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Wraz z premierą „Powrotu Odysa" Wyspiańskiego, inaugurującą 
nowy tezon teatralny, widz otrzymuje setny numer Zeszytów Teatral
nyt h. Rocznica jest niejako podwójna, gdyż pierwszy Zeszyt, zasłu
gujący już na to miano, ukazał się w sezonie 1958 59, a więc 10 lat 
temu. Nie oznacza to jednak, :ie Teatr już wcześniej nie wyda.wał 
programów. Wychodziły one od początku jego istnienia, ale były 

właśnie tylko programami, zawierającymi przede wszystkim tytuł 

sztuki oraz jej obsadę. 

Pierwszy numer Zeszytów - inicjatywa tak pomyślanego wyda
wnictwa teatralnego wyszła od ówczesnego dyrektora. Teatru Jerzego 
Zegalskiego - ukazał się w związku z premierą sztuki Pawła. Kohu
ta „Miłość". Z 10 aktorów obsac zonyeh w rolach tej sztuki w zespole 
artystycznym Teatru pozostał do dziś tylko Zdzisław Giżejewski. 

Ukazanie się setnego numeru ~~szytów jest też dla niego pewnego 
rodzaju jub:leuszem, gdyż od pierwszego numeru Zeszytów począ
wszy, aż do n:edawna, był ich redaktorem. Kilkanaście numerów Ze
szytów redagowali m. in. nie żyjący już dziś redaktor naczelny dwu
tygcdnika „Teatr" Edward Csa ;o, a ponadto Stanisław Hebanowski, 
Roman Serkowski, Jerzy Zegalski. 

W ciągu 10 lat „Zeszyty Ttatralne" zmieniały format, obwolutę 
zewnętrzną i objętość. Najwahiejsze przemiany zachodziły jednak 
wraz z upływem lat w ich trei ci. O ile w pierwszych latach teksty 
mówiące o kolejnej premierze i upowszechniające wiedzę o teatrze 
w ogóle były w przeważającej mierze przedrukami, o tyle w latach 
JJóźniejszych redakcja starała si1} o drukowanie tekstów oryginalnych, 
specjalnie dla Zeszytów zamawianych. W sezonie 1961 62 wydano je
den Zeszyt składający się w całości z tekstu granej na scenie 



Teatru, a nie wystawianej 1lotąd w Polsce komedii Corneille'a 
„Przedziwny kochanek", w pnckladzie Stanisława Hebanowskiego. 

Należy mieć nadzieję, że Z•~szyty Teatralne przybierające z roku 
na rek w coraz większym sto pniu formę wydawnictwa teatralnego, 
spełnia~y i spełniać będą nadal swoją rolę nie tylko jako materiał 
informacyjny dla widzów nas1ej sceny, pogłębiający ich wiedzę te
atralną, ale, że stanowić będą także trwałe dane dla badaczy i hi
storyków teatru o działalności artystycznej i upowszechnieniowej 
zielonogórskiej sceny. 

Na zakończenie warto dodać, że wszystkie kolejne numery Zeszy
tów Teatralnych znajdują się w Instytucje Sztuki PAN, w Bibliotece 
Narodowej, wysyłane są też de różnych redakcji czasopism kultural
nych i innych teatrów w kraju i za granicą. 

Redakcja 

WILAM 
HORZYCA 
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DO 
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Jest wśród dzieł Wyspiańskiego 

jedno, które dzisiaj na szczegól
ną może zasługuje uwagę. To „Po
wrót Odysa'', ów dramat o mężu, 

co „sam błądzi wędrowiec w ogrom
nym morskim przestworzu" i na 
próżno „chce do ojczyzny i woła 

ojczyzny": nie zjawia się ona jego 
stęsknionym i zmęczonym oczom. 

Powrót Odysa"! Powrót do wy- · 
ma~·zonej, wytęsknionej Itaki! Któż 
z tylu dziś żyjących nie przebył tej 
s;imej wędrówki przez groźne mo
rza tułaczej epopei, któryż nie prze
pływał sto i tysiąc razy pomiędzy 
Scyllą i Charybdą , pod czerwonym 
zwierzęcym okiem polifemowego 
monstrum, komuż nie przyświecało 

widmo dalekiej, jakże dalekiej oj
czyzny - Itaki? Odys - to heros 
naszych dni. Bo też cała Europa od 
lat stu z górą jest łodzią Odysową, 
na próżno dziobem swym szukającą 
Itaki. I wszyscyśmy dziś Odysami, 
każdy z nas przechodził ekstazy i 
tragedie powrotu: dlatego też jest 
coś wieszczego w tym dramacie Wy
spiańskiego o Odysie, którego wy
rzuciło morze na brzegi upragnionej 
ojczyzny po to tylko, by mógł do
świadczyć, iż prawdziwa boleść i 
prawdziwa męka czeka go dopiero 
tu, na ziemi itackiej, dającej wę

drowcowi nie ciszę ukojenia, ale bo
leść śmierci. 

Jeśli tak się stało i stać musiało, 
że każdy krok uczyniony przez Ody
sa na ojczystej ziemi był krokiem 
ku zaprzepaszczeniu i śmierci, to nie 
ziemia ponosi tego winę. Ziemia, jak 
każda matka, jest cierpliwa i po
kornie kładzie się u nóg depczących 
ją. Nie jest zdolna nikogo rozczaro
wać, nie potrafi też zdradzić nikogo. 
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Zdradę, ból, cierpienie, śmierć niosą tylko serca ludzkie, tylko i wyłącznie 
one: to nie wyśniona Itaka sprzeniewierzyła się Odysowi, to on sprze
niewierzył się ziemi, mordując i kładąc trupem za to, że sam miał duszę 
pełną złości i pomsty. To on, Odys, pielgrzym, przybłęda, uczynił Itakę 

krwawym polem, zasłanym trupami gachów - to on przemienił ją w piekło. 
Ziemia jak matka, niczym tu nie zawiniła: cierpliwa i potulna. Za nasze 
grzechy nie wolno złorzeczyć ziemi. 

A my, jak Odys złorzeczymy ziemi. Wciąż się wydaje pielgrzymowi po 
wszech morzach, że tam w Ojczyżnie, pod jego nieobecność ktoś popełni! 
zdradę, ktoś splugawił świętość tułaczego marzenia. Nie on winien zbrodni; 
gachy winne. Swiat jest piekłem! Zapomina tylko syn Laertesowy, że dla
tego piekłem stał się świat , iż nikt inny a on sam, Odys, rozmiłowany 
w śnie o Itace, przyniósł we własnym sercu iskrę piekielnego zarzewia. 
A wystarczyła ona, by od tego serca, rozpalonego ogniem szatańskim, za
paliło się całe niebo nad Itaką, i by spłonęło wszystko, co stało na bezwin
nej ziemi : domy, drzewa, lasy. 

Tak, jeś li na tej ziemi zapłonął płomień, palący żarem piekielnym, to 
ogień ten rozpalił się od Odysowego serca. 

Na próżno chciałby on winę za to zrzucić na gachów Penelopy, których 
pomordował bez litości. To on, tylko on temu winien, razem bowiem z bo
haterem, którego powrót zapowia'da lutnia Femiosa, wrócił jeszcze ktoś in
ny: „ów rzezaniec Boga", burzyciel grodów, morderca Hekuby, Polikseny, 
Rezosa , zabójca tylu, tylu nieszczęsnych, których los postawił na drodze 
Odysowych zamierzeń. I wówczas to, gdy mordując uwijał się wśród pło
nących domów Ilionu, w serce jego zapadł ów straszliwy żar, który wten
czas, w godzinę tryumfu, wydał mu się niemal ogniem niebiańskim, a w rze
czywistości był żarem piekielnym, żarem zbrodni i śmierci. A chociaż los, 
okrutnie go doświadczając, odarł go z wszystkiego, co łupem wziął w Troi 
i innych grodach, to jednak nie zdołał mu zabrać ani w nim przygasić: 

piekie'nego ognia, którym zbrodnie zapaliły serce Odysowe na dalekich 
wyprawach, ognia, który mu obranemu ze wszystkiego, jedyny pozostał 

i który - o boleści! - wniósł swej ojczyźnie w darze po długich latach 
tęsknoty i rozłąki. 

Nie ziemia zdradziła Odysa: to on zdradził ziemię i on rozpalił na niej 
pożar krwi i nienawiści. A przecież kochał ten swój kraj naprawdę, a prze
cież tęsknił za nim niekłamanie. Mimo to pierwszym jego czynem na Itac
kiej ziemi był - mord. Lecz to nie Odys, ów „wołający ojczyzny", pobił 
gachów - rodaków, ale ktoś inny, przed kim kiedyś uciekał z domu oj
cowskiego, a który dojrzał w piekielnym ogniu płonącej Troi: ów roman
tyk zbrodni, któremu wydato się, iż jedyną siłą, zdolną kształtować oblicze 
świata, jest moc grzechu. To ów drugi Odys, znany nam już z „Achileidy'', 
zimnym i wszystko niby to na wskroś widzącym spojrzeniem mierzący, 

znający - zdawałoby się z rzeczy strasznych najstraszniejszą: odartą ze 
wszystkich z~słon prawdę. To ów Odys, widzący, jaka jest istotna i nie
kłamana prawda wszechrzeczy, znający prawdziwy smak świata, umiejący 
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bez lęku patrzeć w oczy każdej rzeczywistości, nie usiłujący uczymc zno
śniejszą jej okrutnej nagości. To człowiek, który wie, że wszystko rozwiać 
i rozpaść się może, że wszystko może okazać się złudą i nieprawdą, tylko 
to jedno nie straci nigdy obowiązującej mocy: iż świat przez zbrodnię 

kształtuje się i tworzy i dlatego tylko, że tak wierzy,_ burzy Odys Ilion, 
zabija, zabija bez zmiłowania. 

Dwóch jest Odysów: jeden „spragniony ojczyzny", drugi - oprawca 
„rzezaniec", wierzący niezachwianie, że tylko zbrodnia ma rzeczywistą 

moc kształtowania świata . I oto, gdy pierwszy z Odysów dobił do brzegów 
Itaki, razem z nim wyszedł na ląd i ów drugi. Wiemy, który z nich roz
strzygał, gdy wojska dobywały Troi. Który jednak z tych dwóch roztrzy
gać będzie w ojczystej Itace - oto pytanie. Jak rozdzielić Odysa - „rze
zańca" od Odysa - „pielgrzyma"? Gdzie wreszcie ów słup graniczny, 
u którego kończy się królestwo zbrodni, a zaczyna się drugie - wyśnione 

królestwo „szklanych domów"? 

