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Tymczasem ... 

Pokolenia przechodzą, 
Mając gdzie stawić nogę, 
Jeśli pola ogrodzą, 
Zostawią choć drogę! 
Przechodzą i epoki, 
A czas liczy się na nie, 
Lecz moje dni, to odwłoki, 
Lata moje - czekanie„. 
Cóż się już nie wracało, 
Odkąd na ten świat patrzę? 
Rzeczywistością całą 
Jest że e ntr'acte w teatrze? 
Życie - czyż zgonu chwilką~ 
Mlodość - czyż dniem siwizny? 
A ojczyzna - czy tylko 
Jest tragedią ojczyzny?... 

Cyprian Norwid 

Roman Bratny 

Obrachunki z dniem .wczorajszym 
Adaptacja sceniczna Kolumbów Romana Bratne

go była wyborem 1niewątp~iwi·e podyktowanym potrzebą 
otwartego mówienia o trudny·ch sprawach naszej współ
czesności. Wyborem nie poz:ba.W1itonym zresztą ryzyka 
ze względu na pomięć o hiąż.ce Bratnego, na trudnoś
ci, }a~ie niesiie z sobą każda nowo próba przyswojenfo 
teatrowi prozy powieści-owej. Poczucie obowiązku wo
bec wid~o ka111ało podjąć to ryzyko, wybór podyktowany 
jest również faktem, że o tych spra.wach nie mówią jesz
cze nasi współcześni dramaturgowie. 

Kolumbowie ina scenie - to nie tylko przypomnie
nie t·amtych lot bohaterskich, trudnych, tamtych ofiar 
i tamtych krzywd, 1które naijmł·ods11e pokolenie dzisiej
szych dwudziestolatków mliczyć może już do odległej 
historj.j. To tak~e otwarte ukaza1nie skomplikowanych 
i sponnych problemów moral·nych, których nie da się 
wykreśl.ić z doświadczeń. 

W tym przedstawieniu punktem wyjścia staje się 
Powstanie Warszawskie. Pokolenie Kolumbów wchodz:i
ło w te dtni scmentowone już latami konspiracj<i, boga
te w przeżycia wojenine, ba.rdzo bo•lesine, z poczuciem 
obowiązku wobec Ojczymy, który nie el.tminował Je
dtnak wątpliwości. 

Sztuka prezentująca dzieje pokolenia AK-owskiego 
sięga do lat czterdziestych i nie dorabia optymistycz
nego z.akończenio . Wiemy, że mogła ipowstać wtedy, 
gdy samo żyde dopisało epHog. Spojrzenie wstecz speł
nia tu ·nie tylko mię 'dokumentu, jest wskazaniem faktu, 
z jak różnymi rodowodami naród nasz przystąpił do 
bud·owy haju, ile trzeba było pokonać sprzecznpści 
ideowo ·politycmych, nim można był.o mówić o jakiejś 
spójności narodowej. ' 
Trzeba znać tę prawdę, choć ma ona smak gorzki. 

Historia wypisała już swój rachunek - czas zezwa
la nam na zaipoz.na,nie się z dziełami artystycmymi, 
które nawiązują do tych c:z:asów. Kolumbowie speł1niają · 
to zadoni•e, adaipta•cja HanusJlkiewiczo zezwalo nom 
n·a uczestnictwo w spektaklu zaangażowa1nym, ·otwar
tym pol·itycl'nie, spekt·aklu, który wielu widz·om zezwala 
no osobi·stą konfrontację swoich losów, i1n1nym unoo
czn ia fakt, w jak sk·omplikowanyoh warUtnkach bmliśmy 
losy Ojczy11ny we własne ręce. 

No kanwie opowieści Bratnego powstała sztuka 
spełniająca dziś swoje istotne za.da n ie, sztuko pełna 
nopięC<ia, dramatycmych point, angażująca widza".(„.) 

MARIA KOSIŃSKA 
(2Jcie Warszawy Nr 88, 1965 r.) 



