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Oto postawiono mnie na czele nielicznej i przypad
kowo zebranej grupy ludzi, przeważnie młodych, z któ
rymi - wspólnie - chcę szukać dróg i sposobów do 
odkrycia polskiego oblicza Teatru. 

Jest to przedsięwzi9cie nie tyle ambicyjne, ile z ko
nieczności wynikające, z pewnych konsekwencji ewolucji 
artystycznej i rozumienia obowiązków, jakie nam przy
niosła na swym grzbiecie błogosławiona fala dziejów na
szej Ojczyzny. 

Zrozumienie to istnieje - nie ulega wątpliwości, tak 
jak i w innych warstwach i dziedzinach życia społeczne
go - a czy my jesteśmy zdolni i czy wypełniamy te obo
wiązki - to inna rzecz. Pragniemy - to pewna rzecz. 

Jesteśmy właśnie w fazie mierzenia swych sił... na za
miary. 

Zamierzamy więc pójść przez gęsty bór polskiej litera
tury dramatycznej, chcemy przejść naprzód realizm, sztuki 
pisane prozą, a potem opanować wiersz, tak jak się w dra
matyce rozwijał, tj. Zabłockiego, Fredrę, Słowackiego, 

Wyspiańskiego. 

Nie dojdziemy my - to inni po nas, my może dos
trzeżemy, którędy droga. 

JULIUSZ OSTERWA 

Jiiliusz Osterwa (1885- 1947) 
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PIĘCDZIESIĘCIOLECIE 

TEATRU NARODOWEGO 

Na pierwszy rzut oka rocznica ta może się wydać trochę dziwna, 
gdy sobie uprzytomnimy, że niedawno obchodziliśmy jubileusz dwóch
setlecia tejże samej instytucji. Miał on poniekąd charakter intencjo
nalny - pragnął w sensie ideowo-interpretacyjnym zamanifestować 
ciągłość poczynań , za którą tęsknimy, a której rzeczywistość histo
ryczna stale nam odmawiała. Obecna rocznica jest bardziej dosłow
na: sam mogę zaświadczyć słowem honoru, że się Rozm a i toś ci 
w 1919 roku spaliły (w pamięci małego dziecka, jakim wtedy by
łem, fakt ten jakoś się jednak utrwalił) i że w 1924, a więc właśnie 
pół wieku temu, nastąpiła uroczysta inauguracja wspaniale odbu
dowanej sceny, już pod firmą Teatru Narodowego. Co prawda i w 
tym wypadku zjawia się zaraz cień wątpliwości: owszem. data się 
zgadza, ale czyż można powiedzieć, że obchodzimy pięćdziesięciolecie 
istnienia Teatru Narodowego po odbudowaniu i przywróceniu naz
wy? - Niestety nie. W tym sensie będzie to zaledwie czterdziestole
cie przepołowione dziesięcioletnią przerwą 1939-1949, z ponownym 
pożarem, okupacją i ponowną odbudową, a więc znów dwa różne, 
odległe w czasie teatry, w dwóch różnych rzeczywistościach histo
rycznych. Spośród Arystotelesowych jedności ostaje nam się tylko 
jedność miejsca, owego miejsca za zabytkową Corazziańską kolum
nadą, w skrzydle sal redutowych przy Teatrze Wielkim. Tak się skła
da, że z przedwojennym budynkiem łączą mi się wsr>omnienia nic 
tylko przedstawień oglądanych w dzieciństwie. i w latach szkolnych 
ale i moich własnych wczesnych wtajemniczeń - pierwszych asvsten
tur i samodzielnych prób w tzw. Warsztatach Reżyserskich PTST. do 
których na tej scenie robiłem pierwsze moje scenografie. Pamiętam 
dokładnie za równo pałacową , klasycystyczną widownię Przybylskiego 
z marmoryzowanymi kolumnami na proscenium. jak i szczegóły tech
niczne tamtej sceny z ciężką, niemrawą obrotówką, w której niebywale 
wolno opuszczały się na gwintach zapadnie, z apsydą stałego horyzontu 
i brakiem wszelkiego zaplecza. Wspomnienia te są znacznie bardzi~i 
realne niż oniryczny obraz chwili, kiedy to przez surrealistycznie 011sty 
i martwy, zeschłą trawą między płytami potrzaskanych chodników 
porosły plac Teatralny - okrężnymi drogami, omijając wertepy. 
dobrnąłem w sa mo południe do pośpiesznie odbudowanego prze?'. 
Wojsko Teatru Narodowego na pokaz spektaklu legara Bułvcwwa, 
zorganizowany dla jury Festiwalu Sztuk Rosyjskich i Radzieckich , 
jeszcze przed oficjalnym otwarciem budynku . Był to już inny tefl tr. z 
inną widownią i sceną, choć nie wolny od grzechu pierworodnesw. 
jakim od początków jego istnienia było i jest usytuowanie wzdłuż 
osi równoległej - nie, jak by się prosiło , do osi Teatru Wielkiego, 



Jan Kosiński 
(l 916-1974) 

lecz. do ciąg~ sa~ redutowych. To właśnie powoduje, że wszystkie 
kolejne rozwiązania przestrzenne są tu zawsze kulawe i złośliwie asy
metryczne. ~ak czy owak, nowy prawdziwy teatr, z prawdziwą scen.ą, 
~ czas~ch kiedy poza ~o 1 ski m istniały w Warszawie tylko zastępcLe 
1 prowizoryczne scenki, był faktem radosnym. Niebawem sam miałem 
tu zacząć. pracowa~ przy Schillerowskiej inscenizacji Sulkowskiego, po 
czym związałem się z tą sceną na lat kilka. Pamiętam, że krążyły 
wtedy makabryczne opowieści o masakrach. jakie w czasie Powstani;1 
miały miejsce w ruinach teatru. Niektórzy twierdzili wręcz, że w bu
dynku straszy. Sam przyglądając się kiedyś przez okno rozbiórce 
gruzów pod odbudowę Teatru Wielkiego, byłem świadkiem znalc
zi~nia sz~ieletu . na ?nie roz~ieranego właśnie szybu wentylacyjnego. 
Nie dowiemy się rngdy, w iaki sposób i w jakich okolicznościach 
człowiek ów zdołał się tam dostać, ani jak długo tam konał. - Może 
!o _nie naz?yt rocznicowe wspomnienie, ale skoro się przyplątało, niech 
JUZ zosta111e. 

Zeby zdać sobie sprawę z charakteru tych kolejnych zjawisk, które 
próbuj~?1Y obj~ć n~zwą Teatru Narodowego, wystarczy przyjrzeć sig 
ewoluci1 przym!ot111k~ „narodowy". Za Bogusławskiego znaczy to po 
prostu - zespoł graiący po polsku, w odróżnieniu od trup importo
":'anych, z:vł~szcz~ opery włoskiej. (Jak wiemy, ambicją zespołu staje 
się nawet sp1ewan1e oper po polsku, natomiast repertuar - to jeszcze 
głównie adaptacje i przekłady. Nurt ideowy, patriotyczny. dochodzi 

tu do głosu jedynie poprzez osobowość i temperament samego Bo
gusławskiego.) W czasach niewoli pozostało wprawdzie granie po 
polsku, ale przymiotnik musiał zniknąć z nazwy, gdyż zaczął już co 
innego znaczyć i niewątpliwie implikował patriotyczny, niecenzuralny 
repertuar rodem z Wielkiej Emigracji, na jaki w Rozm a i toś
c i ach w ówczesnych warunkach miejsca nie było. Po odzyskaniu 
niepodległości „Narodowy" nabrał jeszcze innego znaczenia - tym ra
zem oficjalnego instytucjonalnego, takiego jakie miewa np. w języku 
francuskim: „Narodowy Bank Polski", „Biblioteka Narodowa" .. ,Mu
zeum Narodowe" itp. Toteż gdy w I 924 roku odbudowany teatr nazwa
no N ar od owym, to w pierwszym rzędzie, niezależnie od nawiąza
nia do tradycji, chodziło tu o podkreślenie reprezentacyjnego, oficjal
nego charakteru budynku i instytucji. W praktyce wyglądało to tak, że 
zaczęto od Wyzwolenia i Mazepy, a potem od święta zwracano się 
czasem do wielkiego dramatu romantycznego i Wyspiańskiego, a na 
co dzień - trzeba przyznać, dość konsekwentnie -· popierano ówczesną 
bieżącą twórczość rodzimą, której ambicje i wysokość lotu bywały 
oczywiście raz wyższe, raz niższe. Czasem mógł się zdarzyć Zeromski. 
Szaniawski czy Rostworowski, częściej Perzyński. Grzymała, Bliziński. 
Grubiński. Krzywoszewski, Kiedrzyński, Kawecki. Ponadto trochę kla
syki obcej, nieliczne światowe nowości - na ogół raczej konfekcyjne. 
Trudno być dziś sprawiedliwym w ocenie tego repertuaru - co chwila 
zapominamy, że aż do wojny grywało się wtedy przeciętnie koło dwu
nastu pozycji w sezonie. W tych warunkach, by uzyskać luz dla jakiegoś 
ambitniejszego zamierzenia, musiano je czasem łączyć w „transakcję 
wiązaną" z pozycją buforową o jawnie ulgowym charakterze. po czym 
oczywiście taki „bufor" zyskiwał znacznie więcej przedstawień i wi
dzów niż samo „zamierzenie". W Jatach bliższych drugiej wojny. 
kiedy teatr stał się jedną ze scen tzw. Towarzystwa Krzewienia Kul
tury Teatralnej, repertuar bywał może jeszcze bardziej przypadkowy 
(chociażby owo Wesele Fonsia, o którym nie musielibyśmy pamiętać:. 
gdyby nie wybuch wojny). zarazem jednak. ponieważ już od I 92S 
roku tuż obok, w salach redutowych, istniała scena kameralna pod 
nazwą Teatr u N owego. na dużą scenę N a rod o w e g o tra
fiały raczej przedstawienia o charakterze bardziej insceniz1cyjnym. a 
więc częściej związane z „wielkim" repertuarem. co nie znaczy. żeby 
N owy służył wyłącznie lżej'szej muzie. Nazwiska kolejnych dyrek
torów międzywojennych do dziś nie straciły na ogół blasku, jest icli 
jednak zbyt wiele, by mogły wyznaczać jakieś uchwytne et,1py o od
miennym profilu artystycznym. W ciągu piętnastu lat będa to koleino: 
Juliusz Osterwa. Kazimierz Kamiński. Artur Śliwiński. fan Lorento
wicz, Emil Chaberski. Ludwik Solski i Aleksander Zelwerowicz. Po 
wojnie w pierwszym okresie dyrekcje zmieniają się co najmniei równi;~ 
często. Zmieniają się również dyrektywy programowe. Dość długo 

pozycje z klasyki polskiej należą tu, jak i w innych teatrach. do rzad
kości. a wielki dramat romantyczny jest w ogóle nieobecny. I wtedy 
właśnie opinia publiczna zaczyna przywiązywać wagę do nazwy teatru 
i typować go na instytucję powołaną do szczególnych zadań progra 
mowo-repertuarowych. Jeszcze Erwin Axer, który w 1956 wystawił 
tu pierwszego Kordiana, nie liczył się z nazwą, nadając teatrowi protil 



podobny do W spół czesne g o. Pierwszym, który na afiszach za
czął drukować: „Teatr istnieje od 1765", był Wilam Horzyca. Miał 
on własny pogląd na zadania Sceny N a rod owej: nie zależało 
mu n~ wyłączności polskiego repertuaru. lecz na związkach z wielką 
trad~cJą kulturalną. zarówno rodzimą, jak światową, z wielką poezj'.!. 
Zale~ało mu na utworach: do_ których był szczególnie przywiązany, 
o kt~ryc~ marz~ł od I.at .1 ktore gotów był realizować bez zbytniej 
troski o ie? wspołbrz~1~me z chwilą bieżącą , co - na dalszą metę -
m?gło zm1erzac ku Jakiemuś akademizmowi. Zresztą jego dyrekcja 
tez trwała bardzo krótko. Już w drugim roku przerwała ją śmierć. 

Realna potrzeba wyznaczenia Te at ro w i N a rod owe m u 
szczegól?ych zadań programowo-repertuarowych przestała być paląca, 
sko:~ ruebawem zarówno wielki dramat romantyczny, jak i wszelka 
mozliwa - nawet z trudem wyszukiwana i odkrywana - rodzima 
klasyka zadomowiła się trwale, nie tylko pod osłoną rocznic. na sce
n~ch całe~ Polski . Mimo to iiea T.N. krystalizowała się nadal. Kazi
?11erz De1me~ .nadał jej kształt związany z własną indywidualnością 
1 ~ynalazczosc1ą repertuarov1ą - choć prawdę mówiąc. w znacznej 
mierze uformowany już wcz~śniej , w czasach łódzkich. Również wcześ
niej, jeszcze „po tamtej stronie Wisły", w Teatrze P owszech
n Y m, Adam Hanuszkiewicz zaczął uprawiać swój N ar od owy 

Juliusz Osterwa przemawia podczas uroczystego otwarcia Teatru Na rodowego 
w 1924 r. 

_. -

„A n tyt e at r", będący od początku , zarówno w interpretacjach kia· 
syki, jak w adaptacjach z literatury pozateatralnej, jak gdyby zaangażo
waną uczuciowo polemiką z takim „T e at rem N ar od owym", ja
ki u nas na szczęście, czy nieszczęście , nigdy nie mógł powstać- tea
trem skostniałym w akademickiej tradycji. Myślę, że zawdzięczamy za. 
równo „nietypowości" naszej dramaturgii romantycznej , jak jej scenicz
nym dziejom - niewspółmiernie krótkim - że, jak dotąd przynajmniej, 
nie otarliśmy się o niebezpieczeństwa, jakim w innych krajach ulegały 
sceny o podobnym profilu - niebezpieczeństwo drętwoty i belferskiej 
pomocy szkolnej rodzące się zazwyczaj z upływu czasu, mechanicz
nego powtarzactwa oraz z nieco zabobonnego i skłonnego do zakła
mań stosunku do tzw. spuścizny i godziwych sposobów jej pokazywa
nia. Już zapewne w samej naturze „niescenicznej" materii naszych 
romantyków leży, że nie dadzą się wystawić „po bożemu", szablo
nowo, wedle jakiegoś raz przyjętego wzorca. - Każde następne Dzia
dy, od inscenizacji Wyspiańskiego począwszy, są na scenie zupełnie 
innym utworem, zarówno pod względem tekstu, jego wyboru i układu, 
poprzez artystyczno-ideową interpretację, aż do wizualnego kształtu. 
Podobnie ma się rzecz z najciekawszymi utworami Słowackiego, z 
Nie-boską , a nawet Wyspiański, choć piszący z myślą o teatrze i dający 
w paru wypadkach własne, zrealizowane wzorce inscenizacyjne -
przez samą osobliwość materii , niemal za każdym razem prowokuj(! 
do interpretacyjnych wynalazków (zjawy w Weselu) . Wydaje się , że 
jedyną tradycją teatralną, jaka u nas naprawdę kiedyś istniała, była. 
za sprawą Rozm a i toś ci, tradycja fredrowska, ale miała ona 
charakter czysto aktorski i trudno ją dziś reaktywować. Tak więc, przy 
braku tendencji do akademizacji, stworzyliśmy ostatnio coś , co jest 
chyba rzadkie w skali światowej, coś, co można by nazwać modelem 
Ż y w e g o Te a t r u N a r od o w e g o. 

Jan Kosi1iski 

Jest to ostatni tekst Jana Kosińskiego napisany już w szpitalu we wrześniu 
1974 roku . 



Musicie mnie słuchać! 

Więc żądasz od nas ideału, jak nietrudno się domyślić 
w twej naiwnej przypowieści? Nie - nie żądam ideału, bo 
wiem, że ideał jest nieosiągalny, ale żądam wiary, że on 
istnieje, i żądam, aby robić według niego rachunek sumie
nia zawodowego. Ządam od każdego teatru służby ideo
wej - aby teatr choćby w skromnym zakresie wiedziat, 
czego chce, i aby robił wszystkie wysiłki dla realizacji 
swych zamierzeń. Ządam, aby Judzie teatru zaczęli uzna
wać pracę za rzecz nie podlegającą żartom, i żądam kar 
dla tych, którzy pracy przeszkadzają. 
Żądam kontroli nad pracą i sprawozdań, co się zrobiło, 

aby podnieść jej wydajność. Ządam„ . i już się boję, aby 
nie naznaczono mechanicznych rad artystycznych. Ządam 
ukrócenia egoizmów osobistych, żądam od młodych sza
cunku dla tych starszych, którzy coś umieją - i cierpli
wości starszych dla młodzieży, która nic nie umie. 

Niewiele wiemy, jaki jest ostateczny sens naszej wę

drówki, pracujemy i umieramy w ciemnościach. 

STEFAN JARACZ 

Stefan Jaracz (1883-1945) 



Zródłem, z którego bierze swój początek sztuka, jest n a
t ur a, źródłem życia jest także n at u r a. Naturalistycz
ny teatr twierdził zawsze, że od niej wychodzi. Ale jakże 
to czynił? Przyjmował za naturę - ż y ci e. Zatruwał się 

przyzwyczajeniami życiowymi, które nagromadziły wieki. 
Stał się naśladowcą życia. Zubożył duszę. 

Teatr przyszłości od czystej natury - poprzez duszę 
i intelekt - podejdzie do sztuki. I dopiero od sztuki po
dejdzie do życia, zacznie je budować, przyoblecze w piękne 
formy, da impuls literaturze dramatycznej. Od sztuk i 
do życia! 

W teatrze przyszłości intelekt będzie panować nad duszą. 
Teatr przyszłości będzie pełen harmonii i rytmu, podobnie 
jak muzyka i taniec. 

Teatr obecny jest i n tu i cy j ny, teatr przyszłości 

będzie i n t e 1 e k t u a 1 n y. 
Teatr przyszłości będzie się tworzył powoli, stopniowo. 
Pojęcie piękna jest rozciągliwe. I powtórność może być 

piękna, tylko zależy od tego, jak się ją pokaże. Niech widz 
teatru przyszłości może powiedzieć widząc człowieka na 
scenie: „Boże, jaki on piękny!" 

Niech ten obraz tak głęboko utkwi mu w duszy, że 

wszelkimi siłami zechce się stać podobnym do niego. Jeżeli 
teatr to osiągnie, znaczy się, że zaczęło w nim panować 
istotne piękno . I wtedy zacznie się prawdziwe odrodzenie 
teatr u. 

STANISŁAWA WYSOCKA 

+---

Stanisława Wysocka (1877-1941) 





W druglm ro.ku odbudowy Warszawy postanowiono odbudować 
Teatr Narodowy. Był to czas, gdy brakowało jeszcze wszystkiego: 
dachu, chleba, wody. Potrzeba jednak teatru, potrzeba ośrodka kultury 
- jeszcze w krajobrazie gruzów - była tak silna, że po remoncie 
stosunkowo mniej zniszczonego Teatru Polskiego, Teatr Narodowy 
znalazł się na liście obiektów pilnych do odbudowy. 

Prace nad projektem przyszłego tearru podjął architekt profesor 
ROMUALD GUTT, mój nauczyciel i wychowawca. Byłam wówczas 
jego asystentem na uczelni, a następnie współpracownikiem i kierow
nikiem pracowni. 

Bardzo blisko współpracowaliśmy ze wspaniałymi, niezapomniany
mi ludźmi teatru: Schillerem, Daszewskim, Mellerem. Przychodzili na 
ul. Wrońskiego, do pracowni profesora. Wiele było wahań, jak brać 
się do rzeczy. Teatr był co prawda całkowicie wypalony, ale istniał 
solidny, żelbetowy stan konstrukcyjny: zasadniczy układ widowni oraz 
niezwykle krępujący „mur graniczny" między naszym teatrem a przy
szłym Teatrem Wielkim. Mimo tak zdefiniowanych form przestrzen
nych i nader skromnych wymiarów, chcieliśmy, aby teatr nasz był 
„nowy". Wiele było urzekających gadań, koncepcji, sporów - zwyk
łych przecież wśród wielkich indywidualności. Schiller i Daszewski 
podkreślali znaczenie „fabryki" w teatrze. Już profesor Przybylski, 
przebudowujący po pożarze teatr w latach dwudziestych, poprawił 
częściowo fatalne przedtem warunki pracy zascenia. 

