TEAT NARODOWY
założony

w roku 1765

Kierownictwo Arcystyczne
KRYSTYNA SKUSZANKA, JERZY KRASOWSKI
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Maria

Poseł

Dąbrowska

Poseł

Gniewny
Stroskany

Poseł Rozważny

GENIUSZ SIEROCY
Dramat wysnuty z dziejów siedemnastego wieku

Poseł

Zdeterminowany

Poseł Przerażony

Żona Posła Jowialnego
Dworzanin króla Władysława
Iwan Pietruszenko, pisarz wojska
zaporożskiego

z dalekiej drogi
Kozak w służbie Kisiela
Kozak
Pacholik I
Pacholik II
Pacholik 111
Posłaniec

Osoby dramatu
Władysław IV, król polski
Jerzy Ossollński, kanclerz wielki
koronny
Adam Kisiel, wojewoda

- Krzysztof Chamiec

bracławski

- Józef Nalberczak

Osoby

podłoże

- Lech Komarnicki

dramatu stanowi4ce

Jakub Sobieski, kasztelan krakowski
Albrecht Radziwiłł, kanclerz
wielki litewski
Aleksander Radziwiłł, marszałek
wielki litewski

-

Stanisław

Poseł Różnowierca
Poseł
Poseł
Poseł
Poseł

województwa ruskiego
województwa kijowskiego
Jowialny
Czupurny

-

Piotr Pręgows ki
Andrzej Żółkiewski
Piotr Krasicki
Franciszek Gołqb
Marek Wójcicki
Piotr Krasicki
Piotr Pręgowski

Akt pierwsz}I w

pałacu

w Ujazdowie, w maju r . 1646

Akt drugi na zamku królewskim w Warszawie
Obraz pierwsz}I - początek sejmu, patdziernik r. 1646
Obraz drugi - koniec sejmu, grudzień r. 1646
Akt trzeci na zamku królewskim w Warszawie,
sejm konwokac}ljn}I, lipiec - sierpień r. 1648

Michalik

- Witold Pvrkosz

Adaptacja i

reżyseria

JERZY KRASOWSKI

- Edward Bukowian

Łukasz Opaliński, marszałek

wielki koronny
Adam Kazanowski, marszałek
nadworny koronny
Jerzy Ponętowskl, poseł
województwa czernichowskiego
Jan Mikołaj Stankiewicz,
marszałek izby poselskiej

Ryszard Łabędt
Jacek Czyż
Krz}lsztof Wróblewski
Edward Dargiewicz
Halina Kossobudzka
Andrzej Żółkiewski

Zakrzeński

Jędrzej Leszczyński,
mlński,

biskup hełpodkanclerzy koronny

- Janusz

C zesław Jaroszyński

-

- Kazimierz Wichniarz

Scenografia
JERZY MICHALAK

- Borys Mar}lnowski
-

Stanisław

-

Bernard Michalski
Jan Poradowski
Wojciech Olszański
Adam Marjański
Gustaw Kron
Roman Bartosiewicz

Mikulski

Opracowanie muzyczne
WOJCIECH BORKOWSKI
Asystenci scenografa
Leszek Paul
Urszula Wójcik

Współpraca reżyserska

WITOLD PYRKOSZ
Asystent reżysera
Borys Marynowski

Organlaator Pracy Artystycznej - Janina Zahorska
Kontrola tekstu - Irena Koman
Inspicjent - Franciszek Gołitb
Klerownlk techniczny - Krzysztof Wotniakowskl
Zastępca klerownlka technicznego - Zbigniew Kośka
Brygadier sceny - Jerzy Kocik
- Andrzej Paweł Szymański
Dtwięk - Anna Pawluk

Oświetlenie

K i er o w n i c y p r a c o w n i:
Scenograficznej - Jan Antoni Ciecierski
Malarskiej - Jerzy Budner
Stolarskiej - Sewer}ln Luboradzki
Modelarskiej - Henrpk Nizler
Krawieckiej damskiej - Grat}lna Szczecińska
Krawieckiej męskiej - Stanisłnw Dobroński
Perukarskiej - Leszek Gallan
Tapicerskiej - Franciszek Mierzejewski
Szewskiej - Józef Jasiński
Slusarskiej - Wacław Jaworski
Farbiarskiej - Heneyk Kotte
Dtwięku - Stanisław Pawluk
Rekwizytor - Dariusz Dezór
Zdjęcia - Cezar}7 Marek Langda
Biuro Obsługi Widzów - Waldemar Łozowski, Jerzy Alończvk
Tel. 26-54-81 wew. 42 lub 23, po godz. 16.00 tel. 26-54-83
(kasa Teatru Narodowego)

•
Kierownictwo Artystyczne
KRYSTYNA SKUSZANKA
JERZY KRASOWSKI

Dyrektor
JERZY KRASOWSKI
Zastępca

Dyrektora

LECH WOJCIECHOWSKI
Cena
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Maria

Dąbrowska

GENIUSZ
SIEROCY

KIEROWNIClWO ARTYSTYCZNE
KRYSTYNA SKUSZANKA • JERZY KRASOWSKI

Premiera
w marcu 1985 roku

~.
Przedmowa
Marii Dąbrowskiej
do „Geniusza sierocego"

Maria

Dąbrowska

Pomysł napisania utworu obdarzonego później tytułem Geniusz sierocy powstał w grudniu 1938 roku po nie wiem już którym przeczytaniu
Ogniem i mieczem Sienkiewicza. Owładnęła mną wtedy nieodparta, natrętna chęć pokazania innej strony ówczesnego dramatu dziejowego
w akcji, której sceną byłaby Warszawa w latach 1646-1648.
W styczniu 1939 roku przystąpiłam do studiowania źródeł z epoki, których ogromną ilość (co prawda mało krytycznie) wydano w tak bardw
pracowitym, chociaż tak dla nas nieszczęśliwym XIX wieku. Studia te
ukończyłam w marcu 1939 roku. Źródłami, z jakich korzystałam nade
wszystko, były: diariusze sejmów z 1646 i 1648 roku, Pamiętniki Albrechta Radziwiłła, raporty nuncjuszów papieskich z czasu panowania Wła
dysława IV, diariusz Stanisława Oświęcima, listy Adama Kisiela, tudzież
wszelkie inne listy i pamiętniki, na jakie udało mi się trafić. Znaczną
część Geniusza sierocego to autentyczne teksty przekazów historycznych.
Pod koniec marca 1939 roku przystąpiłam do pisania brulionu. W
ciągu kwietnia dramat był gotów. Geniusz sierocy jest więc książką, którą napisałam szybciej niż jakikolwiek inny z moich utworów. Nawet bowiem niektóre nowele zabierały mi więcej niż miesiąc czasu. Jest też
jedynym utworem, nad którym pracowałam również nocami, rzecz
zupełnie wyjątkowa w moich zwyczajach pisarskich. Może rosnące
napięcie ówczesnej sytuacji europejskiej było tu bodźcem nakazującym
pośpiech. Może spiętrzenie dręczących nas wtedy zagadnień wewnętrz
nie polskich, do których temat i jego źródła historyczne okazały się dla mnie samej - wstrząsającą aluzją, przynagliły rytm inspiracji.

Język dramatu wymaga paru słów komentarza. Na ogół, wedle mego
przekonania, autor powinien pisać językiem swego c:zasu bez względu
na to, jaką epokę w swym utworze przedstawia. Są jednak rzecey silniejsz.e od pri.ekonań. Żyjąc przez trzy miesiące źródłami z XVll wieku,
a więc i językiem tego c:zasu, tylko tym językiem w c:zasie pracy myślałam
i wseystk:ie powołane do życia literackiego postacie słyszałam tylko tym
językiem mówiącymi. Korektą latynizowanej procy XVII wieku była
mi jego poezja, zwłaszcza Samuel u Skrzypny Twardowski oraz Wacław Potocki. Poezja owoci.esna wydała mi się znacznie bliżsi.a mowy
potocznej (choć to zakrawa na paradoks) niż prom oratorska C'l'f epistolarna. Z poezji też :zaczerpnęłam większość przysłów i charakterystycznych powiedzonek. W tej mocno i spontanicznie archaizowanej
postaci Geniusz sierocy ukazał się w roku 1939. Teraz oddając go ponownie do druku złagodziłam i stuszowałam pierwotną archaizację, usuwając takie zwroty, słowa i formy składniowe, które nie byłyby zrozumiałe
dla dzisiejsugo ceytelnika lub wydawałyby mu się dziwaczne. Ale istota
mojej archaizacji, którą jest siedemnastowieczny tok: myślenia, pozos-

zdecydowano, że grać to będzie nie Teatr Polski, lecz Teatr Narodowy,
na co dyrektor Arnold Seyfman się zgodził. W lipcu 1939 roku zawarłam
tedy umowę z Teatrem Narodowym i odbyłam rozmowę z Aleksandrem
Zelwerowiczem, który miał sztukę reżyserować. Omawialiśmy między
innymi kwestię adaptacji scenicznej; Rolę Władysława IV zamierzano
powierzyć Junosey Stępowskiemu . Kostiumy i dekoracje miały być dziełem Teresy Roszkowskiej. Premiery spodziewano się na marzec 1940
roku. Przeszkodziła wystawieniu Geniusza sierocego historia powszechna, która bodaj mu i dotąd nie sprzyja.
Ponieważ dramat Geniusz sierocy nie był nigdy omawiany, czułam
się w obowiązku podać o jego dziejach tych kilka informacyj.

