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J uliu_sz Słowacki to jeden z wielkich, 
~ema1i:ych po~tów polskich. Syn 

Euzeb1 u sza i Salomei z Januszewskich 
dzieciństwo spędził w Krzemieńcu i Wil~ 
nie . Po studiach na Wydziale Prawa Uni
wersytetu w Wilnie przeniósł si ę w 1829 r. 
do Warszawy, gdzie pracował jako apli
kan t w Komisji Rządowej Skarbu. 

Do 1831 r., ten potem oryginalny twór
ca romantycz.ny, pozostawał pod wpły
wem Lamartma, Byrona, Mickiewicza 
(„Szanfary", „Jan Bielecki '', „Arab") . 
W dramacie n~jbli~szy był wzorów klasy
cznych tragedu Woltera. Dramaty: „Min
dowe", „Maria Stuar t" pochodzą właśnie 
z tego okresu. 

Z początkiem 1831 roku poeta opuszcza 
kraj . Przez Wrocław jedzie do Drezna. Na 
zlecenie Rządu Narodowego przez Paryż 
udaje się do Londynu. W 1832 r. wydał 2 
tomiki „Poezji", które jednak nie zostały 

zauważone. W tym samym roku opuszcza 
Paryż na skutek złej atmosfery, jaka za
panowała wokół niego, szczególnie po 
ukazaniu się III części „Dziadów" Adama 
Mickiewicza, gdzie autor przedstawił oj
czyma Słowackiego dr Becu, jako ukara
nego przez los zaprzańca . Juliusz Słowacki 
tworzy w tym okresie swoje wielkie dzie
ła . Wydaj e trzeci tom „Poe.zji" z takimi 
utworami jak: „Lambro", „Godzina my
śli ". Na wzór szekspirowski, także pod 
wpływem najmłodszej dramaturgii fran
cuskiej (Hugo), pisze takie dramaty jak: 
„Kordian" , „Horsztyński", „Balladyna", 
„Beatryks Cenci", „Lilla Weneda" i inne. 

W 1836/7 r . poeta odbył wielką podróż 
z Włoch do Egiptu, która zapłodniła go no
wymi pomysłami poetyckimi. Powstały 
takie utwory jak: „Ojciec zadżumionych", 
„Wacław", „Trzy poemata", „Anhelli", 
„Podróż z Neapolu do ziemi świętej" , „Po
ema Piotra Dantyszka" . Na uznanie ciągle 
jednak przyszło mu czekać , tymczasem 
był przedmiotem przemilczeń lub szy
derstw. Niechętnej krytyce odpowiedział 
dlatego znanym poematem dygresyjnym 
pt. „Beniowski". 

Po 1840 roku poeta wkracza w ostatni 
okres _swej twórczości. Pisze dramaty: 
„Jan Kazimierz", „Ksiądz Marek", „Złota 
Czaszka", „Sen srebrny Salomei", „Zawi
sza Czarny" i inne. Swój mistyczno-filo
zoficzny program poetycki wyraził w „Ge
nezis z ducha", także w serii poematów 
filozoficznych pt. „Król-Duch". 

W okresie Wiosny Ludów, w 1848 r. po
eta poj echał do Poznania , by wziąć udział 
w powstaniu. Po wygaśnięciu walk , przez 
Wrocław, gdzie spotkał się z matką, wró
cił do ·Paryża i tu zmarł . W dni'u 28.lV. 
1927 r . zwłoki Juliusza Słowackiego prze
wieziono do Polski, gdzie spoczęły na Wa
welu obok zwłok Adama Mickiewicza. 