I naszą ambicją było podnieść rangę teatru przez stworzenie właś
ciwych dla współczesnej konwencji warunków dla produkcji artystycz
nej i dla jej odbioru. Skupiliśmy uwagę na scenie i zasceniu wprowa
dzając scenę zapadniowa-obrotową bez trzpienia, „pachę" sceniczną, 
zespół malarni i mini garderoby. Poprawiliśmy niedobrą widoczność, 
krytykowaną akustykę, warunki ewakuacji widzów. 

Zastanawialiśmy się wiele nad wystrojem wnętrza widowni. Tradycje 
dawnej sali Teatru Rozmaitości zostały w swoim czasie już przer
wane przebudową teatru przez prof. Przybylskiego. Przebudowa ta 
nie była rekonstrukcją zabytku, ale błyskotliwym rozwiązaniem subiek
tywnym. 

Odtwarz'1nie tej koncepcji bez twórcy - zmarłego przed wojną -
było nie do przyjęcia. Pracowaliśmy poza tym w atmosferze innego 
zamówienia, innych pojęć i umów w dziedzinie teatru współczesnego. 
Tak się złożyło, że poglądy ludzi teatru i architektów były zbieżne: 
szukano nowej rz:;czywistości. Wydawało się, że w teatrze dramatycz
nym - w odróżnieniu od teatru „dworskiego", w którym i widownia 
była swoistą sceną - powinno się całą uwagę widza skupić na spekta
klu. Szukaliśmy więc: sali możliwie obiektywnie powszechnej w formie, 
neutralnej w wyrazie, ·sali „namiotu", aby nic nie rozpraszało uwagi 
widza. Chcieliśmy, aby przedstawienie mogło bez zgrzytów wyjść poza 
umowny zarys portalu sceny, w założeniu pierwotnym - pudełkowej. 

---
Teatr Narodowy 

Kolorystyka sali, meble, stolarka - podporząd.k?wane zosta~y- ~kiej 
koncepcji sali. Jedynie barwny plafon Czarno~kiej-Kowalews~1ej .1 S_o
kołowskiego, oświetlony przed spektaklem, miał wprowadzac w1dzow 
znakami swoistej metafory w atmosferę teatru. Te wówczas gorąco 
dyskutowane zasady sprawdzają się, jak mi się wydaje, w obecnym 
życiu Teatru Narodowego. 

Reprezentacyjności sceny narodowej szukaliśmy w części wejściowej. 
związanej z dostojnym placem, historyczną fasadą teatru: w westy
bulu - prowadzącym wówczas jeszcze do sal redutowych, w dawny~!~ 
paradnych, a i w nowych schodach. lm bliżej ':idow~i, t~m ba~·dz1ej 
wyciszone zostały wnętrza. Główne foyer, w sąs1edztw1e w1dowm, P?
myślane było jako tło ekspozycji - „przyczynek" .do wpro~ad~e?1_a 
w atmosferę spektaklu - co weszło do codziennej praktyki dzisiej
szego teatru. Odbudowa teatru była darem Wojska .P?lskiego dla 
Warszawy. Pracowaliśmy pod opieką ówczesnego W1cemm1stra Obrony 
Narodowej, generała Piotra Jaroszewicza, który stworzył atmosferę 

szczególnego zaufania do ludzi teatru i do arch1te~tów. Nigd~ ch~b<l 
w późniejszych pracach zespół nasz ni~ sp~tkał się .z. ~ką zyczltwC! 
pomocą w pracy i przyjaznym uczestmczemem w mej. _mwe~tora. A 
praca była bardzo trudna. Jedno~ześnie yrzeprowadza!tsn_iy mwen_ta
ryzację, pełną skomplikowanych mespodzianek konst~ukcy~nych,. kto.re 
nas nękały w ciągu całego okresu odbudowy, projek~ i rea!tz.ację. 
Zdecydowaliśmy przy tym, aby wszystki~ urządzeni~. 1 mechamZf'.1Y 
zostały zaprojektowane i wykonane w kraju. Wy.wo~ahsmy ~ruchom1e
nie nie istniejącego wówczas przemysłu wyposazen1a technicznego te
atrów. W Swiebodzicach wykonano pierwszą nastawnię, w warsztatach 
kolejowych - scenę obrotowo-zapadniową bez trzpienia, „domowymi'.: 
środkami zrealizowano klimatyzację, agregat akustyczny. Trudi:o dzis 
ocenić zapał i wysiłki, a w tym pełną improwizacj.i pracę projekt~n
tów, wykonawców, Biura Budowy pod kierowmkiem pułkowmka 
E. Grosglika. 

W ciągu 22 miesięcy, w niezwykle trudnych. warun~ach zbudowan~ 
został nasz teatr. Wydaje się, że po 25 latach me utracił cech aktualnej 
współczesności. 

* ·•· 
:;: 

Odeszli już Leon Schiller, Władysław Daszewski, Jan Sokołow.ski, 
a w tym roku - jubileuszu teatru - Marian ~ell~r. o_ra~ wyb.1tny 
twórca, rozumny architekt - Romuald Gutt. Jakze w1e1k1e mdyw1du: 
alności. Odeszli ludzie, którzy - w różnych dziedzinach - stworzyli 
epokę sztuki polskiej. 

Ale dzięki owej tradycji oraz pracy nowych, ~1spółc~esnych d~i~ 
twórców istnieje ciągłość rozwoju sztuki teatru, rak istotnej dla polskieJ 
kultury. 

HALINA SKIBNIEWSKA 



Stefan Treugutt 

DLACZEGO NARODOWY? 

Historycznie nazwanie tego teatru właśnie Teatrem Narodowym, 
nie zaś jakimś innym mianem, tłumaczy się niezmiernie prosto. Wręcz 
użytkowo, ponieważ przymiotnik „narodowy" pełnił, jak wiadomo, 
funkcję w tym wypadku informacyjną, odróżniał teatr polski, scenę 
z aktorami mówiącymi w języku narodowym od trup cudzoziemskich, 
zadomowionych bądź przejazdem bawiących w stolicy nad Wisłą. 
Prostota, nawet zwyczajna banalność powodów, dla których ówczesny 
teatr zaszczycono honorowym określeniem aż narodowego, nie umniej
sza w niczym znaczenia i nadzwyczajności wydarzenia. Początek dzia
łalności pierwszej polskiej sceny publicznej stanowi tak samo chlubny 
dowód skutecznej mądrości programu unowocześnienia życia kultural
nego Rzeczypospolitej pod rządami króla Stanisława Augusta, jak też 
owa jesień 1765 r. jest datą graniczną między bogatą tradycją teatral
ną dawnych czasów i sceną nowożytną, otwartą dla wszystkich i ot
wartą na wszystko, co wraz z Oświeceniem rodziło się w naszym 
kraju. Data zaiste graniczna w historii kultury właśnie narodowej. 
Ponieważ teatr po polsku grany rozwijał się i umacniał, a w kilka
naście lat po pierwszym podniesieniu kurtyny, już pod kierownictwem 
Wojciecha Bogusławskiego, nazywany był nie „narodowym" dla odróż
nienia od obcych, ale Narodowym z dużej litery, jak dzisiaj. 

Równie oczywiste intencje przyświecały ludziom, którzy po odzys
kaniu niepodległości przywrócili od budowanemu po pożarze w r. 1919 
Teatrowi Rozmaitości dawną nazwę Narodowego. Ponieważ znikła 
ona, gdy o narodzie mówić nie było wolno, po upadku powstania 
listopadowego, wracała więc na afisze wraz z barwami i herbem pań
stwowym, symbolicznie i oficjalnie, na znak ciągłości poczynań i his
torycznej jedności bytu narodowego. A więc patetycznie, uroczyście, 
ze zobowiązaniami już w samej nazwie zawartymi. Termin „naro
dowy" nie znaczył już po prostu własny, ojczysty, przecież największy 
z sąsiadów Narodowego w Warszawie, zbudowany jeszcze przed 
pierwszą wojną światową, nazwał się Teatrem Polskim. Coś jednak 
ten termin znaczył - i znaczy. 

Rzecz nie ogranicza się bowiem do nieaktualnej od dwustu lat 
informacji, że „narodowy", trudno też stać na gruncie symboliki, 
uznawać zamknięte w nazwie instytucji przesłanie historyczne za głów
ną rację istnienia i naczelną dyrektywę działania . Owszem, ważny sens 
ideowy miało najpierw przywrócenie nazwy, potem znaczyło dla War
szawy i dla polskiej kultury bardzo wiele, gdy Teatr Narodowy sta
wał z gruzów drugiej wojny. Miał zniknąć wraz z miastem, wraz z 
narodem - i oto jest, oto jak zawsze w tym miejscu polskiej stolicy 

aktorowie grają po polsku dla Polaków. Tak, ale pierwsze. wydarzenie 
rozegrało się lat temu pięćdziesiąt, drugie przed laty dwudziestu p1ęci~. 
Daty tak rocznicowo okrągłe, że skłaniają do symbolicznych uogól
nieri, do zgoła historiozoficznych wzruszen. A że jeszcze przed kl.Jku 
laty ten sam teatr godnie niósł. zaszczyt. obcho?ów 200-iecia s~e~y 
narodowej ... Duże przecież roczruce zdarzaią się me co rok, naJczęscieJ 
wolno je obchodzić raz na ćwierćwiecze. Gra zaś teatr co wieczór. 
Pracuje. Pomnaża ilość trudno mierzalnych, ale niezmiernie cennych 
wartości, oddziaływa na umysły i wyobraźnie, czegoś tam uczy po 
swojemu, coś kultywuje. Czego i jakimi sposobami powinien uczyć 
Teatr Narodowy, co powinien kultywować'! Bo że epitet Narodowy 
coś jednak nawet na co dzień znaczy, to po swojemu rozumieją wi
dzowie, przychodzący do sali w lewym skrzydle .Corazziańskiego 
gmachu, rozumieją artyści tam skupieni, to po swoiemu wyzyskują 
Krytycy. Narodowy - więc z dużego dzwonu, więc dzwonem takim 
kołysać wypada w rytmie ojczystym, godnym tradycji. Bo to w końcu 
- mówiąc już grubym i przyziemnym realizmem - jeden z repre
zentacyjnych dużych teatrów, bo każde pokolenie teatromanów pa
mięta, jakie sławy tam bywały na afiszu i na scenie, bo ... Narodowy. 
Bo teatr ten winien być w mniemaniu pewnej części opinii czymś 
w rodzaju naszej własnej Komedii Francuskiej. A przynajmniej wie
deńskiego Burgtheater. Strażnikiem mądrym tradycji, wyznacznikiem 
górnego poziomu sztuki aktorskiej, miejscem, gdzie wśród zmiennych 
prądów czasu i mody styl narodowego teatru - i narodowego myśle
nia - dochowuje wierności sobie. 
Łatwo ironizować na temat takich zadań, jakże im jednak podołać? 

Całe szczęście dla Narodowego, że obowiązek nosiciela tradycji roz
dzielany bywał zwykle między tę scenę i Teatr Polski. Nie zmniejszało 
to odpowiedzialności, łagodziło przecież do połowy siłę krytyki. 
Łatwo ironizować - a nie ma powodu. Nawet bardzo radykalni 

zwolennicy nowoczesności w sztuce wyrażali ubolewanie, iż nie ma 
u nas właśnie Komedii Francuskiej (ale takiej sprzed lat, nie zarażonej 
nowinkami), gdyż awangardowy bunt ma sens wtedy, gdy jest wy
raźnie skierowany przeciw czemuś, gdy łamie kanony i konwencje, 
które istneją, a jakże być zrewoltowanym przeciw sztuce oficjalnej, 
gdy nie ma ta sztuka oficjalna własnej świątyni. Dajcie nam polską 
Komedię Francuską, a potrafimy ją obalić, a dopiero wtedy potrafimy, 
wobec twierdzy tradycji, pokazać siłę naszego nowoczesnego szturmu. 
Z innej zaś strony, z ust ludzi zgorszonych hałaśliwym młynem n?
watorskich poszukiwań , także słychać postulaty lepszego umocowania 
s ię w okopach tradycji: teatry takie, jak Narodowy, powinny chy
botliwej zmienności nowych prądów i tendenc.ii przeciwstawiać sta
bilność sztuki dojrzałej, wypróbowanej i wzorcowej. Dla jednych 
i drugich Teatr Narodowy był i jest za mało .,klasyczny". 

Czy powinien być taki? i cóż by to miało • znaczyć - scena kla
syczna? Nie ma powodu ironizować. I wydaje się, iż szczególne po
czucie odpowiedzialności towarzyszyło wszystkim wybitnym artystom 
teatru , którzy pracowali na tej scenie, kierowali nią, że oni wszyscy 
musieli, każdy po swojemu, przymierzać się i do tradycji, i do prob
lemu narodowego klasycyzmu i że szukali stylu godnego tej właśnie 



sceny. Jestem pewien, iż tak właśnie było , że w różnych latach i na 
niejednakowym poziomie trudności wojowali z tamtejszym .. geniu ·· 
szem miejsca" , z przymiotnikiem w nazwie. i Władysław Da szewsk i. 
i Erwin Axer. Horzyca , Dejmek, Hanuszkiewicz ... Jednakże przecież 
z artystów autentycznych. z Judzi o zdecydowanie własnym programie 
działania, uczynić wzorowych tradycjonalistów, posk ramiaczy nowo
czesności. rzeczników sztuki oficjalnep A w ogóle, jakże artysta może 
być programowym tradycjonalistą? Chyba artysta doszczętnie „wy
strzelany". pusty w środku, który inwencję twórczą z konieczności za
mienił na dekalog jakiegoś stylu już gotowego, spetryfikowanego. 
martwego i przeto nieruchomego. gotowego. 

Klasycyzm oznacza doskonałość. doskonałą zgodność celu ideowe
go i środków wyrazowych, wyobraźni i technicznych możliwości. Każ
rly artysta, godny tego nazwania. dąży do jakiegoś swojego „klasy
cyzmu". I żaden nim się nie stał. Przynajmniej za życia. Bo dojście 
do klasycznego poziomu zgody z sobą jest po prostu rezygnacją, by
łoby moralnym samobójstwem twó rcy . Na scenie Teatru Narodowe
go nie działali Judzie inni niż na wszystkich pozostałych scenach pol
skich. Także scenach „narodowych". Tyle że tym z Narodowego z du
żej litery przypomina się o tym ze specjalnym nacisk iem; przypomina 
sobie publiczność, pokrzykują krytycy , przemawia patetycznie histo
ria. całkiem także praktycznie przypomina się to samym twó rcom. gdy 
muszą własne indywidua lne poczucie sensowności swej delikatnej ro
boty realizować na tej akurat scenie, w tym akurat gmachu. 

Nie ma - mówiąc serio - sensu ustalanie z góry jakiegoś jednego. 
obowiązującego kanonu stylu i kanonu repertuaru dla najstarsze j 
sceny narodowej. Będzie to bowiem zawsze albo denerwujące i nic 
nie znaczące gadanie, programowanie bez konsekwencji, albo. gdyby 
z konsekwencjami, niezmiernie groźna próba przerobienia żywego 
organizmu teatru w miejsce oficjalne, artystów zaś - w oficjalistów. 
Tak samo z historyczności miejsca i z bogactwa tradycji nie należy 
robić pętli na szyje Judzi jeszcze nie historycznych, bo żyjących i dzia
łających. Warto się wzruszać z okazji rocznic - nie warto roczni
cami straszyć. Jeżeli jednak przymiotnik „narodowy" znaczy nie tyl
ko tyle, że tak ten teatr kiedyś nazwano, jeżeli powstawały w ostatnim 
ćwierćwieczu - a i dawniej - pytania o sens i miejsce tej sceny we 
współczesnej kulturze narodu. to rzecz nie polega na d opasowaniu 
tego organizmu do jakichś anachronicznych przykładów wiedeńskich 
lub paryskich. Nie da się też dylematu rozwiązać przez kompromisy, 
praktyczne półśrodki , żeby i tradycji oddać należne , i trochę oną tra
dycję uwspółcześnić, nowocześnie podeprzeć. 

Ważne jest przecież zupełnie co innego w ogólnym rachunku moż
liwości i potrzeb naszego dorabiającego się nowej kultury społeczeń
stwa. To oto, gdzie jest mie_jsce dużej, na pewno reprezentacyjnej 
sceny, sceny nastawionej na społeczne działa nie, we współczesnym me
chanizmie obiegu wartości kulturalnych, a więc między biegunem 
awangardowego eksperymentu o charakterze zdecydowanie la borato
ryjnym, zamkniętym, a między drugim biegunem sztuki produkowanej 
masowo, maksymalnie dostępnej , popularnej. Między snuciem z sie
bie i dla siebie wartości jeszcze nie akceptowanych, niegotowych, 

Teatr Na,rodowy (wnęrrze) 

a między produkowaniem wartości na pewno gotowych .i ~d?lnych .d? 
narychmiastowego puszczenia w obrót sp_ołeczny. _Na t~J lm11 w _m1e1-
scu niełatwym do określenia przesuwa się pozycia takich powazny~h 
i historycznie wypróbowanych instytucji, jak Teatr N~ro~owy: ~1~ 
w abstrakcji estetycznych rozważań. a le w żywym organ1zm1e polskiej 
współczesności. Nie Teatr Narodowy ma mieć z obowiązku nałożony 
rygor kultywowania tradycji rodzimych. to my wszyscy. bez rygoru 
i obowiązków. jako zbiorowość świadoma swej wspólnoty, mamy 
własną tradycję. Po prostu ją mamy. tak jak człowiek ma nazwisko. 
rodzinę . miejsce urodzenia i język. którym mówi od dziecka. Jak tego 
pilnować, jak kultywować, jak się tym posługiwać? Pedantyczne py
tania. Albo się żyje tradycją sztucznie. w dni rocznic i przeglądając 
pamiątki. albo na co dzień. wśród kłopotliwych decyzji i planu_jąc 
przyszłość. w rozmachu sukcesów i ze świad omością załamań. posłu
gując się tradycją najbardziej naturalnie - bo jest ona fundamentem 
i integralną częścią nas samych. bo my, żyjący teraz. jesteśmy dowo
dem jedynym jej realnego istnienia . Tradycja to właśnie to - i tylk'.'. 
to - co z przeszłości ocalało. Toteż nie sługą i piastunem tradyc11 
ma być Teatr Narodowy. ale jej surowym egzaminatorem. Dlatego. 
że Narodowy. Ze tam nasz naturalny. codzienny związek z przeszłoś
cią poddaje się oróbie. T publicznej ocenie. 

Stefan Treugutt 



Jest wiele nieszczerości i wiele wymuszonego pietyzmu 
w stosunku sceny polskiej do twórczości Wyspiańskiego . 

Fałszywy kult, fałszywa adoracja bez krzty zrozumienia, 
a w gruncie rzeczy doskonała obojętność. Tak było zaw
sze, nawet w epoce największych sukcesów Wesela. 

LEON SCHILLER 

„ -
Leon Schill er (1 887-1954) 



Teatr nie wiedział, jaki skarb posiadał. Tak zwana „tra
dycja krakowska", tradycja przypadku i bezmyślności, 

przekazała nam dramaty Wyspiańskiego nie przemyślane 
do końca, nie doinscenizowane i niedograne. W tej formie 
później sprowadzono je do Warszawy. 

Legendę o wielkim dniu 16 marca 1901 roku, dniu pre
miery Wesela, trzeba poddać niejakiej rewizji . Kraków 
oszalał po tej premierze. Oczywiście nie tylko dlatego, że 
bawił go persyflaż dobrze mu znanych faktów i ludzi, ale 
przede wszystkim dlatego, że dramat w całej swej treści 

był aktualny, pełen inwektyw politycznych i socjalnych. 
Zrozumiała to widownia. 

A teraz? Plotki i ploteczki różnie o tym mówią. To pew
na, że ówczesna dyrekcja wzdragała się nieco, gdy poeta 
złożył jej rękopis Wesela, że aktorzy kiwali nad nim gło
wami i nie rozumiejąc, o co chodzi, kpili bez żenady; że 
powszechnie wróżono „fenomenalną klapę" . 

Pewnemu aktorzynie, gdy stanął bezradny na scenie nie 
wiedząc absolutnie, jak grać, i burknął: „Więc co mam 
robić, wyjść przed rampę i wyrecytować rolę? " , Wyspiań

ski podobno odpowiedział, że tak będzie najlepiej. 

