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Wojciech Bogusławski 

Z DZIEJOW 

TEATRU NARODOll'E G O 
R oku 1764. Stanisław August, król, któ
remu odnowienie wszelkiego rodzaju nauk 
niezaprzeczenie potomność przyznać powin
na, był pierwszym początkowego ojczystej 
sceny zaprowadzenia twórcą. Wstąpiwszy na 
tron zaraz o założenie tej najdzielniejszej 
obyczajów szkoły staranny, zalecił zebrać 

ludzi, których by do sztuki scenicznej uk
ształcić można było ... 

. Chwalebny zamiar chwalebnie rozpoczął 

się dla kraju. Wszystkie niemal narody naj
pierw obce dzieła wystawiały na scenę, nasz 
od własnych zaczynał. Najpierw komedia 
Natręci, lubo niejakim sztuki Moliera Les 
Facheu zdaje się być naśladowaniem, wszyst
kie atoli wchodzących w tę komedię osób 
charaktery zupełnie narodowe wystawiały 

obyczaje. Tę samą zaletę miały pierwiastko
we (pierwsze) sztuki Bohomolca ... 

1778. Teatr publiczny, aż do tej chwili je
den tylko w całym mieście, był w pałacu 

książęcia Karola Radziwiłła, wojewody wi-

• 
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leńskiego. Ten książę po ukończeniu konfe
deracji barskiej ciągle mieszkający w Pary
żu, nie obiecywał wcale powrotu do ojczyz
ny, 'kiedy to zarządzający dobrami jego ode
brali niespodziewanie rozkaz wyporządzenia 
pałacu w Warszawie dla powracającego pa
na. Rozkaz ten nadszedł już wtenczas, kiedy 
książę Radziwiłł ledwo o kilkanaście mil od 
stolicy był oddalonym ... 

W czterdziestu ośmiu godzinach musiały 
ustąpić z pałacu wszystkie teatralne osoby, 
a w przeciągu jednego tygodnia w oczyszczo
nej z zwalisk teatru sali tego gmachu nie 
zostało nawet śladów świątyni, w której 
Thalia z Melpomeną miały siedlisko. 

. . . Wyszedł nareszcie do skarbu królews
kiego rozkaz wydania 540.000 zł pol. na po
stawienie teatru w stolicy, które niby to 
z kieszeni właściciela przywileju wychodząc 
pod jego imieniem postawioną budowlę wła
snością jego uczyniły. 

Z wielką gorliwością wzięto się natych
miast do pracy. W przeciągu dziewięciu mie
sięcy wybudowano teatr .. . 

1791. Wzmagała się opieka rodaków nad 
ojczystą sceną ... a ludzie uczeni obrócili pió
ra swoje na uwielbienie dzieła prawdziwych 
ojczyzny synów. Rok ten zaczęliśmy zaszczy
tnie wystaw'.ieniem oryginalnej wierszem 
przez Juliana Ursyn Niemcewicza napisanej 
komedii : Powrót posła . Sprawiedliwie przy
znać należy, że w liczbie znanych naówczas 
dramatycznych dzieł polskich komedia ta 

pierwsze miejsce trzymać powinna była, jako 
doskonale obyczaje krajowe malująca ... 

Wkrótce po niej nastąpiła druga, chociaż 

mniejszej wagi, ale dla ozdób sceny, śpie

wów .. . i niejakiego z poprzedniczą związku 
mile przyjęta oryginalna wierszem komedia : 
Dowód wdzięczności narodu, a pomnożyła 

liczbę dzieł ojczystych wyborna komedia 
Wybickiego Szlachcic mieszczaninem, która 
braterSkiej równości świeżo zapadłą ustawą 
potwierdzonej wystawiając użytki z wielki
mi oklaskami przyjęta była. Te trzy sztuki, 
bez żadnej zapewniając przesady, utrzymały 
przez cały rok scenę ojczystą . .. 

