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MARIA STUART 
Rok Juliusza Słowackiego 

Polska i cały świat kulturalng, obchodzą UJ tym ro
ku 150-tą rocznicę urodzin Juliusza Słomackiego. 
Sądzę, że nie byłoby pochopnym, optymistyczne 
stmierdzenie, że znajomość postaci i tmórczości jed
nego z największych, mśród największych tmór
cóm literatury ojczystej, m okresie ostatnieRO pięt
nastolecia zatoczyła tak szerokie kręRi, że dziś nie 
ma UJ Polsce ludzi, dla których zjamisko, któremu 
na imię Juliu1oz Słomacki, nie byłobg UJ mniejszej 
lub miększej mierze znane. 
Ten jedynak, pieszczony zamsze i kochany przez 
smą matkę Salomeę z Januszemskich, przyszedł na 
świat 4 sierpnia 1809 r. m domu ojca smego Euze
biusza, profesora i poety, mykładającego UJ słam
nym na ome czasµ liceum w Krzemieńcu. 
Atmosfera tego domu, kultura obojga rodzicóm, 
jak rómnież pejzaż stron rodzinnych, tych najpięk
niejszych okolic Wołynia , nie mogły nie oddziałać 
na kształtomanie się psychiki dziecka i tak 'jak na 
smój miek obdarzonego nadmiarem mrażlimości. 
Głębokie mykształcenie humanistyczne, zachłanna 
lektura pomnikóm literatury śmiatowej i ojczystej, 
mszystko to predystynowało Słomackiego na twórcę. 
Mówi się, że mielu jest zawołanych, ale mało my
branych, mięc z pośród tysięcy, jednostki tylko i 
jakże nieliczne sięRają po renRę wielkości, ale to 
mlaśnie stanowi tajemnicę geniusza. 
We wskrzeszonej ojczyźnie naród oddał smemu kró
lomi pieśni hołd najmuższy, składając śmiertelne 
jego szczątki obok Mickiewicza, międzg królami na 
Wawelu - „by królom był równy". 
Dziś, kiedy jak Polska długa i szeroka, społeczeń
stmo czci pamięć wielkiego swego syna, kiedy ze 
wszystkich scen w kraju brzmią urzekające swą 
pięknością strofy wiersza Słowackiego.- Państwowy 
Teatr Nowy w Zabrzu na uroczystą inaugurację 
swej działalności nie mógł wybrać innej sztuki, jak 
pramat Juliusza Słowackiego - „Maria Stuart". 

• 

Sylwia Dlawirlrniv•k• 

Maria Stuart - postać historyczna. 
Kiedy w grudniu 1542 r. Maria Stuart przychodzi
ła na świat na zamku Lmlithgow, w sąsiednim zam
ku Falkland, jej ojciec J akub V rozstauał się z t)lm 
śmiałem. Sześciodniome maleństwo zostało królo
mą Szkocji. Dziecko od kolebl\ i było zp,óry predy
stynomane do dźmigania ciężaru jakim b .1 ła koro
na Szkocji. Ród ten nie zaznał szczęścia ani trira
łości. Dwaj królowie, Jakub I i Jakub lll zostali 
zamordowani, dmaj inni, Jakub li i Jakub IV, po
legli na polu bitwy, a dmojgu ich następcom Ka
rolowi I i mlaśnie jej - Marii , los ZROiował koniec 
jeszcze straszlimszy - szafot. 
Ale mtedy jeszcze mala dziewczynka żyje i chowa 
się beztrosko pod czl'łą opiel-ą SWC'j matki fran
cuskiej księżniczki de Guise i nic nie u:ie, że jt>j 
maleńka osóbka 'jest przedmiotem tarć, intryH, prze
targów nie tylko UJ Szkocji, ale w Paryżu, Madry
cie, Londynie i Rzymie. 
Na domiar mszystkieRO kraj mstrząsany jest we
wnętrzną , coraz bardziej wzrastającą na sile maśnią 
na tle religijnym. Reformacja zatacza coraz szer
sze kręgi , a przecież Stuartomie to katolicy. Rośnie 
przepaść między koroną i ludem. A mśród teP,o cha
osu potęż1.1e rody Szkocji Gordonóm, Hamiltonóm 
i mielu innych, knują, spiskują i marcholą UJ imię 
smgch osobistych egoistycznych celóm. 
Ale mała dziewczynka nic o tgm wszgstkim nie mie. 
Nie mie namet jeszcze mómczas, kiedy otwiera się 
przed nią nowa, jakże ucieszna przy11oda - podróż 
do F~ancji; 