MARIA D-iBROWSKA

tała nietknięta.

Pomysł Geniusza sierocego zrodził się od razu w formie dramatu i nigdy
ani prza chwilę nie próbowałam oblec go w kształt powieści, mimo że
ten rodzaj literacki bardziej odpowiada moim upodobaniom i możli
wościom pisarskim. Geniusz sierocy urąga nadto (tak samo jak póź
niejsey o lat sześć dramat Stanisław i Bogumil) wsulkim tradycyjnym
konwencjom, wedle których dramat historyczny winien być pisany
wierszem. Tego nie potrafiłam, a jednak z niezupełnie jasnych dla mnie
powodów uparłam się prey formie dramatycznej.
W pierwszych dniach maja 1939 roku pani Janina Mortkowiczowa przeceytała Geniusza sierocego i natychmiast po przeceytaniu oddała go do
druku. Postanowiłyśmy wydać go na razie tylko w pięciuset egzemplarzach. Normalny nakład przewidziany był po ewentualnym wystawieniu
dramatu w teatrze.
Wydanie książki nie podlegało wówc:zas tylu :zawiłym praktykom co
teraz. W dniu 20 maja 1939 roku dramat ukazał się już w oknach księ
garni firmy J. Mortkowicz na Mazowieckiej 12. Mimo tak małego nakła
du wzbudził gwałtowne :zainteresowanie w świ-;cie literackim, a zwłasz
ci.a - teatralnym. Kilku na raz dyrektorów i kierowników literackich
teatru zwróciło się do mnie z propozycją wystawienia go na scenie.
Pierwszy, bo już po wydrukowaniu fragmentu w „Wiadomościach Literackich", zwrócił się dyrektor Arnold Szyfman, niebawem zgłosił się
Władysław Zawistowski. Teatry wars:zawskie były już wtedy upaństwo
wione i prowadziły „wspólną politykę teatralną". Po kilku naradach
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~~
27 I 59

Maria

Dąbrowska

i Jerzy Krasowski na prapremierze „Geniusza sierocego"

Szanowny i drogi Panie. - Po powrocie z podróży zastałam adaptację
teatralną_ „Geniusza sierocego ". Przeczyta/am ją b. uważnie - na ogól
akceptuję skreślenia, ich ilość mnie też nie przeraża.* Jednak co dtJ kilku
ważnych szczegółów decyzja ostateczna zależeć musi od naszej z Panem,
ewentualnie z Państwem obojgiem, rozmo11y - na którą też z przejęciem
czekam, biorąc pod uwagę wskazaną przez Pana w liście datę 3 lutego.
Czekam w Komorowie. Jeśli Pan wyjedzie z Warszawy 3 lutego pocią
giem EKD wychodzącym o godzinie I 5.00 - (jest to pociąg itk(_cy tylko
dtJ Komorowa, a nie dalej, a więc najwygodniejszy, bo najmniej zatłoczony),
wyjd{ na ten pociąg na stację, by Panu ułatwić drogę dtJ mnie. Jeśli Pan
wyjedzie innego dnia i o innej godzinie, proszę się wprzódy porozumieć
telefonicznie z mieszkaniem na Niepodległości - telefon 4. 14. 44 - gdzie
wskażą Panu drogę, lub ktoś z dtJmowników z Panem do mnie przyjedzie.
Ewentualnie - bezpośrednio z Komorowem - tel. 58 stop. 88 - i ustnie
dtJ telefonistki komarowskiej - 62 (58, 88 automat - 62 telefonistka
w centrali komarowskiej). Trochę szkoda, że tekst adaptowany nie zostal
przepisany na maszynie. Byłoby mi łatwiej zorientować się, czy i w jakim
stopniu adaptacja wypacza (lub nie wypacza) zasadnic:zą myśl utworu.
Mam jednak niepłonną_ nadzieję, że fXJ omówieniu paru szczególów wypaczeń takich nie będzie.

W dalszym ciągu jestem pełna zachwytu i podziwu dla Waszej decyzji
wystawienia „Geniusza" - acz nie wolna od obaw czy, zważywszy na
ogólny stan rzeczy - okaże si( to możliwe.
Najserdeczniej oboje Państwa pozdrawiam
Maria

ZAiKS już przysłał mi

wnowę

Dąbrowska

na „Geniusza Sierocego".

•Tekst sztuki M. Dąbrowskiej w wydaniu PIW-u z roku 1957 wynosi 162 strony, dwukronie więcej niż przeciętna sztuka teatralna.

pieśniach

ukr(airiskich - dop. red.) (stąd ll'zięłam pieśń . Oj tam na hori)
nazywa/ się, o ile pamiętam Snwlski.
1 nuty i pie:,"ń mia/am gdzieś pr:::episaną, ale by to znale:!ć, musiałabym
przegrzebać archiwa ca/ego życia - nie mam no to cwsu ni siły.
W przyszłym tygodniu będę w Warszawie dłużej - poszukam jeszcze,
sprawdzę, czy te nuty nie były czasem drukowane w pierwszym wydaniu
z 1939 r. Może to leży gdzieś pod ręką, a może , jak sporo papierów
przepad/o w popowstaniowym rabunku mieszkania.
Gnębi mnie też, czy zredukowanie sztuki prall'ie wyłącznie do wątku
ukraińskiego nie wywoła fatalnej reakcji u publiczności. Po rzeziach
Polaków w okresie okupacji alergia na Ukrai1iców jest jeszcze bodaj silniejsza niż ta druga. W jakim - mniej więcej - terminie przewiduje Pan
potrzebę mego przyjazdu na próby?
Przepraszam za taki ogromny list. Najserdeczniejsze pozdrowienia dla
Pana i Pani Krystyny
Maria

~

Dąbrowska

Czy Pan „zdobył" w końcu tego krakowskiego (przepraszam , że zapomkogo) aktora do roli Władysława 1V0

niałam

8 V 59
Szanowny i Drogi Panie. - Często myślę o tym tak niefortunnym terminie
premiery „Geniusza sierocego" (przed którą drżę) - 20 czerwca, o ile
pamiętam?- Jest to dzień zakończenia roku szkolnego, kiedy polowa ludnoici tylko tym jest zajęta, a pociągi straszliwie przetłoczone. Trudności
będą z biletami sypialnymi.
Czy mógłby mi Pan coś donieść o tym, jak id'.i próby? Czy zespól znalazł
w tej sztuce bodaj najmniejsze upodobanie? Czy coś w ogóle z tego wychodz I.·?
Ballada „Oj pje Bajda " - znajduje si( w „Spiwaniku ukrajińskich siczowich strilciw" wydanym w Wiedniu 1918 roku. Jeśli Pan tego nigdzie
nie znalazł, mogę nuty przepisać. Niestety, jest to zupełnie inna i gorsza
melodia niż ta, którą słyszałam kiedyś śpiewanq w Łucku na muzyczn}m
wieczorze ukraińskim.
Profesor ukraiński, który swego czasu dostarczył mi książkę o starych

• Data premiery związana byla z
teatru w Nowej Hucie.

uroczystościami

•• Chodzi o Jerzego Kaliszewskiego. który grai

JUbileuszowym1

ro~ Władysława

~

IV.

dzies1ęciolcciem

Droga Pani Krystyno. - Przepraszam,

że jeszcze nudzę.

I VI 59

2 VI 59

Ale przypomnia-

Dziś przejrzałam adaptację „Geniusza" i w nocy myślałam intensywnie
o scenie sejmowej z odprawieniem posłów kozackich. Nie wiem, jaka jest
jej koncepcja w teatrze. Na pewno świetna. Ale nie mogę się poll'strzymać
od próby własnej interpretacji. Może się przyda.
Otóż w tej scenie widzę nie satyrę czy groteskę sensu stricto - choć są
w niej i takie akcenty - ale jakąś ponurość, niemal tragiczną - jakąś
demonstrację niemożności dogadania się i porozwnienia ludzi z ludźmi,
systemu z systemem - jakąś ścianę, która uniemożliwia rozwiązanie konfliktów - coś bez ma/o dobrze i nam znanego. Sympatia widza nie może
tu być bez zastrzeżeń po stronie posłów kozackich - raczej pomieszane
ze sobą.' śmiech, litość i groza d/o obu stron. Sytuacja polityczno-moralna
tej sceny jest ciemna, zawierająca element czegoś, co stało się i działo
poza wiedzą i wolq społeczeństw w dyplomatycznych zakamarkach historii, a o CZ}m wie prawdę, być może, jeden Ossoliński (dla mnie - narodzenie tzw. „racji stanu"). Słowem - chciałabym żeby wszystko było
przez teatr wygrane i pokazane.
Scenograficznie - partie dramatu po śmierci Kró/o muszą kontrastować
silnie czarno-bialo-szar}m kolorytem od barwniejszych kolorystycznie
scen poprzednich.
Oto moje pobożne życzenia - któryd1 nie narzucam, lecz je nieśmiało