1794. Ale brakowało jeszcze polskiej ope
rze tego, co jest każdemu narodowi najdroż
szym - narodowości. Przyszła mi myśl wy
stawienia na scenę tych wesołych i ru basz
nych Krakowiaków, którzy śpiewając upra
wiają ziemię , śpiewając biją się za . nią . .. 
Lubo mojej młodości wspomnienia, drogie 
chwile, które na tej ziemi przeżyłem, nauki, 
które w niej brałem, związki krwi, które 
mnie tam łączyły, wszystko to przed mo.imi 
stanęło oczyma. Wezwałem całej mojej pa
mięci, całej zdolności do odmalowania ich 
zwyczajów, zdań, uczuć , mowy i zabaw 
a w krótkim czasie napisawszy znajomą aż 
nadto operę Cud czyli Krakowiaki i górale 
z ułożoną przez JPana Stefani muzyką, dnia 
1 marca wystawiłem na scenę . Zadziwił 

Axur, zabawiła Rzecz rzadka ale Krakowiaki 
pozyskały wszystkich serca, zapaliły wszyst
kich umysły .. . 

Witold Nawrocki 

••• patri ota qorliu;q 
jak i §u;ietnq aktor • • • 

Johann Gottfried Seume - Niemiec w służbie rosyjskiego ambasadora 
Igelstroema - przybył do Warszawy w roku 1793. Sekretarz wszechwład
nego dyplomaty, który groźbą i bagnetami rosyjskimi dyktował warun'ki 
chylącej się ku upadkowi Polsce, był niemieckim poetą .i mimo oficjalnego 
stanowiska, jakie piastował na dworze ambasadora , całym sercem sprzy
jał warszawskiej insurekcji. Opinię o Wojciechu Bogusławskim - jego 
zdaniem patriocie gorliwym i aktorze świetnym - pozostawił w wyda
nych w r. 1796 Wichtigen Nachrichten ueber die Vorfaelle in Polen 1794 
i była to opinia człowieka uczciwego i uważnie spoglądającego na wzbu
rzoną stolicę podupadającego państwa . 

Johann Gottfried Seume zauważył bezbłędnie, że sztuka Bogusławs!kie
go, którą oglądał: „jest narodowa, z wielkim talentem i zręcznością uło
żona . .. , a autor . . . " pan Bogusławski, który igra ludzkimi namiętnoś
ciami niczym piłką , a jest równie gorliwym patriotą jak świetnym akto
rem, rozwinął w samej sztuce, a jeszcze bardziej w samej grze całą swą 
umiejętno6ć i talent" . . . Imć pan Seume - jak łatwo zauważyć - oglądał 
Rrakowiaków i górali i widział Wojciecha Bogusławskiego, twórcę naro
dowej sceny, u szczytu popularności i wpływu. Wielkie poruszenie umy
słów zapanowało w Warszawie po wystawieniu tej sztuki, kuplety śpie
wała warszawska ulica, komedia - z pozoru łagodna i beztroska ~ roz
paliła umysły, inspirowała antyrosyjskie paszkwile i otwarte pogróżki 
pod adresem zdrajców. 

Czyż niemiecki poeta - miłośnik wolności i sługa ambasadora absolu
tystycznego państwa , dziwnymi drogami chodzili ludzie tamtych oświe
conych czasów - nie miał prawa być urzeczony potęgą oddziaływania 
i osobowością wielkiego animatora polskiej sceny, polSkiej komedii narodo
wej, faktycznego twórcy polskiego teatru? Z peWIIlością jego zachwyt i en
tuzjam był uzasadniony; Wojciech Bogusławski znalazł się u szczytu po
wodzenia, ale to mało - jak niewielu - trafił znakomicie swym utwo
rem w chwilę dziejów, w moment prawdziwie historyczny. Czyż rzecz 
to nie godna podziwu, zazdrości z szacunkiem przemieszanej - tak to 
odczuł Johann Got1Jfried Seume. 