Matka - Ksłęzna de Guise, W)Jwożąc Ma•fę do~Pran
cji, ma swe wielkie cele polityczne. • Znajdą one 
swe urzeczywistnienie w dniu 24 kwietnia 15"8J'r. 
w Katedrze Notre-Dame, kiedy Maria zaślubi Delfina 
Francji Franciszka, aby wkrótce w raz z nim wło
żyć na skronie koronę Królowej Francuzów. Ale 
w życiu Ma rii wszystko zmienia się prędko - los 
się spiesz).). Oto 6 grudnia 1560 r.\ Maria1 zostaje 
wdową i wkrótce z bólem serca żegna Francję ] na 
zawsze i udaje się ku swemu przeznaczeniu -;:'po
wraca do Szkocji. 
Tam spełni się wszystko. Tam) zazna czaru i gory
czy panowania, tam znajnzie i miłość li· nienawiść, 
tam spełni się zbrodnia - tam wreszcie, bo w po
bliskiej Anglii nastąpi; kres, gwałtowny i straszny,
od katowskiego miecza. 
Biograf Marii Stuart - Stefan Zweig powiada: „Ta
jemnica życia Marii doczekała się równie~ licznych, 
jak sprzecznych upostaciowań i inte rpretacji: · nie 
znajdzie się chyba :druga kobieta, której sylwetka 
byłaby odmalowana w tak rozmaity sposób: już to 
jako morderczyni, już to jako męczennica, raz jako 
wściekła intrygantka, kiedy~ indziej jako~ anielska 
święta" . 

Mari• Kuprawiu 

Marin Mnrszal~k 

Dla Anglików Maria pozostanie morderczynią - dla 
Rzymu i Paryża rnęczenmcą. To wszystko, ta róż
norodność opinii i sądów przyczyniła się do po
u•stenia lt·Rendy o Marii Stuart. · 
Nic dziwneRo, :ie taka postać musiała się stać nie 
t11lko źródłem dociekań bistor)lków, ale musiała 
zapłodnić fanta1ję ariystów. Tak się tet stało. Maria 
stała się tematem poezji, prozy l dramatu. 
Nic dziwnego, że z tego tematu zaczerpnął net-

llaliaa Pilaló••11a 



chnienia Juitusz Słowacki, plszoc swój miodzlertczy 
dramat o nieszczęsnej królowej Szkotów. 

Maria Stuart - dramat Juliusza Słowackiego 
Na wstepie należ!J odpowiedzieć na pytanie: CZ!J 
Maria Stuart jest .dramatem histor!JC?.Il!Jm? Napozór 
oczµwiście tak. 
Akcja dramatu rnzgrywa się na tle wielkich W!J· 
padków dziejow!Jch, które już niejednokrotnie 
w poezji znajdowal!J swe odbicie. 
Nawet czas akcji można zupełnie dokładnie ustaltć 
na rok 15ó7. 
W istode jednak z „histor11c1ności" przedostało 
się tu bardzo niewiele. Początkowo wprawdzie wy
daje się inaczej. Na podstawie pietwsz!Jch scen 

Ewa tylnnh 

utworu wysunąć można przppuszczenie, że będziem!J 
mieli do Cl)lnienia z wielkim dramatem historpcz
n!Jm, którego naczelnym mot11wem będzie konflikt 
między krolową i S1 kotami. Dalej je1h111k 1en czyn
nik zatraca się zupełnie - aż dopiero prz!J sam!Jm 
końcu znów słychać za oknami pałacu gró:tuy po
mruk ludu. 
Jest to natomiast dramat ps!Jchologiczn!J, a włęc 
tvki, w ktATIJm na rlan pierwszy występują cha
raktery osób dział11jącuch. Okoliczuość, gdzie i kied!J 
rozgr)lwa się Hkcja, całµ jej podkład historyc1.ny 
at11je s1e w ten 11pos6b kwestią drugorzędną. Nal-