I oto incypit tragedia powracającego Odysa nie ma bowiem przedziałów 
pomiędzy obydwoma jego osobami, jak nie ma owego słupa granicznego, 
który zdolny byłby rozdzielić królestwo zbrodni od królestwa miłości. 
Gdy serce Odysowe pęka od nadmiaru miłości, równocześnie ręka jego dłu
go wprawiana w mordowaniu wrogów chwyta za kostur, by zabić sługę. 

Spoza maski stęsknionego, wyglą'da tak często maska zbójcy, iż tej 
pierwszej niemal dostrzec niepodobna. Zbrodnia popełniona {a morzami, 
obecna jest bowiem w każdym okruchu, w każdej myśli, w każdym 
spojrzeniu rzuconym ziemi rodzinnej. Straszliwy widok: tęskniący zbro
dzień! Jakże inaczej jednak być może: kto zdolny jest zabić Poliksenę 

i na łup wydać Ilion, ten zdolny będzie i swej ojczyźnie pochodnią 

w oczy zaświecić. Tak mści się umarła, wykreślona z liczby żywych 

Troja, chociaż bowiem w perzynę zmieniono domy iliońskie, zbrodnia, 
która tego dokonała, żyje, a świat, owe straszliwe zwierciadło czasu, czyni 
ją wiecznie obcym upiorem. 

„Spójrz na świat, na świata kształt, a ujrzysz twoją winę", na końcu 
Odysowi śpiewają Syreny. Spojrzał w czarodziejskie lustro świata i ujrzał: 
iż ojczynę swą widział tylko „w sennym przypomnieniu", ale nie miał 

jej „w prawdzie i sumieniu". Nie miał jej, bo mieć nie mógł. Troja capta 
victores vicit ... nie może bowiem bezkarnie burzyć miasta i mordować ludy ... 
Ale dopiero tu, w Itace, poznał Odys, iż burząc Ilion, burzył swą Itakę, 

bezczeszcząc Priama, bezcześcił ojca swego Laertesa i dopełnił tego wła
śn'.e, przed czym uciekł był z ojczyzny zbrodniczego swego przeznaczenia. 
Postawiony pomiędzy tamtych dwóch Odysów, trzeci tragiczny Odys szukać 
musi śmierci w falach morskich, poznawszy wreszcie swe tragiczne złu

dzenie, jedyne jakie miał ów mąż bez złud: że nie ma zbrodni, która by 
nie godziła przede wszystkim w jej sprawcę. 

WILAM HORZYCA 



Lw : w. T eatr Wielk i. 1932 r. „Powrót Odysa" (scen y z b iorow e) 
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N
azwał Wyspiański „Powrót O
dysa" „dramatem w trzech ak

tach". Tekst tego utworu będący 

trzecią częścią projektowanej try
logii o Odyseuszu, należy do tych 
dramatów autora „Wesela", które 
teatr - jak dotychczas - wysta
wia niezbyt często. 

„Powrót Odysa", projektowany 
do grania na scęnie krakowskiej w 
sezonie 1907 - 1908, został wysta
wiony po raz pierwszy 24 listopada 
1917 r. w Teatrze im. Juliusza Sło

wackiego. Przedstawienie przygoto
wane na dziesięciolecie śmierci Wy
spiańskiego reżyserował Józef Sos
nowski, Dziennikarz z prapremiery 
„Wesela". Według świadectwa ów
czesnego dyrektora Teatru, Adama 
Grzymały-Siedleckiego, Sosnowski 
jako ulubieni2c i zaufany towarzysz 
pracy Wyspiańskiego, starał się, o ile 
możności, domyślać się jakie by mu 
dorady dawał autor „Powrotu Ody
sa" W tym celu reżyser narzucił 

aktorom jednolity, patetyczna 
koturnowy styl gry, który kultywo
wany był w teatrze krakowskim w 
okresie współpracy Wyspiańskiego . 

Pierwsza inscenizacja „Powrotu 
Odysa", podobnie zresztą jak ama
torskie przedstawienie na scenie 
Teatru Wielkiego w Poznaniu z ro
ku 1920, nie oddziałały na dalsze 
inscenizacje. Fakt, że Wi'am Horzy
ca traktował jako prapremierę lwo
wskie przedstawienie z 29 listopada 
1932 roku w reżyserii Janusza Stra
chockiego, opracowaniu plastycznym 
Andrzeja Pronaszki i muzycznym 
Romana Palestra dowodzi, iż poję

cie świadomej tradycji inscenizacyj
nej w odniesieniu do tego dramatu 
jeszcze na początku lat czterdzie-

7 



stych właściwie nie istniało: Była to konsekwencja rewolucji, jaka dokona
ła się w teatrze polskim na przestrzeni lat piętnastu, oddzielających dwie 
inscenizacje „Powrotu Odysa". 

Obsesje Wilama Horzycy w stosunku do polskiego dramatu romanty
cznego podyktowała wstawienie dramatu Wyspiańskiego do repertuaru . 
Określając zadania i możliwości Teatrów Miejskich we Lwowie, ówczesny 
ich dyrektor w taki sposób uzasadnił wybór „Powrotu Odysa": 

„Cóż w granicach własnych możemy zrobić najgodniejszego? Możemy 
dać dobre, przemyślane i uczciwie zrobione przedstawienie. Wybrałem na 
lwowski obchód Wyspiańskiego „Powrót Odysa". Jest to ostatnie pełne 

dzieło Wyspiańskiego, jakby epilog, zamknięcie twórczości, podobne ibse
nowskiemu dramatowi „Gdy my zmartwychwstaniemy", jakby moralne me
mento. Jest to jeden z najciekawszych problemów moralnych: ów powrót 
Odysa, powrót do ojczyzny, do której wnosi się grzechy". 

Takim założeniem podporządkowana została postać Odysa, który - cy
tując Horzycę - „wie jaka jest istotna i niekłamana prawda wszechrzeczy, 
zna prawdziwy smak świata, umie bez lęku spojrzeć w oczy każdej rzeczy
wistości, ale nie usiłuje uczynić znośniejszą jej okrutnej nagości". Tragizm 
tej postaci tkwi w samej strukturze świata, w pojęciu życia i czynu, a jej 
tęsknota i tułactwo jest przede wszystkim tęsknotą do śmierci. Dlatego 
w zakończeniu dramatu Odys biegnie w morze za łodzią umarłych. 

„Tragiczny Odys - konkluduje Horzyca - szukać musi śmierci... po
znawszy wreszcie swe h"agiczne złudzenie ... że nie ma zbrodni, która by nie 
godziła przede wszystkim w jej sprawcę". 

Horzyca chciał zobaczyć i „sprawdzić" niejako „Powrót Odysa" w pro
wadzonym przez siebie Teatrze. Dlatego napisał kilka artykułów o drama
cie Wyspiańskiego, uczestniczył w próbach, w czasie których wypowiedział 
swoje „uwagi" zespołowi przygotowującemu przedstawienie. Jaki te uwa
gi miały wpływ na kształt inscenizacyjny i czego bezpośrednio dotyczyły, 
nie można dzisiaj sprawdzić. Faktem jest, że Horzyca inspirował, tłuma
czył głównie przy biurku, a w konkretnej robocie teatralnej pozostawiał 
reżysera zazwyczaj samotnie z aktorami, ze scenografem. Nie inaczej było 
zapewne w przypadku „Powrotu Odysa". Charakterystyczne, że w doku
mentacji przedstawienia nie spotykamy określenia „inscenizator". Według 
opinii Radulskiego, Horzyca dla tak zwanego świętego spokoju unikał 
w ogóle słowa inscenizacja w oficjalnej dokumentacji pracy Teatru. 

Reżyserem przedstawienia był Janusz Strachocki, niedawny aktor Te
atru im . W. Bogusławskiego, przede wszystkim praktyk teatralny. 

Komponując scenografię i kostiumy, Pronaszko sięgał do istoty twór
czości dramaturga i tę starał się scharakteryzować, dokonując przekładu 
z języka napisanej graficznie partytury na język środków plastycznych. 
Element plastyczny przedstawień opracowanych przez Pronaszkę był każ
dorazowo rezultatem dwóch zabiegów: wnikliwej analizy · tekstu i porozu
mienia z reżyserem. W praktycznej realizacji tych zabiegów problem kon-
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wencji pisarza odgrywał rol<~ znacznie ważniejszą dla scenografii niż spis 
rekwizytów. 

Konwencję autora można było zwykle poznać z kompozycji plastycznej 
przedstawienia. Na drodze do scenicznej prawdy Andrzej Pronaszko starał 
się zawsze określić ideę rzeczy, a nie rzecz kopiować; interesowała sceno 
grafa prawda filozoficznego uogólnienia, nigdy mała prawda naturalistycz
nego detalu, szczegółu. Także realizując ,iPowrót Odysa" był przede wszy
stkim poetą teatru . Pronaszko wyprowadził kształt plastyczny przedstawie
nia z didaskaliów dramatu Wyspiańskiego. Szczególnie jest to widoczne 
w zakresie rozwiązań kolorystycznych i sytuacyjnych, gdzie scenograf po
szedł w kierunku daleko posuniętej schematyzacji i typizacji, znajdujących 
wyraz w zgeometryzowanych i syntetycznie uproszczonych środowiskach 

ekspresji plastycznej. Nie chodziło bynajmniej, jak w krakowskiej insce
nizacji z 1918 roku, o rekonstrukcję epoki Wyspiańskiego. Pronaszko w i
dz: ał tekst dramatyczny we współczesnym sobie ujęciu p'a~tycznym, miał 
niezbędny w teatrze zmysł współczesnej, szeroko pojętej aktualności i ży
wotności sztuki teatralnej . 

Kompozycja terenu scenicznego i kostiumu, rozmieszczenie płaszczyzn 

i brył w inscenizacji „Powrotu Odysa" zmierzały w kierunku plastycznego 
wyek~ponowania sylwetki aktora. Pronaszko mówił, że chętnie by unices
twił scenografię na rzecz tego, co w teatrze jest rzeczywiste i prawdziwe: 
aktora i kostiumu. Na rzecz aktora scenograf dążył do maksymalnej eko
nomii i ascetycznej prostoty w zakresie spusobu operowania elementami 
plastycznymi w przedstawieniu. W tym celu wprowadził Pronaszko do 
„Powrotu Odysa" charakterystyczne podesty (tereny gry), które chroniły 
przed stosowaniem banalnej i wyeksploatowanej w teatrze „monumental
ności" polegającej na nadużywaniu schodów. 