Powodzenie - wcale zresztą niedługotrwałe 
- poprzedziła praca wyjątkowo cięż/ka , do 
nadzwyczajnych zmuszająca ofiar i wyrze
czeń . Wojciech Bogusławski (1757-1829) or
ganizował bowiem swą trupę teatralną a po
tem scenę warszawską w warunkach specjal
nie trudnych. Syn ubogiej szlacheckiej r:o
dzfoy, uczeń warszawsk. Collegium Nobilium, 

· potem paź na dworze krakowskiego biskupa 
Kajetana Sołtyka , żołnierz wreszcie gwardii 
litewskiej, aktorem został właściwie z roz
paczy, gdy pominął go zasłużony awans 
w wojsku. W roku 1778 osiemnastoletni chło
palk wstąpił do teatru warszawskiego i gry
wać począł role amantów a w komed yjkach 
ze śpiewkami śpiewał pięknym barytonem . 

«KOLEGA » 

J. M. Simmela . 

«MARIA STUART» 

Juliusza Słowackiego. 

Henrł} h Darnleł} - Tadeusz Sobolewicz . 
Nich - Wincentł} Grabarczł) h . 

IV reżł}serii Danutł} Ble icherównł) . 

Pani Wencel - Gertruda Szalszówna, 
Ludwik Fuchs, li stonos z - Jan Klemens, 
Kierownik Óbronł} Przeciwlotniczej - Mieczł}sław Cal/w. 
J.-V inscenizacji i reżł}serii Danutł} Ble icherównł). 
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Przerabiał jednocześnie na j ęzyk polski sztu
ki obce, adaptując je do polskich warunków 
obyczajowych i politycznych. Pisarzem z za
miłowania nie był; działał raczej z musu, by 
płodami swego - wątłego zresztą pióra -
łatać dziury i niedostatki narodowego reper
tuaru. W dziele tym nie był odosobniony -
podobnie postępowali Zabłocki czy Bohomo
lec - tym jednalk różnił się od swych po
przedników, że odważniej sięgał do drama
turgii nie tylko francuskiej, ale też niemiec
kiej i angielskiej, na przykład do Szekspira , 
choć mistrza z Avonu znał tylko z przeróbek 
francuskich i podklasycyzowanych przekła
dów Ducisa. Potrzeba chwili ograniczała wy
bredność gustu; Bogusławski przerabiał i tłu
maczył dosłownie co mógł: libretta operowe, 
dramy, wulgarne melodramaty i tragedie. 
Dwunastotomowe wydanie Dzieł dramatycz
nych z lat 1820 - 1823 rejestruje tych utwo
rów z górą sześćdziesiąt, choć nie zawiera 
rzeczy najważniejszej - Krakowiaków i gó
rali. Ta sztuka ukazała się dopiero w roku 
1841 w wydaniu lipskim. 

Bogusławski występował zrazu w Warsza
wie, nawet po bankructwie paryskiego aktora 
Montbruna, który kierował wtedy teatrem 
stołecznym. W ·roku 1779 po wybudowaniu 
nowego gmachu teatralnego dalej występo
wał pod dyrekcją Bizestiego, by w roku 1780 
wraz z Owsińskimi i Truskolaskimi prze
nieść się do Lwowa, gdzie jako osobna trupa 
dawali przedstawienia. Lwowskie niepowo
dzenia zniechęciły poważnie Bogusławskiego 
i już był gotowy pożegnać się z zawodem 
aktorskim, gdy namówiono go raz jeszcze, 
by spróbował szczęścia pod kierownictwem 
ks. Marcelego Lubomirskiego. Potem sam 
prowadził przedsiębiorstwo teatralne, plaf 
tował, wyjeżdżał na prowincję do Grodna, 
Dubna, Wilna i LW1owa, krzewiąc kulturę tea
tralną - rzec trudno by świadomie. Powró
ciwszy do Warszawy w 1790 objął kierow-

nictwo tam tej :::zej scen y i prowadził ją zna
komicie aż do roku 1794. 
Był to świetny czas w rozwoju polskiego 