Zygmunt Biernat 

ważniejsze jest bowiem to, że W!Jstępują tu ludzie 
o pewnych cechach ch~rakteru, jakie spotkać można 
pod każdą szerokością geografictną i w każdej 
epoce. 
Wszystko co się dzieje w dramacie, uzasadnione 
jest psychologicznie, uwarunkowane charakterami 
postaci dramatu. Można wprawdzie zarzucić, że 
losy Marii bµłyby zupełnie inne, gdyby nie spotkała 
na iwej drodze Botwela. 
Trzeba jednak pamiętać, że Botwel tylko dzięki 
temu tak łłłtwo wpływ swój mógł W!JWrzeć że na
trafił na taką właśni e kobietę jak · Maria, że więc 
znów całe zagadoienie zostaje przeniesione „we
wnątrz". Zresztą ~aria sama postEtn wiła dokonać 
zbrodni, a Botwel tylko utwierdził ją w tej myśli 
i nie pozwolił odstąµić od zamiaru. 

Andnej Cholewa 



PAr\JSTWOWV TEATR NOWY W ZABRZU 

JULIUSZ SLOWACKI 

MARIA STUART 

Maria Stuarł. królowa Szkocji . 

Henryk Darnlej, mq~ Marii Stuart 

Morton, kanclerz . . • 

Rizzio .••.•..• 

Botwel, kochanek Marii 

Duglas •... 

Lindsaj . • . • 

Poź Morii Stuart 

Nick, błazen Henryka . 

Astrolog •••.... 

drama historyczne 

OS OBY: 

Scena w pałacu w Holyraod 

Sztuka w J akłoch 
Konsultacja inscenizacyjna : 

Lidia ZAMKOW i Edward CSATO 

Reżyseria : 

Danuta BLEICHERÓWN~ 
Scenografio : 

Andrzej CYBULSKI 

Astysłent reżysera: 

Wincenty GRABARCZYK 

Celina KLIMCZAKóWNA 

Todeusz SÓBOLEWICZ 

Jerzy CZARSKI 

Miłosz MASZYŃSKI 

Edmund OGRODZIŃSKI 

Ludwik PACZYŃSKI 

Mieczysław CAŁKA 

Ewa ŻYLANKA 

Wincenty GRABARCZYK 

Andrzej CHOLEWA 

Muzyko : 

Ll.łcian M. KASZYCKI 



Jeny Ciars.ti 

Andrzej lwińshi 

WJneealy Gnbarayll 

Problem dramatu możnab11 sformułować tak: Jak 
się stać mogło, że Maria, ·kobieta wprawdzie pełna 
wad, nie pozbawiona jedm1kinstynktowszlachetnych, 
mogła stać się zbrodniarką? 

Odpowied:t na to pµtanie znale:tć można tJ.Jlko 
w analizie jej duszµ. Wcedg okaże się, że mogłaby 
ona cale życie przebyć i ani razu nie zejść na bez
droża występku. Nie znajdując jednak w sobie 
żadnych st11 łµch zasad etycznych - idzie zawsze 
po linii najmniejszeizo oporu i - gdJ.J okoliczności 
tak się układają - stacza się w przepaść. 
Katastrofa, jaka spotyka król ową dlatel{o nie wy
daje nam się tregiczną, że Maria nie reprezentuje 

Edmund Ogrodzińshi 

większych wartości duchowych Wszystkie jej czyny 
są u1pr11wdzie ps!JcholoRicznie uzaaaolliuue, nie 
wynikają Jednak z głębokiego i szczerego przemy
ślenia, a są tylko odruchami, c•.ęsto kaprysami, 
często też de cydującą rolę od~rywają wpływy obce, 
luh wprost przypadek. 
Nie bu r1zi też zbytniej sumpatli i Riziio, aczk~ lwiek 
szczerze g1J żałujemy. Ab!J zostać bohaterem, jest 
zb!Jt slab!J i zuiewieściału. Tym mniej l c1µ11 iście 
dan!J ch na herosa ma Henr!Jk. Co do Botwela, to 
począ1k 11wo budzi on 11praw 1zie ZHciekirn ienie 
i R)Jmpatię, pó:tniej je im1k okazuje się zwykłym 
z:broduianem. Najbardziej myslącą osobą w dra-