ło mi się, że trzeba by posiać zaproszenie Adamowi Tarnowi, redaktorowi

„Dialogu" (Al. Jerozolimskie 37). Szczytem marzeń by/oby, jeśli to cale
nasze przedsięwzięcie nie okaże się „klapą" - aby „Dialog" dal z przedstawienia fotogra.fie. Może warto na wszelki wypadek o tym pomyśleć
i o to zadbać.
Bardzo lubię to pismo „Dialog" i uważa/abym za wielki zaszczyt gdyby
ta premiera by/o w nim omówiona.•
Zapomniałam Panią zapytać (lub może nie zapamięta/am, jeśli Pani mnie
o tym informowała), kto w ogóle zajmuje się stroną muzyczną „Geniusza" tam jednak jest sporo i bardzo różnolitych elementów muzycznych.
Jeszcze jest ta piosenka pacholików - lub może została w adaptacji usunięta? Jeśli nie, to też by trzeba d/o niej dobrać jakąś z najstarszych melodii ludowych, ba to stary tekst, za mego dzieciństwa jeszcze u nas śpie1\'any, ale pochodzący z czasów pańszczyźnianych, specjaliści od języka
określiliby niechybnie z jakiego wieku piosenka ta pochodzi.
- - - Sprawdzi/am w adoptacji. - Piosenka jest, ale tylko cztery pierwsze wiersze. Melodia musi być oczywiście, z rodzaju smętnych, o co
w polskim folklorze muzycznJm nie tak łatwo - to dziwne, ale polska
melodyka ludowa jest raczej zbliżona do pieśni gminnej... francuskiej.
Nawet żałosna melodia polska musi się np. bardzo wyraźnie odcinać od
typu smutnych melodii ukraińskich czy rosyjskich. Ale to już sprawa czujności muzyka, który tą częścią przedstawienia będzie kierowa/.
Tekst użyty w dramacie jest już zresztą trawestacją. Oryginalna, znana
mi z dzieciństwa pieśń brzmi: •.A to russowskie pole szyroko i długo ... ".
Melodię słyszę, ale już tylko „uchem duchowym" i nie potrafi/ab}m jej
podać nutami. Russów, to miejsce mego urodzenia.
Z moich najbliższych cq najmniej dwie osoby przyjadą (związane terminami), raczej na próbę generalną niż na samą premierę.
W omówieniach programu może warto by gdzieś mimochodem zaznaczyć, że w związku z „Milleniwn" (choć bakiem mi już to Tysiąclecie wychodzi) - polskie dramaty historyczne sq szczególnie aktualne.
Czas pędzi wielkimi susami - to już tak niedługo będę się musiało zetknąć
z realizacją mojej fantazji, której nie spodziewałam się za życia oglądać.
Mam straszną tremę.
Najserdeczniejsze pozdrowienia d/o Obojga Państll'a
Maria
•

Zdjęcia

Dąbroll'ska

ze spektaklu i Jego omówienie znalazły sw; w „Dialogu•· nr 8 z 1959 r.

sugeruję.

Serdeczności

Maria

Dąbrowska

~
Komoróll' 9 IV 59
Droga Pani Krystyno - Dziękuję serdecznie za list, który mi dodo/ otuchy. I przepraszam, że w na pewno bardzo intensywn}m nawale pracy
przedpremierowej (nie mówiąc o bieżących trudod1 teatralnych) sprawi-

lam dystrakcję i wywołałam stratę czasu, prowokując Panią do napisania
tak obszernego listu. I dalej będę Pani zawraca/a głowę. W nawale moich
znów zajęć (przeważnie ubocznych, a nie cierpiących zwłoki) jednak jeszcze nie dość „adekwatnie" ułożyłam listę zaproszeń. Jeśli można ją_ będzie
uzupełnić i naprawić - wielka za to wdzięczność.
A więc z moich najbliższych nie będą na premierze H. Józewski (artysta malarz), który przyjedzie zapewne na późniejsze przedstawienie i Anna
Kowalska, która przyjedzie ze mną na próby generalne, bo 20 VI córeczka
jej zdaje egzaminy do 8 klasy w nowej szkole. „Natomiast " trzeba wysiać
zaproszenie do bratowej mojego męża i mojej przyjaciólki Wandy Dąb
rowskiej, w której domu w Zalesiu powstał pierwszy brulion „Geniusza
sierocego" . Adres: Wando Dąbrowska, p.Piaseczno k / Warszawy.
Zalesie Dolne, Al. Kalin 5 (choć może podawałam ją już, z adresem na
Instytut Czytelnictwa i Książki ?).
Z osób bardziej publicznych trzeba wysiać zaproszenie do Arnoldo Szyfmana (Warszawa, Prezydencka, 14), który jeszcze przed książkowym
(w maju 39 roku) wydaniem dramatu, po przeczyltlniu pierwszego aktu
drukowanego w „ Wiadomościach Literackich" przybiegł do mnie pertraktując od razu o wystawieniu tego w Teatrze Polskim.
Także do Kazimierza Wyki, najwnikliwszego może dziś znawcy mojej
twórczości ; do Ka::imiery !llakoll'ic:: - Po::nllll. Gajoll'a 4 111 8 (K"::ec::ność, bo na pewno nie przyj edzie). Ażeby wziąć na uwagę młodych, może
do „Współczesności " ( Warszawa, Nowy Świat, 69) na imi{ J. Z. Słojew
skiego, który napisał o mnie doskonale idiotyczny artykuł pomawiający
mnie o zupełny brak ironii, poczucia humoru, zmysłu satyry itp. (co świad
czy, że całkiem nie zna mojej twórczości) .
Teraz co do przyjazdu. Chciałabym wyjechać 16-go czerwca,* we wtorek,
jeżeli będzie można jechać jakimś dobrym pociągiem dziennym. Jeżeli
uda mi się dostać sypialny (polowa miesiąca, „turnusy" wczasowe), to
wyjechałabym 15-go wieczorem. Jeśli Pani uważa, że to są doty za późne proszę mnie zawiadomić depeszą na adres warszawski. Rozumiem, że
w ostatnich tych dniach próby będą codziennie i że wystarczy abym by/a
na trzech - 17 - 18 - 19-go. A i to nie wiem, jak wytrzymam taki nadmiar emocji.
Co do zatrzymania się, to najcudniej dziękuję za gościnność. Być może
skorzystam z niej w noc premiery, gdyż tak późno trudno si{ będzie dostać
do Krakowa.
Przez pierwsze dnie wola/abym zatrzymać si{ w Krakowie w hotelu, po
prostu dlatego że „gospoda" prywatna nawet u najmilszych i najbliższych
ludzi (a może zwłaszcza u takich) jest wśród czekających mnie wzruszeń sprawą zbyt intensywną, na którą po prostu sil mi nie starczy. Muszę
Maria
I
I

I

Dąbrowska

mogla chwilę „odprężyć się" i odto rozumieją. Piszę więc jednocześnie
do krakowskiego Związku ZLP z prośbą o zapewnienie miejsca w Krakowie w hotelu. Próby odbywają się chyba w południe, więc jakoś po nich
dobrnę do Krakowa, który także mnie nęci - downo już tam nie byłam.
Bardzo jestem ciekawa, jak wypadojq teksty ukraińskie (lub ukrainizowane - Kisiel), bojęzyk ukraiński (czy jego wpływy chociaż) znają u nas tylko
lwowiacy. Czy macie kogoś, kto czuwa nad akcentem, wymową, intonacją
zdonia itp.?
Przepraszam w taką znowu olbrzymią epistołę i najserdeczniej pozdrawiam oboje Państwa i cały zespól teatralny.

mieć jakiś „kąt" obojętny ,

gdzie

będę

począć. Myślę, że Państwo świetnie

Maria

Dąbrowska

P.S. Widzi Pani, jak wszystko kręci się no tym świecie. W tej chwili dostalam telefon od Anny, że nie może ze mną jechać z powodu uroczystości
końcowo-rocznych w szkole jej córki. Przyjedzie dopiero 20 rano, tj. na
samą premierę. Pewno więc z premiery wrócę z nią do Krakowa, może
się znajdzie jakieś uprzejme auto?
A że będzie pewno zaproszenie także i dla mnie osobiście, więc Anna znajdzie chybo miejsce w teatrze.
Serdeczności

Mario

Dąbrowska

TEATR LUDOWY NOWA HUTA
,ltlll• I . . . . . lilfdtt'CZll ll11TIM mmllli

PUPIEMIEU 21 CZUWCA 1859

W Krakowie zaproszenie mogą też otrzymać: Panie Janina Mortkowiczowa i Hanna Olczakowa oraz „Tygodnik Powszechny".