Może taka szarpanina strachu i wstydu, nienawiści i nadziei bę
dzie listem naszej epoki. Gorzkim dla potomnych listem pisanym. 
ciągle wśród błyskającej broni i człowieczego niezrozumienia. 
Listem mądrzejszym od literatury. Pewien jestem, że zginą wier
sze poetów, popalone zostaną, lub rozsypią się ze starości książ

ki, lecz pozostanie pamięć życia większego od sztuki : trudniej jest 
przełożyć nogę przez poręcz mostu, niż napisać poemat. 

("Kolumbowie - rocznik 20" 
z brulionu DĘBOWEGO) 

RO MA N B RAT N Y urodZJił s•ię w Krokowie 
5 sierpnia 1921 r. Maturę otrrzymoł w Grudziądzu 
w 1939 r. W okresie oku:paoJi hitlerows~iej przebywał 
w Warszawie. Należał do Armii Kroj•owej i uzys~ł sto
pień- oficerski. Alctywny w kon·spiro.cyjnym życiu litera
ckim, od końca 1943 roku do 1944 redagował czaso
pismo Dźwigary. Brał udział w powstaniu warszaw
skim, po jego upadku znalazł się w obozie jenieckim, 
przebywał kolej-no w Lo1ndsdorf, Sandbostel i Lubece. 

Po wyzwoleniu w 1945 r. powrócił do kroju. 
W 1946 r. przystąpił do wydawania Pokolenia - pismo 
Mterackieg·o, które stawi•ało sobie za cel przełamanie 
n.ieufności młodzieży akowskiej wobec władzy ludowej. 
Ta droga ideowa prowodzqoo przez doświadczenia 
wojny ·i okupacJi do akceptocj.i• tych sił społec:z>nych, 

które w sposób rewolucyjny przetwarzają polską rze
czywistość, stała się nie tyl·ko elementem biografii Brot. 
nego, ale i najwoiln1iejszym tematem jego twórczości. 

Poeta, powieśaiiopisarz, nowelista, pubHcysta -
leg.itymuj·e się dz.i,ś .Srotny bMsko trzydziestoma pozy
cjami wydawniczymi. Debiuk>woł w 1944 r. tomem po
ezji Pogarda wydanym w bibliotece Dźwigarów. Pierw
szy utwór prozators·ki - zbiór nowel $/ad wydoje 
w 1946r„ Odtąd jego twórczy dorobek rośnie i powię
ksz.a się szybko, rozszerza się .ta·kże i zakres: Bratny 
p~sze również droimaty {m. ~n. Sześć godzin ciemno
ści 1953). 

W 1957 r. uka:zują się Kolumbowie - rocz.nik 
dwudziesty trzytomowa pow,ieść będąco dotychczas 
najważniejszą pozycją w twórczości Briatnego. Do dziś 
ukazało się w Polooe osiem Jej wydań, a dzięki licz
nym przekładom •no języki obce {ostatnio no włoski) 

sta+i s·ię równ1ież Kolumbowie gł10Ślną powieścią w całej 
Europie. 

Próbą obrazującą dramat ideowo - moralny „po
koleni·a o.kows·ki1ego" w okre~ie okupacji i powojen
nym jest również 110.stępno powieść Bratnego Szczęś
liwi torturowani {1959). Na ·kanw.ie tej powieści osnuty 
zosooł film pt Powrót .(w opa1rciu o scenariusz Bratne
go powstał również ostatnio wyb:itny film polski Życie 
raz jeszcze), w 1961 r. uko,zuje się 1powieść osnuto na 
tle walk z bandami UPA - Sniegi płyną oraz tom opo-



wi·adań uka·zujących róiine paradoksy uczuciowe i oby 
.czajowe współczesnego życia - - Spacer w ZOO. Wno
~i·ony po prz:eszło 15 lata·ch z:biór inowel $/ad (1962) 
posz·erzył _Bratny o nowe utwory, w których jeszcze raz 
powracają echa Czasów pogardy. W[ększość opowia
dań zawartych w tomie Historia najnowsza Polski 
u Antka Półgłówki (1964), jakkolwi·ek akcja ta rozgry
wa się współcześnie, również nawiązuje do tragicz
nych doświ10dczeń oknesu okupacji, rzutujących na 
pófoiejsze życie bohaterów. I wreszcie ostatn.ia pozyc
ja wydawnicza Brulion - notatnik poszukiwań klima
tu powieściowego prototypu - jak g•o nazywa autor, 
to przepleoi•one obro:mm'i· z wietnamskiej misji pa•ry
skie zapiski Bratnego, wszędzie tmfiającego na ślady 
dramatów Kolumbów i Jagiełłów . 