ludwih Paczyński 

T1d111.u Sabol1w ie: 

macie I nejszlachetnłejs7.ll - to błuen-'królewskł 
Nick. O skarbach jednak tkwiącego w nim uciucia 
dowiadujemy się dopiero_..:wted!J, g<:ly umiera. ,. 1 
Pod tum samym tytułem co dramAt ·Jul ius z a 
Słow11ckiego, napisał su· ą tragedię wielki poeta 
niemiecki Schiller. Tra~edib Schillera jest utworem 
historycznym, obejmuje ooa; uoza tym dalszy ciąg 
nieszczęsn)Jch bsów królowet• Szkocji, jest dziełem 
mistrzowskim i nieporównanie dojrzalszym, co się 
prosto tłumaczy różn icą u ieku obu autorów, 
w chwili tworzenia dzieła. Gd11bu cho r1 ziło jednak 
o porównonie ze sobą bohtt terek i osób działają
C!Jch, to pod względem artystµcznym i podbudowJ.1 
psycholo11icznej wypaua ono bez względnie na korz11ść 
Słowackiego. 

Nas musi zadziwiać jak ten dwudziestoletnfchlopiec, 
jakimś tam zmysłem, czy też kierou·any intuicją 
potrafił zpłębić tajemnicę ludzkich serc, najtajniej
szych m!Jśli, wahań i rozterek. 
Odpowiedź jest t11lko jedna : Ge n i us z. 



bOTYCHCŻASOWY REPERTUAR 
PANSTWOWEGO TEATRU NOWEGO 

W ZABRZU 

1. „Czarodziej z Doliny Księżyca" 
P. Maliarewski - tłum. i adept. M. Niewiarowski 

Reżyseria: M. Oaszewski sceńogralia: J. Krupa 

premiera 7. X. 1959 r . 

2. Szklanka Wody - E: Scribe 
Reżyseria : Z. Łozińska - scenografio : A. Walcuch 

premiera 28. X. 1959 r. 

3. Sprawa Moniki 
M. Morozowicz-Szczepkowska 

Reżys~ria: J. Maciejowski scenografia: J. Krupa 

premiera 4. XI. 1959 r. 

Poza ty'Tl grane były z ubiegłego sezonu : 

„Ich Czworo" - G. Zapolskiej 
Reżyseria : L. Zamkow - scenografia: T. Rumiński 

„Eugenia Grandet" - H. Balzac 
Reżyseria : D. Bleicherówna -scenografia: R. Feniuk 

Micie; Niewiado1111!11 

L i s t a 
zespołu artystycznego Państwowego Teatru Nowego 

w Zabrzu 

1 . Danuta Bleicherówna 

2. Lidia Bienias 

3. Sylwia Dławichowska 

4, Elwira Dolińska 

5. Teresa Kamińska 

6. Maria Kasprowicz 

7. Celina Klimczakówno 

8. Maria Marszałek 

<;. Halina Piłatówna 

1 O. Zofia Sadowska 

11. Gertruda Szalszówna 

1 2. Genowefa Wieczorek 

13. Ewa Żylanka 
14. Zygmunt Biernat 

1 5. Mieczysław Całka 
16. Andrzej Cholewa 

1 7. Jerzy Czarski 

1 8. Mieczysław Czosnowski 

19. Wincenty Grabarczyk 

20. Andrzej Iwiński 

21 . Miłosz Moszyński 
22. Edmund Ogrodziński 

23. Ludwik Paczyński 

24. Tadeusz Sobolewicz 

25. Edward Szlej 

26. Halina Karczewska 

27. Jan Bąk 

28. Maciej Niewiadomski 

29. Piotr Nowak 

- kierownik artys tyczny 

- aktorka 

aktor 

- suflerka 

- inspicjent 

- sufler 

- inspicjent 
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Cena 2,50 zł 


