia 1.835 Il". w Teia:trze '.fua:nC'USkim w :następują
cej obsad'zie: 
Amgelo Malipie:ri 
Kiatiarina Bragadini 
Ty z be 
Ro·dolfo 
Ana:festo Galeofa 
Honwdei 
Reginella 
Daif.ne 
Cmr.ny paź 
Straiż:nik nocny 
Odźwierny 

D.zie'kan 
Prałat 

Kostium Katariny 
(p. Dorva.l) 

.,-- M. Beauvallet 
- Mme Dofl"Włl 
- Mlle Mara 
- M. Geffroy 
- lVLathien 
- Rrovost 
- Mme Tousez 
- Thierrert-GeOfl"gin 
- A,glae 
- M. Aroone 
- Fiame 
- Albert 
- Montlaur 

Kostium Tyzbe 
(p. Mars) 

Dzięki rnił-emu zwyozajowi Hugo omawiania 
spektaklu w iwyda.nia·ch swoich rdramatów, wie
my że szbuika została, izdaniem ia.utooa wystawio
na zgodnie z najlepszymi tradycjami dawnej Ko
medii Francuskiej; że panna Mars był;a czarują

ca, głęboka, jednym słowem doskonała. Provost 
stworzy'ł w HomocLei po<Stać godną rzeźby, a 
piękny gros pana BeauvaHet służy!: równie zna-

• 'k'.omitej inteHgencji itd. 
Wiktor Hugo .na c·gół nJ.e usiłowiał odlpowiadać 

na iklrytykę swoilch dzi-eł wydanych 1czy sztuk wy
stawionych w teatfI"ze, Uwiażał że zadaniem c.wsu 
jest potwierdzić lub odrzucić słowa krytyków. 
Zootaw.iial więc czasowi obronę choć IUl:Sltrz.egał 

się, że milczy bynajmniej nie dllaitego, by nie 
IIIl.iał nic do powiedzenia. W wyipadku Angela 
odstąpN jednak od ziaSJady i zrezygnował ze sba
nowiska, którego :zajęci·e w :ilrunych wypadkach 
d01I"a1dzało mu - jak 'twierdził - p~zucie god
nolści osolbistej. Dwa :Lata po wysta.wie.niu Angela 
zid'ecydowiał się odipoiwiedzieć 'k!rytykom czyiniąc 

to, jia:k ziazoooza.ł, wyjątkowo i: dla !Pl"IZYkładu. 

CM; ibowiem ruiemał u:ll'isono zairzucała iklryityik;a 

paryska jego dramatoiwi? Przede WS1Zysltkim mie
prawdopodobień:stwo i niemożli wośó. 

Ukryte korytiairze, se!kr~e przejścia dla SZ1Pie
gów, .zarn.asikowiane drzwi, talje:mnicze klucze, to 
wszystko zda.niem ktrytyków, środki beu;ensowne 
i fallSzyiwe, ll!ie za,C'ze:r!Pnlęte z Qbyczajów wenec
kich, a wymyś[Qne IPfl"Zez ia.utofl"ia. po to, aby u:zy
slk.ać w ikilku lSloenach efe'kity melodrn1marty.c:zme. 

To był 1ZJar:rut .ziamd1niczy, ja.hl stawila:no auto
rowi. Z zarzut.em tym Wiktar Hugo :rozprawi•a 
si~ w spooób najproS't1szy: cytuje z Historii rzą
dów w Wenecji AmeilkJ1t°a 1) :rnastę,pująoy passus: 

Inkwizytorzy państwowi zbierają się nocą w 
pałacu św. Marka, gdzie wchodzą i skąd wycho
$ą przez tajemne przejścia, do których mają 
klucze. Jest równie niebezpieczne widzieć ich, 
jak być przez nilh widzianym. Gdyby chcieli, 
doszliby aż do łóżka doży, do jego gabinetu, 

1) Mikołaj Amelot de Houssage, historyk francuski , 
ur. w Orbanie 1634-1706. 

ZBIGNIEW KOCZANOWICZ 
reżyser sztuki 
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WIKTOR HUGO 

ANGELO TYRAN PADWY 

'Kostiumy: 

(„ANGELO, LE TYRAN DE P~DUA") 

Tragediia w 3 aktach (5 odsłonach) 

Przekł8'd: MARrN ŻURAWEK 

Os o~ y : 

ANGELO MALIPIERI, tyran Paid.wy . . ' FELIKS ŻUKOWSKI 
KATARINA BRAGADINI, jego małżonka 

LA TYZBE, aktorka 

RODOLFO 

ANAFESTO GALEOFA 

HOMODEI 

ORDELAFO 

QRFEO 

GABO ARDO 

REGINELLA 

DAFNE 

DZIEKAN Kościoła Sw. Antoniego . 