Myślę, że Wyspiański z dwojga złego wybrał mniejsze. 
Zamiast złej gry w stylu szablonów psychologiczno-reali
stycznych wolał prymitywną recytację roli. 

Tak ustalił się tak zwany „styl krakowski". Nie może 
on być obowiązującym, aczkolwiek tradycjonaliści narzu
cają go nam jako jedynie zgodny z intencjami autora. 
Powstał z przypadku, smutnych, dorywczych kompromi
sów, mnóstwo w nim luk, niedociągnięć , a nawet nonsen
sów, wobec których poeta prawdopodobnie był bezradny. 
Przypadkowa obsada, jak to zazwyczaj bywa w sztukach 
o większym personażu, wprowadziła do dramatu pewne 
tony, pewne akcenty i sytuacje, które przy dokładniejszej 

analizie tekstu wcale zeń nie wynikają. Zadna niemal z po
staci nie została należycie przez aktorów pogłębiona. Sce
ny płynęły w równym na ogół, jednostajnym tempie, nie 
opracowane tak, jak by to dziś należało uczynić - ryt
micznie i dynamicznie, wyraźniej obrysowując ich kontu
ry, ściślej określając ich tonalność, zaokrąglając każdą 
z nich stosowną kadencją. Wesele bowiem posiada struk
turę muzyczną, a struktura ta pomimo całego bogactwa 
motywów raczej wychodzi z dawnych, symetrycznych, pio
senkowa-tanecznych form muzycznych niż z melopei 
o długim, niemiarowym, rytmicznym oddechu .. . 

LEON SCHILLER 



„Szczęśliwi Grecy, nie mieli akademii, ale mieli artys
tów" - pisał Wyspiański. 

Ale życie ma swoje prawa i najsilniejsza nawet indywi
dualność nie potrafi przeskoczyć przeznaczenia. 

Prawie u schyłku życia został profesorem Akademii. 
Wieść o mającej nastąpić nominacji i o pierwszym inaugu
racyjnym wstąpieniu na katedrę Sztuk Dekoracyjnych 
szybko się rozeszła po Krakowie, a przede wszystkim mię
dzy młodzieżą akademicką. 

W oznaczonym dniu i godzinie w sali amfiteatralnej wie
czornych rysunków było tak tłoczno, że wspaniały portier 
Nowak, w pierogu, z szarfą założoną przez piersi i z wiel
ką lachą zakończoną błyszczącą mosiężną gałką, nie mógł 
się nadziwić, skąd się wzięło tylu i tak pilnych uczniów, 
których nigdy nie widział. 

Byli tam nie tylko młodzi plastycy. Solidarność w po
czuciu „osobliwej chwili" umożliwiła licznej młodzieży 

akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego przemycić się 

pod koleżeńską peleryną i uczestniczyć w tym wejściu 

Wyspiańskiego na katedrę Akademii Sztuk Pięknych. Na
strój na sali był tak uroczysty, że porównać go można 
chyba tylko z nabożeństwem w katedrze, i to podczas pod
rnes1erna. 

Oczekiwaliśmy w milczeniu. 

Stanisław Wyspia1\ s)..i (1869- 1907) 



Nikt nie odważył się podnieść głosu. 

Do sali wchodziło się po paru schodkach. Podwójn:: 
drzwi zasłonięte były grubym, ciężkim suknem. 

Czekaliśmy. 

Wreszcie skrzypnęły powoli otwierane drzwi. Za por
tierem wsunęła się szczupła postać oczekiwanego. W tej 
samej chwili wszyscy, bez uprzedniego porozumienia, zło
żyli ręce do długiego oklaskiwania wzruszonego bardzo 
Wyspiańskiego, który drżącą ręką gładził włosy, nie wie
dząc, co począć ze sobą. 

Stojąc w środku tej amfiteatralnej sali, otoczony kołem 
natarczywych, pełnych entuzjazmu spojrzeń, nie mając 
żadnego miejsca dla siebie, przysiadł na brzeżku najbliż
szej ławki pierwszego rzędu, i tak już szczelnie zapełnio
nej. 

Z tą chwilą wszelki szmer ustał. 
Nastąpiła zupełna cisza. 

Wyspiański milczał - palce błądziły po zroszonym 
czole. 

Cisza była tak dotkliwa, że aż dech zapierało w pier
siach. 

Okropna, męcząca cisza. 

Męczył się też Wyspiański, me mogąc słowa z siebie 
wydobyć. 

Ach, wreszcie. 
Jakby kamier1 spadł z serca. 

Głosem cichym, umęczonym powiedział w paru sło

wach, aby zapisać się w kancelarii i że będzie kolejno roz
mawiał z każdym. 

I jeszcze parę jakby uśmiechniętych szeptów w naszą 
stronę. 

To wszystko. 

STEFAN RZECKI 

Kiedy Wyspiarłskiemu wyjaśniłem, że nie chodzi o w~
bór miejsca, ponieważ zdecydowałem się już na Paryz, 
i proszę tylko o wskazówki, jak mam pracę w tym mieś
cie zorganizować, odpowiedział mi mniej więcej tak: 

- Są tam wygodne szkoły; pójdzie pan np. do szkoły 
Colarossiego na ulicy Grande Chaumiere, weźmie pan 
sobie sztalugę i papier i zacznie pan studiować modela. 
Sekretarz zgłosi się sam i bez żadnych formalności zapi
sze pana do szkoły. We środę przyjdzie profesor i po
wie panu to czy tamto; pan będzie naturalnie pra~ował 
dalej po swojemu. W sobotę przyjdzie inny profes?r 1 zn~

wu będzie panu mówił to czy tamto; pan naturalme będzie 
pracował dalej po swojemu. To samo powtórzy się w dr~1-
gim i trzecim tygodniu. Kiedy profesorowie p~zekonaJą 
się, że pan nie reaguje na korekty, prze~taną się p~nem 

interesować i będzie pan mógł pracowac swobodrne po 
swojemu. 

KAROL HOMOLACS 



Najzabawniejsze wspomnienie pozostawił mi dyrektor 
Kotarbiński, popularnie za kulisami „J ózeczkiem" zwa
ny 
Zapytałem go w czasie czwartkowej próby (premiera 

miała się odbyć w sobotę), jakie wróży powodzenie sztu
ce. 

- Nie można przewidzieć - odpowiedział. - Taka 
sobie sztuka kostiumowo-ludowa, przyjęcie coś-tego 

z wódką, samowar... Może pójść kilka razy ... 

Skąd przyplątał mu się samowar do głowy, me mam 
pojęcia, bo go nigdy na stole nie było. 

KAROL FRYCZ 

Wyspiański (. .. ) to rzeczywiste przechodzenie tam i z po
wrotem uczynił podstawą owych kalejdoskopowych sce
nek tym chętniej, że pojmując całe wesele bronowickie ja
ko „szopkę narodową" znalazł w swej technice analogię 
do techniki jasełek krakowskich, tak zwanej szopki. Tu 
oprócz typów etnograficznych i społecznych (przede 
wszystkim krakowiaczek i krakowianka, szewc z szewco
wą, żyd - kramarz itd.) występują także typy historycz
ne (Pan Twardowski, Ułan i Saper napoleoński). Lalki wy
suwają się nie w myśl jakiejś planowanej akcji (bo tej 
w tekście szopki nie ma), tylko z woli tego, co je dzierży 
na drutach, wykonują te ta11ce przy śpiewie zakulisowym 
i znikają. Tej techniki szopkowej Wyspiański użył do ce
lów satyry politycznej. 

TADEUSZ SINKO 

BOHDAN KORZENIEWSKI: 

Ile to niby utworów Wyspiańskiego wystawiono zda
niem Pana za jego życia tak, jak on sam sobie wymarzył? 

ZBIGNIEW RASZEWSKI: 

Za życia? W świetle tych materiałów, które zebraliśmy 
do p AM I Ę T N I KA - właściwie ani jednego. 

Pamiętnik Teatralny 



Stanisław Marczak-Oborski 

KRONIKA TEATRU NARODOWEGO 
1924-1939 

„Dn~a .3 paźd.zi~rnika 1924 roku w obecności Prezydenta Rzeczy
pospohte,1 PolskteJ Stanisława Wojciechowski ego otwarto Teatr Na
rodowy odbudowany staraniem Miasta Stołecznego Wa rszawy za 
prezydentury Władysława Jabłońskiego i przewodnictwa w Radzie 
Miejskiej Ignacego Balińskiego. Uczestnicy tej uroczystości z wdzięcz
ności ą wspominają zasługi Teatru Rozmaitości, który na tym miej
scu przez długie lata niewoli był przybytkiem Polskiej Sztuki Drama
tycznej i żywym słowem krzepił Ducha Narodowego" - tak o lo 
brzmiał uroczysty Akt Inauguracyjny Teatru. 

Otwarcie „pierwszej sceny polskiej", wyposażonej w scenę obro
tow~ i. „stały horyzont", stało się wydarzeniem kulturalnym, jednym 
z na1w1ększych w dwudziestoleciu międzywojennym . 

Organizacyjnie Teatr Narodowy tworzył (wraz z Farsą w Teatrze 
Letnim i Teatrem im. Bogusławsk iego) kompleks Miejskich Teatrów 
Dramatycznych, poddanych wspólnej administracji i polityce subwen
cyjnej. Miał jednak odrębny zespół i dyrekcję : spoczywała ona w r\· · 

kach Juliusza Osterwy . Kierownictwo literackie prowadz ił poeta, Sta
ni sław Miłaszewsk i. Na inaugurację dano pierwszy akt Wyzwolenia 
Wyspiańskiego. Właściwą premierą stał s ię Mazepa. Krytyk Jan Lo
rentowicz odnosił wrażenie, iż „od pierwszego wieczoru Te,1 tr Naro
dowy zrywa z niedokładnościami osta tnich lat w Rozmaitościach, że 
chce pokazać na znanym, wielkim dziele dramatu polskiego, jak po
winny wyglądać zbiorowe usiłowania wykonawców, reżyserii oraz in
scenizatora dekoracyjnego", bowiem „widowisko od niepa miętnych 
w Rozmaitościach czasów było pełne, tj. wyposażone we wszystkie 
środki". Reżyseria postanowiła „przetransponować tę tragedię ro
mantyczną na dramat realistyczny", dzięki czemu Mieczysław Frenkiel 
w roli Wojewody był „prawdopodobny i zrozumiały", a Janina Ro
manówna, debiutująca w stolicy jako Amelia, „miała a kcenty ujmu
iącej prostoty i delikatności nikłej szlachcianki". Osterwa w roli Ma 
zepy prezentował „młod ość czarującą, bujność, temperament i fan
tazję. Kazimierz Kamiński jako Król stworzył postać nieco ta betycz
ną, obmyślił wszystkie jej ruchy, spojrzenia, postawy i pokazał wy
kończony charakter, niezmiernej plastycznośc i i wyrazistości". Boy 
-Zeleń ski uzupełnił tę listę: „mocnym w wyrazie Zbigniewem. ale też 
nerwowo rozbitym. był Józef Węgrzyn , zaś Honorata Leszczyńska 
dała nam pełną rozkosz szlachetnego stylu. Świetnie poruszał się 
tłum gości w pierwszym akcie. To reżyseria Kamińskiego!" Zygmunt 
Wasi lewski konkludował: „widowisko było koncertowe. Teatr zagrał 
wszystkimi walorami . Efekty dzielili : sam Słowacki, aktorzy. reży
seria i twórca dekoracji , Wincenty Drabik". 

Odbyta w lutym 1925 r. prapremi~ra sztu~i l_(c~e(da mi przepi~
reczka„. stała się wielkim wydarzeniem, naigłosnieiszą prezentaC)ą 
polskiego autora współczesnego w całym dwudziestoleciu międzywo
jennym, przeszła nie tylko do historii, ale i do legendy ~eatru. ·:P:-~to
ra wywoływano po każdym akcie i oklaskiwano entuziastyczme -
donosił nazajutrz stołeczny .dziennik „Robotnik". Ostei:wa: JU~ wt~dy 
specjalista od dramaturgii Zeromskiego, dał przedstawienie mezm1e~
nie przejmujące , grane nowatorską ~ówc~as ~et_od~ zespołową'. nai
bnrdziej „redutowe" ze wszystkich mscenizaCJI, 1ak1e ukazały się za 
jego dyrektury w Teatrze Narodowym. "?-le bo _też ~ obsadę mi~~ c? 
się zowie znakomitą. Grono profesorskie grali: Jozef Ko_tarbmsk~, 
J 'zef Chmieliński , Józef Zieliński , Antoni Różańsk i, Ludwik Solski, 
Antoni Bednarczyk i Józef Śliwicki; jako Dorota debiutowała w War
szawie Maria Niedzielska (Malanowicz). 

Krytyka przyjęła inscenizację z jednomyślnym, głośnym a~lau~em. 
Najwyżej oceniono kreacje Osterwy i Jaracza, przy czym ruektorzy 
recenzenci temu ostatniemu przyznawali pierwszeń stwo. 

Bardziej rozbieżne były oceny samej sztuki. P~ru poważnych kry
tyków przyjęło ją ze wzruszeniem i zachwytem, iak na przykład _Jan 
Lechoń w . Wiadomościach Literackich", Julian Wołoszynowskt w 
„Rzeczyposp,olitej" czy Aleksander Patko"'."'ski w „K~rierze .:olskim" 
i Józef Relidzyński w „Ilustrowanym Kunerze Codziennym . !3~rdzo 
pozytywne recenzje ukazały się w „Robot~iku" ~Zygmunt _K1s1elew
ski), „Kurierze Polskim" (Władysław Zaw1st~';~k1), „Gazecie Poran
nej" (Stefan Godlewski), „Naszym Przeglądzie (Jakub Appenszlak) 
oraz w wielu mniejszych pismach. 

Najpoważniejsi augurowie: Boy-że!eński w „Ku rierze P?rannym", 
Jan Lorentowicz w „Expressie Porannym" i Adam Zagórsk1 w „Prze
glądzie Wieczornym" , zgłasza li pewne za~tr~żeni~, p~~reślając jed
nak z wysokim uznaniem rangę utworu 1 iego p1ęknosc. Władysław 
Rabski w „Kurierze Wa rszawskim" dał recenzję niechętną , ale pełną 
respektu. . 

Nie brakło jednak i brutalnych ataków, na przykład Stanisława 
Pieńkowskiego w „Gazecie Warszawskiej". 

Sztuka miała do końca czerwca 1925 r. 62 przedstawienia, wzno
wiona w czerwcu 1926 szła jeszcze 9 razy. 

Niezaprzeczonym sukcesem była też wcześniejsza premiera Don 
Juana Zorilli. Wedle Lorentowicza: „Chaberski wyreżyserował sztuki;_: 
z nadzwyczajnym pietyzmem i sumiennością. Widowisko pochłaniało 
uwagę szybkością przesuwanych wydarzeń, barwnoś~i~, swobodą , po
tocznością i lekkością ruchów. Węgrzyn szlachetnosc1ą gł~s~, głębo
ką intuicją i siłą ekspresji stwierdzał, że jest w Polsce naJpterwszym 
może aktorem dramatycznym. Zelazowski był K_omando_rem wybor
nym, umiejącym utrzymać miarę i dostojność bai~ową ~1~ury. Nowy 
triumf zdobył Drabik, otrzymał nieustanne oklaski. za _shczne efe_kty 
światła i stylizowanej konstrukcji". Spektakl stał_ s1~ w1~c prawd~1wą 
sensacją teatralną i przez parę dobrych lat poiaw1ał ~-1ę na afiszu; 
jeszcze w sezonie 1928/29 osiągał przeszło 90°/o frekwenC]t. 

Mimo takich osiągnięć Osterwa ustąpił z ~yr~kcji po ~:dnym se· 
zonie. Następny: 1925/26 - prowadził Kazun1erz KammskL Jego 



Bolesław Leszczyński 
(1837-1918) 

kadencja przyniosła przede wszystkim prapremierę Żeglarza Szaniaw
skiego. Nie pomylił się Zygmunt Wasilewski zapowiadając, że „dzieło 
to będzie miało trwałe miejsce w piśmiennictwie i w repertuarze tea
tralnym". Do wysokiej oceny przedstawienia przyczynił się niemało 
Mieczysław Frenkiel w roli Kapitana Nuta. Boy notował: „Cóż za 
przepyszną postać dał samym prawie milczeniem! W tym milczeniu 
czytało się całe życie tego Conradowskiego żeglarza; ileż w nim było 
mądrości, smutku, zadumy nad sobą i nad światem, ileż wreszcie 
uczucia! Prześliczna rola!" 

Na SO~lecie pracy scenicznej Solskiego wystawiono Hetmana Sta
nisława Zółkiewskiego-Brończyka, z jubilatem w roli tytułowej. „Szla
chetność ducha biła od tej sędziwej postaci, słowo dźwięczało pełno 
i czysto" - świadczył Boy. W sumie wystawił Kamiński w ciąau se
zonu osiem nowych sztuk polskich, były wśród nich utwory t;k re
nomowanych pisarzy jak: Zegadłowicza (beskidzki dramat Lampka 
oliwna o nieprzeciętnych walorach poetyckich), Morstina (współczesny 
dramat wierszem W cichym dworze) , Grubińskiego (biblijna Księżnicz
ka żydowska), Kaweckiego (komedia satyryczna Ludzie tymczasowi). 
~ przedstawien_iach dzieł wielkiego kalibru: w Fauście i Burzy. podzi
wiano rewelacyine pomysły scenograficzne Drabika, ale całość insce
nizacji przyjmowana była kontrowersyjnie. Pisząc o pierwszej sztuce 
Lorentowicz podkreślił: „Węgrzyn wydobył pięknie naczelną ideę roli, 
a mianowicie, iż Faust jest przedstawicielem myśli ludzkiej, upatru-

Wincenty Rapacki 
( i840-1924) 

jącej swej racji w samym wysiłku". Leszczyński - zdaniem Irzykow
skiego - „miał ów humor wyższości, którym Goethe obdarzył swego 
diabła" . Sam Leszczyński wspominał po latach w pamiętnikach rolę 
Mefistofelesa jako szczytową klapę. Po Burzy Boy postawił lapidarną 
diagnozę: „Ciężko, nudno i bogato". lrzykowski rozważał rzecz sze
rzej, twierdząc, że Szekspir jest autorem nadającym się przede wszyst
kim d::> lektury, zaś w teatrze zawsze „ma w sobie coś z nudy i coś 
z parodii". Z tym wszystkim oburzał się na publiczność. że zbyt zim
no przyjmuje przedstawienie, i gorszył się złą organizacją. „Dobre 
wyreżyserowanie klaki też jest sztuką" - dodawał. Sezon zakończo
no koncertem aktorskim „starej gwardii": Solski, Kamiński, Chmieliń
ski i Kotarbiński zagrali Safanduły Sardou. 