teatru ; grali znakomici aktorzy, sejm cztero
letni zgromadtił w stolicy najbardziej świa
tłą część polskiej szlachty, scena współucze
stniczyła w życiu politycznym, dawano 
sztuki patriotyczne, wpływające na bieżące 
wypadki polityczne, narodowe. Ale po upad
ku insurekcji kościuszkowskiej nastąpił już 
schyłek; ..znowu wyjazd do Lwowa i wege
tacja tam do roku 1799, walka z niemiecki
mi przedsiębiorstwami teatralnymi, z dłuż
nikami, którzy coraz bardziej zaciskali pętlę 
wokół szyi biednego już wtedy aktora i dy
rektora. Potem znów powrót do Warszawy, 
przerywany od czasu do czasu wycieczkami 
do Poznania, Kalisza, Krakowa i wreszcie 
w roku 1814 przekazawszy teatr zięciowi, 
Ludwikowi Osińskiemu, odszedł w zacisze 
domowe, by dokonać życia w roku 1829 nę
kany długami , w które popadł prowadząc 
najbardziej ambi tn y narodowy teatr. 

W jego dorobku dramatycznym - tak bo
~atym i różnorodnym - tylko właściwie 
jedna sztuka obdarzona została przywilejem 
długowieczności. I ta sztuka, komedyjka 
właściwie , nie była jego two:r:em własnym . 
Cud, czy li Krakowiacy i górale przerobił 
Bogusławski z kiepskiej francuskiej sztuczki 
Le Sercier Poinsineta, obficie zapożyczając 
pomysły to z Niemcewicza „Powrotu posła'', 
to z nastrojowych sielanek dramatycznych 
Knlaźnina , to z panegiryków na część króla 
czy Familii, układanych według wzorów pie
ś;..; i ludowych. Fabułka więc słabiutka, cha
raktery ledwie zarysowane, akcja niewymy
ślna , !komizm ledwie sytuacyjny - a karie
ra zadziwiająca . 

Traf.i.ała bowiem w samo sedno politycz
nych nastrojów, grała na rozbudzonych uczu
ciach narodowych, przypominała lud, w któ
ry wierzyć zaczynano, że już bez niego nic 



« WESOŁIJ KUMOSZKI Z WINDSORU» 
I V. Sz.ehspira. W insceniz.acji i reżNserii JolanlN Shubniewshiej . Scena z biorowa. 

się nie obejdzie, nawoływała do wolności. 
Nasz świadek naoczny, Johann Gottfried 
Seume powie wzruszony: „Ja sam byłem 
obecny na dwu z trzech przedstawień i mu
szę wyznać, że nigdy w życiu nie obserwo
wałem ani też doznałem większych, głębszych 
i mocniejszych wrażeń". Aluzje w tej sztuce 

były dość odległe i mało konkretne, ale 
przemawiały do uczuć patriotycznych. Nie
którzy z wybitniejszych aktorów brali nie
wątpliwie udz.iał w sprzysiężeniu, bo śpie
wali od razu przy ariach alktualne kuplety, 
które szybko wyparły właściwy tekst i były 
powtarzane wśród oklasków. Kuplety ro-

ł 

zeszły się jak błyskawica wśród ludu i hi
storia spod Krakowa zmieniła wszystkich 
warszaw'.i.aków w śpiewaków operowych. Na
wet rosyjSkie orkiestry wojskowe grały ulu
bione arie z popularnej opery. 

Rozumiano aluzje i nawoływanie do wy
zwoleńczej walk.i., na fali dziejowych wyda-

rzeń zwykła komedyjka przeradzała się w na
rodową śpiewo--grę, w utwór, który odtąd 
w życiu polskiego teatru odgrywać miał rolę 
zasadniczą. Lud, który w insurekcji kośc.i. usz
kowskiej odegrać miał rolę decydującą 
i w Warszawie i pod Racławicami, wystąpił 
tutaj po raz pierwszy bez panów-łaskawców, 

«PO WRÓT POSŁA » 

J. U. Niemcewicza. i-v reż.Nserii Miecz.Nsława Dasz.ewshiego. Scena zbiorowa. 



w barwnym własnym ko
rowodzie, w stroju włas
nym i prawdziwym, już nie 
przebrany za francuskich 
berżerów czy Turków, ale 
w roli własnej, autonomi
czny, samodzielny, godny 
i zdolny do wielkiej ofia
r y, którą ponieść miał 

w przyszłości niedalekiej . 