ARCHIDIAKON 

CECYLIA 

TROILO . 

BARBARA POŁOMSKA 

MARIJA KOZIERSKA 

MARIAN GAMSKI 

ALEKSANDER BENCZAK 

MIROS'ŁAW SZONERT 

SŁAWOMIR MATCZAK 

TADEUSZ KUŹMIŃSKI 

MARIAN NOWAK 

EWA BROK-BRZESKA 

ALICJA KNAST 

REMIGIUSZ BOGACKI 

ZDZISŁAW SUWALSKI 

ALFREDA GAMSKA 

HENRYK KUROWSKI 

Rzecz dzieje się w Padwie, w roku 1549 za cza1sów doży Franciszka Donata 

Reżyseria: DekoraCl,je: 
EWA SOBOLTOWA ZBIGNIEW KOCZANOWICZ ZDZISŁAW TOPOLSKI 

Kierownik muzycz:ny: Muzyka: Kierownik li tJe1raoki: 
BOGDAN PAWŁOWSKI TADEUSZ PACIORKIEWICZ IREN A BOŁTUC-ST A SZEW SKA 

Przy egzem[plarzu: Asystent :reżysera: Przedstiawienie prowiadizi: 
STEF AN HEINE TADEUSZ KUŹMIŃSKI HENR.YK KUROWSKI 

Premiełra dnia 20 lutego 1960 iroku na scenie Raństwowego Teatru Powsze·chneigo w Łodzi 
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otwarzyliby jego skrytki, spisali wszystko, co się 
w nich znajduje i ani doża ani nikt z jego rodzi
ny nie odu-"ażylby się zaświadczyć, że ich wi
dlzia,l. 

Do cytatu c:Lodlaje Hugo rwyija,śnianie, 7'e nie ty:l
ko Angelo, iale wszystkie jego dramaty qpairite są 

oo powiainyeh studiach hiisto:ryczny(:h. 1 

z kole.i, tym z krytyków, 'kitórzy zia:r~ucali, że 
w dramatach włOslki•ch ('Prócz Angela, Lukrecji 
Borgii), nie tylko używa, ale nadużywa trucizny 
odpowila.da Hugo fJragmentem z podróży Bur
net'a 2). BrllIIli on dosłownie: 

Pewna poważna osobistość mówila mi, że 

istnial w Wenecji „truciciel generalny" pobiera
jący pensję. Inkwizycja państwowa używaŁa go, 
aby pozbyć się dyskretnie tych, na których wyrok 
śmierci wykonany publicznie, wywoł:alby zbyt 
dużo hałasu. Zapewnił mnie, że to jest czysta 
prawda i dowieckiał się o tym od osoby. której 
brata zachęcano do przyjęcia tego stanowiska. 

W:reszcie Dairu 3), który znał doslkonale doku
menty dotyczące historii Wenecji !Pisze: 

W Wienecji jest rozpowszechniona opinia, że 

kiedy regent republiki odjeżdżał do Konstantyno
pola otrzymyuxLl kasetę i pudełko z truciznami. 
Ten zwyczaj przetrwał do ostatnich czasów, nie 
dlatego, żeby ta.kie samo było okrucieństwo oby
czajów, ale dlatego, że nie zmieniają się obyczaje 
republiki. 

Na zalkońlarenie swej odip.rawy krytykom iprzy
taczia Hugo iki:lkia auteinty;czny·ch wyją&.ów :ze 
Statutów i:nlkwd!zycji państwowed w Wenecji., któ
re republika francuska wydobylia z za.kurzonych 
archiwów Rady Dziesięciu na światło dzienne. 
W ten sposób w pełnym świetle zakończył egzy
stencję ten monstrualny kodeks, który od 350 lat 
pełzał w ciemnościach. Urodzony w mrokach, 
przy boku doży Foscari 4) w 1424 roku wyzionął 
ducha przy akompaniamencie okrzyków naszych 

2) Gilbert Burnet, szkocki historyk, ur. w Edynbur
gu, biskup w Salisbury, 1643-1715. 

