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K IEHOWNIK LITERACKI: l.oESZt:K łU;RCEGEN 

KróUi:I d!•lof. J•id wywl~ul sh: poml('(b.y 
M. de Ghelderode I dwom.:ri wyslminlkam! Fr;:m
cuskłe10 Radlll ł Teiew lzjl: 

ON I: C.ty U\\...t. Pan lt tcalr Palaki po1ran 
być podctzen!em'!' 

M. 01'! GHELDERODE: <Alem TCłlU'U -
11 mc10 w nc~iJóln<*I - nie Jat poelu«nlc, 
•ni td Ul&mucenlc. Tc.tr }at 1tw1ttdzenlem-

ONJ · Te1tr P11ńsk:I Jst stwłcrdtcnlem: C"dO
wkk Je111 pn:edmloten Owt!CO stwierd.tt'fll•. 
C1lowlek ten nie *t pfck.ny. 

M. DE GHELDERODE: ,, Cli)' J:i. Jslcm pt~',(
ny' A P11now U,7 Lud1lc nte llł p !(knl. 11 Jdll 
Ml la.k.lmł. kl nie Ct(S\O Dobru. te bn,-dol• 
Jch J~t taka. Jak• Jei.t. • n ie wJ(kJU. Pom imo 
to w l(lf'V; w Ctlow!d111 1 wyd•jc ml s1~. te 
motna to odctuC w tym. co platę. N!e :iow11tpl
lcm w ulowłt'ka. Pnykuw11 moj14 uw„c I w iem, 
to Wolny J•l do wu,y11.klqo - l•k równlet 
I do C#j'.oł kraiM:tl'A-O prwc;lwneto. 



„ ... W Europ ie, nazajutrz po jednej wojni e 
i w przeddzień następnej .. .'' 

A w!(C byt .oble raz biedny fllo:iof. który się nud:dł. 1 ten 
fllozof, nuw! klem f'anlqlcl:iie-. marul. ie naddd:i.~ d:dt:ń, kiedy 
!eto •motnt:, monolonM. be:r.barwne t;yde stanie się ck'kav."C 
t watne. I tak stę italo; ale bi«llly naa rllouit nlc z 1cco 
nie uo:tumlał. Pr:r.y~kowo wpl•taJ 1!ę m!('d.z.y p~owych 
,.tt" ... olucjonU\hw"" I p~owo pidcl.I w ruch ~-.u: pr.u
padkov.~J ,,rcwolui:;:JI'". Moni! N!e bądtde p~dkov.i! AJe C'1.Y 

tyllr.o to? * 
G l'll:Jderodc °*'1.leua n!wolucjd Gheldeł'Ode nic ołmifm.11 re

wolucji. Ghotldft'odc ołimesu miea.cuu'llkJe poj(Cla o r(lWolucjl 
Albowiem kto - PYW• ,.ltt'a.l;tnl m.181..cU.nle"' - S:c:le w po
~ym p1ftltwle nlepo~! Muc.1Crf1: żydzi, cudwzlcmcy, 
:r,a:oraritall profC110rowle I nowoacłnl arlyjcll W:l(C Ghelde:rock 
proponuje m.1.-u-u:nom kb w luny .obu.z rewolucJI". Doprow.1-
d:rony „c.d 11b1wrdum•, Wyszydzony pnez ,.od otnu rd„m" 
I w srundc n.ea.y - l)Ol't.ret nich sam ych: 11.ann.1 mleinc:u
nłe - 1.1 ..rwwolucJ11,~. •ITNUll mls:u::unle pn«lw ,.rewolucji", 
1tnsmt mteacunk!, 11.rMml m1ea:r..cunie- I tylko n !e m.:i l u
d :i: I - próo. Pan!qleltl,. Ale on-pełne dobroci lnd:;wlduu.m 
JHI ałowfeldern ..nk :i: tes;o •w11ta''. Grol.Clko'll.·e m.1.rioneUll wy 
"''ołuJ• ,_rewolucję"'. °'-Y \stnłeJ111 n1prawdęi' Nie - wylęsly ti t: 
w przdlomcJ wrobratnl autora - w m6i.i;nch pn:cra.tonych 
t1llalrów. Lud bow!t"'ID - ji!st ri: scenie a~ny ... 

