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Przedstawienie „Marszu" w naszym teatrze 
jest debiutem teatralnym Mieczysława Pio
trowskiego. Na początku kilka zdań informu
jących o autorze sztuki. Piotrowski urodził się 
6 maja 1910 roku we Lwowie. Uczęszczał do 
szkól w Krakowie, By,!.fgoszczy i Warszawie, 
gdzie ukończył - najpierw Wyższą Szkołę 
Dziennikarstwa, a następnie Akademię Sztuk 
Pięknych. Od 15 roku życia rysuje w różnych 
pismach: przed wojną w „Cyruliku Warszaw
skim" i „Szpilkach", a po 1945 roku w „Szpil
kach", „Nowej Kulturze" i „Kulturze". Pio
trowski jest autorem trzech powieści („Ogrod
nicy", 1956; „Złoty Robak", 1968; „Plecami 
przy ścianie", 1970), które wszystkie ukazały 
się w „Czytelniku" oraz dwóch nie opubliko
wanych dotychczas utworów dramatycznych 
(w kolejności powstania, były to: „Melancho
lia" i właśnie „Marsz"), jednak domenę w je
go działalności twórczej stanowi grafika i rysu
nek (w Akademii studiował malarstwo u prof. 
Felicjana Kowarskiego i grafikę artystyczną 
u prof. Władysława Skoczylasa). Poza tym 
Mieczysław Piotrowski często i chętnie ilustru
je książki, zwłaszcza dla dzieci. 
W swoich powieściach i próbach dramatycz
nych, które sam określa zresztą jako ,,sztuki 
teatralne", nie przestaje Piotrowski myśleć ja
ko grafik i rysownik. Typowym tego przykła
dem jest właśnie „Marsz". W tej kameralnej 
sztuce, która - według autora - „dzieje się 
wczoraj i współcześnie", udział biorą: Książę, 
Arysta (żona Księcia), Zella (przyjaciółka 
Arysty), Generał Fullberg i Chłopiec, mający 
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uosabiać „przeszłość Księcia, a także Stajen
nego". Postaci te są przez autora tylko zaryso
wane kreską, tyleż subtelną, co wyrafinowaną, 
nie posiadają one dookreślenia psychologiczne
go, pojętego w kategoriach realistycznej, życio
wej motywacji zachowań ludzkich. Są to · raczej 
sugestie na temat postaci i tego wszystkiego, co 
pomiędzy nimi się staje, czy stać się może. Ale 
jednocześnie, w takim rysunku postaci jest 
ostre, pazerne widzenie rzeczywistości, sugeru
jące bardzo konkretne, znane nam z osobistych 
doświadczeń konflikty, których sens i znacze
nie dość daleko „poza tę sztukę polatują". To
też atrakcyjność „Marszu" nie polega na do
skonałej technice dramaturgicznej, temacie 
sztuki czy poszczególnych postaciach. Zasadza 
się ona na tym przede wszystkim, tak się nam 
przynajmniej wydaje i z takim przeświadcze
niem przystąpiliśmy cło pracy, że w swojej nie
dookreśloności, niedopowiedzeniach, szczeli
nach, również w tym, co nazwać można „sła
bościami dramaturgicznymi" zawiera 
„Marsz" otwartą propozycję dla teatru. Propo
zycję dla konkretnego zespołu ludzi, który bę
dzie chciał dać tej sztuce coś z siebie, udzielić 
jej życia. 
Dodajmy tutaj, że teatralny debiut „Marszu" 
Mieczysława Piotrowskiego jest jednocześnie 
pierwszą pracą Jerzego Grzegorzewskiego 
w teatrach krakowskich. Grzegorzewski, jedna 
z najwybitniejszych indywidualności młodego 
pokolenia reżyserów, jest jednocześnie z wy
kształcenia i temperamentu plastykiem - sce
nografem. Prze!! przedstawieniem „Marszu" 
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:reżyserował on cały szereg uznanych pozycji 
w łódzkim Teatrze im. Stefana Jaracza (m. in. 
„Wesele" Wyspiańskiego, „Irydion" Krasiń
skiego, „Czajka" Czechowa, „Balkon" Geneta), 
a ostatnio głośną adaptację „Ameryki" Kafki 
w warszawskim Teatrze „Ateneum". 
Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że „Marsz" 
.zrealizowany przez inny (niż ten, który praco
wał nad nim w Starym Teatrze) zespół ludzki, 
innego reżysera i inne osobowości aktorskie, 
byłby zapewne zupełnie odmienną propozycją 
teatru. Na tym właśnie polega między innymi 
jego siła i jego słabość zarazem. W sumie jedno 
jak i drugie składa się na atrakcyjność tej po
zycji. Powoduje też niebagatelne trudności 
w samym procesie tworzenia teatralnego „Mar
szu". Niezależnie nawet od rezultatu, jaki Pań
stwo możecie oglądać zarówno na scenie jak 
i na widowni. 
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- Praca moja będzie opublikowana. Bez 
względu na śmierć autora. 
-- - To nadzwyczajne - zdziwił się nieszczerze 
Paweł. 
- Nic takiego - rzekł Wereszczyński. - Je
stem wyjątkowo przygotowany. W tym celu 
przywołałem w sobie stan chłopski. Pierwotny. 
Pan wie, u nas na wsi traktuje się te sprawy 
naturalnie, a nawet z pewną uroczystością. 
Gdybym t am był, prawdopodobnie zabito by 
na moją cześć kurę. A ja musiałbym powie
dzieć: no cóż, nie tacy jak ja, królowie muszą 
umierać „. I powtarzano by to już po mojej 
śmierci. Przywróciłem moje chłopskie pocho
dzenie, które kiedyś tyle przynosiło mi zgryzo
ty, trudu i niepowodzeń. Upokorzeń - dodał. 
- Zrobimy na odwrót, niż początkowo proje
ktowałem. To pan będzie świadkiem, że prze
kazałem dzieło tej oto młodej osobie, jakby to 
powiedzieć - uśmiechnął się: - wystarcza
jąco „. 