O autorze Kolumbów tak .pisze „Pr.zegląd Kultu
ra1l1ny" Nr 38 (161): 

„Bratny wyrzuca z siebie to, co wie, i to co go naj
bardziej interesuje. A to jest pasjonujące, zawsze, lub prawie 
zawsze Bratny czytelnika zaskakuje („.) 

Bratny ma zdrowy instynkt i boi się przemądrzyć spraw, 
które widzi tylko w ruchu, w spięciu dramatycznym, boi się 

zagubić to, co w losach tych ludzi jest najbardziej właśnie 
urzekające: ślepotę poczynań, żywiołowość odruchów, bez
siłę wobec prądów, które ją unoszą„. Utwory Bratnego nie 
„rozwijają się", nie „układają", lecz wzbierają się. Bratny 
nie wiąże intrygi, nie pro~adzi akcji, lecz gromadzi poten
cjał. Są to bomby z opóźnionym zapłonem". 

- LI , 

Myślę, że teatr żywy powinien przede wszystk im 

atakować żywe, autentycme problemy społeczeństwa, 

które go rodzi ·i które on z kolei usiłuje kształtować . 

W tej pracy ni·e może ogranicmć się do bieżącej dra 

maturgii, jeżeli ta, jak to ma miejsce w czas.ie obec

nym, :nieczęsto porusza sprawy łączqce 1na.s wszystk ich . 

Stąd wersja sceniczna Kolumbów, •i stąd - mogę 

się domyślać - nowe opra·cowan ie jej w Teatrze im. 

Stefa.na Ja1r.acz.a. 

Forma jej .odbiega .z konieczności od samej książ

ki Romana Bratnego. Podyktowane to zost·ało oczyw.iś
cie 1k0oniec :mością l.iczienia się .z prawami sceny. 

Wierność ·autorowi rozumiem, jako wiemość głów

nym jego myślom i założein i •om. 

Wienność literze, jeśliby .nawet ta była osiągalną, 

mogłaby łatwo się okazać jej teatral·ną zdradą. 

ADAM HANUSZKIEWICZ 
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KOLUMBOWIE ROCZNIK DWUDZIESTY 
Adaptacja i inscenizacja: ~AM HANUSZKIEWICZ 

Jerzy 
Zygmunt 
Olo 
Kolumb 
Malutki 
Jagiełło 
Dębowy - poeta 
Ałła 
Podwiązka 
Niteczka 
Major AK 
Oficer I 
Oficer li 
Łączniczka 
Kryska 
Mech 
Dr Mech 
Generał Drobny 
Pułkownik Kosołapkin 
Ciurluk - milicjant 
Samborski - milicjant 
Garczyna - milicjant 
Kapitan Nowicki 
Sierżant Sieradzki 
Robert 
Piorun 

- JANUSZ GAJOS 
- BOGUMIŁ ANTCZAK 
- MACIEJ MAŁEK 
- JóZEF ZBIRóG 
- BOHDAN WRÓBLEWSKI 
- JERZY BALBUZA 
- RYSZARD żUROMSKI 
- MIROSŁAWA MARCHELUK 
- TERESA MAKARSKA (PWSFT i T) 
- ALICJA ZOMER 
- MAREK SOBCZYK 
- ANDRZEJ GŁOSKOWSKI 
- ST AN ISŁ>AiW J.ĄIROSZYŃSKI . . 
- EWA MIROWSKA 
- STANISŁAW KWAŚNIAK 
- KAZIMIERZ IWIŃSKI 
- KAZIMIERZ TALARCZYK 
- FELIKS ŻUKOWSKI 
- HENRYK STASZEWSKI 

• • 
- ANTONI LEWEK . . 
- IRENEUSZ KASKIEWICZ 
- JAN BOGUSZ (PWSFT i T) 
- ANDRZEJ BŁASZCZYK (PWSFT i T) 