• P1:1 n111g!rizll" (l ln9) Jott ledrri" n:tu.kit Obeldl'.rode'a, w klóreJ 
pban Pnedil..'lw ltl 'J..Yl*tkl mance aic; -.•1 ydarzyt W9pblczetnte, 
w XIX I XX W>Cku - l pl"Zet. to moto nie :r.upelnfoc lypow <1 
dla Jeco twórt:r.*1. Ducho~ oJc~ll G~kforode'a Jc.t bowiem 
ll lltorta t Plandria: da .... 'na, n1wpól !antulyan• . .Breu1he-
land" - knlna :r. obraz.ów 6reu1hl.lll, z powtdcl de ~tera . :i: lo
C.ncl o Dylu Sowlułnllc. 
Glll!ld~ mówi o IOble: .Jako d:r.łecko gh;boko pnctywalem 

wszyatk1c manlfestac)c, publlcmc pochody . proc.Je. J•nnaricl . 
1tr9.)ltJ, tamleckl - podobnie Jak wl6o\l.1akl OR v.-olnym po
'1.1etnu. pocrzdly, wj.Wy Jcrółów. uroc::cysto6rl, karoaw'31y I bale 
nv.skowc-" 

Teatr Ghcldcrode'a wywodzi alę wprost U: starych ludowych 
ublw I wldowlsJc. Jes<> ,.wwole'' a\uk1, to nie . .komedie" 
w potocmym :i:nacuinlu teco słoy;a, ale farsy: brutalne, wnaak\1-
v.·e, drutyanc. pełne 11..Y~lwa. J eco utwory .J)Owaine°". to nie 
,.dnmaty '', ~:ej millcrl1, ~e cudów, duchów, nadnalu
nr.Lnych :.Jawlak. 

Bowiem w twóraokl G helderode'• wspóllłtn.lcJq dw Je, pozor
nie 1prz«:zne tendencje. Oble maJ111 trodlo """e 113.mancWdcJ oby
cu.j(lwokl l \r.ciycjach. Z Jednej 1trony - u~le c !elcmo
klq, :ł.ycłttn. ~slowq blorwił łwhrl a. :i: druJlcJ - ta.eynacJ:i 
łm!crclq I ta.łftMlc•- Te tondcncJe pn«hod%4 Jakby ,,dl•lclrtJ'
cg'l/ct" Jedna w dru.&11 Lubowantu 1\~ w roU::OSW1.: h t,.-cla - to
W8nfl:i:Y lul)c)w.u:il• 1oę w m.akabryc:r.nołc!; roipaa.nlu - 1Jdon
no6cl mlltyeu'I•. kpinl9 1 n<> t bil I tientio drutyc:r.nemu anty
klcrykolizmowl - ponucle w~ei:hobecncj t.aJemnlcy .. , Ten k to 
te 1Pneemo«t umito po1ocWt, a pr:i:ynaJmii~J ujawnił, ~n 
Je.I artys t~; łrednlowlettnym blauiem. bn k1ór«so nkl-,,.,1c1.: 
ntuk GMldcrodc'u mote ll(l obej!t ... 

1.-w 1ą n.luki J t - J•k powiada Ghelderode we wat"411JąceJ 
I mak•bf)'CV1ej . .S :i:kołe bln.nów'" - okrucle:ńst .... -o. które bez
lltołn!e obnatl nłowlell:a. które odt:lanla }lt;o wleem(I dwols~. . 

Ghelderode - urodzony w 1~ roku - n ltdY nie llła l 
w c«ttrum tycl• inteldctualnec;o Belill I Francji. W buJnt:J 
fl)lodokl chwylal 1h: neiJroun•IWYch uwodów, al• ~le, 
bo Ju.t. w una. debiutuje na Ktmle. Jft:t autorem nerecu nłuJc, 
z kt6rych naJ:r.n1komlta:e to - Jak ~ - „C.:~a mogła" , 
„ Panlagt.tzor"', „MCld"'°llCłle lalrw", „Pn:~J.1Cht1 pł1klellse"", 
„ I/op ~fT'łOrr", „Ballode d„ Grand MOC(lbrr'", ~f:IC'llrio l". Chcl
dCJ'ode odnowił fednoctclłnle 1rcyludowy ptur\(':\t !Miru. wklo
wlsk• manonetJco"'e: ~O dlo.ble C'O 1:11dow1łle kal.ar", „Go~
do.n1i&o KarohnJ..i •, Napisał kllk;:i -tomóv.• leeend, bałnl t11-
mandUl!ch f~KlClełle-K"'1"'blU", „C:arodzitlmc4~, ..Komiema 
hl.11°"4 KaUen:t Korda. loka jcik4 p r;rechcnoo.U po d.."iJ d.ricł 
h14ri1111 BrobolłCtl t F/olłdrli-J I opowiadań. s .... -o}e po1J4dy na 
!eelr wypowle<hla l w „Ro.:-mo100ch w 011end:ior"' - Wlane, 
który o.arodVI tli:; w re:r.ullacle IOf'łlwych lnd-CSCJI dwu dz.len
nlk•l"lY l)łlrylklch. 

Ghcklerode ty}t- od Ili t twor~y w Brukselt : 1amotnle -
Jlik pisze poeta Martan Pankov."*1 - w pokoju .,pełnym ta.rei 
kamiennych. :r.ea&rOw, m•ek, modelt o)r;rętów. nq:lch mancltlnów. 
naprwc;tw konia, co pnycW9łowal tu s kL6reJł z karuzeli d :r.le
c!ństwo" , 1lowem - włród rt-kwkyt6w ł tantutyC1.I1ych poatacl 
s 11.-olch 11.luk . 

