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Sł.OWO OD AUTORA 
Akcja niniejszej sztuki rozpoczyna się na progu roku 1943, 

kończy się pod koniec tego samego roku; nie jest to jednak 
sztuka o okupacji. 

Miejscem akcji jest dom przy ulicy Twardej, na tej samej 
ulicy, gdzie w domu pod nr 22 odbyło się historyczne posie
dzenie Krajowej Rady Narodowej. Echa tego posiedzenia gra
ją w niektórych partiach aktu trzeciego, - sztuka jednak nie 
jest o KRN. 

Sztuka pt. Dom na Twardej jest o ludziach, o ludziach, któ
rzy w roku 1943 mieszkali przy ul. Twardej w Warszawie. Lu
dzie ci, jak wszyscy w Warszawie i w kraju, żyli w czasie 
okupacji, w czasie egzekucji ulicznych i narastającego ruchu 
oporu, w czasie skłócenia politycznego i rozkładu tych kół, 
które niepomne września orientowały się wciąż na tzw. „rząd 
londyński", w czasie wreszcie, gdy na wschodzie pod ciosami 
Armii Czerwonej padała potęga hitlerowska, a w kraju ruch 
rewolucyjny nabierał coraz większej siły i dojrzałości. 

Sztuka mówiąca o ludziach zamieszkałych w Warszawie 
w 1943 roku nie może milczeć o takich sprawach jak okupacja, 
rozkład pewnych kół politycznych, konsolidacja ruchu rewo
lucyjnego, zwycięstwa Armii Czerwonej , KRN. 

Te ogólne sprawy i obiektywne procesy, historycznie spraw
dzone, znajdują swoiste odbicie w charakterach i nerwach po
staci scenicznych, w zdarzeniach i atmosferze sztuki, w losach 
ludzkich. 
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Sztuka teatralna - jak t rafnie to sformułowano w toku dy
·skusj i wśród pisarz radzieckich - nie może być „wieszakiem 
dla ideologii" , sztuka, jak w iadomo, ukazuje ludzi, - j eśli lu
dzie będą prawdziwi wraz z nimi wejdzie na scenę prawda 
tamtych czasów i spraw. Teatr posługuje się konkretami, a nie 
gadaniem „„w ogóle", w realistycznej kompozycji ujawnia się 
siła uogólnienia i typowość zjawiska. 

Nie moją rzeczą jest sądzić, o ile ten zamiar autorski zo
stał urzeczywistniony czyli napisany, a następnie przez teatr 
pokazany. 

Sztuka ta mogła by nosić tytuł Odejście Jana Korbuta, 
a jeszcze ściślej Odejście Korbuta i innych, ponieważ w cent
rum uwagi autorskiej jest sprawa zejścia z widowni klasy 
przeżytej i historycznie skończonej. Odchodzi Korbut i inni, 
lecz ziemia polska nie zostaje bez dziedzica. Nowe siły spo
łeczne wkraczają do historii. 

Sztuka, która nie jest sztuką o KRN, bo mówi o klęsce 
i odejściu Korbuta i innych, nie może jednak na końcu swego 
dramatycznego toku nie ukazać tego światła, jakie zajaśniał0 
pod koniec mrocznego roku 1943, tj. faktu o powołaniu do ży
cia KRN. 

Ale idzie tu jedynie o końcowy akcent, o zaznaczenie nowej 
drogi, a nie drama tyczne opracowanie zagadnienia. 

W teatrze gra nie tylko to, co ukazujemy na scenie. W te
atrze gra również to , co widz przynosi z sobą, suma jego 
'Nspomnień i doświadczeń-i spektakl gra wtedy wzmożonymi 
barwami. Idzie mi tu o rzecz dość istotną: w sztuce, której ra
ma czasowa zamyka się na końcu grudnia 1943 roku, nie 
mogłem - nie schodząc z gruntu realizmu - ukazać znacze
nia powołania KRN w tej perspektywie, jaką dały jej do
piero lata następne, zwycięskie lata polskiej rewolucji i lata 
budowania państwa ludowego. Tę perspektywę właśnie przy
nosi z sobą widz do teatru : wiedzę o latach, które nastąpiły po 
31 grudnia 1943 roku. Wiedza ta uzupełnia sztukę, uzupełnia 
spektakl teatralny. 

Kazimierz Korcelli 

-4-

Tł O 
., D O M U 

HISTORYCZNE 
N A T W A. R D E .J '' 

(Notatka) 

Dom na Twardej, jak piszę b tym na innym miejscu, jest 
sztuką nie o postaciach historycznych, ale o zwykłych ludziach 
P"lieszkających w 1943 roku przy jednej z ulic Warszawy. Ale 
najzwyklejsi nawet ludzie żyją w ramach społeczeństwa, na 
konkretnym świecie. A świat ma swoją historię. Ludzie nie są 
wolni ani od społeczeństwa, ani od historii. 