Kamiński, podobnie jak Osterwa, nie dłużej niż sezon utrzymał się 
na stolcu dyrektorskim. W latach 1926/27 i 1927 /28 prowadził teatr 
Jan Lorentowicz, którego okres upamiętnił się kilkoma '.O'ybitnymi 
i kilkoma dyskusyjnymi inscenizacjami wielkich dzieł dramatycznych. 
Akcję Sofoklesowego Króla Edypa umiejscowił Drabik na wysokich 
schodach, chór i Jud pomieścił na dole. melopea chóru wypadła im
ponująco. Nawet Antoni Słonimski. który dotąd z żelazną konsek
wencją nielitościwie „zjeżdżał" w „Wiadomościach Literackich" każ
dą premierę Teatru Narodowego, napisał: „Węgrzyn jako Edyp miał 
siłę sugestywną i potęgę wyrazu . Słowa, które wychodziły z jego 
ust, tchnęły nieubłaganą prawdą przeżycia. głos najpiękniejszy z tych, 



Kazimierz Kamiński 
(1865- 1928) 

jaki_e rozbrzmiewały _kiedy~o.lwiek na naszych scenach, wyśpiewał tra
ged1~ _Edypa bez naJdrob_me_Jszego fałszu". Zbójców Schillera krytyka 
okresliła Jako przedstawieme „staranne i inteligentne". Książę Nie
złomny Calderona-Słowackiego pokazany został w tym kształcie, jaki 
Osterwa nadał mu w „redutowych" przedstawieniach na ziemiach za
buż_ańskich . _Widowis~o grane było bez antraktu , bez kurtyny, przy 
obfitym udziale trąb i ~a~ar, utr~rmar_ie w_ charakter~e misteryjnym. 
~o „lepszych przedstaw1en Teatru zaliczyli recenzenci także Budow
~1cze?o Solnessa ~bsena. Wysoko oceniono premierę Króla Agisa, re
zyser~ę Chaberskiego, wyko?_anie partii chóru. Boy pisał: „pięknie 
spłacił_ Teatr ~arodow)'. ~WOJ dług wobec roku Słowackiego". Irzy
kowski podkreslał „umiejętne uwypuklenie i rozszerzenie scen zbio
r~wych.' wydobyto cały zawarty w utworze dramat moralny". W roz
wiąza~ach dekoracyjnych Drabika największe wrażenie robi to nie
samowite wnętrze „świątyni _strachu" . Wybór pozycji repertuarowych 
~atakował ba:dzo g~ałtowme ~rytyk z kół Narodowej Demokracji _ 
~ygmunt Was1le~sk1: „~yre~cla "_Viedziała z góry, że Król Agis nie 
!est . dla szerszeJ pubhcznosc1, ze wystawienie będzie kosztowne 
i zwiększy deficyt teatru, jednym słowem, że dokonywa się wysiłku 
bez ce_lu, nawet _ze ~~kodą ... Dzisiaj umysł polski nie może się przej-
mowac zaburzemam1 ideowymi romantyzmu". · 

Po Snie srebr_nym Salomei Bo_r: kwestionował niejednolitość ujęcia; 
„fanta.styczne, piękne same w sobie dekoracje Drabika" kłóciły się -

Józef Węgrzyn 
(1884--1952) 

wedle niego - z realistycznym szablonem inscenizacji . Ten sam kry
tyk jeszcze ostrzej potraktował premierę arcydramatu Mickiewicza: 
„reżyser podał sobie rękę z dekoratorem - aby odpoetycznić, od
romantyzować Dziady". I dalej:„ To nie jest utwór, którego by się dało 
słuchać na chłodno; albo chwyci za gardło, albo nie". W tym wypad
ku , zdaniem Boya, nie chwycił, przeszkodziła maszyneria teatralna, 
zbyt natrętnie dająca o sobie znać w każdej scenie. 

W klasycznych komediach polskich, wystawianych na tradycyjną 
modłę, święcili triumfy aktorzy, przede wszystkim - Mieczysław 
Frenkiel. W Slubach panieńskich grał Radosta , obok Gustawa -
L_eszczyńskiego , Albina - Brydzińskiego i Dobrójskiej - Pichor
-Sliwickiej; w Panu Damazym - „niezrównanemu duetowi Frenkla 
(rola tytułowa) i Kamińskiego (Rejent Bajdalski) dotrzymywała kroku 
Rotterowa (Żegocina)"; w Wielkim człowieku do małych interesów -
Frenkiel królował prawie niepodzielnie jako Jenialkiewicz; w Maj
strze i czeladniku - jako Szarucki dzielił laury z panią Szarucką -
Mieczysławą Cwiklińską, i parą młodych: Janem Kurnakowiczem 
i Zofią Lindorfówną. 
Nowości polskich wystawił Lorentowicz w ciągu dwu sezonów -

siedem. 
W sezonach 1928/29 i 1929/30 kierował teatrem Chaberski jako 

główny reżyser; gei:eralnym dyrektorem scen miejskich był w dal
szym ciągu Artur Sliwiński. W repertuarze pojawiło się kilka waż-
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nych dzieł_p?etyckich. Po raz pierwszy w Warszawie ukazał się Lele
wel. W~sp1ansktego. _Lorentowicz zaświadcza. że .,wykonano sztukę 
z w1elk1m zapał_~m 1 powagą._ Brydziński dał postaci tytułowej głę
~?ką_ szlachetnosc wyrazu. unikał wszelkiego realizmu. Józef Chmie
lms~1 ~trzy_mał _postać_ Księci~ Adama w tonach dyskretnych , nie 
odejmując JeJ nigdy _POł~·ealneJ konsysten~ji. Drabik dał dekoracjom 
bard_zo pomysłow_ą ~ p1ękn~ transpozyc.1ę ekspresjonistyczną.,. Na 
scen_1e Teatru . ~1el_kiego 1niała miejsce monumentalna inscenizacja 
Legionu _Wysp1ansk1ego w wyko~aniu art~stów Teatru Narodowego. 
Po i:ir~m1~:~e Fantazego Boy napisał: „Kazdy, kto nie jest dzikusem. 
powinien 1s~ d~ teatru Z?_baczyć tę sztukę". Osterwa w roli tytułowej 
w_ydobył głownie oschło~c postaci i położył akcent na rysach kome
~ 1owy~~ - D:ugą rewelacją przedstawienia stała się Irena Solska w ro
li Idal11, ~mała wspa~iały IV i V akt. Ta sama aktorka zachwyciła 
L?rentow1cza w BraC1e marnotrawnym Wilde'a: „pojęła doskonale za
miar sa_tyryczny au.tora i z niezrównaną powściągliwością. wydobyła 
wszystk1~ akcen_ty Jego szyderstwa .. Rola, na pozór epizodyczna. wy
s_unęł~. się na ~~~rwszy plan. ukazu 1ąc zalety wielkiego talentu i inte
l1~enCJ1 arty~tk1 .. Spektakl Pana Jowialskiego skrytykował Lorento
w_icz za to. ze dąząc przede wszystkim do popisów aktorskich zamie
nił sztukę „w mi~szaninę wszystkich rodzajów. od błahej. naiwnej 
farsy. poprzez ckltwy melodramat, aż do poważnych akcentów dra
matycznych". Solski - jowialność ożywiał krewkością. Frenkiel skłd-

Honorata Leszczyńska 
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niał się do groteski . Lindorfówna operowała wdziękiem i słodyczą. 
Cwiklińska stworzyła postać krotochwilnie jaskrawą , bardzo zabawn<! 
i wyrazistą, ale w tonie nowoczesnej dulszczyzny, obcej zamiarom 
Fredrowskim. Wśród niezbyt wielu i niezbyt ciekawych nowych sztuk 
polskich, granych w ciągu tych dwu sezonów. na czoło~e miej~c-~ 
wysunęła się zdecydowanie Niespodzianka Rostworowskiego, kto rą 
Irzykowski zakwalifikował jako najlepszy z utworów tego autora pod 
względem teatralnym. 

Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych głośne pozycje współ
czesnej dramaturgii europejskiej zaczynają brać na warsztat: Leon 
Schiller, Ryszard Ordyński. Wacław Radulski. O Domu serc złama
nych Shawa pisał Słonimski: „Było to jedno z najbardziej interesu
jących przedstawień, jakie w latach ostatnich widzieliśmy w Warsza
wie", dzięki reżyserii Schillera „stało na poziomie europejskim''. 
z aktorów „potrafił wydobyć wartości maksymalne". Boy dodawał: 
,.dawno tak nie grali jak wczoraj . Solski .iako kapitan Shotover był 
rozkoszny, to jest aktor, który ma wielką przyszłość przed sobą'' . 

Najwięcej spektakli w sezonie 1928/29 osiągnął Pan Jowialski -
68; 48 razy ukazał się Brat marnotrawny Wilde'a. nowa komedia Pe
rzyńskiego Dziękuję za służbę miała 45 przed stawień. 

We wrześniu 1930 r. długoletni prezes teatrów miejskich Artur 
Śliwiński zgłosił rezygnację. Teatr Narodowy poddany został władzy 
intendenta Antoniego Strzeleckiego (urzędnika finansowego), dyrek-



Ludwik Solski 
(1855-1954) 

tora artystycznego Emila Chaberskiego i kierownika literackiego Wła
dysława Zawistowskiego. 

Od sierpnia 1930 do cz~rwca 1931 trwał ciekawy eksperyment re
p~rtuaro~. T~atr ';YStawia.ł \~ tym okresie wyłącznie utwory auto
row polskich.' 1 to nie lada Jakie. Poszedł Kordian , Głupi Jakub Ritt
ner~, komedia Fredry, przypomniano nietuzinkowe sztuki Perzyńskie
go 1 Hert:za, a z n?wości polskich - oprócz mniej udanych Pięknych 
Polek M1łasz~wsk1ego, O żonach złych i dobrych Nowaczyńskiego; 
Rostworowskiego Przeprowadzka; Nałkowskiej Dzie1z jego powrotu 
„który wywarł wielkie wrażenie". ' 
~ałamanie przyszło już wczesnym latem 1931 r. Na „pierwszą. sce

nę wkroczyły mało wa~te kom~dyjki bulwarowe. Grano m.in. kiep
skawą. farsę _francus~ą B1rabeau 1 Dolleya. W związku z tym krążyło 
po Warszawie pytame: dlaczego to Lazurowe wybrzeże idzie w Tea
trze Narodowym, a nie w Letnim? - na co padała odpowiedź: bo 
gdyby szło w Letnim, to wtedy w Narodowym musiałaby iść Ciotka 
Karola. 

V.: sierpniu 1931 r. doszło do zapowiadanej od dawna katastrofy. 
Deficyt pr::ekroczył któryś tam kolejny milion. W dobie szalejącego 
powszechme kryzysu Teatry Miejskie zostały zamknięte (od I IX 
do 11XI1931). 

Z prawie trzyletniej kadencji Stefana Krzywoszewskiego, który zo
stał dyrektorem, niewiele wyróżnić można wybitniejszych przedsta-

Aleksander Zelwerowicz 
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wień. Wśród nieczęstych inscenizacji wielkiego repertuaru światowe
go wybijały się dwa dramaty Schillera: Don Carlos w reżyserii Cha
berskiego i Maria Stuart w reżyserii Borowskiego. 

Z klasycznych pozycji polskich za udany i zabawny spektakl uzna
no Pana Jowialskiego , ale prawdziwy entuzjazm wzbudziła Zemsta. 
Zdaniem Wierzyńskiego .,przedstawienie. reżyserowane przez Borow
skiego, toczyło się jak wspaniały bal. na któ ~·ym mo~?a s.ię. nie tylko 
bawić, ale i do głębi zachwycać ... Jest to zai ste na1slrczrne1sza opera 
o Polsce'' . Cześnika grał Leszczyilski , Milczka - Węgrzyn . Papki
na - Maszyński , Pod stolinę - Cwiklińska. Wacława - Rola.nd. 
Klarę - Lubieilska, Dyndalskiego - Solski, a Murarza - Dominiak. 
Było to ostatnie wystawienie Zemsty, które zgromadziło w jednej ob
sadzie plejadę indywidualności aktorskich takiej klasy; nic dziwnego. 
że recenzent-poeta wyszedł z niego oszołomiony zachwytem. B~~ 
uwierzytelnił. że była to Zemsta - „wesoła, za.mas~ysta .. lekka . 
zresztą. dzięki aktorom, bo - dodawał - „o rezysern mozna po
wiedzieć, że nie zdołała zepsuć komedii Fredry. mimo że dołożyła 
nieco starań w tej mierze". 

Bodaj jeszcze lepszą. obsadę dostało Wesele Wyspiańskiego , co. s~wi
tował Wierzyński żarliwym zdaniem: „Teatrowi Narodowemu 1 Jego 
artystom Warszawa będzie niewątpliwie wdzięc.zna .za ten wi.eczór 
wielkiego poety i wielkiej sztuki". Nawet Słonimski zdobył się na 
pewną kurtuazję: „wykonanie Wesela było dość nierówne. nie uchy-
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biło prz~cież w niczym piękności dzieła", po czym wystąpił z po
chwałami pod adresem czternastu aktorów. 

Z nowych sztuk polskich trafił do publiczności Fortepian Szaniaw
skiego, wyśmienicie grany. 

„W.rażenie silne i przejmujące" zrobił Most uznany przez Boya 
za najdoskonalszą sztukę Szaniawskiego. 

Podobnym ewenementem było U mety Rostworowskiego. 
Duże aplauzy stały się udziałem Malickiej za rolę tytułową w0 

wdzięcznej komedyjce Pagnola Fanny. W pełni udanymi przedsta
wieniami były Pierwsza sztuka Fanny i Nigdy nic nie wiadomo 
Shawa. Poza tym współczesna dramaturgia obca, stanowiąca wów
czas prawie połowę repertuaru , składała się z dzieł nieco albo zgoła 
podejrzanej literacko proweniencji. 

W sumie był to okres najniższego lotu Teatru Narodowego. Dla 
sprawiedliwości trzeba przecież przyznać, że ówczesna ciężka sytuacja 
ekonomiczna ogólnie nie sprzy.iała sztuce. 

Obóz sanacyjny, rządzący od r. 1926. w początkowym okresie 
mało interesował się sprawami kultury. Autorowi projektu upaństwo
wienia głównych scen, Maciejowi Krywoszejewowi, zakomunikowano, 
iż „ rząd zajmować się teatrem nie zamierza". Dopiero na początku 
bt trzydziestych, gdy tekę ministra oświaty obejmowali po koki 
bracia Janusz i Wacław Jędrzejewiczowie - daje się o bserwować 
ofensywa na kulturę. Reforma szkolniclwa, utworzenie Akademii Li-

Emil Chaberski 
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teratury, otwarcie półoficjalnego tygodnika literackiego „Pion" - Lo 
wszystko szło w parze z przygotowanymi planami w zakresie ~eatru. 
W 1933 r. powstało Towarzystwo Krzewienia Kultury Teatralne], któ
rego założycielami - oprócz „pewnej ilości literatów i artystów" -
byli również: prezes Rady Min.ist~ów ; minist:owi~ : sp.r~w we:-vnętrz
nych, spraw zagranicznych , op1ek1 społeczne1; w1cemm1strow1e: wy
znań religijnych i oświecenia publicznego oraz spraw wojskowych; 
a także prezesi: Banku Polskiego, PKO, BGK - i inne wysoko po-
stawione figury. . 

TKKT objęło najpierw tzw. teatry Szyfmanowsk1e, to znaczy Pol-
ski i Mały, a od sezonu 1934/35 rozwinęło się w kompleks obej~nu
jący również Narodowy, Nowy i Letni oraz grający na peryfenach 
miasta Stołeczny Teatr Powszechny (działający z odrębnym zespo-
łem i na odrębnych zasadach). . 

Pięć czołowych teat rów stolicy tworzyło potężny koncern, maiący 
jednolite kierownictwo, wspólny (początkowo) zes~ół i L~zgodni?ną 
politykę repertuarową. Opinia - rzecz pewna - mechętnie przyJęb 
te innowacje. Nie sposób zliczyć dowcipów ukutych na TKKT; na
zywano je „kaktusem" lub „Towarzystwem Krzywi~nia Kult,ury. Te~
tralnej". Sprawa istotnie nie była łatwa. niemało miała kolcow 1 wil-
czych dołów... . 

Ogromny zespół, obsługujący pięć oddzielnych scen. da1ący pre
miery w różnych teatrach - raczej utrudniał niż ułatwiał racjonalny 



Mieczysława Ćwiklińska 
(1880-1972) 

tryb obsadzania sztuk. Teatry prywatne Jaracza, Adwentowicza i Ma
lickiej pieniły się na rezerwowanie dla TKKT i przetrzymywanie la
tami wszystkich atrakcyjniejszych pozycji repertuarowych. System pro
tekcyjny znowu bujnie rozkwitł. Krytycy opozycji grzmieli na glajch
szaltowanie, urzędniczenie i marazm ideowy. 

A jednak - przy wszystkich swoich grzechach głównych - były 
to teatry znakomite. Zycie artystyczne lu bi takie paradoksy. Teatr 
Narodowy - oddany pod dyrekcję Ludwika Solskiego, a od sezonu 
1938/39 Aleksandra Zelwerowicza i Wilama Horzycy - przeżył swój 
powtórny rozkwit. Poziom repertuaru podniósł się wydatnie. Szeregi 
aktorskie zasilała utalentowana młodzież, wychodząca z Państwowe
go Instytutu Sztuki Teatralnej. Zniknęła sztampowa, aktorska reży
seria, a jej miejsce zajęły inscenizacje Schillera, Węgierki, Osterwy, 
Zelwerowicza, Borowskiego oraz interesujących młodych reżyserów: 
Ziembińskiego, Radulskiego, Cwojdzińskiego. 
Wśród wielu nietuzin,kowych przedstawie11 tego okresu zwraca uwa

gę obszerny cykl dawniejszych komedii polskich. nader udatnie od
świeżonych. Rozpoczął tę serię majster stylizacji Aleksander Węgier
ko Klubem Kawalerów, lekkim. barwnym i wdzięcznym, ze świetnie 
skompletowanym ensemblćin komediowych tuzów aktorskich . Po raz 
pierwszy wówczas Bałucki został pokazany na scenie obrotowej; bal 
w kurorcie aktu II oglądało się od strony ogrodu i na sali. Jeszcze le
piej udało się Węgierce z Rozbitkami Blizińskiego, zdobył się tutaj 

Karol Frycz. 
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nie tylko na stylizację, ale i na wydobycie współcześnie ~)[zmiąceg~ 
dramatyzmu. „Przedstawienie wydobyło ~ały blask z te] wy?o.rneJ 
komedii" - zachwycał się Boy. I daler „Junosza:?tępow~~i }ako 
Dahlberg wznosił się na wyżynę najlepszych kreacii Kamm?kiego, 
dając zarazem swem~ ~rabiem~ . ba~d~o ~stry sn;iak, ukazuiąc na 
mgnienie oka wszystkie iego mozliwosc1„. memal az do Płazy-Spł~w: 
skiego„. z rozmachem, pasją i humoren:- p~trakto"."'ał 1;--es~czyn~ki 
swego Strasza: rozkoszny a~t~r". P.odo~?ie pisa.ł W_1er.zynsk1 ~ „in
teligencji i kulturze reżyserskie] Wę~1erki. , o „dzi~o sm1eszny?1 Ze~
werowiczu w roli Dzieńdzierzyńskiego i znakom1ty?1 .Ludwiku .Fn
tscheo, dla którego Szambelanie Czarnoskalski stał się 1edną z naicel-

niejszych ról". . _ . . . . . w pełni trafiały do widza. ~~w~iez pełne humoru mscemzacie Zel-
werowicza: Pan Damazy Błtzmskiego, z rolą tytułow~ z całym sar
mackim wdziękiem i dosadnością zagraną przez rezysera :-- or~z 
Gęsi i gąski Bałuckiego. O nic~- to r~l~cj~nował Parando~sk1 : „Kro
lową przedstawienia była Cwiklińska, ie.i ni~odstępn~ Brygi~a znalazła 
w Janinie Krzymuskiej mistrzowsko komiczny t~or. scemczny. De
koracje Jarockiego miały zabawną ramę, przypommaiącą w rysunku 
kartę tytułową ze starych ~alendarzy". . . . 

Ze spektakli Fredrows~c~ pod~bał ~fę „koloro"7'y, fantaz~JnY. i da
jący dużo śmiechu", rów_ruez w rezyseru Zelwe~ow1cza --:-- W1elk1 czło
wiek do małych interesow. Wedle Boya „zrob10no z mego oderwaną 
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od czasu_ i miejsca groteskę, bliższą Molierowi niż nam". Dekoracja 
po_czątkuiących wte~y artystó~, Teresy _Roszkowskiej i Wacława Ujej
s~rego, „b,Yła dowcipna:. rewia fantazyinych biedermajerów, pstroka
c1z~a ?og~tych _szlafrokow, przeraźliwe fryzury". Zelwerowicz jako 
Jen1alk1ew1cz miał wedle Wierzyńskiego „soczystość od poczciwego 
~af~ndulstwa do . obezwładniających oparów absurdu". Bardzo 
s~1eszny był Manusz Maszyński w roli Dolskiego, pełna uroku Jad
wiga Sm_osa~sk~ w roli Matyldy. O S!ubach panieńskich, w których 
~onol~g1 mow10~0 wprost do publiczności, notował Bohdan Korze
ni~wsk_i . ki~tyk ntezwy~le wymaga_jący:. „reżyseria Stanisławskiego nie 
uc1ekaJ_~c się do __ efe_ktow grotes~1 um!a~a przywrócić utworowi styl 
ko~~d11. Odnalezrenre dla ~ztuk~, ~łasc1wej formy scenicznej przy-
wroc1ło aktorom swobodę, zywosc 1 zmysł komiczny w · k , ,· 

· dk ' f" · . , w1ę SZOSC! 
wypa . ow tra 1aiący w samą miarę - a ni zbyt krzykliwą, ani reali-
styczni~ stuszowaną''.· Ja~ widać choćby z przytoczonych recenzji 
teatr nre tyle poszukr_wał .ia kiegoś jednolitego stylu grania Fredry, il~ 
dbał ra~~eJ o wys?k1 pol?r. prz_edstawień , któ rych cha rakter wyzna
c~ał~ rozne i~dyw1dualnosc1 rezyserów. Grane w jednym przedsta 
w1en1~ ko_~ed1e ~an Benet w reżyse rii Stani sławskiego i Dożywocie 
w rez1sern. s_olsk1ego - za lecały się przede wszystkim popisowymi 
rolami, _ co JUZ wysta rczyło , by Parandowski stwierdził, iż „takie wie
czory ,!a k ten potwi~rdzają Te~trowi Narodowemu prawo do jegn 
nazwy · Boy przytakiwał: „Stantsławski był uroczym Benetem, wiersz 

.,...... 