J •kte si<; italo. te ten piu.r.t-. tak 1l~boko lradycyjny i :r"Nill
uny s folklorem 1w0Jeao knju, Wobyl 1law~ .„. naJbard:r.taJ 
1 wan;•rdowych I nowatonk!ch łrodowllkach lealrolnych l a rl)'-
1\ycwych >;uropy? G l>eldcn>de'•. któreso cenll• poaqlkowo tylko 
mała srupka pn.yJac!ól „odkrył" I konukrow• ł Paryt. Zrcal-111, 
dcpłcro przed d%l~l1:C!oma Jety. Można znaletC tylko Jedno wy
Uum.czocnle - nie nowe, ale nleodmlcnrile :r.utana·,,.•!•l•cc: ll lnle 
Je coł. rn l.ttCZJ' ludow• lntdycję :r. naJba.rd:tl(>J nov.·~ml lcn
denc:Jamt a rty1lyunyml. Teatr - I tu I tam - }cli wldowllklem 
cudov.mym. które wyra.ta ponlłd cod:r.!cnnq nenywW~ -
w ,.nadnoecz.y w l1talC wu". Ghelderode l~ycyJno wqlkl ludowe 
w}·olbn.ymla I wyjUkraw1a; zamylui w n!ch now• lr'tłt. nie 
waha atę przed bdnym n.t.JbudzleJ ~trym kontrastem. dek
lem, wn.J•, . .saałe:m'". Je10 \e&lr }es t wMowtntcm rozpęU.nol 
;>,')·obninl I po1.baw1onctj hlmulców Jcoov.-enc:JI. Teatr baroko
\11)', romanlyc:r.ny l - ~\11 - bi.rdzo ,.n~y'". 

Ten 111tunełt teetru będrlc - Jak naldaloby 'lllCWt - blllkl 
I :i:.roiumłaly dla Polaków. \\')'Chowanych pruelct n:t tca~ 



PROJEKTY JózE.t•A SZAJNY 



romanlyCU1ym. (Pr.qchocb.! na myj! nnwlsko Wyqila6akic10. 
któtta:o plutyczna wyobrUnte, u.mlto wa11!c: do konkutu, cu
do'Wn o«-1, Hbtorll - eJc na wpół fantutycuieJ - imiałołć for
malna I bo1l"me nydantv.oa - w dll.!('k!, ele nieW11tpllv.ry 1puób 
1pokrevrol:t -.: Ghekl~rode) . • 

.. Pnn lagleize"' n le IJ?any poza Bela!~ jest plerwną a.tuk~ Ghel
derode '•, która tnfle na pobitą lref\C wwodowq. W Bclłll 
wy.U.wfeno 10 tn)"krotllle: w l \J30 r. t lG:W r. w d ialekcie ('la
JYU1ndddm l po f ranc1111k u ; nledaY..TIO WU\Ow!ł 10 bruk9elskl 
"ThHlrc de Poeht-„. ~ 'l: :r.ea.l.orocinych \.\'Yl l«'ÓW w Po1*=e. 

Ghddrrodr. jedrn :r. MJwyU!Ln!l"jszyc:h v.~~yc:h dr11m.1to
pla.an:y, wymyQ 1l~ ·~lldm prąd<wn, kierunkom, nko-lom, 
st.ln<m.·! odr;.-00.:. I n\.~powt.lrulrie 'l:}aw!Mo art)"łtycuic. 
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Ubieramy się i kupujemy 
artykuły codziennego 111ytkn 

w Powszechnym Domn Towarowym w Krakowie 
ni. św. Anny 2 



... a po przedstawieniu czekaią na nas 
lokale rozrywkowe KZG Wschód 



N AJBLl.2: SZ E PREMIER Y TE ATRU 
STAREGO I KAMERALNEGO 

Tennessee W ill iams 

TRAMWAJ ZWANY P0.2:ĄDANIEM 

S1a nislaw Wyspiańsk i 

AKROPOLIS 

Luigi Pi randello 

.2:YWA MASKA 

ZOflA MORA WS KA 

KIER. PRACOWl'\I SCENOGRA FICZNEJ TA DEUSZ GRO NDAL 

KOSTIUMY WYKO NMfE POD K IERUNK IJ::M : 

PRACOWN IA OAMSK1\ STEt"ANIA ZAI..ESZCZUK 

PRACOWNI_,\ MĘSKA JOZEF KANIA 

NAKRYCIA GLOWY WLA OYSLAW A DM OWSKA 

PERUK I TA DEUSZ STł-;P!' I OWSK( 

$ WTATW J Ozt:F JAS IS"SKI 

EUGEN I USZ W ANDAS 

BRYGAD IER SCE:~y STEFAN K UKULA 

WOJCI'ECH K URPA.o'\'" 

K IERO WNIK TECHNICZ..'IY ADAM B URNAT OW ICZ 
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