OBSADA: 
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Dudzic 
Sierżant Sęp 
Ksiądz 
Pan z 0.P.L. 
Pani z pieskiem 
Mężczyzna z figurą 
Redaktorka 
Kosiorek 
Strażnik 
Marylka 
Tłumaczka 
Oficer angielski 
Sierżant angielski 
Pan w płaszczu 
Red·arktor żarbokrliicki 
Kobieta I 

Kobieta li 

Kobieta Ili 
Kobieta IV 
Zecer Trojanowski 
Janek Wątroba 
Żołnierz I 
Żołnierz li 
Żołnierz Ili 

Reżyseria: BARBARA JAKLICZ 
Scenografia: MIECZYSŁAW WIŚNIEWSKI · 

Asystent reżysera: Bożeno D.arłakówn·a 

Sufler: Ewo lwińsk·a 

lnspkjent: Jan Szofołowkz 

PREMIERA: listopad 1965 
WZNOWIENIE 20 macca 1970 

- JÓZEF ŁODYŃSKI 
- STANISŁAW JAROSZYŃSKI 
- FELIKS ŻUKOWSKI 
- MARIA KOZIERSKA 
- SŁAWOMIR MISIUREWICZ 
- ALINA KULIKóWNA 
- ZYGMUNT NOWICKI . . 
- GRAŻYNA MARZEC 
- BOŻENA DARŁAKóWNA 
- ZDZISŁAW JóżWIAK 
- MAREK JASIŃSKI (PWSFT i T) 
- ANTONI LEWEK 
- SŁAWOMIR MISIUREWICZ 
- NINA KRÓL 
I LEOKADIA PILARSKA 
\ ZOFIA WILCZYŃSKA 
- JANINA STASZEWSKA 
- BARBARA JAKICZ 
- LUDWIK KASENDRA . . . 

' - JACEK ANDRUCKI (PWSFT i T) 
- ŁUKASZ PIJEWSKI (PWSFT i T) 
- WOJCIECH PISAREK (PWSFT i T) 

' 



Podróżowani.e ·Kolumbów 

Kiedy usłyszałem o zamiarze nadani·a kształtu 
scenianego Ko/umbom wydawało mi· s·ię, że autor 
adaptiaoji wziął na siebie zamiar rponod s.iły. Morn nie
jabe doświiadczenie w tej dZ!i-edzinie ·i wiem, jak trud
no poddają się takim zobieg·om dzieła prozatorskie 
zakrojone na szeroką miorę, wielowątkowe, pretendu 
jące do rang.i epidi-ego zapisu. Na dobrą sprawę 
wszystkiego wówczas szkoda, a przeprowadzenie nie
odzownej selekcji obf.itego materiału wyjściowego 
zdaje s·ię być zdradą wobec pierwotnej ·i1dei pisarskiej. 
Rodzą się pytarn·i·a o sens takiej pracy, o jej społecz
ną przydatność. 

Wolno mi jednak przypuszczać po zaz.najomnien iu 
się z tekstem adoptacji, że ocalone zostały główne .zrę
by ·konstrukcji myślowej Kolumbów, zasadnicza treść 
ideowa tej hiążki, jej gorzki smak. Z tego reż względu 
nie sądzę, aiby zostali zawiedzeni oi, którzy ją czytali 
i zapragną skonfrontow.ać swoje wyobrażenia o posta 
ci-ach dramatu, a·ni też nie ,z.ostaną wprowadzeni w błąd 
ó, których do tej pory ominęł-a ta lektu ra. Teatry nasze 
pozostają w bezusta-nnym poszukiwa1n·iu repertuaru 
współczesnego i trz·eba przym·ać, że 1niewiele sukcesów 
towarzyszy im w tych poszukiwaniach. Dr·amatopisar
stwo pols·kie nig·dy ,zbyt •obfite w stosunku do bardzo 
ożywionego ruchu teatralnego odpowiada na to za 
mówienie w sposób in-:::i pewno ni1ewystarczający. Zło
i -one są przyczyny tego zjaiW'is1ka i iw,ina, z,aznaczmy to, 
nie leży jedynie po stron.ie twórców. Istnieją bowiem 
nadal ·obszary jeszcze trudno dostępne śmiałej pene
tracj.i pis·arskiej, trwa żmudna walka o jakość wypowie
dzi artystycznej, o przyzna.nie jej •praw, bez których trud
no myśleć o wyjściu poz·a ·krąg banalnego dydaktyzmu. 
Ni.c więc dz·iwnego, że sięg1nięto po prozę Bratnego, po 
książkę napisaną dla ludzi dojrzałych przez człowieka 
doświ·adcztCmego tym.i wszystkimi próbom.i, które były 
udzi·ałem wczesnych rocZ!ników dwudziestych. Skłon
ności mitotwórcze występując w obfitośd sprawiają, że 
poważna refleksj.a da.tyczqc9 _tych lat :i łych doświad
czeń ciągle jest u nos Z!byt wątła w stosunku do ich wa
gi historycznej. Zg.rzebność wytwarz·anych wedle utar
ty-eh wzorców legend sprowadza właściwie rolę tego 
pokol·enia ·i jego I.os hi.storyczny do otoku bohaterskie
go um.ieranio w wolność udemiężonej ,ziemi ojczystej 
a jeg-o cechy duchowe do -kata·l1ogu cech dobrego żoł.
nierza. Wszel-aiko -ta wyg-odno i powierzchowna i-nter
pretacja niewiele ma wspólnego z obiekty.winą prawdą, 