JAP 
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ALEKSANDER RYMKIEWICZ 

ZE SŁOWACKIEGO 

Tak się zaczęło . - Nad wielkim jeziorem 
leciala kania, wysoko wolala, 
wieczorne .§wiatlo z leszczynowej kory 
wyszło i roslo coraz wyżej, wyżej, 
nad popieliskiem., nad cmentarzem stało, 
aL. pu rpurowym zaplonęło krzyżem. 
Tylkośmy z kanią taki cud widzieli: 
oto zstępuje na ziemię Anhelli. 
Więc niechaj wilgi gniazda ciche wiją, 
rumianki niechaj przymkną złote oczy, 
klęka Eloe i srebrnymi snami 
wróble oslania, róży serce bije, 
strumień pod mostkiem czyste wody toczy. 

A nagle: luny, luny za lunami 
i głuche echo borom usnąć nie da. 

Do broni! - wola Roza W eneda. 

Do broni wola, świerszcze nasłuchują 
i .\lowik umilkł w krzakach uwieszony, 
i lis unosi swą spiczastą głowę 
badając gwiazdy zielone i chłodne. 

- Wracaj, tu rowy, tu śmierć, tu plutony. 
Odszedł Anhelli i srebrna Eloe. 
Król Duch brytany znów po niebie goni 
i trąbą wzywa: - Wenedzi, do broni! 

Teatr 6. 16-31 marca 1973. s. 3. 

W SPORACH 
O „BALLADYNĘ" 
MÓWIONO, ŻE ... 

ROK 1839 -

„Nie mogę przystać na twe zdanie o. „Ball~~ynie". 
Jej forma Jest właśnie konieczn~ dla Jej tresc1 . Ona 
ma zawierać w sobie ducha czasow ?aJeczn y~h: Co to 
są czasy bajeczne eur.opejs~ ich 1 udo':"? . Własme o~e, 
w których kipiała mieszanma poganskich, usuwaJą
cy ch się I chrześcijańskich. nadchodzących wyobra
że11 . WeŻ „Nibelungów", zupełnie to samo" · 

Z ygmunt Krasiński do Konsta~tego Gaszyńskiego, w 
li ście z d nia 20.XI.1839 r . z Me diola n u. 

Ballad vna po chwili materialnego strachu, tak 
~~bie upo.dobała w zabijaniu, że pr2:e2: czte~y następne 
akta b~zie zarzynać . wieszać, truc 1 w1eiska. dziew
czyna nie będzie miała ~hwlli zgr;vzoty. chw1h zwą~
pienia nie spyta się s1eb1e, gdzie mord prowadzi. 
Nadz~yczajna to tragedia?" . 
„„.Obaczmy teraz po co było p. Słowackiemu ~otrzeb
nym wprowadzać tę niby mytholog1ą polsk:i w _ow dra
mat"( ... ) „ u to potrzeba mu było, ~by_ opoj me trafił 
r,0 nocy do d omu i u!lrzązl. w błocie 1. a~y młody ry
cerz zakochał się w ptękneJ dziewczynie. 

Niepodpisana r ecenzja Stanis ława Ropele w sk iego 
Młoda P olska, nr 29 . 10 paźd zi ern ika 1839 r . 

ROK 1841 -
„ Nie podobało sic jui w „ Balladyni11°, 

Ze m ói maleńki Skierka w bańce ~ ":'Ydl11 
Cicho po r:..eca kr)'s:ztalowej plyme. 

t e b01ika sir; od ga:_ou.:cgo slerzydla 
Babki - konika ro~bija i tinie, . 

le u: grobie lei,qc Alina ni11 ?.br~sdla, . 
1...ecz Pifkna z dz.h~nlt.hun na glowl11 mart w/Ca 

]eSI iak duch ~ woni malin i ksirtyca, 

N le podobało sie, te Grabi.c spity 
Je.si wie1 ;:.b4, ie sic Balladyna kru:aw! , 

le w cdlei s:..tuce tylko nie ~abtty 
Su/fr r i „Młoda Polska", co si~ bawi 

Jak kaidy głupiec plo::aiqc na mfity 
Lub ro s/ud nic ... kJóra po sob;11 zostawi 

Tyle co bańka m _rdlan11 ro?,m:alin, 
A pewnie nie woń mirry - ani malin ... " 