- BrzyP.kiej - dokończyła jego zdanie i mru
gnęła okiem do Pawła. - Dziadek uparł się, 
żeby wtajemniczyć człowieka bardzo brzydkie
go. 
- O! - zdziwił się mimo woli Paweł - skoro 
sama pani tak mówi, nie jest pani całkiem nie
mądra. 
- Nie- - rzekł Wereszczyński. - Nie jest 
mądra, ale „. my . . . popadliśmy w chaos „. 

Rozmowa miała być poważna. 
Paweł spojrzał na zegarek: 
- Wiecie, państwo, jest mi bardzo miło „. wy
kazałem olbrzymią cierpliwość ... 
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- Błagam - Wereszczyński nagle położył rę
kę na dłoni Pawła. - Zostaniemy tu jeszcze 
małą chwilkę ... - Nie powiedziałem jeszcze 
najważniejszego. Dzieło moje, uśmiechnie się 
pan, ale musi przetrwać. Musi być zabezpieczo
ne. Nikczemnym byłbym człowiekiem, gdybym 
je stracił. Tyle lat nadziei .„ Tak - zwrócił się 
do dziewczyny. - A pana biorę za świadka. 
Czuję - mówił - że żyłem jedną chwilę za 
krótko. Czuję, że teraz właśnie nageszła moja 
pora. T e n właśnie c z a s. I jestem na tyle doj
rzały filozoficznie, że powiem: nie szkodzi. 
Mnie to nie szkodzi. To znaczy mojemu dziełu. 
M u s i o n o b y ć. Każde dzieło potrzebuje 
swego czasu. Uzupełniłem je i poprawiłem, 
w pewnym znaczeniu inaczej nachyliłem kie
runek myśli. To mi wolno. Myśl jest ta sama, 
tylko cel nieco przesunięty. To mi wolno. A ce
lem jest rozwikłanie pobudek psychicznych 
społecznego bytu człowieka, brzmi to„. zasada 
jest prosta: jeden jedyny człowiek na ziemi 
byłby zwierzęciem. Gdy dwóch, jeden musi 
wystąpić przeciw drugiemu. Dlaczego? Jest 
między nimi różnica. Nie ma dwóch jednako
wych kamieni na świecie. Różnica występuje 
na niekorzyść drugiego. Silniejszy psychicznie 
zmuszony jest wziąć górę. Słabszy przeciwsta
wić się, czerpiąc wzór z silniejszego. Stąd naj
prymitywniej przedstawione źródło mojej teo
rii: zbrodni naśladowania. Naiwne, co? A ja 
z tych konopi ukręciłem mocny sznurek. Zro
zumie to ten, który włoży to na głowę i poczu
je dotyk śliskiego mydła. Dochodzimy potem, 
w moim wywodzie, do wszystkich zjawisk dal-
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szych, jak próba zniszczenia przyrody przez 
malowanie jej, dochodzimy także i do samego 
faktu myślenia, którego intencją jest przecież 
2abicie okrucieństwa czasu. Wszystko i wszy
stko, dochodzimy nawet do zazgrości, zawiści, 
zabójstwa ... w końcu ... drogi panie Pawle -
błysnął okiem - i do ... plagiatu, jako jednej 
2 metod unicestwienia obcego piękna i obcej 
urody, bo przecież główną cechą piękna jest 
obcość i to, że boli. 
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Nr• 75 