Pamięć Wojciecha Bogu
sławskiego to pamięć o nim 
jako o dyrektorze i ani
matorze polskiej sceny na
rodowej przede wszystkim. 
On rozwinął szacunek dla 
polskiej sceny, on wygrał 

konkurencję z obcą operą, 

«BARBARA 
RADZIWIŁŁÓWNA » 
Alojzego Felińskiego . 
Bona - Halina Piłatówna, 
Piotr Kmita - Z. Suhnarowshi. 
W reżsserźź Jana Klemensa. 

l 
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«ODPRAWAj 
POSŁÓW GRECKICH» 
Jana Kochanowshiego. 

Więzieri - Mieczssław Całlw, 
Rotmistrz - Edrn. Ogrodzińshi . 
W reżs serii M. Daszewshiego. 

on wreszcie w czasie po
rozbiorowym, w czasie po
nurego upadku ducha 
z uporem i ofiarą własną 

ocalił teatr polski od zgu
by i zapomnienia. On za
pełnił polską publicznością 

polski teatr i on nauczył 

miłości do teatru . 

On wreszcie. wyrobił sza
cunek dla zawodu aktora 
a nisko ceniono w jego cza
sach aktorską kondycję . 
„Komedyantów" za ludzi 
prawie nie uważano; jesz
cze w roku 1779 aktorki 
Skurczyńskiej na cmenta
rzu chować nie chciano, 
choć była. jedną z najsław
niejszych w Warszawie, 
a gdy sławny swego czasu 
komik świeżawski podbił 
swą grą serca publicznoś

ci, rzucano mu na scenę 

sakiewkę z pieniądzmi nie 
umiejąc inaczej wyrazić 

uznania. Bogusławski wy
dobył z poniżenia stan ak
torski, aktora uczynił słu
gą polskiego słowa a t eatr 
świątynią i przytułkiem 

narodowej kultury w cza
sach mroku i niewoli. 

Stąd pamięć nieustanna 
o tym patriocie gorliwym 
i mistrzu pierwszym pols
kiej sceny, jej twórcy i orę
downiku. 

Witold Nawrocki 
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Bartłomiej 
Dorota 
Basia 
Wawrzyniec 
Stach 
Jonek 
Bryndas 
Mor gal 
Św.i.stos 
Kwiczołap 

Bard os 
Miechodmuch 

Reżyseria 

TADEUSZ PRZYSTAWSKI 

Opracowan.ie wokalne 

KAROL PIESZKAŁA 

Komedio-opera w lrzetł aktach ( 5 obrazach) 

Adaptacja BRONISŁAW A DĄBROWSKI1f0 i STANISŁAW A J!V ASYLEWSKIEGO 

. OSOBY 
Franciszek HOLLIKOWSKI 
Hali.na PIŁATÓWNA 
Jad wiga BRYNIARSKA 
Aleksander RZĄDKOWSKI 
Stanisław KIERESIŃSKI-
J erzy KOZŁOWSKI 
Szczepan ŁYŻW A 
Jacek MED WECKI 
Zdzisław SUKNAROWSKI 
Andrzej IWIŃSKI 
Bogusław WEIL 

Starościna I 
Starościna II 
Druhna I 
Druhna II 
Druhna III 
Drużba I 
Drużba II 
Drużba III 
Góralka I 
Góralka II 
Góralka III 

Maria KASPROWICZ 
Halina KARCZEWSKA 
Janina KROKOWSKA 
Sylwia DŁA WICHOWSKA 
Stefania ŻUBRÓWNA 
Edmund OGRODZIŃSKI 
Wiktor FRONCZYK 
Stanisław TODOR 
Elwira DOLIŃSKA 
Barbara MEDWECKA 
Gertruda .SZALSZÓWNA 