„Tereny gry i kostiumy - pisał Andrzej Pronaszko - mają za zadanie 
organizować gest aktora, wyznaczać kierunki akcji. Tereny gry (podesty) 
powinhy być komponowane tak, aby odpowiadały wszystkim wymaganiom 
akcji, akompaniując jej idealnie i podnosząc jej siłę wyrazu. Podest po
winien być rzeżbą komponującą się z kostiumem, rytmizującą z akcją i być 
zapowiedzią form żywych, które na nim w akcji staną. Rzeżbiarsko ujęty 
teren akcji pogłębia przestrzeń sceniczą, rozbudowuje plany, kasuje 
jednopłaszczyznowość, wprowadza na jej miejsce przestrzenność i nadaje 
scenie ten wyraz, który się będzie rozwijał w miarę wypowiadania tekstu. 
Tworząc teren gry należy pilnie śledzić linię napięć uczuciowych dramatu. 
Spadek powierzchni podestu nie powinien przekraczać 20 stopni". 

Do „Powrotu Odysa" skomponował scenograf plastyczną bryłę, która 
sprawiała wrażenie rzeżby, po.~ ągu. Na podeśde o dużym spadku zbudo
wał trójwymiarową, ascetyczną konstrukcję na tle blękinego nieba - ho
r yzontu (bez iluzjonistycznego fermu). Tak jednolita konstrukcja monu
menta~izuje i potęguje, zgęszcza niejako tonację utworu dramatycznego. 
Miało to uzasadnienie w fakcie, że Wyspiański przeznaczył swo]e dramaty 
dla „teatru o monumentalnej rozpiętości słowa, ruchu i gestu". 
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Charakterystyczne, że w tej rzeżbiarsko skomponowanej konstrukcji 
nie było ruchu elementów scenograficznych, pomimo, że Teatr dysponował 
urządzeniami wózkowymi. Pronaszko nie obnażał także - w przeciwień

stwie np. do W. Mayerholda z lat trzydziestych - brzydoty teatru: odra
panych, nagich murów. Sprzeciwiał się temu zmysł monumentalności 

i poezji, uwrażliwienie na polski romantyzm i na Wyspiańskiego. W kon
struktywizmie Pronaszki tkwiło raczej całe piękno teatru (przekrój chałupy 
w drugim akcie „Powrotu Odysa" może być tego dowodem). Bezruch re
kwizytów został zastąpiony w przedstawieniu maksymalnym wykorzysta
niem plastyki ciała aktora oraz technicznych urządzeń scenicznych. 

Schil'er np. miał w gruncie rzeczy zawsze więcej zaufania do Drabika, 
Daszewskiego czy Fronaszki niż do zespołu aktorskiego. Budowniczowie 
polskiego stylu teatralnego w konwencji teatru monumentalneg9, nie 
kształcili systematycznie i metodycznie aktora, w skrajnych przypadkach 
dążyli do jego e '. iminacji na rzecz scenografii. Spektakl ówczesny ewolu
ował zdecydowanie w kierunku widowiska. W tym sensie polski teatr 
monumentalny w wersji Schillera, Horzycy, Pronaszki był aktorski. Można 
stwierdzić, że - prawem paradoksu - z wymienionej trójki najbardziej 
uczu·ony na zagadnienia aktorskie był plastyk, Andrzej Pronaszko. 

Na aktora patrzyło się zarówno w Teatrze im. Bogusławskiego, jak i we 
Lwowie za dyrekcji Horzycy, od zewnątrz. Liczyła się przede wszystkim 
plastyka ruchu, gestu, dźwięku głosu. 

„Nir chęć Schillera do krytycznych względem siebie i teatru wybitnych 
indywidualności aktorskich jest faktem powszechnie znanym. Zadanie 
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aktora polegało zdaniem inscenizatora „Dziadów" na bezwzględnym pod
porządkowaniu się woli reżysera i scenografa oraz wkomponowaniu się 

(przy pomocy reżysera) w ogólny kształt plastyczny widowiska. 
Uwagi te odnoszą się zawsze do inscenizacji „Powrotu Odysa" we Lwo

wie. O ile pracowało się tutaj z aktorem, to nad zrytmizowaniem scen 
zbiorowych, zgraniem ze światłem, kostiumem, scenografią. 

Po prostu mniej się na aktorstwo zwracało uwagę w obowiązującej 

wówczas etyce teatralnej. Dla przykładu -;- Flukowski skończył na 
zdawkowej uwadze: „Gra aktorów i reżysera bez zarzutu", a Tymon Ter
lecki zanotował: 

„Inkarnacja Odysa wykazała pewne wahania w stylu aktorskim, się

gające niekiedy krańców realizmu. To znowu wysoko patetycznej konturo
wości". 

Uderzający jest brak elementarnych pojęć w ówczesnej krytyce w mo
mencie, kiedy recenzentowi niejako „wypada coś napisać" o aktorstwie. 

Lwów. - Teatr Wielki 
1932 r. Janusz Stracho
cki w roli Odysa 
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Koncepcja roli Odysa - Janusza Strachockiego oparła się na studium 
Wilama Horzycy. 

„Dwóch jest Odysów pisze Horzyca - jeden „spragniony ojczyzny", 
drugi - oprawca i „rzezaniec", wierzący niezachwianie, że tylko zbrodnia 
ma rzeczywistą moc kształtowania świata". 

Swiat kształtuje się i tworzy przez zbrodnie - to okrutna samowiedza 
Odysa. „Kiedy pierwszy z Odysów dobił do brzegów Itaki, razem z nim 
wyszedł i drugi - kontynuuje Horzyca - nie ma bowiem przedziału po
między obydwoma jego osobami, jak nie ma owego słupa granicznego, 
który zdolny byłby rozdzielić królestwo zbrodni od królestwa miłości". 

W akcie trzecim pomiędzy dwoma Odysami staje trzeci, tragiczny Odys. 
„W błąkaniu bez kresu - twój los - twe okowy", śpiewają mu Syreny. 
Odys nie przestając być człowiekiem, który „krwi swojej sprzedał duszę", 
staje się tutaj jakąś metaforą życia ludzkiego. Postać Odysa, skomponowa
na na zasadzie ambiwalencji, nie ma naturalnie nic wspólnego z psycho
logizmem i logiczną motywacją, jest postacią symboliczną . Dlatego postać 
ta została we Lwowie zinterpretowana zgodnie z ogólną , muzyczną inter
pretacją partytury teatralnej. 

W taki sposób metafizyczny i metaforyczny dramat Wyspiańskiego zna
lazł swój funkcjonalny odpowiednik w strukturze przedstawienia. Język 

partytury reżyserskiej współgrał z językiem spektaklu . 
Na zachowanych fotografiach widoczne jest, że Strachocki wkompono

wał sylwetkę Odysa w ogólny kształt plastyczny przedstawienia. Przewo
dnikiem dla aktora były zapewne ilustracje Wyspiańskiego do altenber
gowskiego wydania „Iliady" Homera (1903 r .) Szczególnie to wyraźne w sce
nie strzelania z łuku do gachów, gdzie Strachocki komponuje postać na 
sposób rze:źlbiarski. Takie ujęcie postaci było znowu zgodne z horzycowską 

interprHacją dramatów Wyspiańskiego : 

„Tak jak na ilustracjach do „Iliady" łączył mu się w jedno chłop polski 
z greckimi herosami, tak w jedną muzyczną a zarazem rzeżbiarską całość 
łączyły mu się podkrakowska pieśń ludowa z rytmami chóru Ajschylosa". 

Rytm był w przedstawieniu „Powrotu Odysa" elementem organizują

cym, komponującym sceniczne ruchy postaci. Według r €cenzentów Stra
chocki wykazał szczególnie w trzecim akcie wstrząsające napięcie tragi
czne. 

W sumie jednak aktorstwo było w inscenizacji „Powrotu Odysa" ele
mentem podporządkowanym plastycznej i muzycznej dominancie przedsta
wienia, zostało wkomponowane w scenografię. 

„Powrót Odysa" (w Teatrze Wielkim, jedna z ciekawszych i najbardziej 
dyskusyjnych inscenizacji teatralnych międzywoj ennego dwudziestolecia w 
Polsce) ukazał się na scenie zaledwie siedem razy. Niemniej, ta pierwsza 
w lwowskim teatrze za dyrekcji Wilama Horzycy inscenizacja dramatu 
Wyspiańskiego stanowiła punkt wyjścia nie tylko dla póżniejszego „We
sela" i „Wyzwolenia", ale także odpowiedni kontekst dla szczytowych osią
gnięć inscenizacyjnych w teatrze polskim tego okresu: „Jeńców" F. T. 
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Lwów. Teatr Wielki 1932 r. „POWROT ODYSA" 

Reżyseria: Janusz Strachocki. scenografia: Andrzej Pronaszko 

Marinetti'ego, „Człowieka, który był Czwartkiem" K.C. Chestertona w reż. 

W. Radulskiego, schillerowskich „Dziadów" i „Samuela Zborowskiego" 
Słowackiego, „Kleopatry" C. K. Norwida i „Snu srebrnego Salomei". Fi
nałowym akordem d ł ugotrwałej polemiki o lwowską inscenizację „Powrotu 
Odysa" było przyznanie Andrzejowi Pronaszce pierwszej nagrody w dzia
le dekoratorskim na konkursie im. Wyspiańskiego z uzasadnieniem „za wy
soce oryginalne rozwiązanie montażu scenicznego oraz zharmonizowanie 
elementów ma'arskich, kostiumowych i świetlnych". Janusz Strachocki zo
stał wyróżniony „za umiejqtne dostosowanie reżyserii do koncepcji insce
nizacyjna-dekoratorskiej". 