Sezon 1972/73 

Prapremiera 

14 c z e r w c a 1 9 1 3 r. 

Kiedy krytyka 
, . , 

przemowie 
• powinna 

Może niejeden zarzuci, że to jest wy
rok nazbyt surowy - surowy - nie 
przeczę, lecz mimo to mniemam, że 
jest sprawiedliwy, gdy to co przez lat 
przeszło 20 nazywaliśmy teatrem 
w Krakowie - tak było do niego po
dobnym, jak jest podobną małpa do 
człowieka. Sztuka dramatyczna, jest 
także rodzajem obrządku i tak jak ka
żdy inny obrządek na świecie powinna ! 

analizie krytycznej nastręczać niejaką 
całość („.) jeżeli ma być przedmiotem 
godnym jej zajęcia. Powinna więc mieii
najsamprzód przyzwoitą dla czci swej 
świątynią, kapłanów poświęcających 
się jej usłudze z powołania, liczne na
reszcie grono wyznawców i adeptów 
wszelkiego rodzaju. (.„) Że w zakresie 
ubiegłych lat 20 przeszło, zbywało 
sztuce dramatycznej w Krakowie na 
wszystkich wyżej wymienionych przy
miotach, śmiało to sobie utrzymywać 
pozwalam. Scena narodowa poniewie
rała się, że tak powiem przez cały czas 
powyższy w mniej dla niej przyzwo
itych miejscach; artyści? lecz lepiej 
pominę ich milczeniem („.). Publiczność 
wreszcie, a przez nią rozumiem tych, 
co uczęszczają teatr nie dla bengalskie
go ognia, ale dlatego, że się w jego ob
razach spodziewają znaleźć bądź naukę 
dowcipem strojną bądź też miłe i roz
rzewniające wzruszenia - publiczność 
powtarzam taka, oprócz rzadkich wy
padków, jeżeli ją do tego przymusił 
pracowity jaki („.) beneficjant, nie 
uczęszczała prawie zupełnie do tea
tru („). Jakiż więc w tym położeniu 
rzeczy cel mogła mieć przed sobą kry
tyka teatru? „. żadnego. Milczała prze
to, bo mówić nie miała ani o czym, 
ani do kogo. 
Dzisiaj jednakżeż, gdy w stosunku 
przeszłości zmieniła się pod każdym 
względem postać teatru naszego, 
i zmieniła na jego korzyść, dzisiaj („.) 
towarzystwo artystów dramatycznych 
złożonym jest z ludzi poświęcających 
się zawodowi temu z powołania („.) 
i gdy publiczność licznie na widowiska 
uczęszcza, dzisiaj więc lubownicy sce
ny narodowej, do których i ja 
z chęcią się liczę, są zdania, że krytyka 
teatralna nie tylko przemówić mo
że, lecz nawet przemówić powinna 
gdy jej sąd bezstronny, jest jed
nym z głównych warunków powo
dzenia każdej sceny, zwłaszcza też 
w estetycznym względzie. („.) Przed 
parą miesiącami pisma zagraniczne, 
a zwłaszcza poznańskie, uczyniły stan 
sceny krakowskiej przedmiotem uwag, 
a raczej zarzutów swoich. („.) Bezi
mienny krakowski korespondent Orę
downika utrzymuje, że w Krakowie 
nie wolno jest krytykować wystaw 
scenicznych, ani pod względem warto
ści sztuk przedstawianych, ani pod 
względem gry artystów. Ile się przy
najmniej mnie zdaje, myślę, że czyniąc 
zarzut taki, minął się szanowny kores
pondent Orędownika, nie już z prawdą, 
lecz z prawdopodobieństwem nawet. 
(„.) Ani rząd, ani cenzura w Krakowie, 
nie tamują ani tamowały nigdy wolne
go sądu w zakresie sztuk pięknych. 
H. MECISZEWSKI, Uwagi o teatrze krakowskim, 