Juliusz ł owacki - „ Ben iowski". Pieśń I . W iersze 
745-760, Dzieła. T. III . s. 120 
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ROK 1845 -
„ ... Wystaw sobie chłopka bogatego z rodziną już czy
tać umiejącą - za sto lat - w cichym gdzieś domku 
pod K r a kowE:m. Odpoczywa po wojnie - szczęśli · 
wy - ogień pali się w izbie, a przy kalendarzu już 
niektór e książki znajdują się r.a stole. Wystawże go 
sobie, że czyta „Balladynę" - ten utwór bawi go ja k 
baśń a razem uczy jakiejś harmonii I dramatycznej 
formy." 

Juliusz Słowacki - Listy do matki. Dzieła. t. XI . 
s. 455. Paryż, w lutym 18ł5 r. 

ROK 1864 -
„Balladyna" jako że była w rzeczywistości czymś naz
byt nowatorskim spotkała się z absurdalną krytyką 
(Ropelewskiego), ale poeta nie dal się tym razem na
straszyć, gdyż niedługo potem wydał „Lillę Wenedę", 
w k tórej ustrzegł się wszystkich, poniekąd słusznie 
wytkniętych mu blędów, co do braku wyrazistości 
charakterów i nadmiernej zawiłości akcji." 

v. Frlc - Rodlnna K ron ika i Llterarni Listy 1864-1865. 

ROK 1907 -
„obchoctzlliśmy święto literackie. „Balladyna" po 
siedemdziesięciu blisko latach cichego „urągania się 
z tłumu ludzkie&o, z porządku i ładu , jakim się wszy
stko dzieje na swiecie, z nieprzewidzianych owoców, 
które wyd ają drzewa ręką ludzi zaszczepione" - uka 
zała nareszcie swe królewskie oblicze na scenie Roz. 
maitości. Nuta głębokiej melancholii skarżyła się w 
tym świecie: doznawaliśmy wrażenia, że „chóry pro
rockie", które poeta wydobyl „z ciszy wiekowej", 
brzmią smętnie i żałośnie po sali teatru, znieprawio
nego myślami nieproszonej opieki. w kraju szczęśli
wym „ Balladyna" snułaby się po sercach kilku już 
pokoleń tęczową tradycją, czarowałaby potężnie 
dźwiękiem i barwą, obrazami." 
„Niewola odebrała „Balladynie" to wewnętrzne, z 
najistotniejszą kulturą narodu zwią7ane znaczenie. 
Tragedia była za mało polityczno-społeczna, aby wy
chowała pok olenia w dniach tez i kajdan." 

J an Lorentowicz. P atrz na s. 7. 

ROK 1914 -
„Tea tr Polski uczynił znów ważny krok naprzód na 
d r odze swych najistotniejszych przeznaczeń: wydobył 
z lamusa tzw. „sztuk ogranych" „Balladynę" i po
sta nowił przekonać, że ta cudna baśń poety musi być 
na nowo realizowana scenicznie, bo nie pokazano je1 
c za rów i uroków, nie cd~lonięto całej krasy poe tyc
k iej dzieła . Doznaje „Balladyna" najlepszej na j aką 
nas stać, opieki .. . " 
Jan Lorentowicz - Dwadzieścia lat tea tru. Wa r szawa 
1929. F ragment pierwszy s. 136- 137, fragment d r ugi 
s. 142. 

ROK 1938-
„w obfity m składzie guseł aktorskich jest też i ta ki 
przesąd, że ilekroć w ystawi się „Balladynę'', to „za
wsze się coś stanie" . Gdy swojego czasu ten uroczy 
a mant dramaty czn y, Sewe ryn Nowicki, grał Kirkora 
na swój benefis , przy jaciele wprost drżeli o niego. 
By ło takie przed stawien ie w Rozmaitościach, że a ktor 
u b r a ny we f rak (przez szacunek dla publiczności), 
odczytywał z e gzemplarza ostatnie sceny Skierki, bo 
wykonawczyni roli gwałtownie zachorowała . Boda j że 
na „Ballad yn ie " to Szy m M!owski, ówczesny reżyser 
te j sztuki - z łamał nogę, co mu zwichnęło ca łą ka
rierę.'' 