Leszek SZYMOCHA Krakowiacy - Krakowianki - Górale - Góralki. 
Muzyka 

JANA STEFANIEGO i KAROLA KURPIŃSKIEGO 

w opracowaniu 

FRANClSZKA BARFUSSA i shwESTRA CZOSNOWSKIEGO 

HENRYK DUDA 

Zespół Filharmonii Górniczej w Zabrzu pod dyrekcją 

EMILA G IELNIKA 

Scenografia 

ALEKSANDRA SELL-W ALTER 

Asystenci reżysera 

SZCZEPAN ŁYŻWA i BOGUSŁAW WEIL 
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ZESPÓŁ POMOCNICZY 

Danuta Biernacka 

Alina Czemeres 

Eugenia Henek 

Bernadetta Kucharczyk 

Krystyna Litwin 

Krystyna Mańka 

Bożena Muller 

Maria Opolska 

Alicja Ryłko 

Danuta Szymocha 

Teofila Święć 

Jan Bąk 

Bernard Czapla 

Stanisław Leśn.ik 

Jan Machowski 

Franciszek Madeja 

Kazimierz Pikało 

Henryk Polus 

Władysław Styś 

Jerzy Urbanowicz 

Zygmunt Wand.iger 

Werner Wieczorek 

Cecylia Herrmann 

Maria Niewolik 

Eryk Jureczko 

Andrzej Kalinowski 

Jan Michlik 

'-.._ 

ZESPÓŁ TECHNICZNY · 

Przedstawienie prowadzą 
Jan Bąk i Bożena M uller 

Kontrola tekstu 
Stanisław Todor i Hal'.i.na Karczewska 

Kierownik oświetlenia i efekty akustyczne 
Stanisław Leśnik 

Kierowni'k pracowni krawieckiej 
Stanisław Łuczak 

Kierownik pracowni tapicerskiej 
Piotr Krawiec 

Kierownik pracowni malarskiej 
Władysław Świder 

Kierownik pracowni perukarskiej 
Roman Odoj 

Kierownik pracowni ślusarskiej 
Jan Dzioba 

Kierownik techniczny 
Zbigniew Marycz 

Kierownik stolarni 
Jerzy Główka 

Rekwizytor 
Maria Brem 

Brygadier sceny 
Romuald Orfln 

«BALLADYNA » 

Juliusza Słowackiego. 
Ballad;yna - Stef ani a Zubrówna, 
Fon Kostr;yn - &:czepan Ł;yżwa . 

H' reż.;y serii T. Alehsandrowic:::a . 

• 



PO OŚ!ff I fJ LATACH ••• 
A więc u progu nowego sezonu teatralnego upominek najmilszy z mi
łych . Dla Publiczności Zabrzańskiej, dla Dyrekcji, dla Zespołu Aktorskie
go i Technicznego. Władze Partyjne i Miejskie oddają nam na użytek 
piękny gmach, w 'którym odtąd muza teatru, Melpomena, gościć już będzie 
stale i niepodzielnie. Cztery długie lata przebudowy, podnoszenie się i spa
danie w dół nadziei, że już rychło, tułaczka Zespołu po wielu scenach 
nie tylko województwa katowickiego, ale i krakowsk1ego (Cświęcim, Ży
wiec, Nowy Sącz , Krynica, Grybów, Zakopane), a nawet opolskiego (Opole , 
Kędzierzyn , Prudnik, Brzeg) i wrocławSkiego - razem w stu miejscowoś
ciach; bardzo często w trudnych warunkach, gdzie zimno i ciasnota do
kuczliwie dawały się we znaki - i nareszcie ten pr'ezent, czekany.z utęs
knieniem : piękna nowoczesna scena , sala z fotelami, usytuowana amfi
teatralnie, jasne, inkrustowane marmurem korytarze, garderoby, kawiar
nia, techniczne zaplecze. I jeszcze druga sala ze sceną na piętrze - dla 
teatru małych form , tak modnego dziś i tak bardzo uzupełniającego duży 
repertuar. 

Dyrekcji huty „Zabrze" pewnie ciężko było na sercu , gdy wyrzekała się 
swojego domu kultury, w którym domowiła się od lat i gdzie, w począt
kach działania artystycznego, dawaliśmy przedstawienia czując się trochę 
nieśmiało, bo na prawach sublokatora . Ale oddała go społeczeństwu, ży
czliwa i przyjazna sprawom kultury, rozumiejąc, że w gmachu tym, prze
budowanym na teatr, znajdą odtąd rozrywkę nie tylko pracownicy huty 
ale i całe ponad dwustutysięczne miasto. Drugie pod względem liczebności 
mies:zJkańców w województwie, głośne z osiągnięć gospodarczych, Zabrze 
nie mogło się obywać bez zawodowego teatru. 