• Jak wynila z „ Dz1enn1lca" („ Pamiętnik Teatralny" zeszyt 2, 1973 r .), M. Dąbrowska
wyJCChala do Krakowa 16 VI po południu i z.atrzymala sii; z Anną Kowalską w Hotelu
Francuskim. Następnego dnia uczcstniczyla w generalne, próbie „Geruusz.a sierocego''.
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24 VI 1959
Drodzy Przyjaciele - Chyba tak tylko mogę, tak teraz muszę Wal' nazprzez cały czas pobytu w Krakowie tak oszołomiona nieznanymi, nowymi dla mnie przeżyciami, że nie zdołałam wcale wyrazić mojego
uczucia wdzięczności dla Waszego teatru. Urzeczono grą aktorów, nie
zapoznałam się z całym personelem Waszym, z technikami, majstrami,
wszystkimi tymi, ro puszczają w ruch całą tę czarodziejską moszynerię nie podziękowałam im za ich trud i pracę. Raczcie to zrobić teraz w moim
imieniu i za mnie - kłaniam się nisko pozdrawiam tych, co ustawiali dekoracje, kierowali światłem, szyli kostiumy, zgoła wszystkich aż do ostatniego pracownika zatrudnionego przy tym widowisku. Mam teraz nową
tremę, czy publiczność będzie na to chodziła, czy sztuko doczeka się bodoj
dwudziestu przedstawień.* Jeśli grana będzie jeszcze jesienią, to raz jeszcze przyjadę ją_ zobaczyć, a wtedy - spokojniejsza - przeproszę wszystkich, któr}m nie zdołałam uścisnąć dloni z podzięką.
Z owego bankietu odwieziono mnie nieznanym autem - było już tak póź
no - nie śmiałam nikogo fatygować, ani pytać nieznanych mi osób, gdzie
są kwiaty, ab}m zabrala te od zespołu. Mam nadzieję, że tak jak prosi/am
Panią Krystynę, wszystkie kwiaty ofiarowane zostały Zespołowi, który
na nie zasłuży/ stokroć hordzie} ode mnie. Nazajutrz w niedzie~ nie zdolalam się wyrwać na „Myszy i ludzi", miotam rano gości, potem ofiarowano nam do Warszawy auto i wyjechałyśmy wcześniej niż by/o przewidziane.
Z paru napomknień zasłyszanych w Krakowie, z chłodnej recemji Toeplitza w „Życiu Warszawy", z zapowiedzianej (Przyboś) nieprzychylnej
recenzji Flaszena, którą ma dać do „Przeglądu Kulturalnego", wnoszę,
że nasze bractwo krytyków będzie pisalo przeciw mnie i Teatrowi, chwaląc
jedynie Szajnę; ale nie dlatego, że istotnie godny jest największej pochwaly, ale by na tle tej pochwaly tym jal'krawiej wyszły wszystkie przeciw.
Wasz teatr będzie w danym razie ,.geniuszem sierocym", bo sieroctwo
wszelkiego geniuszu jest w Polsce wieczne i o to ja prowadzę w dramacie
dyskusję z narodem, to jest wlaściwy sens mojego dramatu - wszystko
inne jest tylko pretekstem. W parze z mało uzasadnioną megalomanią
idzie u na\' deprecjonowanie wszelkich wartości, jakimi zazwyczaj narody
wać. Byłam

się chlubią.

Co do mnie, nie mam dość słów podziwu dla tego, coście zrobili dla mnie
i mego dramo tu. Pan Kra\'owski powiedział, że z żadnym innym zespolem
nie podjqlby się wystawienia tej sztuki. I ja powiem, że nie widzę możli
wości jej wystawienia przez żaden inny zespól; w każdym razie jako prapremiery - bez Waszej adaptacji, Waszego doświadczenia. Wydobyliście

maksimum dramatycznej sceniczności z mego tekstu, maksimum też
lekkości, pal'ji, życia z tematu, owszem, żywego, ale raczej ciężkiego.
Jakże straszliwie nie ma racji Toeplitz, piszący z przekąsem, że aktorzy
dobr::e mówili trudny tekst i że ,jak to bywa w zespołach", nikt się nie
wyróżni/, nie wysuną/. Wysunęli się wszyscy, a tekst lecia/ Wam z ust,
jakby ci wszyscy, mlodzi przeważnie, ludzie w tej mowie się urodzili. To
właśnie podziwia/am, tym się cieszy/am, że mój język okazal się łatwy,
przyswoiliście go sobie jak rodzony i wiosny. Ktoś na widowni powiedzial
do mnie: „Niby archaizacja, a jaki to zdumiewająco żywy język". I tak
było.

A le u na\' moda, żeby się na wszystko wybrzydzać, jest teraz szczególnie
wzmożona i tego na pewno jeszcze, niestety, w związku z „Geniuszem sierocym" zaznacie.
Jeśli wolno mi od siebie jakieś uwagi dodać, to w trzecim akcie skreśli/a
bym jeszcze coś niecoś z dialogu Kisiel-Ossoliński. Np. część kwestii
Ossolińskiego od: „ Wam czerń majątki spustoszy/a" - do: „i z godności
odorla", zostawiając tylko końcowe zdanie: „Obaśmy w srogiej nielasce"
etc. Tak samo w scenie próśb do Kisiela o rozjemstwo wykreślilab}m z
kwestii Kisiela od: ,,A choćbym wziąl" - do końca; a z następnej kwestii
Ossolińskiego - od: ,,A żeście d/Jbr swoich pozbowieni" - do końca.
Zbędne też zdaje mi się klękanie Ossolińskiego przed Kisielem. Kwestia
Osso/iliskiego kończy/aby się wtedy słowami: „w tym ostateczn}m kwpocie", Natomiast żal mi skreślonych w trzecim akcie (były jeszcze na
generalnej próbie) kwestii Pos/o Jowialnego ( ... „negative to zbędą ... " ... „a nie mówi/em etc") - wożnych, bo pokazujących możliwość (a razem
i naiwność) oprzytomnienia mało przytomnych.
I po swojemu dolej błagam o najświetniejszą dykcję, która zdaje mi się
diamentem i kamieniem węgielnym sztuki aktorskiej. Najlepsza dykcja
bez mola największego aktora znaczy. Tu macie małe usterki nie tylko
przeze mnie dostrzeżone. Dam tylko dwa przykłady : w drugim akcie swwa: „Możnych ponów hufce, jakie przewagi mają " - slyszy się jak:
,,możnych ponówce, jakie etc". Hufce - połknięte. W trzecim akcie
w kwestii Kisiela** (którego gra zachwyci/a i mnie, i widownię), w sło
wach: „i nad t}mja tu płaczę - placze znikło, wskutek czego nie wiadomodo czego Leszczyński*** (bezblędna dykcja) mówi: „Zadość już tych,
co ploczą".
W kwestiach króla zauważy/am dwa blędy. Jeden jest błędem druku, nie
poprawionym snadź w egzemplarzu teatralnym sztuki. Powinno być mówione nie: ,joho dbńko w holowońko ", lecz: ,joho dbńko w holowońku".
W rozmowie króla ze szlachtą, król mówi: , jak ów zbójnik, co z nożem

idzie 110 ludzi, że i zacniejszy przed nim etc:" a powinien mówić: „:e i najzacniejszy etc.
Z tym wszystkim przedstawienie dla mnie jest istnym cudem. I gdyhym
doży/a szczęścia, ie grany by/by „Stanisław i Bogumił ",•••• Wy by.frie
go pewnie zagrali najznakomiciej.
Z tego, co widziałam, najlepsza by/a próba generalna i naj/epsw też 11"tedy
reakcja publiczności. Na premierze obecność sfer oficjalnych a zwłaszcza
krytyków skwaszonych, nie znoszących ani literatury polskiej ani czyjego
bądź poza własnym sukcesu, niezdolnych do zachwytu, krępowały i grę,
i nastrój publiczności.
Napiszcie proszę, jakie są losy dalszych przedstawień, czy to ma szanse
życia scenicznego? I donieście, jeśli wiecie, kto by/ na przedstawieniu
od Cystersów, jo by/am tak zawstydzona, że nikogo nie 11:idzia/am, a
chcialab)1n i do nich napisal', podzięko1rnć za ich piękny 1 chętny współ
udział. ••u• Jak się do nich adresuje? Niezależnie od tego, czy mój dramat jest dobry lub nie, winszuję Wam tego
przedstawienia, przesyłając mnóstwo serdeczności dla obojga Państwa,
dla ca/ego zespołu i personelu teatru.
Maria Dąbrowska
• „Geniusza sierocego" grano 31 razy (10.696 widzów). Dla porównania „ Imiona władzy"
J Broszkiewicza 38 razy (12.034), sztuki A. Fredry: „Nowy Don Kichot" 3ł razy (9.396)
i „Gwałtu, co 'lę dzieje" 34 razy (11.029). Ostatnie przedstawienie sztuki M. DąbrowskieJ
odbyło się 14 grudnia ł959 r.
• • Franciszek Pieczlca.
• • • Jerzy Horecki.
•••• Jerzy Krasowski ueahzowaJ przedstawienie telewizyjne „Stanislawa 1 Bogumiła ",
które było emitowane 28 VII I 965 r., a więc JUt po śmierci M. Dąbrowskiej ( 19 maJa
I 965 r). Ciężko chora pisarka uczestniczyła w pracach nad ustaleniem telewizyjnej werSJI tekstu sztuki.
Prapremiera teatralna odbyła się 12 V 1966 r w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Przedstawienie retyserowała K Skuuanka.
• • •• • Do przedstawienia „Geniusza sierocego" wykorzystano nagrania dokonane specjalnie dla nowohuckiego teatru w kościele Cystersów w Mogile pod Krakowem przez chór
tego Zakonu. Zakonnicy wykonali „Te Deum" i „Żałobne Vigilie".