Ad am Grzymała-Siedlecki - z Teatrów ·w a r sza wskich 
1926-1939. War sza wa 1972. s. 267 

ROK 1954 -
„Może się to wydać dz iwn) m, jak po tylu tysiącach 
przedstawie1i mogą tkwić w „Balladynie" nie p r zeo
ra ne odłogi. A jednak tak jest i poniekąd n ieja ko 
m usi tak być. 
Pierwsze dziesiątki lat żywota tej tragedii n a scenie 
t o okres kiedy grało się ją jako popis solistki, wyko
nawczy ni roli t ytułowej i wszy~tkie wysiłki sk ie ro
wywano na tę postać. Później, gdy zasada suweren
ności r eżyse r skiej zaczęła dochodzić do głosu , przy 
a n a lizie dzieła okazało się, że ten stop „Ma kbe ta" ze 
„Snem nocy le tniej", na pozór tak doszczętnie w y
pełniający sobą sumę t e kstu, tyle jednak miejsca po
zostawił ważnym. a może nawet decydującym o rze
czy uzupełnieniom , jak: archaiczny, lechicki, wewnę
t rzny ton, bez któr ego „Balladyna" nie będzie sobą , 
poezja klechd y, jakże starannie, czasem nawet kok ie
teryjnie prze z Słowackiego przestrzegana, rea lis t y ka 
l udowości i polem ;ka autora z ludowością e pok i 
sentymentalizmu i t yle , tyle innych, nie mówiąc 
o problemacie na j ważnlej5zym : o wiązaniu w możli
wie niekłótliwą całość świata rzeczywistego z fig u rami 
i zdarze niami baśniowymi. Powstalo tyle nowych pe r 
spekty w . taki zwal zadań podstawowy ch, że kto w ie, 
czy dostrzegano iie pracy trzeba wloż ~•ć w deta le, 
we fragmenty scen i wykończenie figur, by utwór 
zajaśniał wszys tkimi swoimi możliwościami." 
Ada m Grzymała-Siedlecki - „ Ba lla d yna" w teatrze 
szkoln y m ". Teatr 9. 1954 s. 7. 

ROK 1971 -
,.wiectzą doświadczeni reżysexzy, iż .,Balladyna '', któ
rej kolor y t ba,ikowy nadaje pozory prostoty, jest w 
w istocie jedny m z dzieł najtrudniejszych do in ter
pretacji scenicznej. Trudność polega nie, jak gdzie 
indziej, na wybraniu spośród mnogich wątków - na j
ba rdziej żywotnego, ale na konieczności od tw orzenl!l 
ironicznej tonacji, w jakiej poeta potraktował d zieje 
świ a ta." 

Ma ria Bechczyc-Rudn icka - Lubelski początek sezo
nu. Teatr 23 . l-15.Xll .1971. s. 19. 
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JULIUSZ -SŁOWACKI 
BALLADYNA 
TRAGEDIA W 12 SCENACH, 3 CZĘŚCIACH 

· WYBÓR I OPRACOWANIE TEKSTU, INSCENIZACJĄ ·1 REŻYSERIA : 
ANTONI SŁOCIŃSKI , . 