ZBIGNIEW OSINSKI 

l 

ANDRZEJ WANAT 

LOS NADCZLOWIEKA 

J akże wiele dzieli „!Powrót Odysa" od wczesnej twórczości Wyspiań

skiego! Jakże wiele z nią łączy! Czy istnieje wśród literackich utwo
rów „poety-malarza" dzieło bardziej okrutne z większą otwartością mówiące 
tiagiczne i brutalne prawdy o człowieku? Szukam w pamięci - odnaleźć 

nie umiem. Dramat jest ciemny, mroczny, trudno dostępny i nieokreślony, 
mimo wielkiej ilości autorskich didaskaliów, jak mało który z utworów 
Wyspiańskiego. Teatry rzadko pamiętają o ,/Powrocie Odysa", równie 
rzadko jak krytycy i historycy literatury - umykający przed trudnościami 
interpretacyjnymi, które ten utwór nastręcza. 

„Powrót Odysa", pisany na końcu 1904 roku, poprawiony na wyłomie 
1906 i 1907, nie doczekał się próby sceny za życia autora. !Przynajmniej w 
części tłumaczy to wielość jego niejasności. Wyspiański zwykł dopełniać 

swoje dramaty pod wpływem doświadczeń teatralnych. Tym razem nie 
zdążył. „Powrót Odysa" ukazał się drukiem na kilka miesięcy przed śmier
cią poety. Wcześniej, przed „Powrotem Odysa" powstały wszystkie najwięcej 
znaczące dzieła pisarza : „Warszawianka" i „Klątwa", „Legion" i „Wesele", 
„Wyzwolenie" i „Bolesław Smiały", „Akropolis", „Noc listopadowa" i „Stu
dium o Hamlecie". Później już tylko ostatnia redakcja „Sędziów", fragmen
ty dzieł niepokończonych. „Powrót Odysa" jest dziełem człowieka żegna
jącego się ze światem i świadomego przegranej w makabrycznym wyścigu 
z nadchodzącą śmiercią. To Wyspiańskiego spojrzenie w przeszłość, obra
chunek z własną twórczością, wizją świata, ideami, bohaterami - przed 
śmiertna próba scalenia światopoglądu. Dlatego ten dramat tak bardzo 
dzieli i łączy zarazem z utworami wcześniejszymi. 

Wyspiańskiego zawsze pasjonowały jednostki wybitne, niezwyczajne: ge
niusze i wodzowie, ludzie wielkiego czynu i wielkiego ducha, opętani ideą, 
fanatyczni ofiarnicy i wizjonerzy, prawdziwi i fałszywi prorocy. Łatwo ich 
odnaleźć we wszystkich jego pismach, w pracach malarskich, portretach, 
witrażach. Nadludzie Wyspiańskiego są wcieleniami wszystkich trapiących 
go problemów, bywają godni apologii i przekleństw. Godni tragedii. Tłumy, 
zbiorcwości opanowane psychozą napawają pisarza lękiem i pogardą. 

„Wielki ruch mas", o którym mowa w utopii Konrada z „Wyzwolenia", 
nie znalazł dla siebie miejsca w twórczości Wyspiańskiego. Pozostał ma
rzeniem, niedościgłą, nieskonkretyzowaną wizją działań narodu. 

Wielkie idee rządzą historią. Wielkie idee przenoszą tylko wybitne je
dnostki. Masy są im powolne. Wielcy ludzie stają się pod piórem Wyspiań
ski~go nieśmiertelni, egzystują ponad czasem ziemskich zegarów, trwają 
i działają po zgonie swą lege ndą, mitem, fetyszem postaci. 
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Wyspiański, wychowany w kręgu silnego oddziaływania krakowskiej 
szkoły historycznej, od jej głównych przedstawicieli nauczył się niechęci 

do patrzenia na świat przez pryzmat literatury, przejął łdee realizmu poli
tycznego i silnego państwa. Stamtąd także, z pism Bobrzańskiego i Szuj
skiego, z późnych obrazów Matejki, wziął ku:t dla wybitnych indywidual
ności. Mimo wielu rozbieżności, mimo potępień stańczykowskiego lojalizmu, 
wiele zawdzięcza historiozofom z krakowskiej szkoły. W „Warszawiance" 
widać to aź nadto wyraźnie. Nieco później, około roku 1900, przychodzi 
na Wyspiańskiego porażenie filozoficzne nietscheanizmem. Jego kult he
rosów zostaje wzbogacony o nowe elementy. Teraz juź w duchu autora 
„Jutrzenki" zaczyna przeciwstawiać swych herosów pogardzonym tłumom. 
W rapsodzie o Kazimierzu Wielkim i „Legionie" jest posłusznym uczuciom 
Zaratustry, uczniem tak wiernym, jak bywają wierni katechumeni, prozeli
ci przyjmujący tylko najbardziej ogólne, podstawowe prawdy od swoich 
nauczycieli. Wiara w nietzscheańskie ideały ziemi, apoteoza przedwiecznych 
i pogańskich jeszcze sił, pochwała „woli mocy" - istnieją w tych utworach 
niczym jeszcze niezmącone. Tragiczni są przeciwnicy, jak Mickiewicz 
z „Legionu", fanatyczny, „szaleństwem krzyża szalony" prorok samozni
szczenia, a nie „litewski król Mendog od Trok" i jego „jasne Bogi złoto
kłose". Jeszcze nie zarysował się tak znamienny dla późniejszej twórczości 
Wyspiańskiego konflikt pomiędzy czynem i moralnością, między działa

nic·m i winą za czyny. 

Ci, którzy „filozofują młotem" mają rację. - Rok 1903 stanowi w twór
czosc1 poety cezurę bodaj najwyższą. Nietzscheanizm osiągnął swój 
szczyt. Przeświadczenie o wieszczej, przywódczej nad narodem roli - apo
geum. Pogłębienie się Wyspiańskiego refleksji nad nietzscheanizmem pocią
gnęło za sobą przesunięcie do centrum jego filozofii życia problematyki mo
ra 'nej. Stąd biorą swój początek wielkie konflikty bohaterów Wyspiańskie
go. Hero5i idący przez krew i grzech zaczynają być tragicznie samotni. Jak 
Konrad z „Wyzwolenia", Bolesław Smiały (z dramatu, którego .jest.· tytuło
wym bohaterem), Achilles. Wyspiański jest nadal po ich stronie. Ale oni 
którzy pcsiadali juź pel nię prawdy o świecie, wiedzą też, że prawda ta nie 
jest nietzschrnńską wiedzą radosną. „Och tiażeła ty, szapka Monomacha ... 
Herosi noszą piętna win na czołach. 

Przywiązuję tak wielkie znaczenie do Wyspiańskiego kreacji nadludzi 
i powiązanego z nim nietzscheanizmu, bo też dzieje myśli poety dajfl się 
zamknąć w ko'.ejach jego doj ścia do filozofii wielkiego immoralisty, fascy
nacji nietzscheanizmem, refleksji nad nim, wreszcie rewizji tej uprzednio 
akceptowanej doktryny. Wyznaczyłem dwa ważne punkty na tej drodze: 
moment przejęcia i moment fac;cynacji, a zarazem pierwszych krytycznych 
refleksji nad filozofią autora „Zmierzchu bożyszcz" „Kazimierz Wielki", 

„Legion" - „Wyzwolenie" - „Bolesław Smiały", „Achilleis". Rok 1900 
i rok 1903. Pora wyznaczyć moment trzeci, chwilę odwrotu, rewizji Nietz
schego. To czas pisania „Powrotu Odysa". 
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Oto ~taje przed nami bohater spod Troi i wędrowiec. Czy to bohater 
„Ostatniej woli", dytyrambu Fryderyka Nietzschego? 

„pośród rycerzy majweseis.zy 
pośród zwycięzców najsurowszy 
iosem 111,a własnym stanąl losie ' 
hardy, przezwny, łaskawy -

?ngiś był taki, zanim. powrócił na Itakę. Teraz jest jak chory Zaratus
tra. do którego przemawia Nietzsche w innym z dionizyjskich dytyrambów: 

„Sam ze sobą, 
rozdwojpn we w!.as:nej wieda:y, 

pośród zwierciadel stu, 
samemu •sobie zadajooz klam, 

pośród wspomnień ·stu 
nieperwn y, 

każda rana cię wątli, 
ziębi cię każidy mróz, 
dławią cię wlas111,e obieże, 
Znawoo siebie swmeg.o. 
Kacie siebie samego. 

A··<l~·~i~d~;·;~;;;;·~· ·i~1c·;·d·~~-;;~· · · · ················· 
n~ WSIZystk~ch szvzudlach •wyniosŁości swojej. 
Niedaum,o Jeszcze pustelnik bez Boga 
samowtór z szatanem ' 

~;_k<!-rlatny książę każdego zuchwalstwa ... 
IY •1/nte 

między dwa NIC 
wciśnięty 
znak z(l(JJytania 
mdła zagadka 
zagadka dla drapieżnych ptaków". 

~a~i jest Ody.s z „Powrotu Odysa". Ten heros, nadczłowiek, pogromca 
Troi 1 .Atrydów Jest _strzępem człowieka. Wchodzi na scenę w żebraczych 
łachmanach. Tylko . ze łachmany te nie są, jak u Homera, przebraniem 
potr~ebny?'1 ~o koleJnego fortelu. Odys Wyspiańskiego j e s t nędzarzem. 
Do~1ero ~1eśn ~to czę~te u Wyspiańskiego) Femiosa, głosząca chw~łę „króla 
śmiałego Itaki budzi w Odysie dawnego bohatera. 

. Bohatera i zbrodniarza; bo Odys był i jest już z powrotem jednym i dru
g1rn. zarazem. Odys staje przed progiem własnego domu. Wyklęty heros. 
Nap1ę.tnowany przekleństwem bogów za myśl o ojcobóJ·stwie d · e d · d · t L , za przepę ze-
m z zie z1c wa aertessa, za późniejsze zbrodnie popełnione na obczyż · 
za z b d · me, .. . r o ~ 1 e - c z Y n y. Ale Laertiada jest nie tylko bohaterem 
1 zbrodniarzem Jednocześnie, teraz jest przede wszystkim sędzią i winowaj
są zarazem. Odys p r z e k 1 i n a w ł a s n e c z y n y: 

„Bodajem nigdy z .domu nie byl chodził 
Bodajem lepiej szc1w zl tu - w zapomnieniu; 
niźli w tej walce tam - ·na tej piędzi ziemi - w mym sumieniu; 
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niźli w tej walce tam - syty we chwale 
gdy za mną gonią klątwy - krzywdy - żale -
przekleństwa ludzi - którym Bóg przydaje 
siły 

Bodajem był pozostał. - Bodaj - psem na roli„." 