~

4 XI 59
Droga, Kochana Pani Krystyno - Bardzo mnie przerazi/ list Pani z 29 IX,
ba zrozumiałam, że zawracając Pani głowę moimi „przeżyciami" i chcąc być nadto szczerą, czymś jakoś Panią uraziłam za co stokrotnie
przepraszam - proszę mi wierzyć, że nie tylko w pe/ni oceniam, ale i w pe/ni odczuwam, ile P111ist11·0 zrobili dla bardzo istotnego (przynajmniej
dla mnie) przeja1~u mojej twórczości. Przerazi/o mnie też, że moim niepotrzebnym listem da/am okazję do mimowolnego nieporozwnienia snadź zmęczona ,jubileuszowymi" szumami nie umiałam się dość precyzyjnie wyrazić. Na mi/ość Boską, niech Państwo nie usuwają końcowej
sceny!!
Taka jaka jest, daje przynajmniej możliwość dyskusji nad jej teatralną
interpretacją - choćby dla tych, co znają dramat z czytania. Gdyby ją
usunąć, nikt już nie wiedziałby o jej istnieniu. A to dla mnie jest scena
jedna z najwainie1szych, a co najmniej - jedyna oryginalnie moja poi11ta
dramatu - rodzaj ironicznego „katharsis" ca/ej tej tragicznej hecy dziejowej.
Zapomniałam - skończona idiotka - że dla mego dramatu „wyszeptaliście" sif: całkiem ze wszystkich wspaniałych chłopaków Waszego Zespołu!*

Rzecz zresztą koniec końców nie jest w kobietach - należy to już do tradycyjnego szablonu, że paziów grają w teatrach kobiety mniejsza o to.
Rzecz w tym, że u mnie paziowie kończą dramat - ale nowa Osoba Dramatu - zwyczajni pachołkowie, posługacze (po prostu proletariat) wchodzą i sprzątają po historycznym rozgardiaszu, i doją wyraz swojemu, innemu odczuciu rzeczy, swojej modlillVie i obrzędom. W tej scenie jest
coś symbolicznego i ja do tej sceny - tak pojętej - przywiązuję ogromną
wagę.Al.eto tylko tak piszę, aby Pani nie myślała, że grynwszę bez powodu. Może to jeszcze kiedyś komuś się przyda, może nawet i Wam kiedyś.**
A na razie wybaczcie, że ośmieliłam się wtrącać swoje trzy grosze - to
był wielki nietakt, bo zapracowani, jak jesteście, mając inne sztuki IV
przygotowaniu, nie możecie wracać nawet myślą do sztuki raz przeżytej.
zrobionej i zwyklą koleją rzeczy odchodzącej w niebyt. Niech będzie do.lej
grana jak jest, ba takjakjest,jest świetnie i nie mam dla ca/ego zespołu nic
prócz wdzięczności i zachwytu.
Zmartwi/am sif: też bardzo, że sztuka jest tak absolutnie i ciężko deficytowa.••• Zdawałoby się, że jeśli sztuka ma, jak Pani pisze, powodzenie,
czyli - może być grana póki go nie utraci - to powinna w ko1icu przynajmniej pokryć włożone koszty. Ale nie wiem, czy Pani zauważy/a, że IV Polsce czegoś wszystko przynosi deficyty. Dosłownie wszystko! Deficytowe
jest rolnictwo, deficytowa literatura, deficytowe lotnictwo pasa:erskie,
deficytowe koleje, deficytowe teatry, deficytowe są nawet kawiarnie i inne
podobne miejsca rozrywek; doW11iej przynosi/o to wszystko grube dochody.
Przyznaję, że dla mnie, mającej niejaką przeszłość studiów i praktykowati,

a skromniej mówiąc - zainteresowań ekonomicznych, ten ogólny deficyt
wszystkiego staje się sprawą niezrozumiałą, niemal metafizyczną_. &
jakim sposobem wszystko mimo to jakoś s~ trzyma? Obawiam się, że
o naszej epoce powstanie przysłowie: Polska deficytem stoi - jak było
w XVI/ wieku: Polska nierządem stoi. Nie było ono zresztą takie głupie
ani cyniczne, bo właściwie brzmiało: Polska nie rządem stoi.
Niech Pani wybaczy ten monstrualnie długi, filozofujący list - proszę
abo listy zniszczyć i o nich zapomnieć. Grajcie z Bogiem, jak grocie i oby
jak najdłużej. - Tu w Warszawie sporo osób mnie pyto, czy „Geniusza "
dacie w Warszawie?
Proszę wierzyć w moje najlepsze uczucia i przyjąć najczulsze pozdrowienia
dla siebie i wszystkich.Morio

Dąbrowska
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1 Wanda
• Pacholików grały trzy młode aktorki : Marianna Gdowska, Wanda Uz1emblo
Sworczcws ka.
postano• • W przygotowywanCJ na scenie Teatru Narodoweg o inscenizaCJI J. Krasowski
pacholikowie
wd zrealizować zapisaną w didaskaliac h uwa81f autorki „ Na scenę wchodzą
i zaczynają sprzątać".
który korzysta
• •• M. Dąbrowska nic orientowała się w strukturze ekonom1cznCJ teatru,
z dotacji państwowej .
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Autograf hstu Marii

Dąbrowskiej

do Krystyny Skuszanki

9 IV 1965
Szanowny i Drogi Panie - Obudzi/ Pan we mnie niebezpieczne szale1izasrwo - wizję teatralną i coraz nowe obrazy doskakują. Jak mogłam
by
pomniec' Siemiona - przecież by/by genialnym Czwańką!!* Ale czy
wa
Stanisla
na
y
wspaniał
i
piękny
zechciał ? Gogolewski** jest na pewno
Szczepanowskiego, który taki wiośnie być powinien - takim go widziałam w rzeźbie we Wroclawiu. Gogolfewski] to posrać romantyc::na.
roCóż - nie śmiem marzyć, aby Krzyżpieniem (Chłop) by/AleWoszcze
gdy
tylko
)
Bułgarii
w
III"
da
„Ryszar
teraz
wicz (robiący zresztą
najmniejsza epizodyczna rola jest grana przez wielkiego aktora - Jako Bogumiła widzę oczywiście głównie Holoubka - ale to morzenie ściętej

głowy.•••

Jeśli będą jakieś przerywniki muzyczne - czy w ogóle muzyka, to proszę
skiego i Bairda lubi{ bardzo St. Kisiewziąć na uwagę, że prócz Lutosław
••

lewskiego - kompoz ytora.••
Sama nie wiem po co to piszę - głównie chodzi/o o Siemiona, którego jestem bezapelacyjną entuzjastką. Ale może z jakichś powodów i to byłoby

niemożliwe?

Trudno mi uwierzyć, czy to prawda, że doczeka/abym
czy/a nawet spektaklu „St[anislawa] i Bo[gumila]''?

się (jeśli nie zoba-

Maria Dąbrowska

końco1..,ej)

A gdyby tak posiać Holoubkowi egzemplarz? A
Ach, na pewno - nie.
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Przepraszam i serdecznie pozdrawiam

I jeszcze mały komentar;; autorski.
Czwańko (zw/oszcza w ostatniej scenie
cie/a i poety (obaj mają coś z blazna) Gdy gasną Króle - zjawiają się poeci.
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to narodziny

nuż go to
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zainteresuje?

• Czwańk~ grał Bronisław Pawlik.
.
•• Ignacy Gogolewski zagrał Bolcslawa. a Jan Kreczmar biskupa Stanisława
po rozmowac h z Gustawem Holoubkiem zagrał Stanisław Jas1uBogumiła
Rolę
•••
kiew1cz.
był Tadeusz Baird.
• •• • Autorem muzyki w obu mscenizacjach, telewizyjnej i teatralnej,
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Kiedy chcę się nadyszeć polszczyzną w poezji, pochylam się nad „ Panem Tadeuszem ", kiedy pragnę napić się polszczyzny ze strumienia
mowy niewiązanej, zanurzam się w „ Nocach i dniach". („.) Dąbrowska
żaden
dokonała tego poetyckiego cudu za pośrednictwem języka, jakim
zakląć
tak
zdołał
nie
żaden
władał;
nie
jeszcze z mistrzów prozy polskiej
a
rzeczywistości, tak jej przemienić w poezję. (.„) Osiągnęła Dąbrowsk
to, co wydawało się niemożliwe: przemieniła zwyczajną mowę w poezję,
czy też wprowadziła w potoczny język. Na całym obszarze literatury
widzę tylko jeden taki cud: „Pana Tadeusza" . („.)
poArcydzieło Dąbrowskiej zbliża się do „ Pana Tadeusza" dzięki
Język
ego.
artystyczn
Języka
niu
dobnemu mistrzostwu w kształtowa
„Pana Tadeusza" to język wysłuchany z setek ust gawędziarzy i „spół
powietników" poety, wzbogacony wiedzą językową zebraną z całego
obszaru znanej wówczas polszczyzny ltterackiej.
Język ten jednoczy naturalność ze sztuką, potoczność z wdziękiem
i subtelnością liryki. Mowa Dąbrowskiej czaruje podobną naturalnością,
toczy się jak żywy strumień płynący z ust opowiadacza. Jest to mowa
potoczna, słyszana czułym uchem epiczk~ mowa w której słychać zmienną intonację i spadek kadencji.
Język podobnie jak w „ Panu Tadeuszu " indywidualizowany stosownie do mówiących nim postaci i opowiadanych spraw. Dąbrowska
a go
stworzyła ten język z powszechnej mówionej mowy, a wzbogacił
polznawstwu
dzięki
znej,
lingwistyc
wiedzy
i pogłębiła dzięki ogromnej
szczyzny w c iągu wieków jej rozwoju. O znawstwie tym, niewątpliwie