O BS1DA : . 
SKIERKA - LIDIA BIENIAS J RYCERZ-GONIEC KIRKORA - BOGUSŁAW WEIL 
GHOGHLIK . - HENRYK MARUSZClYK ' ~ŁUGA KIRKORA - ANDRZEJ HOUJ 
GOPLANA, królowa Gopła - MARTA KOTOWSKA ZOŁNIERZE BALLAijY NY - WIKTOR FRONCZYK 
GRABIEC, syn zakrystiana - BERNARD KRAWCZYK - ZYGMUNT BIERNAT 

KIRKOR, pan . zamku - WACŁAW JANKOWSKI POSELSTWO ZE STOLICY = ~~~~~~~1r~i'}1GURA 
PUSTELNIK, Popiel Ili wygnany - ANTONI JURASZ _ JERZY CZARSKI 
FILON, 'pasterz - JERlY GNIEWKOWSKI _ EDWARD SKARGA 
WOOWA - ANNA GOŁĘBIOWS~A KANCLERZ KORONNY - ANTONI SŁOCIŃSKI 
ALINA } jej córki - MAŁGORZATA NIESPIAŁOWSKA PANOWIE KRÓLESTWA - EDWARD SKARGA 
BALLAOYNA - BARBARA SOKOŁOWSKA - WŁODZIMIERZ FIGURA 
KOSTRYN, naczelnik straży zamkowej - MIECZYSŁAW FRANASZEK GOŃCY KRÓLOWEJ - ANDRZEJ. HOŁAJ 
SZLACHTA . - EDWARD SKARGA - ZYGMUNT BIERNAT 

- JERZY CZARSKI STRAŻNIK KRÓLEWSKI - WIKTOR FRONCZYK 
- WŁODZIMIERZ FIGURA LEKARZ KRÓLEWSKI - JERlY CZARSKI 

Rycerze, służba , żołnierze, woźni. 

. . 

MUZYKA: JÓZEF ŚWIDER SCENOG.RAFIA : ALICJA KURYŁO 
' - „ . - -- ~ . 

ASYSTENT REŻYSERA: 
WIKTOR FRONCZYK 

PROWADZENIE PRZEDSTAWIENIA : 1 KONTRO LA TEKSTU: 
RYSZARD GROCHOWINA LUCYNA BARBURSKA - .. 



W SPORACH 

O „BALLADYNĘ" 

MÓWIONO, ŻE.„ 

ROK 1973-
„S tan i sła w Brejd ygant , r eżyser przedstawienia w Te
a trze Z.iEmi Mazowieckiej powiada w programie, iż 
„Wszelkie d e korowa nie utworu poetyckiego wydaje mi 
się pod e jrzane". P isze też o t y m, że doty chczasowe 
przedsta w ie nia „ Ballad y n y" były odczytywane i re
a lizowane powier zchownie, n ikt nie rozumiał tego. co 
tkwi napcawdę w t ym utwo r ze . Brejdygant odrzuca 
więc przypisy wany przez li t e r a tu roznawców rodowóct 
ba lladowo-słowiański tej t ragedii , odwołuje się t y lko 
do... Sze kspira. Jego zdaniem u Słowackiego Balla
d y na nie je st wcale żądna władzy , ale szczególnie 
mocno un e rwiona, przeżywa komple ks młodszej i lep
sze j siostry, a r eszt a jest j uż d ziełem - przypadku. 
w nim właśnie, w organizu jącej roli przy padku, wi 
dzi reżyser klucz do rozwiązania spektaklu. 
Nie wiem , nie je stem przekonana , ale przekonać mnie 
mogło samo przedsta wien ie. Jeżeli tak się nie stało -

. gdzieś jedna k tkwi błąd i to zasadniczy." 

Maria Kosińska - „ Ballady na". życie Wa rszawy, dn ia 
8.XIl .1973. s . 8. 

Nasza inscenizacja, której twórcą jest An
toni Słociński, opiera się na baśniowym, 
lechickim kolorycie „Balladyny", ale w tej 

_romantycznej tragedii pełnej anachroniz
mów i płynącej z nich ironii, inscenizator 
i reżyser na plan pierwszy wysunął dra
mat losu ludzkiego i problem wyboru dróg 
życia . 
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Z PRZES ZŁO ŚC I TEA.TRU ZAGŁĘBIA 