3) Piotr Antoni Daru, literat francuski, ur. w Mont
pelller 1764-1828. 

kaprali w 1797 roku. Polecam rozważnym umy
słom te pouczające i pełne wyjaśnień wyjątki. 

z tych ponurych statutów zaczerpnął autor swój 
dramat, z niego Wenecja czerpala swą silę. Do
minationis arcana. 
Wyjątki ze Statutów inkwizycji państwowej 

(12 czerwiec 1454): 

Trybunał będzie miał możliwie jak największą 
• liczbę „obserwatorów", wybranych zarówno spo

śród szlachty, mieszczan jak i warstw ludowych 
i osób duchownych. 

Kiedy trybunał orzeknie konieczność czyjejś 

śmierci, egzekucja nie będzie nigdy publiczna. 
Skazany ma być utopiony potajemnie nocą w ka
nale Orfano. 

Jeżeli jakiś szlachetnie urod'zony wenecjanin 
doniesie trybunałmvi o propozycjach czynionych 
mu przez przedstawiciela obcego państwa, zosta
nie upoważniony do kontynuowania tych prak
tyk, aż do momentu, kiedy uz'!}Ska się fakty. Na
leży urzędnika pośredniozącego w tym porozumie
niu porwać i utopić z tym, że to nie może być 
ambasador ani sekretarz poselstwa, ale osoba, co 
do której można udawać, że się jej nie znalo. 

Jeżeli przebieg procesu daje przekonanie o wi
nie zatrzymanego i konieczności kary śmierci, 

należy się postarać, by któryś z dozorców wię
ziennych, rzekomo dla pieniędzy umożliwił mu 
ucieczkę z więzienia. W dzień poprzedzający 

ucieczkę należy podać wraz z pożywieniem tru
ciznę, która działa powoli i nie zostawia śladów. 
W ten sposób nie naraża się na szwank ani 
względów publicznych, ani s'zacunku prywatnego, 
a sprawiedliwość cel swój osiąga na trochę dłuż
szej drodze, ale za to pewniejszej. 

Nie podajemy wszystkich wyjątków rz,e statu
tów cytowainych ip.rzez W~tara Hugo, bo wydaje 
nam się, że te wystarczą w :zupełności, .a.by po
równać istotnie ponurą rre·czyw:istość z d:riama
tem Hugo. 

4) Francesco Foscari, doża wenecki w latach 
1423--1427, ur. 1372. 

BARBARA POŁOMSKA 

MIROSŁAW SZONERT 
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STANISŁAW DĄBROWSKI 

DRAMATY WIKTORA HUGO 
na scenach polskich 

EWA BROK-BRZESKA 

Głośne, sław1I1e dzieła wybitnych dr1amaturgów 
za~a1nic:znych szybko dostawały się do Polski, 
znajdowały chętnych tłumaczy, dyrekcje oczeku
jące kiasowy·ch .nowości i a'ktorów, r0zyha1jących 

1na efekltowne rdle. Z dziesięciu ocyginialnych 
s?Jtuk Wiktora Hugo osiem weszło na \POls'kie sce
ny, Były to: Angelo Mal!itpieri od r . 1838, Bur

grafowie od 1845, Hernani od 1856, Król się bawi 
od 1866, Lukrecja Borgia od 1844, Maria Delorme 
od l r869, Maria Tudor ad 18413, Ruy B!as od 1840. 
Ni1e graino u nas Cromu,-ella iaini Amy Robstart. 
Natamiast ci~s:zyły się powodze'I1iem :pr7Jeróbki 
z pqpularnych, ulubionych powieści: Człowiek 

śmiechu 1czyli Esmeralda czyli Cztery rodzaje mi
łości o.d 1854, Dzwonnik z Notre Dame, ~ainy 
rów1Il!1eż IPOid tytułami Katedra Na.jś'l,Viętszej Pan
ny Marii lub Quasimodo od 1850, Nędznicy od 
1865, Pracownicy Morza od 1901 r. 

Tłumaczyli zaś idi"amaty W. Hugo: Angela 
Amelia Walde, Hila:ry Męciszewsik:i, Emilia Ko
złowska. (Doblkiewi1cz), Taideusz Wolański, S. K. 
Wa:r5.7Jawia, J. K. W1arszaiwa, Józef Kenig; Burgra
fów A. S'karrżyński, Biedirzycki, Kaz. Kasizewski; 
Hernaniego Józef Pas.zkowsik:i, J!'.. Berruatowicz, 
J. W. Barankiewicz, Bezimienny, Apollo Korze
niowslki; Król się bawi Sabowski, Mi:ron; Crom
wella Zygm. Józefowicz; Lukrecję Borgię F. Fa
leńslki; Marion Delorme A,pol'lo Karzeni0owski; 
Marię Tudor Józef Surewicz, Felicjan F1aleński; 
Ruy BLa.s Filip Stolzman, Bezimie1nny z Kon&t. 
Majera1nowski1m (5-ty akt). 