Kraków 1843, s. 9-12 

KOMISJA 5 LAT MILCZĄCA 
W roku 1872 na posiedzeniu Rady m. 
d. 30-go września postawiłem wniosek 
poparty licznymi podpisami radców 
miejskich, a by Gmina m. Krakowa 
postawiła budynek teatralny po prze
prowadzeniu rokowań z wys. Rządem, 
iżby tenże do tego dzieła przyczynić 
się zechciał. Wniosek ten odesłany zo
stał do komisji uporządkowania mia
sta, która Radzie pełnej odpowiednie 
wnioski przedłożyć miała po poprzed
nim porozumieniu się z Sekcjami: eko
nomiczną, skarbową i prawniczą. Nie
stety minęło 5 lat. Komisja milczeniem 
pominęła mój wniosek, tym mnie jed
nak nie przekonała, a spodziewam się 
i tych wszystkich p.p. radców miejs
kich, którzy go wtenczas popierali, aby 
potrzeby teatru nie było. Owszem po
trzeba ta stała się teraz tym więcej na
glącą a konieczną, jeżeli posiadanie 
budynku teatralnego, bezpiecznego 
i wygodnego w naszym mieście uważa
my za konieczn e. 

W . RZEWUSKI, Teatr czy wodociągi, 

Kraków, 1879, s. 53 

PUSZCZONA 
SAMOPAS 
S C E N A 

Galicja obdarzona swobodami jakich 
żadna dzielnica Polski nie używa, dzi
wnie jest dla teatru obojętną. Wpraw
dzie Wysoki Sejm uchwala corocznie 
zasiłki dla sceny polskiej we Lwowie 
i Krakowie, ale tu się też kończy jego 
troska. Nie zajmuje się on głębiej tea
trem, nie wytyka mu drogi i nie nada
je kierunku w zamian za udzieloną 
subwencję; nie zwraca uwagi czy teatr 
dobrze czy ujemnie wpływa na społe
czeństwo, a puszczona samopas scena 
zależy od dobrej woli i zapatrywań się 
antreprenerów. Tym mmeJ jeszcze 
zwraca Wysoki Sejm uwagę na wędru
jące po Galicji towarzystwa, które by 
też szczególniej po prowincji mogły cy
wilizacyjne spełniać zadanie, a jed
nak biedne te towarzystwa prowadzą 
najnędzniejszy byt, walcząc z niedo
statkiem i lichwą, co chwila rozbijają 
się tracąc całe swe przybory, grabione 
przez lichwiarzy za długi. Ze strony 
ogółu mieszkańców nie widać naj
mniejszego zajęcia teatrem, najmniej
szej troski o jego losy, nie przychodzi 
nikomu na myśl, aby teatr będący in
stytucją niezbędną, był pożytecznym 
dla społeczeństwa, aby wywierając tak 
silny wpływ na umysły nie szkodził 
niezdrowym pokarmem. Idzie się do 
teatru dla zabawy, jak do restauracji 
na obiad ,ale daleko więcej widać tro
ski o to, a by obiad był dobrze i ze 
zdrowych ingrediencji przyrządzony, 
aniżeli aby teatr nie zatruwał widzów 
szkodliwą strawą duchową. Wielu na
wet (i nie bez pewnej słuszności wo
bec upadku dramaturgii na Zachodzie 
i ogólnym kierunku teatrów) uważa 
teatr za instytucję szkodliwy wpływ 
na społeczeństwo wywierającą. Ależ 
żeby taki nie był, aby spełniał swoje 
zadanie, konieczne się nim zająć nale
ży, czuwać nad nim, wspierać, żądając 
wzajem za tę opiekę i pomoc, aby był 
dobrym, a pożytecznym. 
WŁ. L. ANCZYC, O potrzebie budowy teatru 