Fredowski mówił ślicznie" . O Dożywociu : „Łatka, ten fenomen ży
wotności Solskiego, potrząsany, popychany, rzucany na kanapę tak 
starannie, aby koniecznie wyrżnąć głową o ramę, podpierający całą 
siłą walącego s ię nań korpulentnego Birbanckiego, zgrywający się 
jeszcze w momencie oklasków, gdy po a kcie podnosi się kurtyna, to 
doprawdy unikat światowy wart oglądania". Wa rto dodać, że Sol sk i 
mia ł już wtedy ponctd 80 lat i Łatkę grywał prawie od pó ł wicku. 

Z nowszej dramaturgii polskiej wystawiono Przepióreczkę żerom
skiego, w inscenizacji nie zmienionej, opracowanej z udziałem pisci 
rza przed jedenastu laty, chociaż w częściowo odświeżonej obsadzi~ 
aktorskiej, wśród której wybijała się ja ko Dorota - Maria Modze
lewska. Z ogromnym aplauzem spotkały s ię dwa wystawienia Rittnera. 
W świetnie granych Wilkach w nocy na pierwsze miejsce wysunęła 
się Irena Eichlerówna. Jej Zaneta „to jedna z ról , któr~ zostaną 
w pamięci teatru. Wszystko w niej było : cała przeszłość Jo:inny Kru
pa, cała szkoła jej życia, twardość, brutalność, dobroć, ~ieopatrz_no~ć: 
ciepło, chłód, pokusa - wszystko to na przemian spęczntało krwią JeJ 
soczyste usta , to znów dawało jej pysznym oczom wyraz ściganego 
i skupiającego się do obrony zwierzęcia'' (Boy). Jednym z nailep
szych przed stawień całego omawianego okresu s tał się Glupi Jakub. 
Korzeniewski wyróżniał inscenizację Wiercińskiego: „subteln1 i od
dającą dobrze utajony dramatyzm sztuki" oraz opisywał Junoszę-Stę
powskiego ja ko Szambelana: „istotnie wielką kreację aktorską ... Pa: 
trzymy tu na kunszt aktorski najwyższej próby, klasyczny w s:vei 
wstrzemiężliwości, opanowaniu i celowości. Junosza wydobył tragizm 
postaci, a więc bunt, rozpacz, gniew, uczucia gwałtowne i zazwyczaj 
lubujące się w gwałtowności wyrazu. Świadome wyswobodzenie. po
staci tragicznej z patosu. z dostojności cierpienia, z kabotymzmu 
ofia ry, nadało jej jakąś ludzką, przejmującą prawdę. Szambelana tak 
bliskiego duchowi dramatu nie było jeszcze na deskach sceny". To 
ostatnie zdanie krytyka i hi storyka teatru miało wagę szczególną, 
zważywszy, że omawianą rolę grywali tacy mistrzowie jak Frenkiel 
i Kamiński . Korzeniewski dodawał: „Znakomitą partnerkę znalazł Ju
nosza w M a rii Dulębie - M a rta była nieodłączną siostrą Szambe
lana ; równie jak i on cicha i obuma rła, tak samo pod tą maską znu
żenia kryła złą wrogość dla ludzi i gorycz nie zrealizowanych prag
nień" . 

Inscenizacje dramatów Słowackiego skupiały każdorazowo w ob
sadach elitę aktorstwa polskiego. Głębokie wrażenie wywarł Horszty1i
ski , choć różni recenzenci rozmaicie oceniali elementy widowiska. 
Boy na przykład scenę Sforki z Trombonistą uważał za jedną z naj
lepszych; Irzykowskiego - właśnie ona drażniła i nawet radził skreś
lić ją z przedstawienia. „Solski dał Horsztyńskiemu jakąś kamienną 
powagą. i podbijającą dostojność. Był to posąg bólu, żywy w każdym 
słowie i geście, siał ze sceny grozę , a jednocześnie docierał do naj
cieplejszej se rdeczności" (Wierzyński). „Kreacja Węgrzyna (Kossa
kowski) jest wspaniała, demoniczna , dobrał sobie głos jeszcze głębszy, 
gęsty, ja kby dwa razy więcej zajmował przestrzeni, a że ucharaktery
zował się na Borutę czy Maćka Borkowicza - trzeba nam patosu„ 
(Irzykowski) . Balladynę, mimo świetnych nazwisk na afiszu. uzna]i 



krytycy za s~rię pomyłek obsadowych i aktorskich. począwszy od 
roli tytułowej. Głownym akcentem przedstawienia była inscenizacja 
pl_astyczna„ _zrekonstruow~na wedle projektów Ferdynanda Ruszczyca. 
Ptsał o ntej Parandowskt: „Ruszczyc, budując tę balladową Polskę , 
był posł~szny artyst~cznemu instynktowi, gdy tak samo jak poeta 
tworz~ł Ją ~ oszałamiających anachronizmów. Chaty nie widziane na 
na szej z1em1, pałace ostrołukowe. blaski murów feudalnych przyjmą 
?o. swych. wnętrz ludzi w najosobliwszych strojach; tylko mgły nad 
Jez1o r~m. 1 _mrok głębokiego lasu odezwą się jakby wspomnieniem 
czegos w1dz1anego pod naszym niebem" . 
Wśród niezbyt wielu wybitnych prapremier polskich tego okresu 

zwraca __ uwagę_ Kry:ia. Korzeniewski, analizując właściwości dra
matur~u Szan1a_w~k1ego, podkreślił rolę Parwitza w wykonaniu Zel
:V~row1cza: '.'naJw_1ększym może urokiem przedstawienia było patrzeć. 
JaK ten ~~wisty. impetyczny człowiek poddaje się rygorom ściszenia, 
subtelnosc1_om, poetyckiemu wydelikaceniu . Nade wszystko - jak 
pa ruJe mgtełką a~torskiej ironii". Sensacją literacką stał się Powrót 
Przef~ck1ego Zawieyskiego, sztuka kontynuująca wątki Przepióreczki. 
~rem1erę p_oprzedził mi~nowicie _protest córki Żeromskiego , występu
!ąceJ ~'.z~.c1w „s~mowolt: będącej . oczywistym wkroczeniem w prawa 
autorsk!e . Podeimowame dawme1szych motywów jest jednak rzeczą 
znaną 1 uznaną w piśmiennictwie, premiera więc mogła się odbyć. 
Boy ~ar~ucał sztuce zdepoetyzowanie figur Zeromskiego, ale przyzna
wał, ze Jest „dobrze zbudowana i poprowadzona zajmująco" . 

Reper_tu~r. klas~cznego dramatu europejskiego zaznaczył się kilko
ma wyb1tnie1szy~1 spektaklami. , Y'I. In~rydze i miłości Schillera: „wy
grał sprawę Węg1er_ko ,-: podwo1rue_: Jako reżyser i jako Ferdynand , 
szla~het?Y, ?e~ ~kl:wo~c1, w o~tatrum akcie prawie że brutalny w 
swej miłosc~ 1_ sn:1er_c1, zatrącający pruskim majorem, któ ry nawet 
na tamten swiat 1dz1e w butach z ostrogami". Boy, w tej bardzo 
zresztą pozytyw?-~i re~enzji, ni_e mógł sobie jednak darować szpileczki 
pod _adresen: o~tCJa lneJ sceny 1 dodawał: „Dekoracje i kostiumy Zofii 
Węg1erkow~J w1~rne ~poce, mo~e trochę za bogate na podrzędne księ
stew~o, _ktore me miało przecież subwencji TKKT. .. " Następna in
scen~zacJa dramatu Fryde'.yka. Schillera: Fiesco - została gorzej 
p~zyJę~ przez pra sę . „ Re~~sena L~o°:a s.chillera dopiero w ostatniej 
odsło~e znalazł~ sposobnosc_ do wyzycia stę w efektownym i pięknym 
obrazie rewoluCJ1, puszczone] w ruch wraz ze sceną obrotową" (Boy). 

W Cydzie Corneille'a - Wyspiańskiego Korzeniewski wyróżniał 
przede wszystkim „sugestywną architekturę sceniczną (była dziełem 
Władysława Da szewskiego), konkretyzującą rzeczywistość sztuki". Zda
niem Wierzyńskiego, „sercem przedstawienia była Eichlerówna. To 
Szimena !1-ajwyższej klasy aktorskiej, oparta na niespodziewa nej, no
:-vocze~nej ekspr~sji: Jej zamknięte oczy, głowa od rzucona w tył 
1 l~k~e przeg1ęc1e Jakby skamieniałej postaci , kiedy słuchała wieśc i 
o sm1erc1 Rodryga , a potem umęczony uśmiech szczęścia i miłości -
to był? arcydzi~ło gry _na~rawdę niezapomnianej. No i głos, jedyny 
w swoim rodza1u - w1~lk1, patetyczny, przenikliwy w krzyku i sły
:za.Iny w sekretny?-1, ta1emn1czym szepcie!" Równie entuzjastyczne 
sw1adectwo wystawił aktorce Parandowski po jej roli Rozaury w Życiu 

snem Calderona: „Głos niezrównańy w swej pełni i bogactwie od
cieni, wejście w rytm wiersza szczerym i głębokim przejęciem się jego 
treścią, zżycie się z każdym obrazem, każdą metaforą, radość nieomal 
ze słów, które oto nadarzały się, by wypowiedzieć jakiś stan du szy, 
po rywczy lub uśpiony - oto co stanowi tajemnicę gry Eichlerówny'' . 
Z dużym uznaniem powitano również debiut w Teatrze Narodowym, 
przybyłego ze sceny lwowskiej, Tadeusza Białoszczyńskiego w roli 
Zygmunta, a le publiczność i większość recenzentów nie poznała się 
na wielkiej sz tuce Calderona. Nawet Boy napisał o niej lekceważąco: 
„ot sobie ciekawostka z muzeum tea tralnego". i na nic zdały się 
rozsądne słowa Słonimskiego: „Horzyca dobrze s ię zasłużył scenie 
polskiej wystawiając Życie snem. Wielki repertuar poetycki tak rzadko 
dochodzi do głosu, że każda nowa pozycja godna jest jak najszczer
szego popa rcia". Z inicja tywy Horzycy Warszawa zobaczyła również 
klasyczną komedię angiel ską. Szkołę obmowy Sheridana . 
Pojawiły się też nareszcie znaczące nowości z repertuaru świato

wego. Za trudny i zbyt egzotyczny dla widzów okazał się, niestety, 
Księżyc w żółtej rzece Johnstona. Rację miał Irzykowski pisząc: 
„znakomita sztuka, lecz potrzeba pewnego wyrobienia literackiego, 
żeby wyczuć jej efekty artystyczne, i trzeba także pewnego wyrobienia 
socjalno-politycznego, aby docenić, ile treści i perspektyw zmieśc ił 
autor w szczupłych stosunkowo ramach". Wśród doskonałej obsady 
szczególnie zachwyciła krytyka niezwykła postać starej Kolumby, 
grana przez Irenę Solską. W efektownym, angażującym całą maszy
nerię teatralną, widowisku Człowiek, który był Czwartkiem chwalono 
sprawną i pełną inwencji reżyserię Wacława Radulskiego. „Zelwero
wicz skomponował swemu Niedzieli jedną z najwspanialszych masek, 
jakie się zdarza w teatrze oglądać" - pisał Boy. Parandowski pod
nosił dekoracje Andrzeja Pronaszki: „pomysłowe i o dużej wartości 
artystycznej przez swój odcień niesamowitości", choć kwestionował 
ich zgodność ze stylem autora. Dużym ewenementem stało się wy
stawienie psychologicznej sztuki Peyret-Chappuis: Sza /etistwo, przede 
wszystkim dzięki rewelacy_jnej kreacji Eichlerówny w roli starej panny 
Elżbiety. Obok Skiza Zapolskiej był to największy sukces frekwencyjny 
teatru w latach TKKT; około 100 przedstawień; przeciętnie sztuki 
utrzymywały się na afiszu 25 do 50 razy . 

Na początku 1939 r. pojawiła się prapremiera europejska głośnej 
sztuki Nasze miasto Wildera, w inscenizacji Leona Schillera, która 
obywała się bez dekoracji , posługując się oszczędnie niewielką ilością 
rekwizytów. „Nieczęsto zdarzają się przedstawienia o takiej sile su
gestii" - stwierdzał Korzeniewski. I dalej: „Znakomity był Zelwero
wicz w roli Reżysera. Miał tę naturalność, która jest dowodem bardzo 
trudnej i dojrzałej sztuki. W dwu pierwszych aktach wypełnił rolę 
delikatnym humorem, zadumą , współczuciem dla ludzi. W akcie trze
cim stawał się potężny i nie podnosząc głosu tak panował nad wi
downią, że słuchała go z zapartym tchem. Kracje bardzo dobre to 
role: Kurylukówny, Małyniczówny i Chodeckiego" . W sumie był to 
artystycznie jeden z najwybitniejszych spektakli w całym piętnasto
leciu. 

Kiedy patrzy się „z lotu ptaka" na repertuar Teatru w okresie 



1924---1939, uderza najpierw znaczńa prżeWaga ilościowa sztuk pol
skich nad obcymi. Na 164 premiery - dano 93 autorów rodzimych 
i 71 tłumaczonych (taka sama proporcja liczbowa jest między utwo
rami dawnymi i współczesnymi, na korzyść tych ostatnich). I chyba 
jest to słuszne w wypadku sceny mającej narodowość na frontonie. 
Przyznać trzeba, że w sumie repertuar ten ujmuje również poziomem; 
jeśli nie liczyć owych kryzysowych lat i paru słabych rodzimych sztuk 
współczesnych, wobec których zawsze stosowano (jak i na całym 
świecie) taryfę ulgową - trudno byłoby tu znaleźć dzieło dyskwalifi
kujące się samą rangą literacką. 

Z klasyków światowych najwięcej premier liczy Fryderyk Schiller, 
po nim Molier. Szekspirów było tylko dwu, i to komediowych (Burza 
i Poskromienie złośnicy), a więc akurat tyle, co Wilde'ów i Scribe'ów. 
Podkreślić za to warto podjętą przez Teatr Narodowy i konsekwentnie 
prowadzoną od początku do końca akcję nowych przekładów arcy
dzieł. Miłaszewski tłumaczył Don Juana Zorilli, Cara Iwana Groźnego 
Tołstoja i Marię Stuart Schillera, Zegadłowicz Fausta Goethego, Bar
bara Zan - Burzę Szekspira, Iłłakowiczówna Don Carlosa, a 
Tuwim - Intrygę i miłość Schillera, Horzyca - Szkolę obmowy 
Sheridana, Boye - Życie snem Calderona. 

Najsłabiej przedstawiał się dział współczesnego dramatu obcego: 
to, co pokazano, nie daje nawet w przybliżeniu obrazu nowszej dra
maturgii zagranicznej. 

Luki „współczesności" zapełnić miał Teatr Nowy w salach re
dutowych, jako scena związana bezpośrednio z Narodowym i poświę
cona tzw. repertuarowi literackiemu. 

Teatr Nowy, istniejący lat dziesięć, miał bogaty i poważny dorobek. 
W sumie dano tu 59 premier, w tym 23 autorów polskich i 36 obcych. 
Grano m. in. O'Neilla i Shawa, Chestertona i M aughama, Priestleya 
i Salacrou, a także Cowarda, Acharda i Mazo de Ja Roche. Z auto
rów swojskich - Iwaszkiewicza, Hertza, Grzymałę-Siedleckiego, Wir
skiego, Winawera, Choromańskiego, Zapolską, Rostworowskiego -
i innych. 

Stanisław Marczak-Oborski 

KRONIKA TEATRU NARODOWEGO 

1949/50--1973/74 

Próby „Jegora Bułyczowa" rozpoczęliśmy, gdy roboty remontowe w teatrze 
szły jeszcze petną parą - mówi dyr. Krasnowiecki. Zbieraliśmy się za kulisami, 
w różnych „kącikach". Stuk miotów, warkot maszyn towarzyszyły wypowia
danym przez nas słowom Gorkiego. Przechodzący robotnicy zatrzymywali się, 

na ich twarzach malowało się wzrastające zainteresowanie, zasłuchani przysia
dali na rampie, a my patrząc na nich, mieliśmy przedsmak tej prawdziwie 
robotniczej widowni, która coraz liczniej będzie przychodzić do teatru„ . (Ex

press Wieczorny 1950 Nr 5) 

13 XII 1949 

JEGOR BUL YCZOW I INNI, Maksym Gorki 

Reż. Władysław Krasnowiecki - grano 78 razy 

Przedstawienie w Teatrze Narodowym było bardzo wnikliwe, jeżeli idzie 
o reżyserię, wzorowe pod względem gry zespołowej i świetne w ujęciu sce
nograficznym. (A. Grodzicki, Kurier Codzienny 1950 N r JO) 

Powodzenie zobowiązuje. Wydaje mi się, że możemy apelować do K_rasno
wieckiego, by po „Jegorze Bułyczowie i innych" wziął również na SWÓJ war
sztat reżyserski „Dostigajewa i innych".„ (Jaszcz, Trybuna Ludu 1949 Nr 354) 

10 IV 1950 

SWIĘTOSZEK, Molier 

Reż. Stanisława Perzanowska - grano 154 razy 

Niektóre fragmenty wypadły tak, jak gdyby poważnie liczono się z możli
wością przybycia na spektakl publiczności XVII-w1eczne1. (A. Płaczkowski, 
Życie Warszawy 1950 Nr 106) 

30 IV 1950 

CUD MNIEMANY CZYLI KRAKOWIACY I GÓRALE, Wojciech Bo
gusławski 

Reż. Leon Schiller - grano 113 razy 

Inscenizacja nosi wszelkie znamiona talentu reżyserskiego Sc.hillera: wspa
niałe operowanie olbrzymim barwnym tłumem na sc.ellle, zac1ę~1e opero':"'e 
w najlepszym znaczeniu tego wyrazu, ruch sprawny. 1 zywy, am na chwilę 
nie nużący widza, taniec, wyzyskiwany jako element w1dow1s~a do ostatecznych 
granic, i owe piosenki, którymi słynął przed laty Leon Schiller, wówczas g?y 
dla przyjaciół był jeszcze swawolnym „Lulkiem". (K. Beylin, Express Wie
czorny 1950 Nr 125) 



15 TX 1950 

JAK WAM Sił;: PODOBA, Wiliam Szekspir 

Reż. Władysław Krasnowiecki - grano l 14 razy 

.. . urocze przedstawienie, z którego Warszawa może być dumna i które 
na długo zostanie nam w pamięci. (!. Krzywicka, R zeczpospolita 1950 Nr 263) 

6 I 195 l 

SZCZĘŚCIE, Piotr Pawlcnko 

Reż. Natalia Szydłowska - grano 67 razy 

Przybyło nam cenne przedstawienie o poważnych walorach ideowych, par
tyjnych, wychowawczych. Powinno ono wejść na stałe do żelaznego reper
tuaru Teatru Narodowego ... (Zastępca, Trybuna Ludu 1950 Nr 13) 

7 IV 1951 

TYSIĄC WALECZNYCH, Jan Rojewski 

Reż. Władysław Krasnowiecki - grano 34 razy 

Sztuka Rojewskiego jest mimo wszystkich swych braków pozytywnym zja
wisk.iem. (5. Szarzy1iski, Sztandar Młodych 1950 Nr 98) 