Podawiły się .następujące przeiróbki sceniczne 
z powie.ści: Wi!Il!centy R:aipacki S/P01szczył Nędzni
ków pióra Kra:rolia Wikto:ra Hugo( sy,na.) i i'11JSce-

:nizoiwał Człowieka śmiechu. Szczęsny Starzewski 
art. dram. pnetłu:maczył dramat {5a) Karoliny 
Bilrch-Pfeifeir Esmeraldę. 

Krytyka w Polsce odnosiła się do utworów 
W. Hugo z niezwylkłą ostrością. Chwal0ono werwę 
języka, gorące obrazowa.nie namiętności, styl 
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prześ!ictznY,, nieporównaną żywość akcji, ale wi
dzi.a:no też nadimiar scelnfoznego efekciia:rstwa. 
Wrł. BO(gusławlSlk.i itwie!l'dzi 'IliP· że Angelo Malipieri 
je3t tyirarnem Illie tyl'ko Paidwy, ale i estetyki, !ra

ziły go melO'drramartyczne efekty, lecz :zidawano 
sobie iprzy tym doskornaile spriaJWę, że .auto:r bie
rze w opie'kę dziecko, kobietę, IIlęd=za, podrzut
ka, że prc1paguje idee humanitia:rine, że poza nową 
fcmmą literncką przebija tu i d'uch rrewolucyjrny, 
zaiuwai.ony w k:rytyoe niasz,ejj już w e;po<:e JPO~y
tywi'zmu. 

W pielrWl5'zej ,pjOłowie XIX wieku prymitywny 
wildz pirz,ejmował się treścią utwoiru. W 1841 r. 
w Krakowie jeden z widzów przedęty grą Rych
rte:ra (Doin SaRusrtiia de Baz,ain) k:r.zyknął głośno: 

A cóż to za niegodziwiec! Chłodni kry'tiy;cy do
stmzegali i wyipormilnalli wady wystawy, dekarracji 
i kastiumóiW, iwytykali czeirwono-pl'omien:ną pe
rukę Lilnlkowslk.i~o - Quias.imodo i świieżutką, 

modną ikrr'ynoltnę Esmeraldy w więziemiu. Rów
nooześnie iprwsar:lrny reaJ.i!zJm gOJrszył JPU'bliczmość, 
Uikazia.nie :na,giej [piersi Tenarrdierra w Nędznikach, 
gdy ten rrozid!ziera kdszulę, j:ak i .ZJbyt ;prrawdziWi·e 
łachma1ny, któire .okrywały jego byłą żonę, wywo
łały oburzenie w Kr1akowie w 1865 r. j,a!ko obra
ża;ją1ce uczucia esrtetyczme. 

Krytylkia po1brad'iła też iwylklpić Iainachrnniizmy 
i bezseoo 'kosti.Iurmoiwy, abse:rwując jatk Anigeło 

zbUJdlzo1ny 1w nocy w.pada do IPOkodu ilomy w pur
pUJrze 1 gron1os '.ajach z O!I"derami. na ;piersfach 
(rclk: 1858), lub jak Tyzbe i Katarina. wystroiły się 
we iwspółczoone futir.zame ,czapiki i :Jiutria. Lukre
cja Borgia dla irecenzeinta 1wows'klego z 1844 r , 
stoi na czele genialna-potwornych płodów autora, 
który skończył swój zawód dramaturga na uwiel
bianiu brzydoty moralnej. I Marion Delorme de
nerwciwała krytylkli1w: sukoes tego autora nie leży 
w dramacie, którego nie jesteśmy ux:ąle zwolen
nikami, ale niestety w szkodliwym wpływie, jaki 
wywarł na calą nie tylko dramaturgię ale po
wiescwwą literaturę. Od „Marii Delorme" roz
począł się caly szereg niestrawnych i niemoral-

nych utworów tegoozesnych, usilujących zrehabi
litować kobiety tego rzędu pr\Z.ez skrzywienie 
w spol;eczeństwie wrodlzonego moralnego poczu

cia. 