Scena zbiorowa 
Na pierwszym planie Feliks żukowski 

Bogumił Antczak, Feliks 2:ukowski 



Jerzy Balbuza, Dymitr Hołówko, Józef Zbiróg, Zdz·isław Jóźwiak, 
Bożena Darlakówna 

Alicja Zomer, Bogumił Antczak 

a obr.oz myślenia przypisanego przez legendę owemu 
pokoleniu, myślenia zreduk·owoneg·o do stosowania 
wier.ności i ofiamości, na pewno jest w jakiejś m.ier.ze 
uwłacmjący. Bunt, •któremu to pokolenie uległ·o, nie był 
wsza.k jedynie · buntem woibec zbmdni najazdu hit le
rowskiego, obejmow,ał on da·leko rozleglejsze obszary 
historyczne, ·był bunt·em okreś1lonym przez doś;wiad
ozenia okresu przedwojennego i buntem wobec tych 
doświadczeń, które niósł za sobą potem okres sta
linowski. Był buntem przeciwtko jał.owości gwałtu po 
litycz;nego, którym ten okres się charakteryzował . 
Buntem przieoiwko budowaniu historii najnowszej. jakże 
często ręk•oma posłus11nych statystów, jak naj dalszych 
od ideowości, bu1n1:·em przeciw ·odmaw.i101niu prawa d10 
obywatel·skieg·o, patni·oty.cz1nego zia101ngaż·owon.ia tym , 
którzy prawo to zdobyli n'i.e drogą ła•twej deklaracj i 
weFbalnej, lecz drogą wiodącą 1prz·ez nieludzkie cierpie
niÓ, przez przymus ddkonywanio wyborów ostatecmych, 
przez trudne r·ezyg•naoje. Myślę, ż.e bunt ten był właś
ciwy nie tylko itym, którzy swój obywate•liSki rodowód wy
wodzą ze swej akowsk~·ej przyszłośoi, lecz wymaczał 
sposób egzystencji 1ludtiom lewi-cy .polskiej, rozumieją 
cym, że losu na.rodoweg.o nie można budować, nie do
konując ·i1ntegracj1i1 1owego narodu posz·arpa1nego sprze
c:mośdaim.i :iideowo ~poHtycmymi,, pokanoerowa1nego w 
krwawych, bratobójaych wa·lkach. Jestem przekonany, 
że zarówno ksiąŻika Bratnego, jo1k .i w ślad za nią opo
wieść sceniczno, służy tej ba rdzo istotnej sprawie, jaką 
jest właśnie autentycma, umi·a nkowana realnością his
toryczną spó}ność świadomośd ·narodowej, jaką jest 
doszukiwanie się jej i 1koinstruow.anie nie tyl:ko poprzez 
m·irt: żołniierskiego umiera-ni.a, o oo w 1naszym kraju n1iebyt 
trudno, lecz poprzez daleko trudniejsze, · wymagające 
zrioju oo/ego życia, br.anie na siebie ciężaru odpowie
dzialiności za spr.owy wszystkiich. W ka1nwę tej opowieśc i 
scenicm.ej w.i'elu z oglądanych ją będzie w stanie wpi 
sać swój w/miny los, odipowied:zrieć wiele ,i pójść dalej 
tr•opami przemyś·leń proponowany.eh przez ·autorów wi
dowiska. Należy im iy.czyć, aby przemyśleni·a te, jakkol 
wiek niełatwe, owocowały· dobrą nadzieją. 