Mimo wielu wad sztuka mobilizuje, pokazuje radość i piękno socjalistycz
nego budownictwa , uczy umiłowania Warszawy, a poprzez Warszawę całej 
naszej ludowej ojczyzny. (1. A. Szczepmiski, Trybuna Ludu 1951 Nr 17) 

15 VII 1951 

SULKOWSKI, Stefan Żeromski 

Reż. zespół pod kier. Leona Schillera - grano 123 razy 

Leon Schiller przeprowadził słuszną koncepcję bohatera głównego jako 
niezłomnego, świadomego swych celów rewolucjonistę i bojownika o wolność 
narodu, uwalniając Sułkowskiego od różnego rodzaju naleciałości mistycznych 
i hamletycznych. Pogwarki chłopskich wiarusów w pierwszym akcie mialy 
silny wyraz społeczny i dużo prawdy; realizm łączył się tu w odpowiednich 
proporcjach z nastrojowością właściwą twórczości Żeromskiego. (A. Grodzicki, 
Kurier Codzienny 1951 Nr 197) 

Po latach 

O Leonie Schillerze (1887-1954) 

Chciatbym być Schillerem. Wszyscy chcemy być Schillerem. Palimy papie
rosy jak Schiller, mruczymy jak Schiller, opuszczamy nagle wzniesione ręce 
i pozwalamy im dyndać wzdłuż korpusu jak Schilller, wtykamy palce w poli
czek jak Schiller, mówimy „ raczej tak" i „raczej nie", i „raczej ... ·' z wielo
kropkiem bez zakończenia - jak Schiller, przedrzeżniamy Schillera, drwimy 
z Schillera, nie znosimy Schillera, wielbimy Schillera , z Schillerem, w Schillerze, 
przy Schillerze, u Schillera itd., itd., ad infinitum. (E. Axer: N otatki o Schil
lerze: paradoks pedagogiczny. Dialog 1960 Nr 6 s. II5) 

18 XI 1951 

ODEZW A NA MURZE, Anna Świerszczyńska 

Reż. Stanisława Perzanowska - gra110 44 razy 

Sztuka o strajku jest sztuką żywą, dobrze zbudowaną ( ... ) interesującą i ideo
logicznie wartościową. ( .. . ) Można by też wymienić ( ... ) wady sztuki. A więc 

Jan Kurnakowicz 
(l 901-1968) 

przede wszystkim nadużywanie efektów melodramatycznych, naturalistycznych, 
zbyt jaskrawych ... (Kurier C odzienny 1951 Nr 309) 

31 Ilf 1952 

LAS, Alck!.ander O~trow~ki 

Re? Wilam Horzyca - grano 126 razy 

Teatr Narodowy w Warszawie włożył wiele wysiłku w tę świetną sztukę 
Ostrowskiego. by pokazać ten zdemoralizowany światek , gdzie ,,stare baby 
wychodzą za mąż za gimnazistów. młode dziewczęta chcą się topić z powodu 
okropnego ż.ycia " . (A. Dega/, Wolność 1952 Nr 120) 

Nie mogę osądzić, jak dalece różni się to przedstawienie od spektaklu w 
Mchacie ( ... ), ale charakter społeczny sztuki został znakomicie uwypuklony 
i akcenty ideowe bezbłędnie rozmieszczone. !K Beylin, Express Wieczorny 
l'J5/ Nr 85! 

5 VII 1952 

REWIZOR, Mikołaj Gogol 

Reż. Bohdan Korzeniewski - grano J 22 razy 

Linią reżyserską warszawskiego „Rewizora" jest, 1ak mogliśmy już zauwa
żyć, antygroteskowa - nareszcie' - koncepcja Gog ola . (K. Pu zyna, Zycie 
Literackie 1952) 



Groteskowe grzeszki zaciążyły również na przedstawieniu „Rewizora" w 
Teatrze Narodowym. (R. Szydłowski, Przyjaź1i 1952 Nr 33) 

Zagadnienie właściwego, trafnego stosowania groteski w teatrze realizmu 
socjalistycznego nie jest jeszcze wyjaśnione ... (J. A. Szczepański, Życie Lite
rackie 1952 Nr 20) 

Po latach 

O Janic Kumakowiczu w roli Horodniczego 

Zjechał w k ońcu mistrz J:!n i do Krakowa, jako Horodniczy Anton Ant o
nowicz Skwoznik Dmuchanowski. Krępa postać z otyłym karkiem, z krótko 
przystrzyżoną, zjeżoną czupryną, w zielonym mundurowym fraczku, białych 
spodniach i wysokich poza kolana butach , siała postrach, ale i budziła sym
patię. ( ... ) Kiedyś zapytałem go, jak długo pra.cował nad rolą Horodniczego. 
Kurnakowicz popatrzył na mnie uważnie swymi niebieskimi oczyma i z wes
tchnieniem powiedział: „Tyle, ile potrzeba, synu". Po czym podparłszy twarz 
ręką zamilkł. I wtedy przez moment zobaczyłem człowieka zmęczonego, 
któremu nagle zaciążyło ponadludzkie brzemię trudu , włożonego w pracę nad 
rolą. (1. Adamski, Teatr 1968 Nr 23) 

31VII1952 

FIRCYK W ZALOTACH, Franciszek Zabłocki 

Reż. Jacek Woszczerowicz, Bohdan Korzeniewski - grano 123 razy 

Widowisko wybitnie interesujące, starannie przygotowane, w ciekawy sposób 
kontynuujące rozwiązania reżyserskie „Męża i żony". (S . Treugutt, Przegląd 
Kulturalny 1952 Nr 5) 

Przedstawieruie, które nam pokazał Teatr Narodowy, ujmuje na ogół jasno 
problem społeczny „Fircyka". (W. N., Głos Pracy 1952 Nr 194) 

6IIl953 

BOBROWE FUTRO, Gerhart Hauptmann 

Reż. Stanisław Daczyński - grano 48 razy 

Bardzo trafne odczytanie „Futra bobrowego" przez reżysera oraz słuszna 
koncepcja położenia nacisku na wydobycie jej elementów realistycznych nie 
zaciemniła naturalistycznych potknięć autora, których zresztą w omawianej 
sztuce nie było zbyt wiele. (J. Szczawi/iski, Słowo Powszechne 7953 Nr 47) 

15IV1953 

ZEMSTA, Aleksander Fredro. 

Reż. Bohdan Korzeniewski - grano 223 razy 

Korzeniewski .iest wierny tekstowi, stara się go jak najściślej odczytać 
i wyciągnąć z niego teatralne konsekwencje. Wyrasta z tego prawda histo
ryczna i prawda ludzka . Perypetie komediowe ukazują rozpadający się światek 
szlachecki w zabitym deskami zaścianku gdzieś około roku 1800. Swiatek ten 
rozpada się gospodarczo i moralnie. (A. Grodzicki, Swiat 1953 Nr 19) 

Przedstawienie „Zemsty" wydobywa głęboką satyryczną treść utworu, nic 
uciekając się do uproszczeń. (Jas zcz, Trybuna Ludu 1953 Nr 125) 

29 V 1953 

KARYKATURY, .Jan August Kisielewski 

Reż. Jerzy Rakowiecki - grano 127 razy 
.„ dobrze się stało, że Teatr Narodowy przypomniał wartościową sztukę 

Kisielewskiego. (S. Marczak-Oborski, Cios Pracy 1953 Nr 145) 

Spotkanie z Młodą Polską skończone. Wychodzimy z teatru ~amyśleni nad 
tym okresem, który tak wiele zapowiadał, tak wielu talentami dysponował'. 
a tak mato twórczego po sobie pozostawił. (Jas zcz., Trybu11a Ludu 1953 N1 
178) 

17 VJT 1953 

RZECZPOSPOLITA ZAPŁACI, Halina Auderska 

Reż. Józe[ Wyszomirski - grano 102 razy 

Jeden z ówczesnych senatorów wyliczył, iż (Barbara Radziwiłłówna) miała 
38 kochanków; nawet przyjąwszy złośliwą przesadę , w rac~u_nku, nie można 
za przeczyć jej bądż co bądź dużej swo~ody ob~czaiow. Mme,isza zresztą o te 
prywatne wyliczenia. W sztuce. A~de_rsk1e1 w1dz1my Barbarę JUZ po .ie1 awan
turniczej przeszłości . (A. Grodvck 1, Zycie Warszawy 1953 Nr 219) 

21XII1953 

KRET, Jerzy Lutowski 

Reż. Józef Wyszomirski - grano 49 razy 
Sztuka Lutowskiego jest jedną z pierwszych jaskółek .(jeżeli „Kret" może 

być „jaskółką") zbliżającej się wiosny dzi:się.cio.lec~a Polski Ludowe) w naszym 
teatrze i w naszej dramaturgii . (A. Grodzicki, Zycie Warszawy 1954 Nr 7J 

4 VIl954 

SZALONY DZIEŃ CZYLI WESELE FIGARA, Beaumarchais· 

Reż. Józef Wyszomirski - grano 178 razy 

Grając w hiszpańskich strojach akt~rzy nie mieli w uszach porywistego 
rytmu hiszpańskiej muzyki rozlega1ące1 się za sceną . (K. Eberhard, Dziś i Jutro 
1954 Nr 31) 

22 X 1954 

CZŁOWIEK Z KARABINEM, Mikołaj Pogodin 

Reż. Bohdan Korzeniewski - grano 33 razy 

Warszawski „Człowiek z karabinem" , rezultat ogromnej, żarliwej pracy, jest 
pozycją niewątpliwie dodatnią. (J. Friihling, Trybuna Mazowiecka 1954 Nr 265) 

18II1955 

NIEMCY, Leon Kruczkowski. 

Reż. Erwin Axer - grano 62 razy 
Wznowienie „Niemców" w teatrze, który w pażdzie.r_nik~ 1949 r. wyst.ą pil 

z ich pamiętną prapremierą warszaw.ską, pozv.:ala na uśc1slerue ~ ru.ch sądu iako 
o sztuce najlepszej w pierwszym dz1es1ęc1olec1u. (1. Ą. Szczepansk1, Tea/r 1955 
Nr 7) 



27 TV 1955 

ŚMIERĆ PAZUCHINA, Michał Saltykow-Szczedrin 

Reż. Jerzy Rakowiecki - grano 30 razy 

W_ Muzeum Narodowym na placu Teatralnym otwarto niedawno wystawę 
rosyiskich stylowych kostiumów historycznych z połowy XIX wieku pod tytu
łem „Śmierć Pazuchina". Poprzednia wystawa kostiumu hiszpańskiego pod ty
tułem „Wesele Figara·· demonstrowana jest tylko dwa razy w tygodniu. Nowej 
fitu Muzeum Narodowego życzymy jak największego powodzenia. (Przegląd 
Ku/1ura/11y 1955 Nr 22) 

21 VII 1955 

OSTRY DYŻUR, Jerzy Lutowski 

Reż. Erwin Axer - grano 128 razy 

Znane zalety reżyserii Axera pozwoliły mu wydobyć z „Ostrego dyżuru" 
bardzo wiele. Dialog jest pełen wewnętrznej treści, akcja toczy się wartko, wi
downia w napięciu śledzi jej przebieg, ani na chwilę nie trafiając na mielizny. 
( R. Szydłowski, Trybuna Ludu 1955 Nr 285) 

30 VII 1955 

MARIA STUART, Fryderyk Schiller 

Reż. Władysław Krasnowiecki - grano 184 razy 

Eichlerówna gra niewątpliwie jedną z Marii Stuart, które Schiller napisał. 
Ale gra z nich najwspanialszą i _jednocześnie najbardziej kobiecą, najbardzie_j 
bohaterską i najbardziej uciśnioną, najbardziej namiętną i najniewinniejszą. 
Bierze dla siebie wszystkie racje moralne i dodaje im uroku, któremu nie spo
sób się oprzeć. (Przegląd Ku/1ura/11y 1955 Nr 47) 

21IV1956 

KORDIAN, Juliusz Słowacki 

Reż. Erwin Axer - grano 140 razy 

To nieprawda, że Axer postawił w „Kordianie·· na literaturę , na jego 
literackość. Postawił na jego aktualność. Zobaczył w nim to. co trapi tak7.e 
współczesnego człowieka - jego walkę i jego samotność ; i - czasem - zim
ny, obojętny, choć ludzki, mur, na jaki natrafia. I dlatego miał prawo wyrzec 
się wszelkiego efektu. I dlatego odniósł zwycięstwo. (Z. Gre1i: Godzina prze
scrogi. Kraków 1964 s. 22). 

„Kordian" warszawski to jest taka sobie narodowa gadanina, odprawiona 
na tle bardzo ładnych dekoracji Władysława Daszewskiego, z sympatyczną 
i wzruszającą nawet kreacją roli tytułowej. (A. Kijowski, Teatr 1956 Nr 14). 

15XI1956 

NIEWIELE BRAKOWAŁO, Thomton Wilder 

Reż. Jerzy Rakowiecki - grano 24 razy 

... przedstawienie nie pozbawione wad, ale wysoce interesujące, torujące drogę 
nowej sztuce w Polsce. (R. Szydłowski, Trybuna Ludu 1956 Nr 346) 

26 11957 

ZŁOTE CZASY ZACNEGO KRÓLA KAROLA, Bernard Shaw 

Reż. Władysław Krasnowiecki - grano 24 razy 

Trudno to sądzić po jednym zobaczeniu sztuki, co dałoby się uratować 
przez reżysera, gdyby lżej może podszedł do tekstu, w każdym razie w tak1_CJ 
formie, jak jest. nie spełnia swego zadania. (K. Beylin, Express Wieczorny /9)7 
Nr 29). 

161!1957 

ASZANTKA, Włodzimierz Perzyński 

Reż. Stanisława Perzanowska - grano 111 razy 

Uczciwe przedstawienie. Myślę, ze Perzynski , który w teatrze bywać n ic 
lubił - na te.i „Aszantce" nie nudziłby się. (A. Crzymala-Siedleclci, Teatr 
1957 Nr 4) 

Pewien bardzo inteligentny arystokrata polski tłumaczył mi kicc..lys w po
ciągu pomiędzy Angers a Paryżem: Widzi pan, kokotę zabił samochód. 
(S. Mackiewicz, Tygodnik Zachodni 1957 Nr 27) 

IOIII1957 

ZAPROSZENIE DO ZAMKU, Jean Anouilh 

Reż. Stanisław Daczyński - grano 49 razy 

Banalna prawda dla maluczkich: pieniądz to_ nie wszystko - interesu_iąco 
ukazana w komedii Anouilha. (A. Grod zicki, Zycie Warszawy 1956 Nr 215) 

24 VII 1957 

MUCHY, Jean Paul Sartre 

Reż. Erwin Axer - grano 38 razy 

„Muchy" są arcydziełem współczesnego teatru francuskiego. Ta okoliczność 
dostatecznie tłumaczy ich wystawienie. (lasz.cz, Trybuna Ludu 1957 Nr 210) 

f'o /a/lich 

Wspomnienia Erwina Excra 

O epizodzie Teatru Narodowego nic chciałbym tu zbyt długo sitr rnzwo
dzić, choć wspominam kilka przedstawień, które udało mi si~ tam zrealizować : 
„Kordian", „Muchy" Sartre·a, drugą wersję „Niemców"' Robiąc te spektakle, 
stwierdziłem przecież, iż brakuje mi siły charakteru, by rozwiązać wewnętrzne 
problemy osobowe związane z nową sceną. Wtedy postąpilcm dość cynicznie : 
przelałem cały płyn do jednej szklanki i odlałem tyle , ile potrzeba. Horzyca 
miał mi za zie, że zabrałem mu aktorów ·1 No tak , ale za to zwolniłem mu 
dyrekcję. Był to zresztą moment , kiedy jakiś splendor dla niego wisiał w po
wietrzu, stanowił nieledwie potrzebę chwili . Toteż kiedy poszedłem z propo
zycją mego odejścia z Narodowego do ministra Kuryluka, którego znałem 
jeszcze z lat lwowskich , koncepcja z Horzycą była nieledwie dwustronna . 
Bardzo ceniłem Horzycę. (Teatr 1974 Nr 13) 



9 X 1957 

FEDRA, Jean Racine 

Reż. Wilam Horzyca - grano 5 l razy 

Wilam Horzyca 
(1889-1959) 

. Tekstu poetyckiego, mówionego tak. jak mówi go Eichlerówna w Fedrze, 
me słyszeliśmy 1eszcze w teatrze polskim (J. K ydry1iski, Ga ze ta Krakowska 
1957 Nr 286) 

Eichlerówna przez większą część roli zamykała oczy. Prawdopodobnie nie 
chciała patrzeć na dekoracje. Nie należy się jej dziwić. I Przegląd Kultura/ny 
1957 Nr 48) 

17Xfll957 

ZYW A MASKA, Luigi Pirandello 

Reż. Jan Perz - grano 48 razy 

Przedstawienie w Teatrze Narod owym nic w pełni wydobyło wartości „Hen
ryka [V". (A. Grodzicki, Zycie Warszawy 1957 Nr 307) 

23111958 

WYZWOLENIE, Stanisław Wyspiań~ki 

Reż Wilam Horzyca - grano 35 razy 

... przedstawienie w Teatrze Narodowym jest tradycyjne, zgodzę się, że 
w dobrym tego słowa znaczeniu , lecz tradycyjne (Jaszcz., Trybuna Ludu 1958 
Nr 63) 

27 III 1958 

PANNA MF,:żATKA, Józef Korzeniowski 

Reż. Janusz Strachocki - grano 106 razy 

Dyrekcji Teatru Narodowego wypada powiedzieć po staropolsku: nie ucho
dzi , mości panowie. Jeśli już grać Józefa Korzcniowskieg_o, to przecież _moż na 
było wybrać sztukę ciekawszą zarówno pod względem ideowym. iak 1 a•"\'
stycznym, nie granych od lat w Warszawie „Karpackich górali" (R. S zyd/011-
ski, Trybuna Ludu 1958 Nr 108) 

25 V 1958 

HENRYK VI NA ŁOWACH, Wojciecb Bogu~bwski 

Reż. Jerzy Rakowiecki - grano l O 1 razy 

Przedstawienie to wyra ż. nie daje odczuć, czym był teatr Bogusławskicso 
w naszym Oświeceniu i dlaczego nazywa się go czasem naibardziei postę ,.,. 
wym teatrem europejskim w swojej opoce. (A. W. Kra!. Teatr 1958 N r 24) 

30 TX 1958 

CZARUJĄCA SZEWCOWA, Federico Garcia Lorca 

Reż. Maryna Broniewska - grano 88 razy 

Jeśli kto chce odpocząć po różnych „Tramwajach'', „Wariatkach· ·, .,Music
-Hallach" - niech pójdzie na „Czarującą szewcową". (5 . Polanica, S/01rn 
Powszechne 1958 Nr 245) 

25 X 1958 

KSIĄŻF,: HOMBURG, Henryk Kleist 

Reż. Wilam Horzyca - grano 52 razy 

Nam trzeba i sztuki , która uczy myśleć, a nie słuchać tylko, i dyskusji, 
które do tego samego zmierzają. Nie jestem pewien, czy przedstawienie w Tea
trze Narodowym temu właśnie będzie dobrze służyć . ( K . Koźniewski, Poli
tyka 1958 Nr 48) 

Wilam Horzyca odniósł sukces zasłużony . (A. Dołęgowski, Świat 1958 
Nr 48) 

14IIIl959 

ZA KULISAMI, TYRTEJ, MIŁOŚĆ CZYSTA U KĄPIELI MORSKICH, 
Cyprian Norwid 

Reż. Wilam Horzyca - grano 14 razy 

Nieczęsto się zdarza, aby artysta właśnie w ostatnim dziele spisał swój ca
ły testament: marzenia, ambicje i przywiązania, to, co przemyślał , i to, do 
czego dążył, czego żądał od sztuki i co jej w zamian dawał. Śmierć Wilama 
Horzycy przyszła w chwili, gdy ostat~ie zdanie .':"pisywał na kart~ s""'.ego testa
mentu - na kilka dni przed premierą fantaz11 dramatycznej Cypnana Nor
wida Za kulisami " w Teatrze Narodowym. ( ... ) Ze strzępków dramatu umi
łowan~go poety, jakie dotarły do nas , złożył on całość przemyślaną i kon_
sekwentną , logiczną i wzruszającą. Zarazem _tak. zbud?wanemu utw orowi. 
w którym liryka przeplatała się z g~ałtownym1 s1:nęc1am1 dramatu 1 mezmą
coną potoczystością retoryki, narzucił bogatą, zm1enn~ 1 _zawsze pr~eirzy_stą 
formę teatralną, uzyskał częstokroć efekty niezapommanei p1ęknosc1 1 siły. 
(Z. Greń : Godzina przestrogi. Kraków 1964 s. 31-32) 