Hi!lairy MęciszewSki w Uwagach o teatrze w 
Krakowie, Krai!OOw 1849 r. daue tęgi•e cięgi dyrek
toroiwi Chekhowskiemu .za wystawę Marii Tudor: 
to samo krzeslo, na którym Geldhab rozpiera się 
w siu"()im salo<nie, służyło Marii za stolec na tro
nie, wzniesion'!lm w środku sceny z kilku szuflad 
suknem czerwonym nakrytych. Zamiast bić w 
dzwony, bito na naszej scenie rpatykami w rondel 
i do tego jeszcze w rondel jakiś mały ..• KOillk!luzja 
MęC:iszewskiego: Kiedy nie ma odpowiednich de
koracji, s~uk takich, jaką jest „Maria Tudor'' 

wystawiać nie trzeba . 

W trzy lata po premi€!f1Ze parryskiej ukazuje się 
jako ;piiel'W!s•zy tna sooruach iPOlskich utwór wiel
kiego ip.L~ Angelo Malipieri . w Krakowie 
3. II. 1'838 ir. przy.dęty z 1U1znaniem. Angelo Mali

pieri, tyran z Padwy. Z prrapremieirowej obsady 
:z.mamy wyjkoniawoów: DąbiroWISiką (Tyzbe), Elżbie
tę Ni·eidzielską (Kiatiariioo), Julliusza P.feiffera, 
ówc:res:nego dyrekltorra teatru (Rodolfo). W roiku 
1844 dwukrotnie 14 i 118. I. iwy'stawia 1dmaimart ten 
w swotiim tłumaczeniu następny dyirekttoir teatru 
Hilairy Męciszewsk.i. w nowej obsad'Z1e i hałaśli

w.Le rekilamowiane'j 1nowei wystawie. Obsiardę sta
nowi'1i dosko!nali ówiareś:nli amtyści: Józef Ry.chtrer 
(Alngelo), wu'biiony iamant KrakCJlyłla, tragioz:ni•e 
unairły w 11846 roiku Igna,cy ChomińGki (Rodolio)„ 
Jan ·KróLillrnwski! 1(Homdei), Józefa Radlzyńska 

·zido'łna do wielkiej .ekspresji i rwytwor:na (Tyzbej 
ormz Teiresa Pallicze'W!S'ka pi•eirwsza w iPdlsre reży
se:rrkia, airty&tka ·drrarmaltu, kamed!il i baletru iłKia'

tari:na). Mimo to, krytyika osądziJła, że dramat t€rn 
jest za tlr-\]diny 1dlla sił m:ietjs<:Ołwych. Delro:rarcje 
sprowardlwne z Niemiec, pędil:a K. Gro!Piusa z 
Ber!liina (Il i III ialktt) omz P;aipego z W:roc1ialwila 
(IV aikt) z galerią goty~ą i Berige:ra z Wirocllawira 
(Jpaiłaic) z precyzyC•nie wykończoną perspe'ktyiwą 

budziły zachwyt. Kra'kOIWSkra Siceoo nie posia-

REMIGIUSZ ROGACKI 

ZDZISŁAW SUWALSKI 
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dała wówczas swych malarzy dekorator,ów, po
sługiwała 13ię starymi, o uniwersalnym użytku 
płó!lnaml, a bairdzo irzadiko, ty1ko przy wystawiia
niu in.iezwy<Jde ważnych premier zamawiano de
koracje ZJa grianicą. 

ChroinologiczJ!lie idąc sipotyikamy premierę An

gela we Lwowie grianego pt. Rywalki 9. VII. 1841 
w w.rt~clnaniu: Apo1oni1a Kamińska, żona dyrek
tc1ra teatru J. W. Kamińskiego (Ty.ZJbe), A:nie1a 
Starziewska (Ka1iairi:nia), Bogumił Dawison, !rozwi
jający tu właśnie swój talent Rod.alfo, Józef 
SłońSlki (A:ngelo) i Aidam RejmeTs, niezwykle 
zdo[ny, 'którego jaik i Dawisorua !POII'Wrała lWllcrótce 
potem :niemiec:kia soena (HomOJdei). Na !Scenie 
lwOJwslk1E!j wzmoiwfono !dramat te'n w 1857 r. z 
piękną Pauliną Targowską w rOJli Katariny. 