Osiem lat działalności, najczęściej w rozjazdach, to już dzieje, godne 
szczegółowego odnotowania, to już maleńki jubileusz. Zesumowały się 
z tych faktów liczby do statystyki. Inforimujemy nie bez dumy: 

55 premier, 
2.150 przedstawień, 
milion widzów na przedstawieniach ; 

wzrost obrotów za usługi artystyczne z ośmiuset tysięcy w roku 1960 
do miliona czterechset piętnastu tysięcy w roku 1966, za kadencji obecnej 
Dyrekcji. Omal że nie podwojenie sumy wpływów. 

Wynikają z tych danych inne liczby i wnioski : 
że frekwencja na jednym spektaklu, na przes trzeni sześciu lat , wzrosła 

z trzystu do czterystu pięćdziesięciu osób ; 

« SŁOWO O JAKUBIE SZELI» 
Brunona Jasżenshiego. Scena z.biorowa. W inscenizacj i i re:i:JJserii Lesdw SzJJ TIWC hJJ. 

że w wyniku tej frekwencji pomnożyła się 
przeciętna wpływów za przedstawienie 
z trzech 'tysięcy złotych w pierwszych la
tach do pięciu tysięcy dwustu złotych w roku 
ubiegłym; przy tej samej cenie biletów; 

że średnia ilość przedstawień w dwóch 

ostatnich sezonach i przy dwunastu premie·
rach, wystawionych w tym czasie, mieściła 
się w dwucyfrowej liczbie czterdziestu. 

I że ... Właśnie, to najistotniejsze, co wy
ni'ka z liczb. Że zestaw sztuk, grywanych 
przed publicznością Zabrza i województwa, 



jest właściwy i trafny, że przyciąga i inte
resuje publiczność . Jest nie tylko rezultatem 
doświadczeń kieroWIIlictwa artystycznego 
PTN ale i potrzebą publiczności, która lubi 
pożyteczne z przyjemnym. Że nasz teatr nie 
tylko baw.i. ale i wychowuje. 

Repertuar wcześniejszych lat działalności 
artystycznej wypełniała przede wszystkim 
klasyka polska i obca. Przykłady : 

Kochanowskiego - Odprawa posłów grec
kich, FelińSkiego - Barbara Radziwiłłówna, 
Niemcewicza - Powrót posła, Słowackiego 
- Maria Stuart, Fredry - Gwałtu, co się 
dzieje, Godzien litości ,- Wielki człowiek do 
małych interesów; Zapolskiej - Ich czworo 
i Moralność pani Dulskiej, L. H. Morstina 
- Polacy nie gęsi, Szekspira - Poskromie
nie złośnicy i Wesołe kumoszki z Windsoru, 
Moliera - Lekarz mimo woli, Gorklego 

Jl 

Wassa Żeleznowa, Czechowa - Wujaszek 
Wania . . . Z pozycji na wskroś rozrywko
wych Marivaux - Igraszki trafu i miłości, 
z literatury zaangażowanej Simmela - Ko
lega . . . A więc wyraźna przewaga klasyki 
nad rozrywką i zaangażowaniem .. . 

W dwunastu premierach dwóch ostatnich 
sezonów dobór repertuaru jednako uwzglę
dniał arcydzieła przeszłości jak i problemy 
współczesności. Kierownictwo w większej 
niż przedtem mierze postawiło na młodzież 
pragnąc nie tylko pomóc w nauce ale i zje
dnać dla teatru jej entuzjazm. 