Zaznaczamy przeto tu szkicowo : 

. Akt pierwszy Domu na Twardej dzieje się pod koniec stycz
nia 1943 roku. Jest to czas, kiedy terror okupanta hitlerowskie
go przybier~ na sile. Ale je?~ocz~śni~ wzmaga się sij:a ruchu 
oporu polskiego. Jest to mmeJ w1ęceJ w rok po pow~łaniu do 
życia Polskiej Partii Robotniczej. Na froncie wschodnim są 
to dni poprzedzające kapitulację armii marszałka von Paulu!>a 
pod Stalingradem. 

Akt .dru~i .dzieje się dnia 15 lipca 1943 roku. Terror faszy
~.t~wsk1 rosme, lecz umęczona Warszawa zdobywa się na co
cmenne akty bohaterstwa. Oddziały Gwardii Ludowej , doły 
Armii Krajowej i cywilna ludność prowadzą nieustanną wal
kę z hitlerowskim najeźdźcą. 
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Na froncie wschodnim armie Hitlera cofają się pod zwycię
skim naporem Armii Czerwonej. Trwa właśnie gigantyczna 
bitwa w rejonie Orzeł - Kursk. 

W światku politycznym londyńskiej emigracji zamieszanie: 
po śmierci generała Sikorskiego epigoni Piłsudskiego dorwali 
się do władzy i z akcji antyradzieckich uczynili rację stanu. 
Kurs antyradziecki przeniesiony został również na teren kraju. 
W momencie, gdy Armia Czerwona wraz z Wojskiem Polskim 
iliosła skatowanej Polsce wolność, - delegatura „rządu lon
dyńskiego" uruchamiała wszelkie swe agentury do walki 
z polską rewolucją i ze Związkiem Radzieckim. Jedną z tych 
agentur był osławiony Komitet Antykomunistyczny tzw. „An
tyk". 
Jednocześnie w Warszawie i kraju lała się krew patriotów 

walczących o wolność; w pierwszych szeregach walczących 
szli rewolucjoniści. 

Dnia 15 lipca 1943 roku na Placu Żelaznej Bramy w War
szawie oddział Gwardii Ludowej obrzucił granatami tramwaj 
hitlerowski. 

W akcji tej zginął Adam, jedna z postaci scenicznych sztuki. 
Dziś na tym miejscu wisi pamiątkowa brązowa tablica. 
Akt trzeci dzieje się 31 grudnia 1943 roku. 
Zwycięska ofensywa Armii Czerwonej trwa, a w Warszawie, 

w domu przy ulicy Twardej nr 22 przedstawiciele ugrupo
wań demokratycznych powołali do życia reprezentację poli
tyczną Narodu Polskiego - Krajową Radę Narodową. Histo
rycznemu posiedzeniu przewodniczył przedstawiciel Komitetu 

'Centralnego Partii - obywatel „Janowski", którego prawdzi
we nazwisko brzmiało: Bolesław Bierut. 

K. K. 
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Jan Korbut LECH MADALIŃSKI Wroński STANISŁAW ŻELEŃSKI 

Monika, jego córka EW A KRASNODĘBSKA Bruk LEON PIETRASZKIEWICZ 

Frankowski KONRAD MORAWSKI 
Klara LUDWIKA CASTOR! 

Adam IGNACY GOGOLEWSKI 

Hrabina 
j JADWIGA GZYLEWSKA 

Łada TADEUSZ SUROWA l STANISŁAWA KOSTECKA 

Antosiowa JANINA MUNCLINGROWA I RENATA KOSSOBUDZKA 
Zuza 

\ KRYSTYNA KARKOWSKA 
Gustaw WIEIVCZYSŁA W GLIŃSKI 

{ 1\!IARIAN ŁĄCZ 
Poraj FELIKS CHMURKOWSKI 

Sowa KLEM ENS M I ELCZAREK 
ROBERT ROGALSKI Profesor JÓZEF MALISZEWSKI 

Dekoracje i kostiumy: 
ZENOBIUSZ STRZELECKI 

KIEROWNIK t ITERACKI TEATRU: 
LEON I RUCZKOWSKI 

Inscenizacja i reżyseria: 
BRONISŁAW DĄBROWSKI 

KIEROWNIK ARTYSTYCZNY TEATRU: 
BRONISŁAW DĄBROWSKI 



Asystent reżysera: 
KRYSTYNA WYDRZYŃSKA 

Kierownik pracowni ·scenograficznej: 
JAN WISNIEWSKI 

Inspicjent: 
GRZEGORZ STOPIŃSKI 

Kostiumy wykonano pod kierunkiem: 