I Poznań ujrzal Angela wystawionego t1am pod 
dy:r€1k,cją Zygmlllnt1a Anczyca z Józefą Walde w 
roli Tyiibe w 1"843 r. 

Gdy Helena Madewsk•a-KiTkornwa (muzra Wł. 
SyiroJrnmli) zjechała z Wilna do Kr1akowa ina goś
dnne występy, grała !Pierwszego wieczoru 
4, II. 1867 ir. Tyeibs, budzą,c zac'hwyit publiczności 
i recenzenta. W roli Kata1riny wystąpiłla Ptiasiń
ska, Radolfa grał AntOJni Jirnow..31ki. Majewska 
za przechowywa1nie Tragu,tta, skazania :na zesJc\
nie, izmarła na SybiTze. 

Po 1powstaniu styczniowym Angelo zjawia si·ę 

znów •na sce,nach: w Lubhn.ie 21. XI. 1~66 r„ we 
Liwowie 5. VI. 18t67 :r. z A:ni-e1ą Asz;pergerową 

(Tyzbe), Heleną ModrzejeW1slką (Kat1a:ri!nia), ~airo
lem Królilkow.sk:im, b!l'at,em J. K. (Aingelo), Juli.a
nem WiJkoszew!Skim (Rodolio). Krakowski Teatr 
podczas swych występów dorocznych w PO'Z.:na:niu 
<lai.ie tu wznowienie !dramatu 17. VIL 1869 r. po
wtarzariąc w tej samej ob.sadzie JW Krakowie 
21. IX. 1.869. Ulubi01ny i niezwykle zdolny Feliks 
Ben:lia grał irołę tytułową, Teofila NQIWaikowska, 
ż0ina Leclla N. ,grała Katarinę, heroina ikraJkowska 
Antanina HQ/ffman-Tyzbe, Bolesław Ładnow
slk.i - Rodolfa, Wl:adj"shaw Wolski - Homod,ei. 
Starannie IPI'Zygotowa'ny !dramat staI tu ·na arty
sty.cznym !Poziomie. 

Warszawski teatr przeważnie oipóżniający się w 
pirzygotowaniu no,wości dopiero 23. I. 1876 r . dał 
A.ngeta, dzięki ModrzejewSikiej grającej teraz już 
Tyzibe, Jan K:rólikows'ki objął zaś rolę Angela, 
wytworny Marian Prażmowski Rodolia, Józef 
G.rzY!wiński - Hcmodei. Grano w nowym iprze
ikład,zie Józefa Keniga. Gryma~'ny krytylk Wł. 

Bogusław:3:ki ost1ro ocenił zarówno sztukę jak i 
• aiktol'ów, w których wyko·naniu postiacie skarlały, 

uw.srr>órcześ:niły się, spowszedniały. Zgorszył się 

Po.ZJruań ujrzawezy rdramat 26. IV. 11877 roku pod
czia,s gościnnych wysti;pów Aleksandry Rakiewi
czowej (Tyzbe), gust ówcze;:>ny oikreślił sceny ja
ko najskandaliczniejsze. Rolę Rod.alfa grał wów
czas 1młodziutiki Roman Żelazowski. 

Modr.zejewska wyst~pując w Warszawie w 1882 
roku iroz.po.c2lęła 19. I. Tolą Tyzby, groźnego ity
ra:rua gnał jak poprzednio Królikowski. Dwudzie
stoletnia Helena Marc2lello-Chruszczew.SJka rolę 

Katariny. Krytycy w prasie podzielili się •ma dwa 
obozy, zdaniem jednych Tyzbe była za miękka, 
za li'I'y<:zina, natomiast wielbiciele rwidz:ieli w tej 
roli wielką kireację artystki. Girała tę rolę po
przednio Modlrzejewska w Poznaniu 24. II. 1880 r. 
budząc zachwyty. 

Są to ostatnie już wieczory, w których Angelo 
przejmował dreszczem widownię. Po woj nie 
Angela tyrana Padwy wystawił Teatr Polski we 
Wiroc:a.wiu w 1reżyserii Wilama Ho:rzycy i opra
wi·e plastycznej Jadwigi Pr.ze.Tiadzkiej . 

S.D. 

HENRYK KUROWSKI 
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Mar Jama Gamskiego ·nie możemy właściwie 

tna!ktować jalko zulJ)ełnie no,weigo członlka izespołu 
Teatiru Porws.rechnego, ponj.ewiaż rwystępawiał na 
tej s•ceinie pr.zez dwia '.Lata (1954-1956) i wielu 
•łodziain [pam.ięta go za:pew;ne w roli Mazepy czy 
sługi w „Nauczydelu tańca". 