BOGDAN CZESZKO 
(Wypowiedź zamieszczona w warszawskim programie) 



FOTOSERWIS 
z przedstawienia „KOLUMBOWIE" 

w Teatrze im. Jaracza 

Scena zbiorowa 

Ewa Mirowska, Maciej Malek 

Kierownik techniczny: MIECZYSŁAW WIŚNIEWSKI 
Asystent scenografa: ANNA EKIERT 
Brygcrdierzy sceny: ZENON JULKOWSKI, ZYGMUNT ZDZIECHOWIECKI 
Kierownik procown·i k,r·awieckiej męskiej: ZYGMUNT CIESIELSKI 
Kierownik p racowni krawieckiej damskiej: LEOKADIA STYCZYliłSKA . 

Kierownik pracowni ma1Jarskiej: STEFAN POLANOWSKI 
Kierownik pracowni modelatorskiej: EDWARD WAWRZYNIAK 
Kii·erowni:k pracowni fryzjersko-perukarskiej: HELENA PODGORSKA 
Kforownik .procowni s.zew'skriej: JOZEF WROżYliłSK'I 

Kierownik pracowni tapicers·kiej: TADEUSZ BILSKI 
K,ierownik procown'i ślusarskie'j: BOLESŁAW ZAGIER 
K'i·erownik .pracowni stoforskiej: BOLESŁAW SIWIŃSKI 
Kierown·ik działu oświetleniowego: HENRYK GŁOWACKI 
Główny akustyk: inż. ZENON JANISZEWSKI 

Adresy: 

Teatr ·im. Jar·acza - ul. Jaracza 27 

Scena „Rozma i tośoi " - ul. Moniuszki 4a 

Scena „7,15 - przy ul. Traugutta 1 

Dyrekcja ·i sekretariat: ul. Kilińskiego 45, tel. 375-85, centr. 314-92 
Kasy teatru przy ul. Jaracza 27 tel. 266-18 .i „7,15" teL 272-70 

otwarte codziennie w godz. 10-13 i 16-19. 

Biuro Organ izacj i Widowni, ul. Kilińskiego 45, tel. 315-33 przyj
muje zamówienia na bilety zbiorowe w godz. i-16. 

W poniedziałki teatr nieczynny. 



Cena zł 2,50.-
W repertuarze: 

D u ż a s a I a p r z y u I. J a r a c z a 27 

Zygmnt Krasiński 

IRYD I ON 

Stanisław Wyspiański 

WESELE 

Stefania Grodzieńska .j Jerzy Jurandot 
BALLADA O TAMTYCH DNIACH 

John Patrick 
KAŻDY KOCHA OPALĘ 

Bolesław Prus 
PLACÓWKA 
adept: Jan Kwapisz 

Lucy Maud Montgomery 
ANIA Z ZIELONEGO WZGóRZA 

W przygotowaniu: 

Maksym Gorki 
JEGOR BUŁYCZOW I INNI 

J, Burnett adapt. Z Wróblewski 

TAJEMNICZY OGRóD 
sztuka dla dzieci 

Na scenie teatru „Rozmaitości" 

Aleksander Fredro 
PAN JOWIALSKI 

N a s c e n i e t e a t r u „ 7, 15" 

Ryszard Ruszkowski - Julian Tuwim 
JADZIA WDOWA 

Pierre Barillet i Paul Gredy 
ADELA I STRESSY 

Ark. Arkanow i Gr. Gar.in 
ZNAMY CIĘ TYLKO Z WIDZENIA 

W przygotowaniu : 

Dobrzański - Tuwim 
ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADAGASKARU 

Ty_po lódź - 1464 69. N. 4000 - H-4/7600 