Zw kulis 

Kilka plotek zza kulis Teatru Narodowego. Ja.k wiadomo, rozpoczął o:i 
nowy sezon pod nowym kierownictwem które objął Władysław Daszewski ... 
(A. Dziuk, Dziennik Polski 1959 Nr 299)' 

18 IV 1959 

SZKOLA ŻON, Molier 
Reż. Janusz Strachocki - grano 52 razy 

Szkoda Moliera. (K. Chróścicka, Sna11dar Młodych f'J59 Nr 10/J 

14 V[ 1959 

LIS I WINOGRONA, Guilhcrme Figueircdo 
Reż . Ewa Ba nacka - grano 63 razy 

. Sztuka, cóż tu ukrywac·, i·est amb·t I d · t na, ecz przega ana. (J. Zaoórski, Ku-
ncr Polski 1959 Nr 153) 0 

19 VII 1959 

MARIA TUDOR, Wiktor Huoo 
Reż. Władysław Krasnowieckt- grano 86 razy 

.. Maria Tu? or" . stała się na scenie Teatru Narodowego rewelacją dzi . 1,i 
wykkonawczym rol! tytułowej, Irenie Eichlerównie. (J. Fruhling Tygodnik .Óc-
mo ratyczny 1959 Nr 36) ' 

6 XI 1959 

GRACZE, Mikołaj Gogol 
Reż. Stanisław Bieliński 

NIEDżWIEDŻ, Antoni Czechow 
Reż. Władysław Krasnowiecki - grano 25 razy 

Przyjemny wieczór, po którym wychodzi się z teatru d 
humorze. (Jaszcz . Trybuna Ludu 1959 Nr 323) w praw ziwie dobrym 

Ki~y. opada kurtyna, wychodzimy z teatru rozbawieni i, ciekawa rzecz, 
zdum1em, ze zupełnie nie myślimy o głębiach i sensie sztuki ... (J. Lau, Argu
me/l/y 1959 Nr 43) 

1611960 

FANTAZY, Juliusz Słowacki 
Reż. Henryk Szlctyński - grano 56 razy 

Hen.~yk Szletyński _stara.I się. wielowarstwowej problematyce i st list 
tazego odpow1edz1ec nai~um1enniei· (5 T p ·1 d y yce „Fan-
Nr 7) ·· · reugu11, rzeg q Kultura/ny /960 

IO lII 1960 

WIDOK Z MOSTU, Ar;hur Miller 
Reż. Józef Wysz omirski - grano IOó razy 

Ktoś z recenze t · ·1 . n ow zarzuci retrospektywnym scenom w których · · · 
z synem szykują się do mec · b , oic1cc · zu, ze są naz yt realistyczne. Nie wiem, jak 

można metafizycznie pokazać na scenie mecz piłki nożnej.. (M. Cwnerle, 
Tealr 1960 Nr 9) 

19 III 1960 

BLJ;:KITNY PATROL, Willis Hall 

Reż. Roman Sykała - grano 30 razy 
Sztuka jest rzeczywiście zręcznie napisana i szlachetna w swych humani

stycznych tendencjach, cieszyć się też należy, że znalazła uznanie w krajach 
anglosaskich. U nas natomiast jest to po trosze wywalanie drzwi od dawna 
stojących otworem ... (Ki, Teatr 1960 Nr 9) 

I VI 1960 

WIECZÓR TRZECH KRÓLI, Wiliam Szekspir 

Reż . Józef Wyszomirski - grano 98 razy 
Reżyseria Józefa Wyszomirskiego poszła drogą zrobienia z tej ślicznej ko

medii jakiejś błyszczącej bańki mydlanej , która mieni się wszystkimi barwami 
poezji, humoru i sentymentu , a gdy pęka czy też ulatuje ku niebu , pozosta
wia w widzach wrażenie czegoś czarownego. ( K. Beylin, Express Wiec:omy 
1960 Nr 134) 

25 V 1960 

TATUOWANA RÓŻA, Tennessee Williams 

Reż. Władysław Krasnowiecki - grano 97 razy 
Nic więc nie zdołało uratować przedstawienia, nie uratował go także re

żyser , bezradny wobec małości sztuki i wobec wielkości aktorstwa Ireny Eich
lerówny. (J. Szczawiński, Kierunki 1960 Nr 29) 

29 X 1960 

NIGDY NlE MOŻNA PRZEWIDZIEĆ, Bernard Shaw 

Reż. Ewa Bonacka - grano 126 razy 
Tak porządnych , stylowych, a przy tym wdzięcznych kostiumów z fin-de

-siecle'u sprawozdawca nie widział od czasu londyńskiego spektaklu „My Fair 
Lady". Okazuje się, że idąc do teatru z najlepszą nawet znajomością sztuki -
nigdy nie można przewidzieć. (G. Sinko, Przegląd Kulturalny 1960 Nr 46) 

15 XII 1960 

ŻYWY TRUP, Lew Tołstoj 

Reż. Józef Wyszomirski - grano 42 razy 
Jedyną rzeczą nie budzącą zastrzeżeń są kostiumy zaprojektowane przez 

Władysława Daszewskiego. (J. Friihling. Tygodnik Demokratyczny 1964 Nr 1) 

11IV1961 

KSI.Ę:żYC NIESZCZ.Ę:SUWYCH, Eugene O'Neiłl 

Reż. Józef Wyszomirski - grano 33 razy 
U O'Neilla Josie i Jim są nieszczęśliwi dlatego, że są zagubieni. Na sce

nie Teatru Narodowego byli zagubieni dlatego, że są nieszczęśliwi .. . (B. W., 
Teatr 1961 Nr 13) 



j V 1961 

SZKOŁA OBMOWY, Wojciech Bogusławski 
wg R. Sheridana 

Reż. Władysław Krasnowiecki - grano 111 razy 

._.. krytyk . niewiele ma do dodania ponad to, co uprzejmie, za pozwoleniem 
ZWJ~rzchnosc1, 1 obecnym widzom starannie przygotowany Affisz do wiado
moSCJ podał. (Jaszcz, Trybuna Ludu 1961 Nr 123) 

22 V 1961 

SZKOŁA MARMURU, Leon Choromański 

Reż. Danuta Knoppówna - grano 18 razy 

Ma~murowe posągi rz?dk? kiedy przekazują przyszłym pokoleniom twarze 
pommkowanych. (J. Zagorski, Kurier Polski 1961 Nr 134) 

15 IX 1961 

NIEMCY, Leon Kruczkowski 

Reż. Józef Wyszomirski - grano 55 razy 

J~sne są_ założeni~ tego przedstawienia , sensowne i rozumne, i jakże mało 
wykonczema szczegołu, 1ak wiele momentów zimnych odstręczających (S 
Treugutt, Przegląd Kulturalny 1961 Nr 40) ' · · 

30 IX 1961 

LADACZNICA Z ZASADAMI, Jean Paul Sartre 

Reż. Ewa Bonacka - grano 84 razy 

Nie szkodziło przypomnieć dawne S t ' 
Trybuna Ludu 1961 Nr 272) . go ar re a, to świetny pisarz. (Jaszcz, 

Kazimierz Dejmek o TealTze Narodowym 

Teatr Narodowy_ winien być polskim, narodowym, współczesn soc·ali-
si'.cznym _teatrem. _z ,_,3-Maj_ow~go" Teatru Narodowego Wojciecha~ogusfaw
s(P1e1go kw1lru9e6n3 Nstac się „1-Maiowym" Teatrem Narodowym naszego czasu 

O 11y a r 47) · 

15 II 1962 

MATKA COURAGE I JEJ DZIECI, Bertold Br.ecbt 
Reż. Z. Sawan - grano 69 razy 

... Eichlerówna ma w sobi•e coś z warszawskiej okupacyjnej szmuglerki. (Prze
gląd Kulturalny 1962 Nr 8) 

To nieprawda, że „Eichlerówna ma w sobie coś z warszawskiej okupacyj
nej szmuglerki". (M. Czaner/e, Teatr 1962 Nr 7) 

Po latach 

... zagrała markietankę z czasów wojny trzydziestoletniej niby pełną sił wi
talnych warszawską przekupkę. (E. Wysińska, Pamię111ik Teatralny /971 z. 3/4) 

!ó Ilt 1962 

GODZINA DWUNASTA, Aleksiej Arbuzow 

Reż. S. Domańska - grano 11 razy 

... mimo wad ciekawy spektakl, poruszający ważkie sprawy. (R . Sud/owski, 
Trybuna Ludu 1962 N r 76) 

7 IV 1962 

HISTORYA O CHWALEBNYM ZMAlffWYCHWSTANIU PAŃSKIM, 
Mikołaj z Wilkowiecka 

Oprac. dram. i reż. K. Dejmek - grano 234 razy 

A po skończonym spektaklu publiczność długo klaskaniem przywoływała 
postacie owo misterium robiące: aktorów i chłopców z chóru, Dejmka i Stop
kę. Aż się Stopka, nabożnie ukląkłszy, w fałdach kurtyny zaplątał, z czego 
nowa uciecha powstała, ku radości spektatorów, nieprzywykłych do uciech 
nadmiaru w teatrach, co pod bokiem Ojców Kościoła swoje tragedyje odgry
wają. (M. Czanerle, Teatr 1962 Nr Jl) 

.. .inscenizacja w interpretacji Teatru Narodowego znieważająca największe 
świętości wiary chrześcijańskiej n ie jest d o przyjęcia. (Z recenzji 
wywieszonej w kruchcie kościoła OO Je z.uitów w Wars zawie) . 

... tradycja idzie w parze z aktualnością, laicyzm z ekstazą religi_iną , proza 
z liryzmem, stylizowany realizm z wielką, głęboką poezją Zmartwychwstania. 
(G. Cucchelli, Osservatore Romano 1964 Nr 233) 

Całość jest niewątpliwie piękna i szlachetna, a scenograf A. Stopka zasłu
guje na pochwały najwyższe . Co do reżyserii Dejmka, należy mu się wielkie 
uznanie za to, że potrafił nie tylko stworzyć tak barwny i inteligentny spek
takl , ale również i za to, że umiał pogodzić Marksa z Niebem i Diabła 
z Panem Bogiem. (L. Schwartz, Fran ce-Soir z d11. 2 V 1964) 

O scenografii Andrzeja Stopki 

Cóż uczynił Stopka w „Chwalebnym Zmartwychwstaniu"? Wybudował na 
scenie organizm pośredni między wiejskim kościółkiem a szopką w niższej 
części, w której jak ołtarze otwierały się trzy kwatery dla poszczególnych 
fragmentów akcji. Dach nakryty gontami pnie się w górę strzelistymi wie
życzkami, znanymi nam dobrze z ludowego budownictwa i opatrzonymi 
u zwieńczeń kurkami, krzyżami i gwiazdami. Wzdłuż dachu, na ukrytym od 
tyłu pomoście, rozlokowany został czarujący chór chłopięcy . (I. Wit z: Andrzej 
Stopka. Kraków 1970 s. 106). 

2 VI 1962 

BARBARA RADZIWILLÓWNA, Alojzy Feliński 

Reż. K. Dejmek - grano 103 razy 

Dwa razy pisano już o Dejmku recenzje podczas jego sześciomiesięcznej 
kadencji na stanowisku dyrektora Teatru Narodowego. Pierwsze były entuzja
styczne: nie wiem, czy znalazł się przynajmniej jeden autor, który by z okazji 
premiery Mikołaja z Wilkowiecka nie odkrył „chwalebnego zmartwychwstania 
Teatru Narodowego". Prawda, że sam Dejmek znakomitym przedstawieniem 
sprowokował Warszawę . Recenzje następne, z „Barbary Radziwiłłówny" Fe-



Jacek Woszczerowicz 
( 1904-1970) 

lińskiego , były JUŻ co najmn_iej powścią~liwe. Mimo że te same pisma przed 
k1lk.unastu m1es1ącam1 potrafiły zachwycie się premierą łódzką! Rzecz zresztą 
~1etrudna do. p_rzew1dzerna ~ i tylk() dlatego c~ekalem z życzeniami dla Dejm
ka na wygasn1ęc1e p1erwsze1 eufon1. (Z. Gren: Godzina przeHrogi Kraków 
1964 s. 225) . . 

Otrzymaliśmy ( ... ) wid owisko kulturalne i estetyczne. (/.j., Tearr 1962 Nr 15) 

14 IX 1962 

ZEMST A, Aleksander Fredro 

Reż. E. Bonacka - grano 189 razy 

Przedstawienie w Teatrze Narodowym 1·est przedstaw1·en1·em t d · 1 
(M K · · k ~ · ra yc1ona -nym. . os111s a, Zyci e Warszawy 1962 Nr 222). 

Nowatorstwo tego przedstawienia polega na nowym odczytaniu tekstu a nic 
na zabiegach dotyczących formy zewnętrznej. ( R . Szydło wski Trybuna' Ludu 
1962 Nr 257) ' 

4 X 1962 (na Małej Scenie T. Narodowego) 

WILKI W NOCY, Tadeusz Rittner 

Reż. H. Szletyński - grano I 45 razy 

... Rittner prawie nigdy - a ju ż szczególnie wtedy, kiedy grają go dobrzy 
aktorzy - me zawodzi. (M. Piwi1lska, Teatr 1962 Nr 22) 

15 XI 1962 

SŁOWO O JAKUBIE SZELI, Bruno Jasieński 
Reż . K. Dejmek - grano 48 razy 
Dziwny to trochę teatr, przedstawienie dla Dejmka typowe i nietypowe 

zarazem. Soczystą stylizację ludową Jasieńskiego z poematu i ludową jar
marczną szopkę z „ Rzeczy gromadzkiej" zastąpiło przedstawienie uroczyste, 
religijne, noszące ludowy strój w sposób pełen godności. (E. Wysi1iska , Dia
log 1963 Nr 1) 

2511963 

SPRAWA, Aleksander Suchowo-Kobylin 
Reż. Bohdan Korzeniewski - grano 19 razy 
Bohdan Korzeniewski potraktował dziewiętnostowieczny oryginał jako su

rowiec, z którego spreparował utwór całkowicie nowy, inny w kompozycji 
i stylistyce, bliższy Kafce aniżeli Suchowo-Kobylinowi. (H . P. , Srolica 1963 
Nr 7). 

l lI 1963 (Na Matej Scenie T. Narodowego) 

MOST, Jerzy Szaniawski 
Reż. M. Wyrzykowski - grano 204 razy 
Realizacja ,. Mostu " ( ... ) godna jest tej świetnej sztuki. (M. Czaner/e, T earr 

1963 Nr 6). 

27 Tl 1963 

PRZYGODA Z VATERLANDEM, Leon Kruczkowski 
Reż . K. Dejmek - grano 17 razy 
Zamysł inscenizacyjny nie został przemyślany do końca, a w każdym razie 

brak mu precyzyjnej realizac.ii . (W. Nara11so11 , Tearr 1963 Nr 7) 

2 !li 1963 (na Małej Scenie T. Narod owego) 

BRYTANIK, .Jean Racine 
Reż . W. Laskowska - grano 90 razy 
Dworski Racine ( ... ) jest trzecim „aktorskim' ' spektaklem Teatru Narouo· 

wcgo. Najznakomitszym dotychczas. Oczywiście, przede wszystkim dzięki Agry
pinie Treny Eichlerówny. (1. Koenig, Pr:egląd Ku/rura/ny 1963 Nr 12). 

5 VI 1963 

AGAMEMNON, Ajschylos; ELEKTRA, Eurypides; ŻABY, Arystofanes 
Reż. K. Dejmek - grano 47 razy 
W trypt yku antycznym zgromadzono plejadę gwiazd - zwłaszcza kobie:· 

Eichlerówna , Mikołajska, Barszczewska. (S. Ostrowski, S wia c 1963 N r 25). 

Lubimy udawać Greków ... (W. Fill er, Polityka 1963 Nr 24). 

9 V 1963 (na Małej Scenie T. Narodowego) 

LEKKOMYŚLNA SIOSTRA, Włodzimierz Perzyński 
R eż. S. Domańska - grano 76 razy 



Ostre, bliski e farsie ujęcie ( ... ) okazało si ę szczę śliwe. (Z. Sieradzka , Cios 
Pracy 1963 Nr I 14). 

Zostawmy teg o rodzaju parodie scen om stud enckim. (Jaszcz., Trybww Ludu 
1963 Nr 132). 

26 X 1963 

NIEZWYKŁA PRZYGODA PANA KLEKSA, Jan Brzechwa 
Reż. K. D ejmek - gran o 162 razy 
„Tak s ię kończą epopeje -
Nar odowy dziecinnieje ... ·· 
W przem ił ej kompanii Brzechwy 
Uwa żacie to za grzech wy'.> 
(T. Polanowski, Szpilki 1963 Nr 51/53). 

2 XI 1963 (na Małej Scenie T. Narodowego) 

NA DNIE, Maksym Gorki 
Reż. W. Krasnowi ecki - grano 50 razy 
Spektakl warszawski jest raczej w trad ycyjnym kształcie , bez ni ebezpiecz

nych unowocześn ień , ski erowany do szerokiej widowni. (Z. Sierad;ka, Cios 
Pracy 1963 Nr 273). 

6 XI 1963 

ŚLUBY PANIEŃSKIE, Aleksander Fredro 
Reż. S. Dom a11ska - grano 44 razy 
„.było to przedstawienie nawet nic akademickie, raczej szkolne. (A. Grodz.i

cki, Życie Wars zawy 1963 N r 266). 

8 II 1964 (na Małej Scenie T. Narodowego) 

GRUBE RYBY, Michał Bałucki 
Reż. M . W yrzykows ki - grano 116 razy 

Bałucki ma po tym wid owisk u pełne prawo powiedz i eć: „A moje będzie 
za grobem zwycięstwo" . (K. Beyli11 , Express Wieczorny 1964 N r 36). 

22Ill964 

KRÓL RYSZARD DRUGI, William Shakespeare 
Reż. H . Szl etyńsk i - grano 89 razy 

Nie ma Szekspira bez wielkich aktorów. W p rzedstawieniu „Ryszard a Il'' 
na scenie Teatru Narodowego jest Gustaw H olo ubek . Wspaniały aktor 
(S. Os!rowski, Świa1 1964 Nr JO). 

9 IV 1964 

FIRCYK W ZALOTACH oraz TRADYCJA DOWCIPEM ZAł,ATWIONA , 
Franciszek Za błock i 
Reż. J. Wyszomirski - gra no 20 razy 

... przedstawienie jest bardzo zabawne, wesołe , zręczne. (A. Jarecki, Suw1dar 
Młodych 1964 Nr 87) . 

17IX1964 

ALLELUJA, Djordje Lebović 
Reż. K. Dejmek - grano 19 razy 

Kazimierz Dejmek byt bardzo wierny intencjom autora i dał przedstawienie 
bardzo uogólnion e, starając s i ę un i kną ć jednoznaczności terenu akcj i i jej 
bohaterów. ( R. Szydłowski, Trybuna Ludu 1964 Nr 261 ). 

15 X 1964 

KURKA WODNA, Stanisław Ignacy Witkiewicz 

Reż. W . Laskowska - gran o 48 razy 
.„widowisko racze j bezkierunkowe i ni ejednorodn e w stylu , ale zabawne 

1 świ eże .. (l. j., T ea 1r 1964 Nr 24) . 

Ki edy tylu ludzi naraz się bawi tego sa mego wieczoru , to wid ocznie mu~i 
być wesoło. (B. W o jdowski, Wspólc~esność 1964 /\Ir 21). 

20 Xl 1964 

WIŚNIOWY SAD, Antoni Czechow 
Reż. W. Krasnowiecki - grano 31 razy 
A szykowałem się do en tuz jastycznej recenzji. (S. Os1rnwski , Swia1 1964). 