największym wśród współczesnych pisarzy polskich, świadci.ą zwłasz
cza dwa dramaty: jeden z XI wieku: „Stanisław i Bogumił" , drugi z wieku XVII: „Geniusz sierocy".
Dramaty te wywołują bohaterów w wyobraźni czytającego żywo i dobitnie. Świetny dialog, rozwijający wyraziście myśli rozmówców, przykuwa uwagę. Niestety teatr polski nie spełnił dotychczas swego obowiązku wobec największej pisarki polskiej.
Dąbrowska zwróciła w tych dramatach swoją myśl w odległą przeszłość historyczną, chcąc, widać, w czasach przełomowych odczytać naukę
płynącą z dawnych burzliwych dziejów. Wybrała bohaterów poruszanych wielkimi ideami politycznymi, które pragną zrealizować wbrew
spiskującemu lub ospałemu społeczeństwu . „Geniusz sierocy", król
Władysław IV, szuka oparcia w ludzie, przegrywa nie poruszywszy ospałego i bezmyślnego narodu szlacheckiego. Bohater drugiego dramatu,
Bolesław Śmiały, przegrywa w walce z Niemcami i ich sprzymierzeńcem
wskutek zdrady wewnątrz kraju. Znać w dramacie z XI wieku ślad myśli
autorki o losach kraju przed drugą wojną światową, znać troskc; patriotyczną i głębokie zrozumienie przyszłości. Wystawienie tych wybitnych
dzieł na scenie ujawnić winno ich wysokie wartości artystyczne i poważną

~~

refleksję historycmą.

(z przedmowy do „ Pism wybranych" Marii

Dąbrowskiej,

rok 1956).

W swej zasadniczej strukturze „Geniusz sierocy" jest nie tyle dramatem konkretnych postaci, ile dramatem racji i programów, dramatem
geniuszu narodowego w obliczu kryzysu państwa, w przededniu nawał
nicy. O „Odprawie posłów greckich" pisała Dąbrowska, iż utwór ten,
„dzięki geniuszowi Kochanowski ego wznoszący się do wyżyn artyzmu,
nie jest jednak dramatem żywych ludzi, lecz nade wszystko wspaniałą
rozprawą polityczną, głosem przestrogi obywatelskiej "•. Podobnie pomijając na razie aspekt historiozoficz ny - można powiedzieć o
„Geniuszu sierocym". Nade wszystko ku przestrodze obywatelskiej
pisarce potrzebny był wówczas teatr.
TADEUSZ DREWNOWSK l
„ Rzecz runowska. O pi1arstwie Marii ~browskiq"
Wydawnictwo Literackie. Kraków 1981.

~

• M. Dąbrowska, Teatr w starodawnej Polsce, s. 15.

r

~~
Włodzimier z Maciąg

Dramaty
Marii Dąbrowskiej

~~
( ... ) W każdym pisarzu tkwi pragnienie ukazania bohatera, któremu
udaje się opanować życie, zdobyć maksimum wewnętrznej niezależ
ności, stanąć naprzeciw wydarzeń. Szans dla bohatera tego typu Dąb
rowska we współczesnym jej świecie nie widziała. Jej postaci współczes
ne - to ludzie, którzy tylko szukają zabezpieczenia przed okrucień
stwem historii. Nawet postać socjalistycznego bojowca, którą daje pisarka w Nocad1 i dniach, nie wykracza poza model postaci daremnie,
chociaż szlachetnie, działającej. Uznanie dla niego jest przede wszystkim
aprobatą jego konspiracyjnego trudu, jego oddania, uporu, jego szczególnej w tych warunkach i - mimo przegranej - nie daremnej pracowitości. Bohaterowie jej dramatów: Władysław N w Geniuszu sierocym,
Bolesław Śmiały w utworze Stanislaw i Bogumil są pozornie postaciami
innego wymiaru. Oni nie szukają w historii swego miejsca poprzez instynkt życia i działania, poprzez swą - jak nazwala to Dąbrowska jeszcze przed wydaniem Nocy i dni - „solidność w rzeczach, do których
się zabierają". Postawieni na czele niezależnego państwa mają warunki,
aby nad biegiem historii w jakiś sposób panować, aby dzięki dyplomatycznym lub militarnym pomysłom i sukcesom kierować biegiem rzeczy.
Są to więc ludzie, którzy nie siebie do historii, ale na odwrót, dzieje do

potrzeba maksymalnego urządzenia powierzonych im spraw. Sensu
życia szukają w pozytywnej pracy, w jakiejś służbie, nie stawiają sobie
pytań podstawowych o cel, o sens, o wartość. Jeżeli np. w nowej literaturze dramat władcy jest z reguły pytaniem o sens i wartość władzy,
oni są od pytań tego rodzaju dalecy. Więź społeczna, organizacja, kierownictwo, podstawy moralne - są to wszystko wartości poza dyskusją. Problematyka pozytywistyczna jest zatem w stosunku do nowych,
egzystencjalnych dramatów władzy w pewnym sensie cofnięta, bo
Anouilh a zwłaszcza Camus czynią to wszystko przedmiotem pytania.
Kiedy b,ohaterowie Dąbrowskiej chcą urządzić swoje państwa , współ
cześni Francuzi pytają o sens społeczności i kwestionują jej wartość;
jeśli ci pragną dob ić się niezależności państwowej , tamci wątpią o samej wolności.
Świadomość pisarska Dąbrowskiej wywodzi się jednak z innej epoki
literackiej i nawet dramaty jej powstawały o kilka czy kilkanaście lat
wcześniej niż dramaty Francuzów. Żródłem jej utworów jest troska
obywatelska i w tym rozumieniu są one bliskie rzeczywistym problemom życia polskiego. Dąbrowska niewątp liwie chce być nauczycielką
przez ukazywanie trudności przed którymi stoi społeczeństwo. Daleka
jest od anarchizowania, od negacji sensu działania. („.)
Znamienne, że sama Dąbrowska pisze w przedmowie do nowego wydania Geniusza sierocego, że pomysł tego utworu „ powstał w grudniu
1938 roku, po nie wiem już którym przeczytaniu Ogniem i mieczem Sienkiewicza". Sugestia epoki historycznej, tematu kozackiego, nawet
niektórych postaci wziętych od pisarza „pokrzepienia serc" nie musi
wcale prowadzić do sienkiewiczowskiej postawy, przeciwnie, być może
nawet Dąbrowska pisała Geniusz sierocy jako utwór polemizujący z
Trylogii:/. i przeciwstawiający się sugestiom historycznym tamtych powieści. Jeśli bowiem historyczna powieść sienkiewiczowska cała przepojona jest szczególnym narodowo-bio logicznym optymizmem, Dąb
rowska jest zatroskana i pełna ostrzeżeń. Jej obywatel skość jest namysłem, rozwaga, poszukiwaniem dróg naprawy. Jej Władysław IV,
władca jednego z najpotężniejszych państw europejskich, jest postacią
o wielkiej świadomości historycznej, w którego pomyłkach i działaniach
politycznych przejawia się znaczna część owego błąkającego się geniuszu narodowego, od którego wzięła swój początek nazwa dramatu.

własnych zamysłów chcą przystosować.

Lecz pod wieloma względami przypominają innych bohaterów Dąb
rowskiej. Są przede wszystkim obydwaj bohaterami ładu państwowego,
chcą także być solidni w rzeczach, do których się zabierają, kieruje nimi
ta sama co na przykład u Bogumiła Niechcica z Nocy i dni wewnętrzna

"

WŁODZIMIERZ MA CIĄG

,,D ramaty Marii Dąbrowskiej''
Dia.log 1958, nr I

W programie wykorzystano :
na str. 16 i 17 zdjęcia z przedstawienia „Geniusza sierocego"
w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie. Inscenizacja i reżyseria
Jerzy Krasowski, inscenizacja plastyczna Józef Szajna,
opracowanie muzyczne Józef Bok. Prapremiera 20 czerwca 1959r.