Pastuch Eumej zna prawdę w;; rażoną przez Wyspiańskiego w „S~ałce", 
prawdę o tym, że „nie masz czynu krom przez grzech". Powiada Eumej ; 
„Kró:u . - Panie. Toć króle wszyscy takie klątwy noszą na swoich czołach". 
Nakłania Odysa do złożenia ofiary bogom. Odys nie chce wchodzić w kon
szachty z zaświatami. Choć przeklęty, choć dręczony ułudami i widziadłami 
przeszłości, pragnie pozostać nadal kreatorem własnego losu i pokutującym 
wędrowcem. Nie zgodzi się na prowidencjalizm Eumeja, pozostanie sobą, 
bohaterem na zawsze rozdartym, trwającym między Scyllą i Charybdą, 
Scyllą sławy i Charybdą ukojenia. Odys zatłucze kijem Eumeja, popełni 
nową zbrodnię. Młody Telemak rozpozna w tym czynie ojcowską rękę. 
W Te:emaku budzi się syn Odysa. U Wyspiańskiego „wina oj ca idzie w sy
na". Te· emak zamierza przepędzić Odysa z dziedziny, jak ten przepędził 
swego ojca Laertesa. Jak Hamlet z dramatu Szekspira i „Studium" Wy
spiańskiego, jak Konrad z „Wyzwolenia" chce czynić porządek we właJnym 
domu, gdzie rządzą się złodzieje, zalotnicy matki: 

„Czas, by (Odys) zbogacil 
zastęp zbiegów, cp już się n.apytal w mój dworzec 
Czas, żebym śmiecie zmiótl jąwszy toporzec". 

Jak Odys Eumeja, tak i Telemak zatłucze kijem drwiącego z jego dzie
cięctwa sługę. Oto pierwszy czyn Telemaka i pierwsza zbrodnia. Telemak 
j e s t synem Odysa. Popadł w moc „sił przyrodzenia, którymi rządził 
Bóg - i sidła dusze", jest nietzscheańska wolnym „ku instynktom'', ale 
wie, że wolność ta jest też nieszczęściem, przekleństwem. Gdyby Wyspiań
ski n,apisał kiedy dramat o Telemaku, dzieje tego bohatera byłyby podobne 
losom Ody~a z „Powrotu". Telemak nie odpłynie z Itaki, nie ucieknie stat
kiem Tafijczyków przed swoim przeznaczeniem. Ojciec i syn siłą „krwi 
przedali dusze". Są wolni i przeklęci - obaj o tym wiedzą . Odys chce je
dnak uchronić Telemaka przed nowym czynem - zbrodnią. Dlatego sam 
dokona krwawej rzezi zalotników Penelopy, czynu, do którego rwie się Te
lemak. W końcu znów stanie przed własnym ojcem, Laertesem f znów ze
chce „się rzucić ku niemu w nienawiści", ale ucieknie, „oburącz twarz 
silnie zasłoniwszy", ucieknie na swoje tułanie w żebraczych łachmanach. 
Jakim przyszedł na własny królewski dwór, taki zeń odszedł. Bohater 
i zbrodniarz, winowajca i sędzia, przeklinany i sławiony heros w łachma
nach . - Tu kończy się drugi akt „Powrotu Odysa". Trzeci,· napisany przez 
Wyspiańskiego w odmiennej poetyce, mimo to silnie związany z poprzedni
mi, spokojny, jest wiel ką parabolą człowieczej, a może raczej nadczłowieczej 
doli: syntezą Wyspiańskiego koncepcji świata. 
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Spiewają Syreny Odysowi: 

Icliziesz przez świat i światu dajesz kształt przez ~woj.e czyny 
Spójrz w świat, we świata kształt, a ujrzysz tW<>Je wzny . 
Kędyś ty posiał fałsz i fałszem zdobył sławę, 

tam zinajdziesz klamstwa cześć i imię w czci plugawe. 
Kędyś ty żebrał czci i zyskal przebaczenie, 
tam enajdziesz gruz i rum, czcicieli twych ;z;niszozenie. 
Za tobą g<Yni jęk i kląt:.wa gon~, ściga, , . 
tyś mocen jest jak Bóg, co śwuzt na barkach dzwzga. 

Wizja świata autora „Powrotu Odysa" jest skrajnie antropocentryczna. 
Człowiek jest tutaj wykładnią i miarą wszystkiego. Bohater Wyspiańskiego 
to nie mikrokosmos, on nie daje się poznać za pośrednictwem świata. 

Natomiast świat Wyspiańskiego jest makroantroposem, pozwala się zro
zumieć za pośrednictwem człowieka. Nie znajdziemy przecież w „Powrocie 
Odysa" śladów panteizmu, zawsze zresztą obcego Wyspiańskiemu. Odys 
sam jest piekłem , toteż w „ojczyżnie swojej odnajduje piekło''. Zło rodzi 
się w świecie z chwilą wykształcenia się człowieczej indywidualności. Mło
dość Odysa jeśli nawet nie była dobrem, to była przynajmniej moralnie 
obojętna. W chwili, w której dokonał pierwszego czynu, nastąpił jakby mo
ment indywidualizacji woli (prasubstancji, „woli" w schopenhauerowskim 
sensie), która się afirmuje wyłącznie przez naruszenie, pogwałcenie cudzej 
wo~·i. Tak powstaje zło, w ten sposób człowiek czynu zawsze jest obarczany 
piętnem winy, a bohaterowie są zbrodniarzami. To dlatego Odys stara się 

uchronić Telemaka przed działaniem , zachować go w stanie wiecznego 
dziecięetwa, dlatego nieraz marzy o własnej niewinnej młodości. Odys wie, 
że skoro już ktoś wejdzie na drogę czynu, to nigdy nie odnajdzie żadnej 
z wysp szczęśliwych, .żadnej oazy niewinności. Krainy te są dostępne wy
łącznie dla ludzi małego ducha, dla tych, co albo nie są w stanie działać, 
albo też jeszcze nie dorośl na tyle, by czyny podjemować. Nie ma powro
tów w przeszłość. Itaka raz porzucona, przestaje być Itaką: 

Nikt żywy w kraj młodości raz drur;.~ nie u;raoa 
Młodość raz już miniona, minęła niezwrotnie". 

· Odys jest herosem. Jest. tedy winowajcą i nie jest nim. Jest, bowiem 
działając sieje zło. Nie jest, gdyż człowiekiem czynu już się urodził. Nie 
godząc się na to jest zawsze własnym sędzią . Jakże daleko już odszedł Wy
spiański zagłębiając się w tych tragicznych dylematach RlOralnych od 
„wesołej nauki" Fryderyka Nietzchego. „Samostwarzanie się", radosne 
kreowanie w·łasnego losu, tak charakterystyczne dla nietzcheańskich nad
ludzi, jest przekleństwem Odysa. Jego drogi tułania nie idą przez „sło

neczne jaśnie , dale". Bohaterowi „Powrotu" brak też owego „patosu dys
tansu" wobec „człowieka stadnego", który cechował Zaratustrę . Wyspiań

ski już nie afirmuje życia jak to czynił w „Legionie". Jeśli brać pod uwagę 
pl'oblemy etyczne · ,,!Powrotu", to Wyspiański bliższy jest tutaj koncepcjom 
Schopenhauera aniżeli Nietzchego. To bardzo dziwne i nietypowe, skoro po
patrzeć teraz na obraz młodopolskiej literatury. Dla wielu rówieśnych Wy
spiańskiemu nietzscheanizm stanowił wybawienie z aury schopenhau~row-
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skiego pesymizmu. Wielu z nich później rewidowało nawet nietzscheanizm, 
jak Staff choćby, który wpierw humanitaryzował swoje „sny o potęc:ke" pie
lrną utopią J.M. Guyau, a potem brnął przez uliczkę franciszkanizmu, ale do 
wizji świata złego z natury już nie zawracał, Wyspiański od początku swo
jej twórczości literackiej szedł własn.ą, odmienną niż większość współczes
nych mu drogą. Koncepcję Nietzchego przejął stosunkowo wcześnie i prze
myślał tak ,głęboko, jak żaden bodaj, z wyjątkiem Berenta i Brzozowskiego, 
pisarzy tego czasu. U krańców swej twórczości począł jakby schopenhaue
ryzować nietzscheanizm. Nasycał coraz to silniej „wiedzę radosną" - tymi 
elementami systemu filozoficznego autora „świata jako woli i przedstawie
nia'', których przed rokiem 1903 („Bolesław śmiały) zdawał się nie do
strzegać. W świecie „Powrotu Odysa" mechanizm powstawania zła jest 
jui. niemal zbieżny z tezami Artura Schopenhauera. Zło i cierpienie splą
tane jest nierozłącznie z wszelkim istnieniem jednostkowym (u Wyspiań
skiego nadjednostkowym, nadludzkim), a rodzi się w momencie irrdywidu
alizacji woli. 

Nie znaczy to oczywiście, że w światopoglądzie Wyspiańskiego brakuje 
przekonań sprzecznych z schopenhauerowską wizją świata. Wyspiański nie 
zgodzi s.ię nigdy na paliatyw Nirwany, ideę rezygnacji ze świata, zerwanie 
z nim wszelkich wię21ów. Herosi Wyspiańskiego nie mogą, choć tego pra
gną, osiągnąć wybawienia przez zapomnienie. Wiedzą o tym, bo czyny ich 
trwają już od nich niezależnie w historii, w legendzie. Zanegowanie przez 
nich „woli życia" jest niemożliwe. Krwawe zbrodnie Odysa opiewa Femios, 
o jego sławie śpiewają Syreny, skargi pomordowanych przenosi wicher. 
Łodzią Hermesa o'dpłyną w zapomnienie tylko duchy pomordowanych ga
chów Penelopy. Odysa dzielą od łodzi umarłych fale, „żagiel łódź precz po
nosi". Przed Odysem nowa tułaczka. Nawet śmierć niczego tu nie odmieni: 
„byt duszy nieśmiertelny„, „Nowe ż:rcie, wznawiane życie wielokrotnie" 
(Wyspiański głosi ideę wiecznego powrotu) jest przecież powtórzeniem, na 
innym etapie, tragicznych czynów poprzedniego żywota. Odys już zawsze 
będzie „widział daremno ojczyznę ukochaną". -

Kiedyś Wyspiański akceptował świat z tragicznym optymizmem: afir
mował życie. Potem już tylko negował negację życia („Wesele", „Wyzwo
leenie"). W ,,.Powrocie Odysa" jego ostatni wielki bohater jest jak Odyseusz 
ze słynnego, pięknego obrazu Bocklina, boleśnie odwrócony od wabiącej go 
Kalypso, zapatrzony w czarne przestrzenie morza, przerażliwie samotny. 
Przeklęty jak Edyp, tułaczy jak Ahaswer, jak Tannhauser, jak wygnany 
.Bolesław śmiały. Szukać będzie Itaki, choć wie, że nie odnajdzie. Pragnąć 
zapomnienia, choć wie, że nie zapomni. Będzie pragnął czynu, choć wie, że 
czyn równa się zbrodni. Odys pójdzie dalej i pójdzie „wbrew doli". 