KAZIMIERZ 

OLSZEWSKI 

Epizody 
z dzieiów 

. 
scenicznego 
twórczości 

Słowackiego 
w Zagłębiu 

Felicjan Felińsk i 

kultu 

Już 12 lutego 1895 r . wędrowne towarzystwo 
kierowane przez Karola Kremskiego, wystawiło 
na sieleckiej scenie III akt „Mazepy". Ta jedyna 
kronikarska wzmianka, jeśli nie liczyć występu 
Juliana Oskara, który 20 marca 1892 r . w dąbro
wskiej Resursie recytował „Ojca zadżumionych ", 
nie świadczy o większym zainteresowaniu twór 
czością J . Słowackiego w obrębie przemysłowe
go regi·onu, które to zjawisko zaobserwowano 
również po otwarciu w Sosnowcu stałej sceny 
zawodowej . O ile wiemy zespó ł Czesława Ja
nowskiego nie prezentował żadnego utworu 
Słowackiego w czasie pobytu w Zagłębiu , ale 
już jego następca, Felicjan Filon Feliński , po
tomek ormiańskiej rodziny Passakasów, wysta
wiając dzieła klasyków europejskich , sięgał 
również czasami do dorobku autora „Ballady-
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ny". Nowy antrepr ener jednakże dopiero po 
trzech latach pracy w Zagłębiu zdecydował się 
za.grać . w listopadzie 1901 r. „Marię Stuart", po
w1erzaJąc rolę tytułową Wandzie Siema"szko
wej, która dwukrotnie wystąpiła wówczas go-
ścinnie na sosnowi'eckiej scenie. · · 

W rok i::óżniej F. Feliński postanowił wysta
wić „Mazepę", co wzbudziło wśród miłośników 
teatru niemałe zainteresowanie, chyba także i 
dlatego, że rolę Wojewody miał kreować jeden 
z amatorów, Henryk Łąpiński. 

Dnia 30 listopada 1902 r. odbyła się premiera 
t~~gedii w obecności licznie zebranej inteligen
CJI. W tym przedstawieniu wystąpił również F. 
Feliński, kreując rolę Jana Kazimierza, a obok 
niego m. in. grali: Jadwiga Kościukówna (Ame
li~), K~rol Jarczewski (Zbigniewa), Lucjan Wiś
niewski (Mazepę). Właśnie ten ostatni odniósł 
~t.ed~ nier;iały s';lk~es, zawiódł natomiast H. Łą
pmsk1, ktorego JUZ na następnym spotkaniu z 
publicznością zastąpił Stanisław Orlik. 

F. Feliński .w czasie swego pobytu w Sosnow
cu jeszcze raz ponowił próbę zmierzającą do 
spopul~ryzowania twórczości Słowackiego w 
Zagłębm, tym razem, jak się zdaje, z inicjatywy 
cenionej wtedy aktorki J ózefy Modzelewskiej 
która na swój benefis wybrała w początkach 
marca 1904 r . „Balladynę". Decyzja ta zaskoczy
la sosnowiecką publi'czność, która zdawała sobie 
sprawę z niebezpieczeństwa, jakie groziło ze
społowi, nie przygotowanemu do wystawiania 
sztuk tak trudnych i wymagających kosztownej 
?Prawy. :Wykon~nie utworu było jednak przy
Jemną niespodzianką dla widzów, chociaż ci 
mieli sporo zastrzeżeń co do obsady niektórych 
ról i kostiumów. Trzeba dodać, że tego wieczoru 

spośród grających wyróżniła się benefisantka. 
Nie można również zapominać, że zespól dziala
jący w tym samym sezonie w teatrze „Bagatela'" 
w Dąbrowie Górniczej pod kierunkiem Ludwika 
Mi.inchh~~mera zagrał w początkach 1904 r. 
„Mazepę . 