w Krakowie 
Kraków, 1879, s. 12-13 
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UŻYTECZNY POMYSŁ 
Nie tylko szczęśliwym, ale przede wazystk l 
w s~utkach użytecznym pomysłem ' obecnej Dy · 
rekcJi było ~ostanowieni~ komisji doradczej. Do· 
t_ąd wprawdzie użytecznosć ta jest raczej ujemn~ 
Jak dodatnią, ujemna jednak ta użyteczność je~t 
drogoce_nn.ą, bo nie. dopuszcza na scenę lichot, 
k~órymi Jak slyszehśmy komisja jest zarzuconą, 
me dopu_szcza w!ęc nud~w do teatru, a tym sa· 
my~- zmechęcema publlczności, artystów 1 Dy
rekcJi. Smutny wp_rawdzi~ .)est rezultat dotycll· 
czasowych czynności kom1sJi, lecz najsmutniejsza 
i>rawda lep_szą jest od kłamstw, a jeżeli prawie 
zadna ory,gmalna sztuka - z wyjątkiem konkur· 
sowych me zasłużyła na przedstawienie to nie 
małą z_asłu_gą jest komisja, il:e miała odwagę t o 
wypowiedzieć. 

Przegląd Polski, maJ 1872, s, 302--3C~ 

,,W JESIENI" - W. KOZIEBRODZIU 
Chwaleb~ą jest nie wyjątkowa, ale mzczególn:i 
starannos(l z Jaką obecna dyrekcja wystawia 
a ar~yś!'i grają, oryginalne utwory. w tych przed~ 
stawie'?'.'ac!J. widoczny )!!st jeden wyższy stopień 
precyzJi i doskonalosci. To też przedstwiecie 
„w jesieni" był~ wzorowe •. Pan Benda jako Zyg
munt przedstawił naturalnie typ wybornie nam 
znany, p. Eker jako sentymentalny, słodko skwa
szony kawaler był doskonałym, tylko szkoda :l:e 
P'.'rę rl!zy. wypadł z roli, pani Ekerowa, która 
n.'e ~oze zle gra~, a . która w rolach starych pa
nie.n Jest znakomitą i arcykomiczn '.\, nie wpadła 
am ,razu w przesadę, a przecież, że tak powiemy 
wyc1Snęla do ostatniej kropli rolę Pauliny, (.„) 
Lecz . niezaprzeczenie pierwszeństwo należy się 
panme Urbanowicz w roli Sabiny. Utalentowana 
ta, a tak inteligentna artystka, ciągłe robi 110-
stępy i widocznie w zakresie jej ról czeka ją 
ładna przyszłość artystyczna. Widzieliśmy na na· 
szej scenie znakomite artystki, występujące z po· 
w~dzen!em. w rolach naiwnych, lecz zbyt często 
naiwnosl: ich była tylko udaną, a tym samym 
szt_uczną („.) wielka różnica między udawaniem 
naiwności, a prawdziwą naiwnością. P. Urbano
wicz zaś umie być szczerze i prawdziwie naiwna 
1 to stanowi urok jej gry. (,.,) Dziwny urok ma 
naturalnośll, dla niej przebacza się niejedno. 