Karie:rę s·ceniczmą roeyoczął Garm.ski w :roiku 
1946 w Teiatiroo w Qpolu, .następruie grał 1w Jele
niej Góirze do roku 1954, dwa lata w łódizikim Tea
tr7.e Pow.szecłrnym, a następnie trzy •ma Wybrze
żu. 

Z jego waimiejszych ról wymierr1ć możemy: 
Sułkowslki~o. F~a, Kordiamra (jego wielka ro
la w Teatrze WYbrzeże), Alfreda w „Mężu i żo
nie", Kalikista w „Celestyrri·e", Karaindy:szewa w 
„Pannie be·z pois1agu" Ostirow:slkiego, Hrrabieigo w 
„Dorni!rrilku" Łopalewskiego, Kazia w „Romansie 
z wodewilu'', Studenta w „Maszeńoe", Malcolma 
w „Makbecie" (Teatir Wybrzeże), liuce:ncjus:za w 
„Poskromieniu złośn.ky", Willego w „Niemcach" 
Kruczkowskiego, Porucznika rw „Damach i huza
riach" Fredry, Jeirzego w „Rendez-vous w Senlis." 
Anouilha, J?awła w „Chirurgu" Korrniejczu!ka" 
Królewicza w , Kqpciuszku", Serafina w „Igrasz
ka1ch z •diaibłem" Dmdy, F;reda w ~ Profesji 

Pani Wa:rre·n" Shaiwra, Jerzego we „WczOTaj i 
przedwczo11.1aj" MaliS:zewslkiego, Miłowwrowa w 
„Gr.zeszniikach bez winy" Ostirows'kie.go, Orfeusza 
w „Mojej żOl!lie Penelopie" i wiele, wiele innych. 

ALFREDA GAMSKA 

ukończyła Sz!kołę Aktoirslką w Krakowie w iroku 
1948 i tzaJaingażowalła się do Teatrów Dolnoślą
skich w Jele;nJ.€'j Górze. W latach 1954-1956 wy
stwowala w łód·zikim Teatrze PoWJS1zechmyim, a 
:nasitępniie prZiez trzy sez.any w teaJtr.ach na Wy
brzeżu. 

Alf:redia Gamskia w ciągu swojej karieTy sce
!Iliczmej grała IWiele i to bairdizo różno:rodnych ról. 
Między irunymi: Violę w „Wiecwirze rtrzech kró
li", Amelię w „MaZie1pie", Wiwię w „Profesji Pa
.ni Wairren", Lairyssę w „Pa.ninie bez ,pasagu'' 
Ostrows!kiego, Han!kę rw „MarWności Pani Dul
skiej", Kafilę w „Ball:iku Gas;podars'kim" Zabłoc
ki.ego, Mańkę w „Ich czwoiro" Zia{polsłk:i•ej, Annę w 
„Sylnach" Millera, Kiamilkę w „D()IIIJ,u otwairtym" 
Bałuckiego, Zosię w „Ro:mansie z wodewilu'', 
Waindzię w „Wes.elu Fonsia", Magdę w „Plaoów
•OO" !Prusa" Am.nę w „Rewizorze", Martę w „Nikt 
mnie nie zna" Fredry, Pietlrzyinę w „Zaporz.e" 
Dybowskiego i lVLairylkę w „Klubie lkiawale:rów" 
Bałuc!kiego. 

ALICJA KNAST 

W rokru. 1951 u'koń·czyła Państwową Wyższą 

Szkołę A.kto'l'ISką w Łodzi i debiutowiała w Tea
tirre Nowym rolą Michele w „Pociągu do Marsy
lii" Gruszczyńskiego. 

Od r.o1kiu 195·2 występowała w Pańs.twowym 

Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie . 

Jej 111ajważ,niej.s.ze rrdle, ito: S?JU.rkra w „Jegoirze 
Bułyczowie" Gorkiego, Tiania w sztuce pod tymże 
tytułem Arbuzowa, Ewa w „Domu kobiet" Na!l:
kowskiej, Pułk ':w „śnie nocy [eitlnieij" Szeks!PiTa, 
Julia w „Romeo i Julii", Barbara w „Schad'1Jce" 
Anouilha, Feniiksana w „Księciu NiezJłom:nym" 

Słowackiego, Kopcius.zeik.. Dziewczynik.a z i;apał

kami i wiele 1runy·ch. 
W Plaństwo,wym Teatrize Powszechnym w Łodzi 

Alicja lKTllaL5t zadebiultowaba rolą A1nieli .w „ślu

bach iIJanieńskich", a. następnie '1lagriała Klról€'wnę 
Żabkę w „Za siedmioma górami". 