Eugeniusz Majdrowicz, objąwszy ster sosno
wieckiego teatru, poszedł w ślady jednego ze 
swych poprzedników, decydując się wystawić 
23 marca 1907 r . „LiUę Wenedę", tym razem na 
benefis Wacława Kowalskiego. Zdaniem współ
czesnych impreza wypadła znakomicie, ale gdy 
w okresie śwtąt Wielkanocy zagrano utwór po 
raz trzeci, sala świecila pustkami. Lecz nie znie
chęciło to Majdrowicza do dalszych prób, zmie
rzających do utrwalenia kultu twórczości Sło 
wackiego w Zagłębiu , toteż 20 kwietnia 1907 r . 
wprosi ł widzów na prezentację granej już w 
Sosnowcu „Balladyny". Ale i ta impreza nie 
wzbudzila w mieście więk10zego zainteresowa
r.ia , jakkolw(ek wykonanie tragedii było bez za
rzutu. Dyrektor teatru postępował jednak kon
sekwentnie, więc już w początkach 1909 r ., przy
pominajac o radchodzącej setnej rocznicy uro
dzin J . Słowackiego , zaoowiedzial wystawienie 
z tej okazji „Balladyny" i „Mazepy'', jednakże 
byly to już ostatnie miesiące pobytu l'vfajdrowi
cza w Sosnowcu, wobec czego do wystawienia 
tyc!l utworów nie doszło. Ale już na wiosnę 
1909 r . mówilo sie, że od jesieni obejmie te;itr 
nowy dyrektor Stanisław Książek Staszewski. 
ongiś aktor Teatru .. Rozmaitości" w Warszawie. 
a w omawianych latach właściciel i redaktor 
,.Kuriera Łódzkiego". Książek, ubiegając się o 
dzierżawę teatru w Sosnowcu, zapewnia! wła
ścicieli budynków, że zagłębiowską scenę prag-
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nie objąć nie dla zysku , lecz z zami'łowania 1, ze 
zamierza postawić ją na wysokim poziomie. 

Jeszcze przed formalnym pod pisaniem kon
traktu z właścicielami budynków teatralnych, 
miejscowe czynniki społeczne zobowiązały przy
szłego dyrektora m. in. do urządzenia w roku 
jubileuszowym Słowackiego cyklu przedstawień 
jego utworów, złożonego z co najmniej ośmiu 
spektakli. 

Dnia 30 września 1909 r . zainaugurowano no
wy sezon tea tralny, przedstawi a jąc publiczności 
„Prolog" A. Gliszczyńskiego , „Sędziów" S. Wy
spiańskiego oraz pierwszy akt „Mazepy", zapo
wiadając w ten sposób cykl przeds tawień po
święconych dorobkowi twórczemu wielkiego 
poety. Niebawem 5 października 1909 r „ sosno
wiecka publiczność ujrza ła dramat pt. „Złota 
Czaszka" wyreżyserowany przez J . Leśniewski e
go. Dramat powtórzono 10 października 1909 r . w 
godzinach popołudniowych, a „Mazepę" wzna
wiano jeszcze 21, 29 i 31 tego miesiąca. W tych 
przedstawieniach rolę Wojewody kreował S . 
Knake-Zawadzki, lecz jego występy nie wzbu 
dziły w mie.ście większego zainteresowania , to 
też widownia świec iła pustkami. 

Jednakże środowisko sosnowieckie nie poprze
stało na tych imprezach, organizując wspólny
mi siłami 20 listopada 1909 r . „wieczór Słowackie
go". Ustalono wtedy, że w trakcie akadem ii 
teatr wystawi I i IV akt „Mazepy'', a wiersze 
będzfe recytował Władysław Korczak-Hahn, 
dawniej aktor, a wówczas osiadły już od kilku
nastu lat w Sosnowcu księgarz . Tak pomyślany 
„wieczór " m iano dodat kowo utrakcyj nić żywy
mi obrazami. 