Druk „Powrotu Odysa" zakończono w marcu 1907 roku. Jego autor zmarł 
w listopadzie. Kiedy pracował nad tym dramatem, widział już przed so'-'ą 
oblicze śmierci. O, gdyby umieć tak odważnie spojrzeć w tę przeklętą 
twarz .... 

ANRPZEJ WANAT 
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PETER 
BROOK 

POTRZEBA 
RYTU ALU 

Z e sztuki pragniemy zawsze w_y
dobyć niewidzial~e. i:irądy ki~

rujące życiem, lecz dz1srn:l ~yobra~
nia nasza pozbawiona sw1atła me 
zdaje egzaminu. . 

Teatr zwątpienia, nie~o!<~JU, stra 
chu i zła wydaje się dz1s1aJ praw
dziwszy niż teatr jakiejś szlache
tnej idei. Nawe~ jeśi.i u ż~ódeł tea
tru leży rytuał Jako Jego med?strze
galna właściwość wrodzona, me mo
żna zapomnieć, że prócz pewnych 
teatrów Wschodu obrządek rytual
ny został albo zapo:rinianY_. al~o 
istniej e w szczątkowe] form1~. Wi
zja Bacha została skrupulatni~. ~a
konserwowana przez dokładnosc Je
go symboli. W pr~ypadk~ Fra Ai:
gelico jesteśmy świadkami prawdz~
wego wcielenia, ale gdybysri:y d~1-
siaj wszczęli podobn~ po~z~k1~ama, 
gdzie doszukamy się zrodła. Na 
przykład w Coventry wyb~dowano 
nową katedrę według . naJlepszego 
wzoru oczekując wspamałego efek
tu końcowego; najlepsi i. uznai:ii .ar
tyści zebrali się, by wspolnym1. siła
mi zadać cios obrzędom ku czci Bo
ga, Ludzkości, Kultury i ~ycia. O
trzymali budowlę o wspamałych roz 
wiązaniach , piękny szk1any dom. -:-
tylko obrzędu ani śladu . Nowe m1eJ
sce dopomina się nowego_ ?brzędu , 
ale to właśnie obrzęd pow1men WY_
przedzić wszystko - obrzęd w kaz
dym tego słowa znacze~i1;1. kt?ry 
powinien nadać kształt mieJSCU, J~k 
wtedy gdy budowano ws.z:>:st~1e 
wspaniałe meczety, katedry 1 sw1ą
tynie. 

Nie wystarczy dobra wola, szcze
rość, szacunek, wiara w kulturę. 
Forma zewnętrzna może tylko wte
dy nabrać znaczenia, jeśli obrz~d 
posiada je w takim samym sto~i:i1~ . 
Ale kto może podać ton? Oczyw1sc1e 
dzisiaj jak zawsze odcz\lwamy po
trzebę prawdziwego rytuału, ale ry
tuału , będącego dla ludzi teat:u pra 
wdziwie intelektualnym przezyc1em 
- potrzebą nowych form. . . . 

Daremnie aktor poszukuJe dzw1ę
ku przebrzmiałej tradycji a krytyk 
i publiczność idzie za je~o przyk~a
dem. Zagubiliśmy Jak1kolw1ek 
zmysł rytuału i o~rzędu - zwi~za
nego bądź to z Bozym Narodzeniem, 
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bądź z urodzinami czy pogrzebami 
- ale pozostały w nas słowa i da
wne odruchy drążące aż do szpiku. 
Odczuwając potrzebę obrzędów, po
winniśmy uczynić coś, by je odzy
gkać. Oskarżamy artystów, że nie 
wynajdują ich dla nas. Czasami pró
bują więc oni stworzyć nowe obrzę
dy przeszukując swoją wyobraźnię 
jako jedyne źródło. Imitują zew
nętrzną formę obrzędu - pogańską 
lub barokową, dodając swój własny 
bagaż intelektualny - niestety efekt 
końcowy jest rzadko przekonujący. 
I po wielu, wielu latach coraz słab
szej i bardziej wyblakłej imitacji 
łapiemy się na tym, że odrzucamy 
właściwy symbol świętej sceny. To, 
że świętość stała się dla klas śre
dnich środkiem na utrzymanie po
słuszeństwa wśród dzieci, nie jest 
jej winą. Kiedy po raz pierwszy 
przyjechałem do Stratfordu w 1946 
roku, stwierdziłem, że wszelkie ide
ały zagrzebano w nieznośnym sen
tymentalizmie, samozadowoleniu -
w tradycjach popieranych szeroko 
przez miasto, szkoły i prasę. Potrze
ba było zuchwałości bardzo niezwy
kłego starszego pana sir Barry Jack 
sona, aby wszcząć na nowo po
szukiwania wartości prawdziwych. 

Nie wiem jak święcić, ho nie 
wiemy co święcić. Znamy tylko koń
cowy efekt. Znamy i lubimy uczu
cie i dźwięk obrzędu odbieranego z 
aplauzem. Zapominamy, że dla 
przeżycia teatralnego istnieją dwa 
klimaty: klimat uroczystości, w któ
rym nasz udział eksploduje owacją 
i tulipanem, okrzykami „hurra" i 
głośnymi brawami i z drugiej stro
ny - klimat milczenia jako inna 
forma uznania i aprobaty należnej 
temu przeżyciu. W dużej mierze za
pomnieliśmy o ciszy, nawet wpra
wia nas ona w zakłopotanie, mecha
nicznie bijemy brawa, bo co innego 
można wtedy robić , ale nie jesteś
my pewni, czy cisza jest także do
zwolona, czy cisza jest również do
bra. 

Tylko wtedy, gdy rytuał zniża się 
do naszego własnego poziomu, czu
jemy się na siłach akceptować go: 
cała tzw. „pop music" jest serią 
rytuałów na poziomie dla nas do-
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stępnym. Szerokie i bogate osiągnię
cia Petera Halla w jego szekspirow
skim cyklu „Wojna Róż" zawiera
ły w sobie skrytobójstwo, politykę, 
intrygę, wojnę; wstrząsająca sztuka 
Davida Rutkina „Afore night come" 
była rytuałem śmierci; „West Side 
Story" jest rytuałem miejskich sza
leństw. Genet tworzy rytuał bezpło
dności i degradacji. Podczas euro
pejskiego tournee z „Tytusem An
dronicusem" niezrozumiała sztuka 
Szekspira bez trudu przemówiła do 
publiczności, ponieważ wdrąźyliśmy 
do niej rytuał przelewu krwi, uzna
ny za prawdziwy. I to prowadz! do 
źródła nieporozumień wybuchłych w 
Londynie na temat sztuk określa
nych mianem „brudnych"; narzeka
no, że dzisiejszy teatr nurza si~ w 
nędzy: że przeżywając Szekspira i 
wielką sztukę klasyczną, duch nasz 
wznosi się zawsze na wyżyny, że ob
rzęd zimy zawiera w sobie pierwias 
tek obrzędu wiosny. Sądzę, że to pra 
wda. W pewnym sensie zgadzam się 
całą duszą z naszymi oponentami -
ale nie w momencie, kiedy zaczy
nają proponować. Nie poszukują te
atru świętego, nie mówią o teatrze 
cudów, mówią o łagodnej sztuce, w 
której „wyżej" znaczy „milej", być 
szlachetnym znaczy być tylko przy
zwoitym; niestety szczęśliwe zakoń
czenia i optymizm nie mogą być za
mawiane jak piwniczne wino, wy
kwitają one ze źródeł, czy chcemy 
tego, czy nie, a jeśli udamy, że ma
my takie źródło gotowe pod ręką, 
bronimy dalej :;:iamiąc siebie prze 
brzydłym falsyfikatem. Gdy zorien
tujemy się jak beznadziejnie daleko 
odpłynęliśmy od wszystkiego, co 
mogłoby być świętym teatrem, od
rzucimy raz na zawsze marzenie, że 
dobry teatr może w jednej chwili 
powrócić, jeśli tylko kilku sympa
tycznych ludzi będzie tego wytrwa
le chciało. 

Bardziej niż kiedykolwiek spra
gnieni jesteśmy przeżycia przerasta
jącego codzienność - niektórzy po
szukują go w jazzie, muzyce klasycz 
nej, w narkotyku marijuana i we 
wstrząsie LSD - ale w teatrze ucie 
kamy trwo"żliwie od świętości, po
nieważ nie wiemy, jaka się okaże . 

• 

Wiemy tylko, że to co rozumiemy 
pod wzniosłością - upokarza nas; 
wzdrygamy się przed poetycznością, 
bo i poetyczność. nas upokarza. Wy
siłki w kierunku wznowienia dra
matu poetycznego zbyt często pro
wadzą do czegoś ckliwego lub nie
zrozumiałego. Poezj.a stała się nic 
nie mówiącym terminem, a jej więzi 
ze słowem śpiewanym, ze słodkimi 
tonami są pozostałością tradycji Ten 
nysona, owianej w jakiś sposób 
Szekspirem; dlatego włada nami 
przeświadczenie, że werset sztuki 
znajduje się w połowie drogi mię
dzy prozą a pieśnią, nie mówiony 
i nie śpiewany, chociaż bardziej ce
niony niż proza - bardziej co do 
treści i bardziej co do wartości mo
ralnych. 

Osiągnięcia kultury burżuazyjnej 
z pewnością doprowadziły do znisz
czenia form sztuki sakralnej, ale 
nie w tym rzecz. 