Wydawca
TEATR NARODO WY
Redakcja
EWA RYMKIEW ICZ
Opracowanie graficzne
ZBIGNIEW CELIŃSKI
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Maria

•

Poseł

Dąbrowska

Poseł

GENIUSZ SIEROCY
Dramat wysnuty z dziejów siedemnastego wieku

Gniewny
Stroskany

Poseł Rozważny
Poseł

Zdeterminowany

Poseł Przerażony

Żona Posła Jowialnego
Dworzanin króla Władysława
Iwan Pietruszenko, pisarz wojska
zaporożskiego

Osoby dramatu
Władpsław IV, król polski
Jerzy Ossollński, kanclerz wielki
koronny

- Krzysztof Chamiec
- Janusz

Zakrzeński

Adam Kisiel, wojewoda
bracławskl

- Józef Nalberczak

Jędrzej Leszczyński,
mińskl,

biskup heł
podkanclerzy koronny

Osoby

podłoże

dramatu

Jakub Sobieski, kasztelan krakowski
Albrecht Radziwiłł. kanclerz
wielki litewski
Aleksander Radziwiłł, marszałek
wielki litewski

- Lech Komarnicki
stanowilłce

-

Stanisław

Poseł Różnowierca
Poseł
Poseł
Poseł
Poseł

województwa ruskiego
województwa kijowskiego
Jowialny
Czupurny

Akt pierwszy w

pałacu

Czesław

Jaroszyński

Ryszard Łabędż
Jacek Czyż
Krzysztof Wróblewski
Edward Dargiewicz
Halina Kossobudzka
Andrzej Żółkiewski

-vf>iotr Pręgowski
-VAndrzej Żółkiewski
- Piotr Krasicki
- Franciszek Gołqb
- Marek Wójcicki
- Vpiotr Krasicki
-\,Piotr Pręgowski

w Ujazdowie, w maju r. 16/.6

Akt drugi na zamku królewskim w Warszawie
Obraz pierwszy - poczqtek sejmu, pażdzlernlk r. 1646
Obraz drugi - koniec sejmu, grudzień r. 1646
Akt trzeci na zamku królewskim w Warszawie,
sejm konwokacyjny, lipiec - sierpień r. 1648

Michalik

- Witold Pyrkosz

Adaptacja i

reżyseria

JERZY KRASOWSKI

- Edward Bukowian

Łukasz Opaliński, marszałek

wielki koronny
Adam Kazanowski, marszałek
nadworny koronny
Jerzy Ponętowski. poseł
województwa czernichowskiego
Jan Mikołaj Stankiewicz,
marszałek izby poselskiej

Posłaniec z dalekiej drogi
Kozak w służbie Kisiela
Kozak
Pachollk I
Pacholik Il
Pacholik III

-

- Kazimierz Wichniarz

Scenografia
JERZY MICHALAK

- Borys Marynowski
-

Stanisław

-

Bernard Michalski
Jan Poradowski
Wojciech Olszański
Adam Marjański
Gustaw Kron
Roman Bartosiewicz

Mikulski

Opracowanie muzyczne

Współpraca reżyserska

WOJCIECH BORKOWSKI

WITOLD PYRKOSZ

Asystenci scenografa
Leszek Paul
Urszula Wójcik

Asystent reżysera
Borys Marynowski

1·tn

Organizator Procy Artystycznej - Jonlna Zahorska
Kontrolo tekstu - Irena Koman
Inspicjent - Franciszek Goł~b
Kierownik techniczny - Krzysztof Wotnlakowsk l
Zastępca kierownika techniczneg o - Zbigniew Kośka
Brygadier sceny - Jerzy Kocik
- Andrzej Paweł Sz)'mańskl
Dtwlęk - Anna Pawluk

Oświetlenie

K I e r o w n i c y p r a c o w n i:
Scenograficz nej - Jan Antoni Ciecierski
Malarskiej - Jerzy Budner
Stolarskiej - Seweryn Luboradzki
Modelarskie j - Henryk Nlzler
Krawieckiej damskiej - Grabna Szczeclńska
Krawieckiej męskiej - Stanisłnw Dobroński
Perukarskiej - Leszek Gallan
Tapicerskiej - Franciszek Mierzejewski
Szewskiej - Józef Jasiński
Ślusarskiej - Wacław Jaworski
Farbiarskiej - Henrvk Kotle
Dtwlęku - Stanisław Pawluk
Rekwizytor - Dariusz Dezór
Zdjęcia - Cezary Marek Langda
Biuro Obsługi Widzów - Waldemar Łozowski, Jerzy Alończ)'k
Tel. 26-54-81 wew. 42 lub 23, po godz. 16.00 tel. 26-54-83
(kasa Teatru Narodowego)
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Kierownic two Artystyczn e
KRYSTYNA SKUSZANK A
JERZY KRASOWS KI

Dyrektor
JERZY KRASOWS KI
Zastępca

Dyrektora

LECH WOJCIECH OWSKI
Cena
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_Maria

Dąbrowska

GENIUSZ
SIEROCY

Premiera
KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE
KRYSTYNA SKUSZANKA •JERZY KRASOWSKI

w marcu 1985 roku

~~
Przedmowa
Marii Dąbrowskiej
do „Geniusza sierocego"

Maria

Dąbrowska

Pomysł napisania utworu obdanonego później tytułem Genius: sierocy powstał w grudniu 1938 roku po nie wiem już którym przeczytaniu
Ogniem i mieczem Sienkiewicza. Owładnęła mną wtedy nieodparta, natrętna chęć pokazania innej strony ówczesnego dramatu dziejowego
w akcji, której sceną byłaby Warszawa w latach 1646-1648.
W styczniu 1939 roku przystąpiłam do studiowa nia źródeł z epoki, których ogromną ilość (co prawda mało krytycznie) wydano w tak bardzo
pracowitym, chociaż tak dla nas nieszczęśliwym Xrx wieku. Studia te
ukończyłam w marcu 1939 roku. Źródłam~ z jakich korzystałam nade
wszystko, były : diariusze sejmów z 1646 i 1648 roku, Pamiętniki Albrechta Radziwiłła , raporty nuncjuszów papieskich z czasu panowania Wła
dysława IV, diariusz Stanisława Oświęcima , listy Adama Kisiela, tudzież
wszelkie inne listy i pamiętniki , na jakie udało mi się trafić. Znaczną
czę ść Geniusza sierocego to autentyczne teksty przekazów historycznych.
Pod koniec marca 1939 roku przystąpiłam do pisania brulionu. W
ciągu kwietnia dramat był gotów. Geniusz sierocy jest więc książką, którą napisałam szybciej niż jakikolwiek inny z moich utworów. Nawet bowiem niektóre nowele zabierały mi więcej niż miesiąc czasu. Jest też
jedynym utworem, nad którym pracowałam również nocami, rzecz
zupełnie wyjątkowa w moich zwyczajach pisarskich. Może rosnące
napięcie ówczesnej sytuacji europejskiej było tu bodźcem nakazującym
pośpiech. Może spiętrzenie dręczących nas wtedy zagadnień wewnętrz
nie polskich, do których temat i jego źródła historyczne okazały się dla mnie samej - wstrząsającą aluzją, przynagliły rytm inspiracji.

Język dramatu wymaga paru słów komentarza. Na ogół, wedle mego
przekonania, autor powinien pisać językiem swego czasu bez względu
na to, jaką epokę w swym utworze przedstawia. Są jednak rzecey silniejsze od przekonań. Żyjąc przez trey miesiące źródłami z XVII wieku,
a więc i językiem tego czasu, tylko tym językiem w czasie pracy myślałam
i wszystkie powołane do życia literackiego postacie słyszałam tylko tym
językiem mówiącymi. Korektą latynizowanej procy XVll wieku była
mi jego poezja, zwłaszcza Samuel ze Skrzypny Twardowski oraz Wacław Potocki. Poezja owoczesna wydała mi się znacznie bliższa mowy
potocznej (choć to zakrawa na paradoks) niż proza oratorska czy epistolarna. Z poezji też zaczerpnęłam większość przysłów i charakterystycznych powiedzonek. W tej mocno i spontanicznie archaizowanej
postaci Geniusz sierocy ukazał się w roku 1939. Teraz oddając go ponownie do druku złagodziłam i stuszowałam pierwotną archaizację, usuwając takie zwroty, słowa i formy składniowe, które nie byłyby zrozumiale
dla dzisiejszego ceytelnika lub wydawałyby mu się dziwaczne. Ale istota
mojej archaizacji, którą jest siedemnastowieczny tok myślenia, pozos-

zdecydowano, że grać to będzie nie Teatr Polski, lecz Teatr Narodowy,
na co dyrektor Arnold Szyfman się zgodził. W lipcu 1939 roku zawarłam
tedy umowę z Teatrem Narodowym i odbyłam ro:zmowę z Aleksandrem
Zelwerowiczem, który miał sztukę reżyserować. Omawialiśmy między
innymi kwestię adaptacji scenicznej; Rolę Władysława IV zamierzano
powierz~ Junoszy Stępowskiemu . Kostiumy i dekoracje miały być dziełem Teresy Roszkowskiej. Premiery spodziewano się na marzec 1940
roku. Przeszkodziła wystawieniu Geniusza sierocego historia powszechna, która bodaj mu i dotąd nie spreyja.
Ponieważ dramat Geniusz sierocy nic był nigdy omawiany, czułam
się w obowiązku podać o jego dziejach tych kilka informacyj.

MARIA DĄBROWSKA

tała nietknięta.