PRZEGLĄD POLSKI, maj 1872, s. 304-305 
Wiedeń, 23 XII 1865 

MIKOŁAJ BOŁOZ-ANTONIEWICZ 

do MODRZEJEWSKIEJ 
Jak dobre przedstawienie i gra genialna la 
da utworek dramat11czn11 w11soko podnosi , 
nam tego śwież11 dowód na „Annie Ośwtę
cimównie", która, mimo to że dla scen11 pi· 
saną nie b11la, „przecież utrz11mała aż do 
końca w W11tężeniu uwagę publiczności". 1 

Komuż to autor onej najwięcej winien zaw
dzięczać jeżeli nie Pani, która oddaniem roli 
Ann11 dodałaś temu utworowi t11le świetnoś
ci, ile b11 on nawet nigd11 nie b11ł zamarz11l? 
W11obrażam sobie z oklasków, któr11ch Pani 
nie szczędzono, jak piękną ucz11nilaś moją 
biedną Annę duszą, sercem i zewnętrzn11ml 
nawet wdzięki, i żałuję mocno, żem Jej ży 
w11m okiem nie widział, ż11wym uchem nie 
sł11szał - gd11ż czuję, ile b11m miał rozkoszy 
z tego przedstawienia, do którego tak dobre
go udania się i inni znakomici art11ści sceny 
krakowskiej sie przycz11nili. 
Telegram Poni, jak już odtelegrafowałem, 
nie zostal mię w domu i dopiero w noc11 go 
odcz11talem. Pojmuję chęć Pani do powtór
nego wystąpienia w roli Ann11 - a i ja bar
dzo bym sobie tego ż11cz11ł; lecz, że to stać 
się miało nie na rzecz Pani, ale na rzecz 
dyrekcji - prz11wolenia dać b11łb11m nie 
mógł, gdyb11 nawet i na czas b11ł mię tele
gram Pani doszedł. Wszakże i tak już dość 
krzywd11, którą mi beneficjant w11rządził, 
po cóż jeszcze spalić (!) z nim d11rekcją? t 
Pani zawsze będziesz miała prawo do mnie; 
dlatego też odwołuję wzbronienie przedsta
wienia „Brańca spod Warn11" (nie pod War
ną, jak stoi w manuskr11pcie) i proszę go 
użyć na swój dochód, gdzie i jak się podo
ba. s Proszę jednak wprz6d11 manuskr11pt mi 
przysłać, gd11ż niektóre mam w nim pocz11nić 
jeszcze odmian11. 
Jeżeli dvrekcja chce Annę mieć na reper
tuarze, niech się ze mną porozumie, o cz11m 
jej pisałem. . 
Ponieważ nie tylko żem już star11, ale że 
i potrzebuję, aby mnie takie znakomitości 
jak Pani w swej łaskawej zachowały pamię 
ci - co wszakże bez przedmiotu naocznego, 
ode mnie pochodzącego, osiągnąć b11 mi tru 
dno b11ło - ośmielam się przyłączyć do ni
niejszej korespondencji skromny upominek 
w oznakę wdzięczności imieniem Ann11 Pa
ni przynależącej i z prośbą, by Jej czasem 
autora onej przypominała. 4 

Mam zaszczyt wynurzyć Pani moją cześć 
i oraz oświadczyć, iż odtąd taki naprawdę 
Jej stałem się wielbicielem. 

M. B. Antoniewicz 
1 Cytat z recenzjt w „Czaste" nr 289 z 19 XII 1885. 
! Premtera Anny Ośwtęctmówny, poematu dra
matycznego M. Boloz-Antontewicza, odbyła się 
bez wiedzy autora 16 XII 1865 w Krakowte, na 
benefis Alberta Ekera, z Modrzejewską w rolt ty
tulowej. Powtórzente sztuki, naznaczone na 21 XII 
1865, zostalo odwalane wskutek zakazu autora. 
Telegram Modrzejewskiej zawteral prośbę na dal· 
sze przedstawieni a. 
s z tego zezwoleni a Modrzejewska nie skorzystala . 
4 Antoniewicz przeslal Modrzejewskiej bransoletę 
z napisem „Helena nie Modrzejewskiej - autor 
Anny Oświęctmówny 1865". Wystqpi!a w niej na 
drugim przedstawieniu dramatu, 7 I 1886. 

Korespondencja Heleny Modrzejewskiej 
t Karola Chlapowsktego, t. 1, s. 48-41 