Byłoby błędem dopuścić do tego, 
aby przemiany, które są ogólnoludz
ką potrzebą, były rezultatem prze
mian kultury burżuazyjnej. Jeśli 
jeszcze istnieje potrzeba rzeczywis
tego kontaktu z niewidzialną uświę
coną siłą teatru, musimy wypróbo
wać wszelkie możliwe środki. 

przeł. EWA OLMA 

(fragment nie publikowanej pra
cy IP. Brooka pt. .,The Empty 
Space"). 
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TEATRALIA 
ZZA 

ODRY 

We Frankfurcie n/O, gdzie urodził się 

poeta i dramatopisarz H. Kleist, znajdu
je się Muzeum poświęcone jego osobie 
i twórczości. Wydaje też ono rozmaite 
publikacje, w tym ostatnio tekę grafik, 
dotyczących ośmiu nowel Kleista. W 
przygotowaniu wybór prac graficznych 
związanych z utworami pisarza. Jesie
nią br. muzeum przenosi się cło nowych 
reprezentacyjnych pomieszczeń. 

* Niedawno odbyła się pierwsza w NRD 
premiera sztuki Jerzego Broszkiewicza 
pt. „Skandal w Hellbergu". Wystawił 

ją jeden z ambitniejszych repertuarowo 
teatrów a mianowicie Hans-Otto-Theater 
w Poczdamie. Reżyserował Guenter Rue
ger. Mimo poszczególnych osiągnięć ak
torskich w tym przedstawieniu, krytyka 
przyjęła całość dość chłodno. Dziękując 

t>catrowi za wystawienie tej sztuki Mar
tin Linzer (Theater der Zeit) pisze, że 

z zaciekawieniem oczekuje się również 

na inne współczesne sztuki polskie. 

* W stałej rubryce dwutygodnika The-
ater der Zeit, podającej wieści teatralne 
ze świata, znalazła się ostatnio informa
cja o Bałtyckim Teatrze Dramatycznym 
im . Słowackiego w Koszalinie. 

* Teatr Niemiecko-Łużycki w Budziszy-
nie (Bautzen) niejednokrotnie już wysta
wiał sztuki autorów polskich. Po ubie
głorocznym „Klubie kawalerów" M. Ba
łuckiego, przygotował ostatnio komedię 

„Metraż szczęścia" B. Brońskiego, au
tora zamieszkałego we Wrocławiu. W pia 
nie repertuarowym znajduje się również 
znana lubuskiej publiczności komedia Zo 
fii Bystrzyckiej pt . „Ofiara wskaże mor 
dercę''. Scena operowa budziszyńskiego 

teatru gościła we wrześniu z „Cygane
rią" w Jeleniej Górze. 

* Również repertuar innych scen w 
NRD przewiduje w sezonie 1968/69 szereg 
premier sztuk polskich. I tak w Erfurcie, 
Strassfurcie i Zwickau grać się będzie 

„Zielony metal" Jesionowskiego dla mło 
dzieży, w Nordhausen „Kobietę w tru
dnej sytuacji" M. Domańskiego i w Pren 
zlau „Moralność Pani Dulskiej' G. Za
polskiej. 

STANISLAW 
HEBAN OWSKI 

z 
ZIELONOGÓRSKIEGO 

BRULIONU 

Z a d~rekcji Zbigniewa Koczanowicza 
dojezdzałem do Zielonej Góry pocią
giem. Szedłem powoli przyprószoną 

śniegiem ulicą. Mijali mnie ludzie śpie
szący w stronę dworca . Gdzieniegdzie 
zapalone okna rzucały na bruk jasne 
smugi. Było jeszcze daleko do wschodu 
słońca. Zwykle zatrzymywałem się przy 
drucianej siatce. W głębi majaczyła syl
wetka willi, a w ogrodzeniu między rzad
kimi drzewami i kępami bukszpanu -

oszronione i zdrętwiałe po zimnej nocy 
- sz rny wlepiały lśniące ślepia w bu
dzące się miasto. Czasem podbiegły i 
wcisnęły chrapki w druciane oka. Przy
wykłem do tych pierwszych znajomych 
z Zielonej Góry. I kiedy po wielu latach 
znowu chciałem się z nimi spotkać, 
stwierdziłem z niejakim żalem, że nie 
ma już saren, a nawet nie moglem już 

odnależć owego domu w ogrodzie .. . 
Miasto rozrosło się, zmieniło. Teatr 

zielonogórski także w niczym nie przy
pomina tych czasów swojego raczkowa
nia, gdy z amatorskiego zespołu „Pol
s:-;iej Wełny" przekształcał się w teatr. 
który później pięknie zapisał się jako 
żywy i ambitny ośrodek teatralny. 

Niewątpliwe zasługi ma Koczanowicz. 
Przybył do miasta pełen zapału. Wpro
wadzał na scenę młodą żonę, wielu ade
ptów sceny uczył teatralnego abecadła. 
.Starał się popularyzować teatr. Jedno 
przedstawienie jednak zaskoczyło mnie 
świeżością. To „Panna Maliczewska" Za
polskiej w reżyserii Ireny Ładosiówny. 
Bardzo interesująco zagrała Stefkę Ka
zimiera Nogajówna. Miody aktor Adam 
Kurczyna czytał mi wtedy długo w noc 
swoje wiersze ... 

Jerzy Zegalski prowadził teatr w sezo
nach 1958!60. Dojeżdżałem wtedy dość 

często do Zielonej Góry. zwykle ze Zbi
gniewem Bednarowiczem i Ryszardem 
Gardo, których Zegałski zapraszał do 
współpracy. Atrakcyjny był repertuar. 
„Burza" Szekspira w inscenizacji Zegal
skiego z dekoracjami Jana Kosińskiego, 

„Jan Gabriel Borkman" Ibsena, "Lato" 
Rittnera, „Fiesco'' Schillera, „Elektra" 
Sofoklesa. Pamiętam role Kariny Waś

kiewicz i Stanisława Cynarskiego w 
„Borkmanie", Henryka Machalicy i Zy
gmunta Nawrockiego we „Fiescu" -
znakomitą Elektrę Haliny Winiarskiej ... 

A potem związałem się z zielonogór
skim teatrem na stale. Trzy lata mojej 
współpracy z Markiem Okopińskim dały 
mi kilka najpiękniejszych przeżyć tea
tralnych. Udało mi się zrealizować wie
le repertuarowych marzeń. 

Pisałem już kiedyś, jak zżyłem się z 
tym młodym zespołem . Dzieliłem z nim 
obawy, lęki, sukcesy, czasem troski i 
zgryzoty. Ci młodzi i bardzo młodzi ak
torzy byli wtedy niemałym atutem te
atru. Dalecy od doskonałości, jeszcze dal 
si byli od rutyny. Każda rola znaczyła 
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dla nich ważny etap. Gorączkowe próby 
jednoczyły w jednolity organizm ten cza 
sem poróżniony zespól. Nawet festiwalo
we nagrody nie budziły wśród pominię 

tych przesadnych żalów ani szczególnej 
zawiści. 

Okopińskiemu zawdzięczam też pre
mierę „Przedziwnego kochanka" Corne
ille'a. Od kilku lat nosiłem się z fra
gmentami przekładu tej komedii o prze
wrothym Alidorze, prototypie moliero
wskiego Alcesta. Urzekła mnie ta gro
teska, pokazująca jakby w krzywym 
zwierciadle autoironii to, co przejawia się 
w całej twórczości Corneille'a : walkę 

człowieka o zachowanie własnej twarzy. 
Podobnie jak Podkolesin w „Ożenku" 

Gogola. Alidor staje się niewolnikiem 
wolności. Stara się zniszczyć miłość, bo 
czuje, że miłość mogłaby złamać jego 
wolę. Dlatego snuje sieć intryg, wyrzeka 
się Anżeliki dla przyjaciela, później, gdy 
rozwój wypadków nie toczy się po jego 
myśli, znqwu zdobywa serce ukochanej, 
ażeby powtórnie ją zdradzić. Spokój zdo
będzie dopiero wtedy, kiedy skompromi
towana dziewczyna wstąpi do klasztoru: 
o Boga nie będzie zazdrosny. 

Podrzuciłem kiedyś teksty Aleksan
drowi Maliszewskiemu, chcąc go nakło

nić do tłumaczenia. Odpowiedział mi, że 
„stuwierszowe tyrady nie utrzymują 

uwagi widza, choćby aktor pękł..." Z 
tym większą tremą zabrałem się do ro
boty na własny rachunek. Nie rozstawa
łem się z tomem Corneile'a. Wsiadałem 
do autobusu i na kolejnych postojach, w 
Stęszewie, Grodzisku, Wolsztynie, Kar
gowej zapisywałem po kilka wierszy 
przekładu . Trzeba było się śpieszyć -
termin premiery został ustalony nieod
wołalnie. Doszło wreszcie do prób i ku 
mojej radości aktorzy nie tylko nie sar
kali , ale nawet szczerze zachwycali się 

sztuką . Jeszcze w kilka lat później cy
towano mi fragmenty monologów .. . 

Reżyser Maria Straszewska nadała war 
tkie tempo dialogom, zręcznie rozwią

zała sytuację. Przeds tawienie oglądałem 
wiele razy. Jeździłem z zespołem ażeby 
posłuchać wielkich tyrad Haliny Winiar
skiej i Józefa Fryźlewicza. Olbrzymia 
sala gimnastyczna w Kostrzynie nad O
drą była zimna, ale publiczność wyjąt

kowo gorąca. 
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Takich niespodzianek miałem wiele. 
Ze wzruszeniem wspominam moją 

współpracę z M. Okopińskim przy „Na
j eździe" i „Sadach polowczańskich" Le
onowa - premierę „Kochanków z We
rony" Iwas;i:kiewicza w Głogowie. Sukces 
„Człowieka z budki suflera" na Spotka
niach Kaliskich - świetny rytm spekta
klu „Ryszard II" Szekspira, delikatne 
kontury inscenizacji „Zejścia aktora" 
Ghelderode'a - czy też długie i gwał

towne nasze spory przed „Wyzwoleniem" 
- a potem entuzjazm kaliskiej publicz
ności na tym gorącym - pełnym pasji, 
przedstawieni u. 

W Zielonej Górze określił się o dużej 
inwencji talent Zdzisława Wardejna (Ry
szard II i Renatus w „Zejściu aktora"), 
Zygmunt Malanowicz z poczuciem miary 
sugestywnie zagrał Pyładesa w „Ifige
nii w Taurydze" oraz w sztuce „Lukier
skiego „Ananas dojrzewa powoli", Jerzy 
Kiszkis dal ostro zarysowaną postać 
Optymistienki w „Łaźni" Majakowskiego 
i Sołtysa w „Kondukcie" Drozdowskie
go, Sława Kwaśniewska i Zdzisław Gru
dzień z charakterystyczną werwą grali 
w ,żywocie Józefa" Reja. Hanna Wró
blówna była bardzo dobrą Muzą w „Wy
zwoleniu". Winiarska jako Ifigenia, Fry 
źlewicz jako Konrad w „Wyzwoleniu". 