ZOFII WĘGIERKOWEJ 

JANA GRZEGOREGO 

Swiatło: 

NIKODEM STĘPNIEWSKI 

Kierownicy pracowni: 

stolarskiej elektrotechnicznej malarskiej 
FELIKS ZIELIŃSKI WIKTOR MATERKO KONSTANTY PĘKALSKI 

fryzjerskiej 
WŁADYSŁAW KOWALEWSKI 

WANDA STRZELCZYK 

modela tors ki ej 

JÓZEF CIUNOWICZ 

tapicerskiej 

STANISŁAW WOJTANOWICZ 

Kierownik sceny: 

ZYGMUNT GIERŁOWSKI 

Sufler: 

HENRYK FILIPOWICZ 

Kierownictwo techniczne: 

BOHDAN SIEDLECKI 

KAZIMIERZ KORCELLI 
Kazimierz Korcelli należy do najwybitniejszych polskich dra

maturgów współczesnych. Szereg teatrów wystawiało w ciągu 
minionego dziesięciolecia jego sztuki. Prapremiera komedii Kor
cellego pt. Papuga odbyła się w roku 1946 na scenie Państwo
wego Teatru Polskiego w Warszawie w reżyserii Juliusza Oster
wy. Niedługo później wystawił Papugę Bronisław Dąbrowski 
w Teatrze im. Stanisława Wyspiańskiego w Stalinogrodzie. 

Następną sztuką Korcellego był Bankiet. Prapremiera tej 
sztuki odbyła się w roku 1949 w Państwowym Teatrze Woj-
ska Polskiego w Łodzi w reżyserii Leona Schillera. · 

Na Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych w roku 1951 na
pisał Korcelli sztukę pt. Dzień na prowincji. Nie zdobyła ona 
sobie większego powodzenia i ustępowała zarówno Papudze 
jak i Bankietowi. Jej prapremiera odbyła się w Państwowym 
Teatrze w Gnieźnie w roku 1952. 

Podobnie jak wielu innych pisarzy polskich sięgnął Korcem 
następnie do tematyki historycznej . Napisał v.i roku 1952 sztukę 
pt. Stefan Czarniecki i jego żołnierze. Rolę Czarnieckiego grał 
Wojciech Brydziński. Miała ona duże ,powodzenie. Pra
premiera odbyła się w Teatrze Domu Wojska Polskiego w War
szawie w reżyserii Ludwika Rene, duże powodzenie zaś miała 
w Poznaniu, w Łodzi i w innych miastach Polski. 
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W roku 1954 pisze Korcelli nową sztukę na konkurs ogło
szony w związku z IO-leciem Polsk i Ludow e] p rzez Min ister
s"wo Kultury i Sztuki i Związek Literatów P olskich. Jest nJą 
Dom na Twardej. Prapremiera sztuki odbyła się prawie jedno
C'ześn ie około 22 lipca br. w kilku teatrach: Łodzi, Lublinie, 
Białymstoku i Zielonej Górze. Dalsze teatry zapowiadają jej 
\vysta•vienie niebawem. Poświęcona tematyce rozkładu burżu-
2zji polskiej i rodzenia się władzy ludowej, pełna dramatycz
r.ych spiqć i kod Jiktóv,r oraz żywych, prawdziwych, pełno
krwistych po:otc.ci jest nowa sztuka Korcellego poważną pozy
cją w naszej dramaturgii współczesnej. Jury konkursu, o któ
rym wyżej w.cpominali~my nie przyznało żadnej pierwszej na
grndy. Natomiast drugą nagrodę konkursu podzieliła sztuka 
Korcellego ze sztuką Jurandota Takie czasy. Można więc uwa
zać ją za jedną z najlepszych sztuk ostatniego okresu. 

Obecnie pracuje Korcelli nad nową sztuką o Komunie Pa
l .. rys.neJ. 

J. K. 

KONKURS 
NA POLSKĄ SZTUKĘ WSPÓŁCZESNĄ 

Vi związku z 10-leciem Polski Ludowej rozpisane zostały 
w ciągu ostatniego roku dwa konkursy na sztukę współcze :mą. 
c[la początkujących pis.arzy (konkurs otwarty) i dla członków 
Związku Literatów Polskich (zamknięty). 

Konkurs otwarty przyniósł ·wiele sztuk, lecz żadna z nich nie 
stała się poważniejszym wydaneniem literackim i tylko nielicz
r.c po dużych przeróbkach i zmianach ukażą się być może na 
r aszych scenach. 