ALFREDA GAMSKA 

ALICJA KNASr 
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W repertuartl;e TEATRU POWSZECHNEGO: M. GY ARF' ;lS i A. V1SK1 „DOTYKAĆ NIE WOLNOH 

WILLIS HALL „BLĘKITNY PATROL" 

B. Połomska (Eu:a), J. Kenda (Marica) i J. Glińs'ki (Peter) 

reż. Z. Koczanowicz scen. J. r,S~~'d 

reż. R. Sykała scen. M. Stańczak 
E. SZELBURG-ZAREMBINA „ZA SIEDMIOMA GÓRAMI" 

ALEKSANDER FREDRO „SLUBY PANIEŃSKIE" 
ITT'~~.... . ,,,.., 

14· 
reż. E. Stau;owski scen. Z. Toi;'plski reż. Z. Jabłoński scen. B. Kamy'koutskt! 

A. Knast, H. Taborska i F. Żukowski Jerzy Gliński w roli Jaśka 



NAJBLIŻSZE PREMIERY: 

TEATRU POWSZECHNEGO 

KAROL OBIDNIAK 

, 

POKOJ PEŁEN DYMU 
Sztuka w 3 aktach 

Reżyseria: Scenografia: 

RYSZARD SOBOLEWSKI ZDZISŁAW TOPOLSKI 

NA SCENIE 

TEATRU ROZMAITOSCI 

FRANCISZEK ZABŁOCKI 

FIRCYK 

Scenografia 

EUGENIUSZ BOŻYK 

W ZALOTACH 
Komedia w 3 ak'tach 

Reżyseria 

KAZIMIERZ BRODZIKOWSKI 

MICHAŁ BAŁUCKI 

, 
KLUB KAWALEROW 

Scenografia 
ZDZISŁAW TOPOLSKI 

Komedia w 3 aktach 

Reżyseria: 

ADAM DANIEWICZ 

Kierownik Techniczny; 

MARIAN BIŃKOWSKI 

Dekoracje: 

JÓZEF KROTOWSKI 
JÓZEF PIKORA 
CZESŁAW ZASEMPA 
JÓZEF MARLICKI 
G E R T 
TERESA 

P Y D D E 
GAWRYSIAK 

Kostiumy: 

MARIAN JÓŻWICKI 
HELE]NA KOŁODZIEJCZYK 
HENRYK ŻWIKIEWICZ 
HENRYK KlSZKA 

Charakteryzacja: 

ZDZISŁAW PAPIERZ 

Brygadierzy Sceny: 

STEFAN 
FRANCISZEK 

OLCZAK 
ŻURA WSKI 

Kierownik Oświetlenia: 

MAKSYMILIAN KEMPA 

Z-ca Kier. Oświetlenia: 

IRENEUSZ GOLEC 

Kierownik Gospodarczy: 

WIKTOR SERAFIN 

Kierownik Biura Organizacji 

Wido"Wmi : 

MIECZYSŁAW KWINKOWSKI 

Kie:rownik Widowni: 

EDYTA WOSIEWICZ 

Kierownik Sekretariatu: 

IREN A MISZCZAK 

Główny Księgowy: 

STANISLAW GAWALKIEWICZ 

Biuro Organizacji Widowni - Łódź, ul. Obrońców Stalingradu 21, 
tel. 350-36. Przyjmuje zamówienia na bilety do Teatru Powszechnego 

Teatru Młodego Widza (na miesiąc wcześniej) w godz. od 8-16 
i od 18-20. 

Kasa Teatru Powsz,echnego 1CZY'.nna prZiez cały tydzień od godz. 10-13 
i od 16 do rozpoczęcia przedstawienia (z wyjątkiem poniedziałków) -

tel. 350-36. 

Kasa Teatru Młodego Widza czynna w dniach przedstawień od godz. 
10-13 i od 16 - do rozpoczęcia przedstawienia - tel. 299-54. 

Przedsprzedaż biletów w „Orbisie", Lódź, ul. Piotrkowska 65, tel. 321-03. 
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