Pomysł Geniusza sierocego zrodził się od razu w formie dramatu i nigdy
ani przez chwilę nie próbowałam oblec go w kształt powieści, mimo że
ten rodzaj literacki bardziej odpowiada moim upodobaniom i możli
wościom pisarskim. Geniusz sierocy urąga nadto (tak samo jak póź
niejsey o lat sześć dramat Stanisław i Bogumi{) wszelkim tradycyjnym
konwencjom, wedle których dramat historyczny winien b~ pisany
wierszem. Tego nie potrafiłam, a jednak z niezupełnie jasnych dla mnie
powodów uparłam się prey formie dramatycznej.
W pierwseych dniach maja 1939 roku pani Janina Mortkowiczowa przeceytała Geniusza sierocego i natychmiast po przeczytaniu oddała go do
druku. Postanowiłyśmy wydać go na razie tylko w pięciuset egzemplarzach. Normalny nakład przewidziany był po ewentualnym wystawieniu
dramatu w teatrze.
Wydanie książki nie podlegało wówczas tylu zawiłym praktykom co
teraz. W dniu 20 maja 1939 roku dramat ukazał się już w oknach księ
garni firmy J. Mortkowicz na Mazowieckiej 12. Mimo tak małego nakła
du wzbudził gwałtowne zainteresowanie w świecie literackim, a zwłasz
cza - teatralnym. Kilku na raz dyrektorów i kierowników literackich
teatru zwróciło się do mnie z propozycją wystawienia go na scenic.
Pierwszy, bo już po wydrukowaniu fragmentu w „Wiadomościach Literackich", zwrócił się dyrektor Arnold Szyfman, niebawem zgłosił się
Władysław Zawistowski. Teatry warszawskie były już wtedy upaństwo
wione i prowadziły „wspólną politykę teatralną". Po kilku naradach

~

Język dramatu wymaga paru słów komentarza. Na ogół, wedle mego
przekonania, autor powinien pisać językiem swego czasu bez względu
na to, jaką epokę w swym utworze przedstawia. Są jednak rzeczy silniejsze od przekonań. Żyjąc przez trzy miesiące źródłami z XVII wieku,
a więc i językiem tego czasu, tylko tym językiem w czasie pracy myślałam
i wszystkie powołane do życia literackiego postacie słyszałam tylko tym
językiem mówiącymi. Korektą latynizowanej prozy XVll wieku była
mi jego poezja, zwłaszcza Samuel ze Skrzypny Twardowski oraz Wacław Potocki. Poezja owoczesna wydała mi się znacznie bliższa mowy
potocznej (choć to zakrawa na paradoks) niż proza oratorska czy epistolarna. Z poezji też zaczerpnęłam większość przysłów i charakterystycznych powiedzonek. W tej mocno i spontanicznie archaizowanej
postaci Geniusz sierocy ukazał się w roku 1939. Teraz oddając go ponownie do druku złagodziłam i stuszowałam pierwotną archaizację, usuwając takie zwroty, słowa i formy składniowe, które nie byłyby zrozumiale
dla dzisiejszego czytelnika lub wydawałyby mu się dziwaczne. Ale istota
mojej archaizacji, którą jest siedemnastowieczny tok myślenia, pozos-

zdecydowano, że grać to będzie nie Teatr Polski, lecz Teatr Narodowy,
na co dyrektor Arnold Szyfman się zgodził. W lipcu 1939 roku zawarłam
tedy umowę z Teatrem Narodowym i odbyłam rozmowę z Aleksandrem
Zelwerowiczem, który miał sztukę reżyserować. Omawialiśmy między
innymi kwestię adaptacji scenicznej ; Rolę Władysława IV zamierzano
powierzyć Junoszy Stępowskiemu. Kostiumy i dekoracje miały być dziełem Teresy Roszkowskiej. Premiery spodziewano się na marzec 1940
roku. Przeszkodziła wystawieniu Geniusza sierocego historia powszechna, która bodaj mu i dotąd nie sprzyja.
Ponieważ dramat Geniusz sierocy nie był nigdy omawiany, czułam
się w obowiązku podać o jego dziejach tych kilka informacyj.

MARIA D.-{BROWSKA

tała nietknięta.

Pomysł Geniusza sierocego zrodziJ się od razu w formie dramatu i nigdy
ani przez chwilę nie próbowałam oblec go w kształt powieści, mimo że
ten rodzaj literacki bardziej odpowiada moim upodobaniom i możli
wościom pisarskim. Geniusz sierocy urąga nadto (tak samo jak póź
niejszy o lat sześć dramat Stanisław i Bogumil) wszelkim tradycyjnym
konwencjom, wedle których dramat historyczny winien być pisany
wierszem. Tego nie potrafiłam, a jednak z niezupełnie jasnych dla mnie
powodów uparłam się przy formie dramatycznej.
W pierwszych dniach maja 1939 roku pani Janina Mortkowiczowa przeczytała Geniusza sierocego i natychmiast po przeczytaniu oddała go do
druku. Postanowiłyśmy wydać go na razie tylko w pięciuset egzemplarzach. Normalny nakład przewidziany był po ewentualnym wystawieniu
dramatu w teatru.
Wydanie książki nie podlegało wówczas tylu zawiłym praktykom co
teraz. W dniu 20 maja 1939 roku dramat ukazał się już w oknach księ
garni firmy J. Mortkowicz na Mazowieckiej 12. Mimo tak małego nakła
du wzbudził gwałtowne zainteresowanie w świecie literackim, a zwłasz
ci.a - teatralnym. Kilku na raz dyrektorów i kierowników literackich
teatru zwróciło się do mnie z propozycją wystawienia go na scenic.
Pierwszy, bo już po wydrukowaniu fragmentu w „Wiadomościach Literackich", zwrócił sicr dyrektor Arnold Szyfman, niebawem zgłosił sicr
Władysław Zawistowski. Teatry warszawskie były już wtedy upaństwo
wione i prowadziły „wspólną polityk(( teatralną". Po kilku naradach
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Język dramatu wymaga paru słów komentarza. Na ogół, wedle mego
przekonania, autor powinien pisać językiem swego czasu bez względu
na to, jaką epokę w swym utworze przedstawia. Są jednak rzecey silniejsze od przekonań. Żyjąc przez trzy miesiące źródłami z XVII wieku,
a więc i językiem tego czasu, tylko tym językiem w czasie pracy myślałam
i wszystkie powołane do życia literackiego postacie słyszałam tylko tym
językiem mówiącymi. Korektą latynizowanej procy XVII wieku była
mi jego poezja, zwłaszcza Samuel ze Skrzypny Twardowski oraz Wacław Potocki Poezja owoczesna wydała mi się znacznie bliższa mowy
potocznej (choć to zakrawa na paradoks) niż proza oratorska r:zy epistolarna. Z poezji też zaczerpnęłam większość przysłów i charakterystycznych powiedzonek. W tej mocno i spontanicznie archaizowanej
postaci Geniusz sierocy ukazał się w roku 1939. Teraz oddając go ponownie do druku złagodziłam i stuszowałam pierwotną archaizację, usuwając takie zwroty, słowa i formy składniowe, które nie byłyby zrozumiałe
dla dzisiejszego czytelnika lub wydawałyby mu się dziwaczne. Ale istota
mojej archaizacji, którą jest siedemnastowieczny tok myślenia, pozos-

zdecydowano, że grać to będzie nie Teatr Polski, lecz Teatr Narodowy,
na co dyrektor Arnold Seyfman się zgodził. W lipcu 1939 roku zawarłam
tedy umowę z Teatrem Narodowym i odbyłam rozmowę z Aleksandrem
Zelwerowiczem, który miał sztukę reżyserować. Omawialiśmy międey
innymi kwestię adaptacji scenicznej; Rolę Władysława IV zamierzano
powierzyć Junosey Stępowskiemu. Kostiumy i dekoracje miały być dziełem Teresy Roszkowskiej. Premiery spodziewano się na marzec 1940
roku. Przeszkodziła wystawieniu Geniusza sierocego historia powszechna, która bodaj mu i dotąd nie sprzyja.
Ponieważ dramat Geniusz sierocy nie był nigdy omawiany, czułam
się w obowiązku podać o jego dziejach tych kilka informacyj.
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tała nietknięta.

Pomysł Geniusza sierocego zrodził się od razu w formie dramatu i nigdy
ani przez chwilę nie próbowałam oblec go w kształt powieści, mimo że
ten rodzaj literacki bardziej odpowiada moim upodobaniom i możli
wościom pisarskim. Geniusz sierocy urąga nadto (tak samo jak póź
niejsey o lat sześć dramat Stanisław i Bogumil) wszelkim tradycyjnym
konwencjom, wedle których dramat historyczny winien być pisany
wierszem. Tego nie potrafiłam, a jednak z niezupełnie jasnych dla mnie
powodów uparłam się prey formie dramatycznej.
W pierwszych dniach maja 1939 roku pani Janina Mortkowiczowa przeceytała Geniusw sierocego i natychmiast po przeczytaniu oddała go do
druku. Postanowiłyśmy wydać go na razie tylko w pięciuset egzemplarzach. Normalny nakład przewidziany był po ewentualnym wystawieniu
dramatu w teatrze.
Wydanie książki nie podlegało wówczas tylu zawiłym praktykom co
teraz. W dniu 20 maja 1939 roku dramat ukazał się już w oknach księ
gami firmy J. Mortkowicz na Mazowieckiej 12. Mimo tak małego nakła
du wzbudził gwałtowne zainteresowanie w świecie literackim, a zwłasz
cza - teatralnym. Kilku na raz dyrektorów i kierowników literackich
teatru zwróciło się do mnie z propozycją wystawienia go na scenie.
Pierwsey, bo już po wydrukowaniu fragmentu w „Wiadomościach Literackich", zwrócił się dyrektor Arnold Szyfman, niebawem zgłosił się
Władysław Zawistowski. Teatry warszawskie były już wtedy upaństwo
wione i prowadziły „wspólną politykę teatralną". Po kilku naradach
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