Mógłbym wymienić jeszcze kilka na
zwisk. Już ich nie ma w programach 
zielonogórskiego teatru. Aktorzy rozpro
szyli się po całej Polsce: Kraków, Wy
brzeże, Katowice, Poznań.„ 

Zielona Góra znowu zwraca na sie
bie uwagę krytyki. Ostatni sezon dobrze 
zapisał się kronice Ziemi Lubuskiej. Dla 
mnie osobiście zostało trochę żalu po 
tym, co minęło. Czasem ciężko rozstać 
się z jakimś przedstawieniem. I przykro 
jak schodzą ze sceny resztki dekoracji -
przeznaczone po ostatnim spektaklu na 
rozbiórkę. 

Po próbach w Zielonej Górze wraca
łem wieczornym autobusem do Poznania. 
o godz. 22 w „Odnowie" schodzili się 
aktorzy na próby „Eutydema" Platona . 
Po pracy w Zielonej Górze potrafiłem 

wtedy wykraść jeszcze dosyć czasu na 
teatrzyk „5". Dzisiaj w Poznaniu też nic 
spotykam się z moimi przyjaciółmi. Roz
jechali się w różne strony. I na próżno 
bym ich szukał przy ul. Wielkiej. Podo
bnie jak saren za drucianą siatką w Zie
lonej Górze. 

STANISŁAW HEBANOWSKI ARCH IWALIA 
TEA TRALN E 

Po dobrze przyjętej „Matce" Capka, 
Teatr wystawił „Ostry dyżur" Lutow
skiego. Ta bardzo aktualna wtedy sztu
ka, została sta rannie wyreżyserowana 

przez Andrzeja Witkowskiego. I dobrze 
zagrana. Stanisław Cynarski próbował z 
powodzeniem wydobyć z roli Dąbka e
nergię i wrażliwość starego komunisty. 
Bardzo przekonująco zagrał Adam Kra
jewicz postać dr. Osińskiego. Po spekta
klu Teatr kilkakrotnie organizował dys
kusję z publicznością, co było nowością 

w życiu kulturalnym Ziemi Lubuskiej. 
„Ostry dyżur" grano 57 razy w 38 miej
scowościach dla ponad 20.000 widzów. 

W „Profesji pani Warren'', Zbigniew 
Koczanowicz zaakcentował dwie sprawy: 
społeczną i moralną . Pani Warren uosa
biała klasę wyzyskiwaczy. Jej córka bun 
tując się przeciwko matce - buntowala 
się przeciwko ustrojowi. Tak odczytana 
sztuka koncentrowała się wokół •matki. 
którą z dużym powodzeniem zagrała Ja
dwiga Wrońska i córki w wykonaniu 
Ludwiny Nowickiej-Krajewskiej. Margi
nesowo potraktowano role męskie. w 
sztuce Shawa po raz pierwszy na zielo
nogórskiej scenie wystąpił .;•an Zdrojew
ski, o którym Irena Solińska w „Gazecie 
Zielonogórskiej" pls~ ła, że „ma warunki 
na dobrego aktora". 

'i W dniu 29. IX. !956 PTZL obchodził 

1 pięciolecie swego is tnienia. W opubli· 
kowanym z · te j okazji · artykule Zbigniew 
Koczanowicz zacytował powiedzenie 
jednego z pracowników Teatru: · „Doszliś 
my do „Intrygi " , bo zaczęliśmy od miło
ści.. . " Koczanowicz omawiając dzieje i 
dorobek Teatru przypomniał nazwiska 
pierwszych przyjaciół Melpomeny, którzy 
pełniąc różn e funkcje zawodowe i społe
czne pomogli się uformować młodemu 

zespołowi. A oto ich nazwiska: Antoni 
Markolla, Wacław Stryczyński. Henryk 
Greb. Mieczysław Turski, Róża Gell:i . Na 
stępnle Zbigniew Koczanowicz w swym 
artykule omówił kolejne etapy rozwoju 
Teatru, najpierw był to Tea tr subwen
cjonowany przez rady narod0we Woje
wódzką i Miejską, później przez Cen
tralny Zarząd Teatrów. przed obchodami 
pięciolecia był już teatrem państwowym . 

„Pięć lat teatru - pisał Koczanowicz 
- to ustawiczna walka z jednej strony 
z piętrzącymi się przeciwieństwami, z 
dugiej stała troska o wzrost poziomu ar
tystycznego, dążenie do coraz pełni ej-
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szego wyrazu wizji tworczej reżysera, 

scenografa i oczywiście przede wszyst
kim aktora". 

Pięcioletni dorobek Teatru był nastę
pujący: 42 premiery w tym 20 sztuk pol
skich, 4 prapremiery, IS'll4 przedstawienia 
oraz 658.267 widzów, co mniej więcej ró
wnało się ówczesnej liczbie mieszkań

ców województwa. 
Na 5-lecie Teatr wystawił „Intrygę i 

miłość" Fryderyka Schillera. „Lubuską 

„Intrygę" w reżyserii Koczanowicza -
pisał znany prozaik I krytyk Leszek Pro
rok - cechuje dążność do harmonijnego 
zespolenia lirycznych składników dzieła 

z warstwą dramatyczną". Równomierne 
rozłożenie akcentów na intrygę I miłość 
było mocną stroną przedstawienia. Spe
ktakl niezwykle starannie wyreżyserowa
no, gra aktorów poprawna i wyrównana. 
Dekoracje dążące do sensownego i celo
wego uproszczenia oraz kostiumy proje
ktował Antoni Bystroń. 

Obchody pięciolecia Teatru stały się 

wielkim świętem kulturalnym woje
wództwa zielonogórskiego. Przygotowa
niom I przebiegowi uroczystości patrono
wał komitet honorowy, któremu przewo
dniczył Przewodniczący PWRN w Zielo
nej Górze. Na uroczystość przybyli 
przedstawiciele Ministerstwa Kultury 
i Sztuki, partyjnych I państwowych 

władz województwa I miasta, literaci, 
dziennikarze, miłośnicy teatru. Najbar
dziej zas1utonych pracowników Teatru 
Rada Państwa wyróżniła odznaczeniami 
państwowymi. Złote Krzyte Zasługi otrzy 
mali: Zbigniew Koczanowicz, Stanisław 

Cynarski, Karol Hruby, Srebrne Krzyże 
- Władysław Lisowski, Stanisław Swią

tek, Eugeniusz Szatkowski, Ksawery Szy 
mkowski, Irena Zwierzyńska, Józef Mi
chalcewicz, Brązowy - Olimpia Godlew
ska. Jubileusz zielonogórskiego teatru od 
notowały niektóre czasopisma kulturalno 
-literackie i dzienniki, a także wychodzą 
cy we Frankfurcie nad Odrą „Neuer 
Tag". Należy także przypomnieć, że dzie 
Io Schillera grano 69 razy w 4'7 miejsco-· 
wościach dla prawie 227 tysięcy widzów. 
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Wilam Horzyca: Powrót Odysa 
do ojczyzny . . . . . . . . . 

Zbigniew Osiński: „Powrót Ody
sa" w inscenizacji Wilama Ho
rzycy i Andrzeja Pronaszki 

Andrzej 
wieka 

Wanat: ..... 
Los nadczło-

Peter Brook: Potrzeba rytuału 

Teatralia zza Odry . . 

Stanisław Hebanowski: 
Z zielonogórskiego brulionu 
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Z-ca dyrektora 

JAN GAJEWSKI 

Z-ca dyrektora d/s finansowych 

KAZIMIERZ KASZKUR 

Kierownik techniczny 

Tadeusz Rogowski 

KIEROWNICY PRACOWNI: STOLARSKIEJ - STANISŁAW ŚWIĄTEK, 

MALARSKO-MODELATORSKIEJ - WALDEMAR JODKOWSKI, TAPI

CERSKIEJ - BRONISŁAW WALCZAK, FRYZJERSKO-PERUKARSKIEJ 

EMILIA DANIEL, KRAWIECKIEJ DAMSKIEJ - WALENTYNA ROGO

WSKA, KRA WIECKIEJ MĘSKIEJ - WOLF KLEJNMAN, REKWIZYTOR 

EDWARD TULISZKA, GŁÓWNY ELEKTRYK WŁADYSŁAW 

LISOWSKI 

Brygadier sceny 

Marian Pakula 

Światła 

Władysław Lisowski 

Garderobiana 

Irena Zwierzyńska 

Rekwizytor 

Edward Tu liszka 

Kierownik Biura Organizacji Widowni 

Ryszard Wesołowski 



STANISLAW WYSPIAŃSKI 

POWRÓT ODYSA 
Dramat w 2 częściach 

Opracowanie i układ tekstu • .Jerzy Hoffmann i .Jerzy Złomek 

Odys 
Telemak 
Penelopa 
Eumejos, pastuch 
Melanto 
Tafijczyk 
Arnajos 
Med on 
Antinoos 
Eurymachos 
Femios 
Laertes 
Syreny 

Fi!aitios, pastuch 
Sługa 

Dziewki 

Inscenizacja i reżyseria 

JERZY HOFFMANN 

Muzyka 
FRANCISZEK WOŻNIAK 

Asystent reżysera 

RYSZARD JASNIEWICZ 

OSOBY : 

Sufler 

WANDA GAJEWSKA 

Ryszard Zieliński 
Hilary Kurpanik 

Ludwina Nowicka 
Stanisław Cynarski 

Teresa Leśniak 
Zdzisław Giżejewski 

Cyryl Przybył 
Czesław Kordus 

Ryszard Jaśniewicz 
Jan Stawarz 
Jerzy Glapa 

Stanisław Cynarski 
Janina Jankowska 

Teresa Leśniak 
Barbara Strzeszewska 

Czesław Kordus 
Józef Michalcewicz • „ „ 

Scenografia 

ANDRZEJ SADOWSKI 

Choreograf 
CONRAD DRZEWIECKI 

Inspicjent 

JOZEF MICIIALCEWICZ 
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