A więc .. . Z klasyki : Balladyna Juliusza 
Słowackiego, Damy i huzary Fredry, Grube 
ryby Bałuckiego, Ożenek Gogola, Niespo
kojna starość Rachmanowa, Przygody Tom
ka Sawyera Twaina; pozycje tak dobrane, 
żeby je mogli oglądać bez nudy dorośli 1 mło
dzież . I jeszcze na wskroś zabawna, niezawo
dna w humorze komedia Hennequina Kłam
czucha, przyjmowana zawsze przez widow
nię burzą oklasków. I demaskatorSki, wy
mierzony ostrzem przeciw neohitleryzmowi 
_Maliniarz Hochwaldera . I wreszcie dwie cie
kawe pozycje teatru poetyckiego: Słowo 
o Jakubie Szeli Brunona Jasieński.ego i Alairm 
Krzysztofa ChoińSkiego. 

Ze tak zestawiony repertuar spełnił zada
nia, jakie sobie i publiczności nałożył teatr, 
udowodniliśmy JUZ przedtem najbardziej 
przekonywującym argumentem, jakim są 
liczby statystyki. Godzi się dorzucić jeszcze, 
dla uniknięcia niedomówień , że nasilenie 
frekwencji nie koniecznie było wynikiem na
silenia rozrywki w repertuarze. Dowodem 
tego Balladyna. Spośród dwunastu premier 
dwóch ostatnich sezonów osiągnęła rekoirdo
wą ilość.. przedstawień, bo aż sto i dopiero 
na dalszych miejscach plasują się takie po
zycje jak Kłamczucha (73 spektakle) i Przy
gody Tomka Sawyer:a (64 spektakle). _ 

• 

Nowy, dziewiąty z kolei sezon inauguru
jemy uroczystym przedstawieniem Krako
wiaków i górali W oj ci echa Bogusławskiego. 
Sądzimy, że trafnie wybraliśmy tę sztukę 
dla publiczności Zabrza, zgromadzonej w pię
knym, przebudowanym już do kulturalnych 

potrzeb i zddań gmachu. Jest w niej i miła 
rozrywka, i patriotyzm, i folklor, jest pio
senka pod muzykę , jest taniec. A wh~c to 
wszystko mniej więcej , czym Teatr najwłaś
ciwiej i najszczodrzej może obdarzyć. Pra
gniem y tym spektaklem nie tylko zaakcen-

« OŻENEK» 

Mikołaja Gogola. Stiepan - Aleksander Rządkowski, Podkolesin - Francisz.eh Hollikowshi, Koczhariew - Szczepan ł»żwa. 
W rei» serii Tadeusza Prz»slawshiego. 



«DAMY I HUZARY» 
Fredr)Y . W reż)Yserii Zbigniewa Zbrojewshiego. Scena zbiorowa. 

tować otwarcie r10,xego gmachu ale i godnie 
powita~ Publiczność. 

W repertuarze nowego sezonu znajdą się 
niemniej ciekawe pozycje: Pan Damazy Bli
zjńskiego, Fantazy Słowackiego, Świętoszek 
Moliera, Placówka Prusa, Współwinni Goet
hego, Jaś z księżyca Acharda, Zielony Gil 

Tirso de Molina, w adaptacji Tuwima. I na 
małej scenie Ptaki Arystofanesa i Rzeźnia 
Sterna. 

Pragniemy, ażeby dwustutysięczna Publi
czność miasta Zabrze była stałym gościem 
w swoim nowym, pięknym Teatrze, i jego 
wiernym przyjacielem. 

J . Baranowicz 

\ 

«N IESPOKOJNA STAROSĆ» 
Leonida Rachrnanowa 

Boczarow - Bogusław Weil, 
Poleżajew - T. Prz)Ys tawshi, 
Maria Lwowna - Maria Ka-

sprowicz. 
W reż)Y serii T . Prz)Ystawshiego 



«MALIN JARZ» 

Fritza Hochwiildera. 
Huetl - Zdz.isław Suhnarowski, 

Kerz - Leszeh Sz»mocha. 
W reż»serii T. Prz»slawskiego. 

«GRUBE RYBY» 

Michała Bałuckiego. 

Wanda - JadwiRa Br»niarsha, 
flVistowski - Aleksander Rządhowski . 

W reż»serźź Z. Zbrojewskiego. 
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