-~,,;j 
jO' 
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Zapowiedziana akademia doszła rz~c_z)'.wiś cie 
do skutl{u w oznaczonym dniu , a z 1~ 1cJatyw.Y 
Sekcji Opieki r.ad Dziećmi powt~rzono J ą w naJ 
bliższą niedzielę. W trakcie obu imprez teatr był 
wypełniony po brzegi. ~i~ zawiedli aktorzy, po= 
dobała się kantata odsp1ewana pr zez stu dwu 
dziestoosobowy chór pod batutą Ste'fana Jaku
bowicza aplauz zyskał recytowany przez W. 
Korczak-Hahna „Ojciec zadżumionyc.h ", . podo
bał s i ę żywy obraz, wypełniony p~staciam 1 spro
szonymi z kart dzieł J . Słowackiego. A trzeba 
jeszcze przypomnieć , że dyrektor teat,;u wysta
wił 11 grudnia 1909 r . „Z~o~ą C~aszkę dla mł?
dzieży szkolne j, przyczymaJąc się w ten . sposob 
do spopularyzowania dorobku S~o:-iva ck1 ego '!" 
Sosn 0 ,,·cu i okolicy, gdzie czasa!111 _i -:i-m atorsk1e 
zes poły porywały się na wystaw.1eme Je.go utw<;>
r-J w. Do dziś np. zachowała s i ę .~zm1an~a, 7:e 
będzińscy miłośnicy sceny wystawili 12 kwietnia 
1902 r . „Mazepę", a podobnie postąpił teatr zyk 
d zia łającego w Sosnowcu od l~O~ r .. Towar.zy.
stwa Miłośn ików Sztuki P olsk1eJ, da J ąc _w po
czątJ.-ach grudnia 1909 r . w ram:i-ch w ieczoru 
poświęconego pamięci J . Słowackiego „Ba~lady
n ę" oraz IV akt „Mazepy" . Pod?~ny ~iec7:ór 
urządziło 12 grudnia 1909 r. w Będzinie , dz1ałaJą
ce w tym mieście Towarzystwo Artystyc.z.ne, 
wystawiając fragment „Balladyny" . 

W mi·arę upływu lat i artystyczn_ego dojr ~e~ 
wania społeczeństwa, kult sceniczneJ tw:ór czosc1 
J . Słowackiego w Zagłębiu poszerzał się ~ora7: 
bardziej, a le może opów1emy o tym przy mncJ 
okazji. 
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Zastępca Dyrektora: MIECZfSUW CZECH 

Zespól Adminis tracyjny 

Główny Księgowy : 
Tadeusz Kuszej 

Dzia ł Upowszechniani·a Teatru : 

Maria ~rzybowska 
Mirosława Orczyk 

Dział Ogólny : 
Maria Misiaszek 
Wanda Trzcionka 

Dział Gospodarczy: 
Janusz Frey 

Zespó ł Techniczny 

Kierownik Techniczny: 
Jerzy Kotula 

Brygadierzy Sceny : 
Andrzej Górski 
Marian Robak 

Dfwięk i światło : 

Rekwizytor : 

Maciej Kędzierski 
Marian Dąbek 
Jacek Gawroński 
Wiesław Sabatowski 

Maria Marcinkowska 
Pracownia Krawiecka Męska : 
· Adam Szymańsk; 

Stanisław Kawecki 
Pracownia Krawiecka Damska : 

Halina Rostowska 
Stefania Podsiadło 

Pracownia Perukarska: 
Zofia Segda 
Urszula Bujarska 

Pomoc Krawiecka: 
Janina Zientara 
Janina Kur dziel 
Alina Kornobis 
Irena Szczepańska 

Pracownia Stolar~a : 
Jan Ciszowski 
Stanisław Maniara 

Pracownia Malarska : 
Aleksander Głuszak 

Pracownia Modelatorska : 
Zyta Statkiewlcz 

PRO.TFKT SCENOGRAFII 
ALICJA KURYŁO 



Cena 3 zl 

Przedsprzedaż biletów· w Kasie Teatru 

w godzinach od 12- 18 

Dział Upowszechniania Teatru 
i Kasa biletotca 

Centrala 

66-11-21 

66-04-94 