Konkurs zamknięty przynió sł dobre rezultaty. Ponad 20 sztuk 
nap1 ynęło od zawodowych, nieraz poważnych i doświadczonych 
c~r amaturgów. Były wśród nich sztuki lepsze i słabsze. Rewela
cji <::ni arcydzieł nie było. Ogólny p-ozio111 jednak przewyższa 
poziom konkursu na sztukę współczesną z roku 1951. Jury kon
kur su nie przyznało żadnej pierwszej nagrody. Ale dwie drugie 
nagrody podzielone zostały mic~dzy sztuki, które reprezentują 
poważne walory. Są nimi Takie czasy Jurandota i Dom, n'.l 
Twardej Korcellego. Obie te sztuki, wystawione w Teatrze Ka
meralnym w Warszawie, mają zalety polegające na tym, że war-

. tościowa treść ideowa posiada w nich interesujący i pełnowar
to~ciowy kształt sceniczny. Tym cechom zawdzięczają one swe 
powodzenie u naszego widza. Okazało się, że nieprawdę jest, ja
koby polski widz nie chciał uczęszczać na przedstawienia pol
skich sztuk współczesnych. Wręcz przeciwnie-chętnie pójdzie 
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on na nie, oczyw1sc1e pod warunkiem, że sztuka coś warta 
i przedstawienie jest dobre. Trudno wymagać od naszego widza, 
aby chodził na sztuki współczesne ty 1 ko dlatego , że poruszają 
one współczesną tematykę. Takie czasy mają już w Warszawie 
ponad 120 przedstawień przy pełnej sali, coraz więcej teatrów 
w całej Polsce sięga po tę sztukę, a Dom na Twardej ma wszę
dzie również wysoką frekwencję. 
Jakież jeszcze sztuki konkursu festiwalowego zdały już egza

min sceniczny i posiadają sprawdzone walory? Wymienić tu na
leży przede wszystkim sztukę Kret Lutowskiego, poświęconą 
życiu górników, ich problemom, ich pracy. Wystawiona w Tea
trze Narodowym cieszyła się ona mniejszym wprawdzie powo
dzeniem niż Takie czasy, lecz jednak należała do sztuk, które 
zdobyły sobie swojego widza. Znacznie bardziej błaha jest te
matyka zabawnej farsy Skowrońskiego i Słotwińskiego pt. 
Imieniny Pana Dyrektora, która jednak cieszy się ogromnym 
powodzeniem, zarówno w Teatrze Powszechnym w Warszawie, 
jak i w wielu miastach wojewódzkich. Spośród sztuk, które nie 
zostały jeszcze wystawione zasługują na uwagę opublikowane 
w „Twórczości" Rok 1944 Kuśmierka i nowa sztuka Gottesmana 
i Broszkiewicza Zaczyna się dzień. Konkurs przyniósł wreszcie 
kilka sztuk, które choć nie otrzymały nagród, to jednak zostały 
z powodzeniem pokazane na scenach naszych teatrów. Nale.ży tu 
przede wszystkim sztuka Janusza Warmińskiego pt. Chwasty 
i sztuka Adama Tama Stajnia Augiasza. 

Z doświadczeń poprzedniego konkursu i festiwalu polskich 
sztuk współczesnych wyciągnięto tym razem właściwe wnioski. 
Nagrodzono raczej mniejszą ilość sztuk i nie dopuszczono na 
~cenę wszystkich, które zostały zgłoszone. Rosną wymagania 
naszego widza, rosną więc wymagania wobec pisarzy. ·Nie mo
żna dopuszczać do grania utworów słabych i niedopracowanych, 
gdyż podwaza to zaufanie nowego widza do polskiej sztuki 
współczesnej, co z kolei ma ujemny wpływ nie tylko na frek
wencję na .przedstawieniach sztuk nieudanych (w tym ostatecz
nie nie byłoby nic złego) , lecz również na frekwencję na przed
stawieniach sztuk dobrych , które zasługują na to, aby obejrzało 
je jak najwięcej widzów. 

Wydaje się, że tym razem dopuszczono tylko do grania sztuki, 
które na to zasługują. Dlatego frekwencja na przedstawieniach 
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polskich sztuk współczesnych obecnie rośnie, a festiwal powi
nien nie tylko im nie zaszkodzić , lecz przeciwnie znacznie 
wzmóc zainteresowanie nimi wśród naszych widzów, zwiększyć 
ich popularność, zachęcić widzów do dalszego uczęszczania na 
r:;ie, teatry do ich wystawiania, pisarzy zaś do ich tworzenia 
i staranniejszego opracowywania . Przynosząc naszym teatrom 
kilka interesujących i pełnowartościowych sztuk tegoroczny 
konkurs na sztukę współczesną spełnił swoje zadanie. 

Stanisław Kawecki 
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