12 XIT 1964 

UCIEKŁA MI PRZEPIÓRECZKA ... , Stefan Że romski 
R eż. Jerz y G ol i11sk i - gran o 70 raz y 
Wśród u roczys t ośc i st uleci a urodzin Stefana Żeromski ego Tea tr Narodowy 

uczcił go najpiękniej. (A. Gr odz.icki, Życie War sza wy 1964 nr 30}) 

3IV1965 

ŻYWOT JOZEPHA„., Mikołaj Rej 
Reż. K. Dejmek - grano J 28 razy 
.„ realizacja „Ż ywot u Jozepha" (.„) wywołuje opinie diametralnie różne. Prze

ważają wprawdzie zdecydowanie sądy nie tylko pozytywne, a le wręcz entuzja
styczne; lecz obok ni ch rozl egają s ię również głosy bardzo niech ęt ne , wyn
żające głębokie rozczarowanie, zarzucające przedstawien iu chłód, celeb rację , 
„akad emickość". (L. Jab/011ków11a, Tea1r 1965 Nr 13). 

Cale przedstawienie jest ci ągiem zm i e niających się obrazów. Gest i słowo 
podporząd kowane są rytmowi i malarstwu. (A . C rodz.icki, Zyci e Wars?c11vv 
1965 Nr 82). 

O scenografii Andrzeja Stopki 

T ym razem Stopka stworzy ł na sce ni e ba rdziej skompl ikowaną budowl ę. 
Dodał jej zamknięcie w postaci dachu złożonego z tarcic na pozór ni ed bale 
porozrzucanych . Akcja t oczyła się na trzech poziomach. W centralnej częś
ci - · zasłoniętej wzorzystą tkaniną -- umi eścił ork ie strę tak, jak dawny chór. 
Kwatery ob razów scenicznych i - dodajemy - plastyczn ych sięgają d o tra
dycji wielkiego malarstwa , i to ni c tylko rodzimego. Matka. ojciec i bracia 
Józefa w kostiumach sza rych, lecz przyprószonych ztutem ... li Wi1;: Andr:ej 
S! opka. Kraków 1970 s. I 13-114). 

7 V 1965 

OTO JEST GLOW A ZDRAJCY, Robert Bolt 
Reż. W. Laskowska - grano 24 razy 
„.sz tuka bardzo interesująca, o gęstych di alogach i przejmującej probl e

mat yce. (A Grodz icki, Życie Wars~a wy 1965 Nr 112) 



16XI 1965 

KORDIAN, Juliusz Słowacki (I wersja) 

Reż. K. Dejmek - grano 35 razy 

Cóż, potknięcia przytrafiają się największym, a Teatr Narodowy ma wy
starczająco dużo p ozycji znakomitych, żeby wytrzymał ten jeden niewypał 
inscenizacyjny. ( S. Osrrowski, Si>·iar 1965 Nr 50). 

19 Ili 1966 

MĄTWA ... ; JAN MACIEJ KAROL WSCIEKLICA, Stanisław Ignacy Wit
kiewicz 

Reż. W. Laskowska - grano 46 razy 

A teraz kończą s i ę poch wały. Zaczyna się scenografia . Jest ona bardzo 
piękna . (J. Klossowicz. Tearr 1966 N r 91). 

16 IV 1966 

NAMIESTNIK, Rolf Hochhuth 

Reż. K. Dejmek - grano 165 razy 

Pełen temperamentu tekst publicystyczny zabrzmiał w rea lizacji aktorów 
N a redowego nutami wysokiego artyzmu. ( R. K osi1iski. Tr ybuna Rohornic:u 
1966 Nr 101). 

2 VII 1966 

NOWY DON KlSZOT„., Aleksander Fredro 

Reż. J. Wyszomirski - g ra no 46 raz y 

... przedstawi e ni e ba rwne, pełne g racji , ruchu, hum o ru , bardzo spoiste i chwi
la mi prawdziwi e ś mi eszne. (M. K osi1i ska, Życie Warszaw y 1966 Nr 220). 

20 X 1966 

WYSZEDŁ Z DOMU, T<Jdcusz Różewicz 

R eż. W Laskowska - grano 17 razy 

P rogra m („.) zawiera artykuł Andrzeja Kijowskiego i notatki sameg o Róże
wicz,a. Ar.tykuł jest w iele znaczący, notatki dowoipne . Przedstawien.ie w Teatr.ze 
Narodowym przypomina własny program. Pierwsza część ma wiele znaczyć , 
druga ma być d owcipna . Tylko że program można czytać na ra ty, a przed
stawienie wypada og lądać w ca łośc i . (W. Filler , Ku/r ura 1966 N r 44). 

20Tl967 

MIZANTROP, Moliere 

Reż. H. Szletyński - grano 58 razy 

Teatr Narodowy, wystaw i a jąc arcydzieło Molierowskie. miał a tut niczwykly: 
Holoubka. Trudno p o pros tu wyobrazić sobie kogoś bardziej predestynowane
go do roli Alcesta. (/ .j„ Tearr 1967 Nr 5). 

21ll1967 

KORDIAN, Juliusz Słowacki (TI wers ja) 

Reż. K. Dejme k - gra no 51 razy 

Temat - daw ny spektak l byt nużący, bo za długi. T en jes t zbyt krótki. 
(A. Jarecki, S:.1a11dar Ml odych 1967 Nr 50). 

1.'i VI 1967 

KLEOPATRA, Cyprian Norwid 

Reż. M . Górkiewicz - grano 36 razy 
Z estymą. hum o rem, szacunkiem, należnym tak imponującemu dziełu, wy

stawił Teatr Nar odowy ,.Kleopatrę''.„ (Jas zcz, Trybuna Ludu 1967 Nr 166). 

„.widz (. .. ) marzy o Teatrze Narodowym , a nie o d ostojnej Comedie Fran
<;:aise ... (8. Frn11kowska, Współczesność 1967 Nr 21). 

21 VII 1967 

CZŁOWIEK Z BUDKI SUFLERA, Tadeusz Rittner 

Reż . W . Laskowska - gra no 41 razy 
Po scenie s nuią się ludzie-w idma , banalizując o teatrze w życiu i 7.yci u 

w teatrze i przekonan i, że poezja ginie w starciu z przyziemną prozą życia_. 
W yjęte to z babcinej swfla d y . Pasjami lubili śmy taki teatr - ale dawn1e1. 
Dzis raczej trochę nudzi , trochę śmieszy. (lasze~ . Trybuna Ludu 1967 Nr 206). 

25XI1967 

DZIADY, Adam Mickiewicz 

Reż. K. Dejmek - grano 14 razy 
Nowa premiera w T ea trze Narodowym jest wydarzeniem najwyższej rangi. 

Otrzymaliśmy i n sceni zację „Dziadów" konsekwentną, twórczą i„. bardzo dys
kusyjną. IL. Jan o wic;:, Kurier Polski 1967 Nr 280). 

.,Dziad y" w Narodowym to przedstawienie Wielkiej Improwizacji i wi_elkiej 
inscenizacji. (.„) Niewyziębi on y ogień naszej sprawy ludzkteJ 1 narod owei pło
nie w tym przedstawieniu. (A. Jarecki , S ztandar Młodych z dnia 30 X 1967). 

16 I II 1968 

CIJ;:żKIE CZASY, Michał Bałucki 

Reż. K. D ejmek - gran o 104 razy 
Czystość stylu ep ok i i stylu przedstawienia zachowana jest idealnie. Wszys t

ko zaś toczy się w szybkim tempie. cieszy hum orem i pięknością obraz u. 
(A. Crod~ ick i , Życi e Wars:awy 1968 Nr 70). 

20Vll 1968 

SEN NOCY LETNIEJ, William Shakespeare 

Reż. W . Laskowska - gra n o 38 razy 
W warszawskim spek taklu „Snu nocy letniej" trium fu ją rzemieślni cy i scc

nograf . (I . 80/111 ć, Ku/rura 1968 N r 41). 

14 Xll 1968 

KRAM Z PIOSENKAMI, Leon Schiller 
Reż. B. Fijewska - grano 96 razy 

Rozśpiewan y. roztańczony. tak nam wszystkim bliski, tak bardzo polski byt 
ten wieczór , którym Teat r Narodowy zainaug urował swój nowy sezon teatral 
ny. (K. Beyli11, Express Wiec:.omy 1968 Nr 30 1) . 

I 11969 

W dniu I styczn ia nas t ę puje polączcnie T ea trów Narodowego i P owszech
nego w jedn o przedsiębiorstwo oraz złą czenie dwóch zes połów w jeden, g ra 
jący wymiennie na scenach obu teatrów. (Kronika Teatru 1IX1967 -
31 XI/ 1968) 



l O I 1969 (na scenie T. Powszechnego) 

SLUBY PANIEŃSKIE, Aleksander Fredro 

Reż. W. Krasnowiecki - grano 228 razy 

(13V1971 premiera na scenie T. Narodowego) 

Władysław Daszewski 
(1902-1971) 

Kolejna premiera w Teatrze Powszechnym (ktory wyrazn1e JUŻ stał się 
drugą sceną Teatru Narodowego). I koleiny zapewne szok dla tradyc1onalistów. 
,.Śluby panieilskie'' całkowicie odmuzealnione. odstylizowane, odkonwencionali
zowane. (W. Kra/, Teatr 1969 Nr 4) 

I OT 1969 (premiera na scenie T Narodowego) 

DON .JUAN, Molićre 

Reż. A. Hanuszkiewicz - grano 98 razy 
(premiera na scenje T. Powszechnego 16 X 1965) 

Adam Hanuszkiewicz, reżyser, inscenizator i wykonowca ro\1 Don Juana 
w jednej osobie, nie sprzeniewierzył się ani Molierowi. ani dzisiejszej epoc.:. 
(K. Bey/in, Express Wiec~orny Nr 254) 

15 I 1969 (premiera na scenie T. Narodowego) 

WESELE, Stanisław Wy~piailski 

Reż. A. Hanuszkiewicz - grano łącznie 327 razy 
(premiera na scenie T Powszechnego 26 X 1963) 

Przedstawienie w Teatrze PowiLechnym zuboza sztukę Wyspiailskiego. 
(lasze~, Tr)'buna Ludu 1963 Nr 303) 

Skąd inscenizatorowi przyszedł szatailski pomysł, by wszystkie zjawy połączyć 
w jedną osobę? (H. Przeworska, Stolica 1963 Nr 48) 
Następną premierą u Hanuszkiewicza ma być „Bitwa pod Grunwaldem" 

z Sicmionem w roli pułków smoleilskich. (A. S/011i111ski, Szpilki 1963 Nr 48) 
Chochoł rozrósł się w olbrzyma, wypełnia scenę, zastępuje wszystkie zjawy. 

Co gorsza zastępuje i autora. („.) Mimo najlepszej woli, nie mogi;: zrozumieć, 
co takie ujęcie ma wyrażać. ( L. Jablonkówna, Teatr 1963 Nr 24) 

.. oto („.) w ręce maszynisty złożono troskę o całość przedstawienia i od 
jego uwagi uzależniono efekt ogólny. (B. Wojdowski: Próba bez. kostiumu. 
W-wa 1966 s. 157-158) 

„. nie było chyba dotąd przedstawienia „Wesela" tak żywego, tak ostrego, 
tak bardzo rozwijającego myśl i fantazję Wyspiailskiego, jak przedstawienie 
Teatru Powszechnego w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. „Wesele" jako na
rodowa komedia z przyśpiewkami i z głębszym znaczeniem, „Wesele" jako 
narodowa szopka' Choć czasem ściska się gardło i do oczu napływają łzy, 
jest to przecież żart, drwina, satyra. I to satyra jadowita, gryząca, ostra. Nie
przemijająca. (A. Jarecki, Sztandar Młodych 1963 nr 262) 

Po latach 

Spektakl Hanuszkiewicza można (.„) zatytułować: teatralna parafraza „We
sela" Wyspiailskiego. Parafraza jest skoilczonym dziełem sztuki. Wynaleziony 
przez Hanuszkiewicza rodzaj ruchu. wybrane dla niego tempo. kompozycja 
układów rytmicznych, scenografia Kiliana, kolorystyka, dowcipna stylizacja 
kostiumów - złożyły się na spektakl wywiedziony z dramatu Wyspiailskiego 
i odkrywający w nim nieoczekiwane walory. Ale pozostaje on przecież czymś 
innym niż utwór autora „Wesela". Spektaklem zachwycała się publiczność 
i krytyka. Pochwały, jakie zebrał, wydają mi się jeszcze niedostateczne. 
Dyskutanci zarzucali powierzchowność i pomyłki w odczytaniu treści „Wesela". 
I choć z niektórymi zarzutami wypada się zgodzić, wydaje się, że nie docenili 
mądrości „Wesela" Hanuszkiewicza. Nie wypracowaliśmy języka dość giętkiego, 
by dobrze służył analizie efektu barwy lub gestu, by umiał nazwać rodzaj 
ruchu, wymowi;: rytmu, sposób znakomitego podawania tekstu - nie umiemy 
wyjaśnić sekretu działania tych wartości i wyrazić ich semantyki. A te 
wartości złożyły się na wdzięk, logikę i przenikliwe treści tego przedstawienia. 
!„Wesele" we wspo11111ie11iach i krytyce. Oprac. Aniela Łempicka. Kraków 
1970 s. 437-438) 

Rekordy „Wesela" 

Już 340* razy grane było „Wesele" Wyspiailskiego w reżyserii Adama Ha
i1uszkiewicza i scenografii Adama Kiliana. Wystawiony na deskach Teatru 
Powszechnego, a obecnie prezentowany w Teatrze Narodowym, spektakl 
utrzymuje się w repertuarze od blisko 10 lat. Obejrzało go dotychczas przf.!
szło 250 tys. widzów. („.) Dodajemy jeszcze, że .,Wesele'' oglądali również 
mieszkailcy siedmiu stolic: Moskwy, Pragi, Bukaresztu. Londynu, Sztokholmu, 
Oslo i Helsinek (Życie Literackie 1973 Nr 37). 

15 I 1969 (premiera na scenie T. Narodowego) 

WYZWOLENIE, Stanisław Wyspiaiiski 

Reż. A. Hanuszkiewicz - grano łącznie 40 razy 
(premiera na scenie T. Powszechnego 6 X 1966) 
Nikt jeszcze nie zagrał „Wyzwolenia" tak jednoznacznie szyderczo, tak 

zjadliwie. (R. S:ydlnll'ski, Wid11okrelśi 1967 .Nr I) 

.„czytelne i zrozumiałe, ale czy ta czytelność nie jest aby osiągnięta kosz
tem zastąpienia prawd Wyspiailskiego przez doraźne (i małe) prawdy Ha
nuszkiewicza. (J. Koenig, Wspó/c~es11ość 1966 Nr 24). 

' G rano 327 razy (Jo 31 VIJ[ 1974 r.). 



... to jedna z najbardzie.i pasjonujących, najżywszych i najbardziej angażują
cych widza teatralnego prób zmierzenia się z Wyspiariskim, jakie zdarzyły 
się w dziejach polskiej sceny. (L. Jab/011ków11a, Tea1r 1966 Nr 22) 

20 m 1969 

NIE-BOSKA KOMEDIA, Zygmunt Krasiński 

Reż. A. Hanuszkiewicz - grano 57 razy 

A mimo wszystko lubię Hanuszkiewicza. Ma upór. ambicję, temperament, 
odwagę chwytania za dzieła największe, najtrudniejsze. (K. Pu zyna, Poli1ykn 
1969 z dnia 24 V 1969). 

Nie widzimy na ( ... ) scenie miotających się watah ak torów i statystów. 
Mamy dokładnie przemyślany ruch teatralny w czystych rytmach i drama
tycznych rysunkach . Brak hała śliwego jarmarku i jaskrawego lunaparku. Jest 
dramat. (W. Kubacki, Miesięcz nik Li1eracki 1969 Nr 6). 

Warszawa ma wreszczie swój bestseller teatraln y. (]. Koenig, Express Wie
czorny 1969 Nr 70). 

8 V 1969 

RYSZARD III, William Shakespeare 

·Reż. J. Maciejowski - grano 45 razy 

... spektakl od strony inscenizacyjnej należy do najciekawszych Szekspirów. 
jakich oglądaliśmy po wojnie. (A. Grodzicki, Życie W ar sza wy ! 969 Nr 111). 

Jest to( ... ) z pewnością jedna z ważniejszych warszawskich premier. !M. Fi /.., 
Teatr 1969 Nr 12) . 

9. VII I 969 (na scenie T. Powszechnego) 

OSTRY DYŻUR, Jerzy Lutowski 

Reż. M. Dmochowski - grano 64 razy 

... „Ostry dyżur" to nie tylko obrazek z konkretnej przesztości. Gdyby tak 
było, sens wznowienia mógłby budzić wątpliwości. (A. C rod ::.icki, Życie W ar
swwy 1969 Nr 167) 

25 IX 1969 

ŚWll;TA JOANNA, George Bernard Shaw 

Reż. A. Hanuszkiewicz - grano 44 razy 

Rola Joanny to aktorski popis Zofii Kucówny . (Z. Jasitiska T ygodnik Pow
szechny 1969 Nr 42). 

Dzisiejszy widz szuka w sztuce norm moraln ych , szuka bohatera. od któ-
rego mógłby się uczyć i którego mógłby podziwiać. ( ... ) Hanuszkiewicz Ku-
cówna dają mu takiego bohatera. (W. Filler, Kultura 1969 Nr 42). 

21XI1969 

RZECZ LISTOPADOWI\, Ernest Bryll 

Reż. A. Hanuszkiewicz - grano 27 razy 

... „Rzecz listopad owa" na scenie może robić ogromne wrażen ie , może po
ruszyć głęboko. Daję słowo - tym , którzy po obejr?en iu warszawskiego 
przedstawienia nie zechcą w to uwierzyć. (A. Grodzicki, Zycie Wars~all'y 1969 
Nr 281). 

Można z tym przedstawieniem d ys kutować , można się z nim nic zgadzać. 
Ale nie można odmówić mu wymiaru Sceny Narodowej. ( R. S:ydlowski, 
Trybuna Ludu 1969 Nr 325). 

28 XI 1969 (na sceni e T. Powszechnego) 

BECKET ALBO HONOR EłOCA, Jean Anouilh 

Reż. J. Maciejowski - grano 19 razy 

Dobre, efektowne przedstawienie, którego styl i nienaganność wykonania 
aktorskiego budzą nic tylko szacunek. (J Koeni11, Express Wiecorn y 1969 
Nr 287). 

13 XlI 1969 (premiera na scenie T. Narodowego) 

DAMY I HUZARY, Aleksander Fredro 

Reż. A. Hanuszkiewicz - grano łącznie 5~ razy 

(premiera na scenie T Powszechnego 8 VI 1968) 

Rytm spektaklu żywy, tempo rozgrywania ka żdej sceny z nak o mite. ( 8. H en
kel, SZ1011Llar Mlodvch 1968 N r 140). 

... ok lask om i owacjom nic ma korica . Jest to przedstawienie świetnie z r o
b i o n e. Cienko. z finezją. !E. Żmud::ka, Z11·i erciadlo 1968 Nr .?6) . 

... najzabawni ejsze przedstawienie stolicy' (Z. Raducka, Tygodnik De111okr11-
tycz11y 1968 Nr 27). 

30 I 1970 (na scenie T. Powszechnego) 

KORDIAN, Juliusz Słowacki 

Reż. A. Han uszk iewicz - grano łącznie 82 razy 

(premiera na scen ie T. Narodowego 4 Hl I 970) 

U Słowackiego Prezes. jak pamiętam y. to stary reakcyjny wapniak na cieo
płym zapewne stanowisku , u Hanuszkiewicza to cztowick w sile wicku. je
d yny mądry. odpowiedzialny realista polityczny. Wvkreślono mu większość 
tekstu, prawie nic nie mówi zadumany. ( ... ) Nardelli wznosi dłori d o ciosu 
i osuwa się w dół. Car ani drgnie: nic go nie obali . Czyli: Kordianowie są 
dziecinni. Możemv ich rozumieć, współczuć im , kochać ich, ale rację ma 
Prezes, nie o ni . r właśnie to powinniśmy kochać. Prezesa z jego rozsąd
kiem. ( ... ) Czyżby jednak nie było już nic do wyboru. prócz dziecinnvc h 
Kordianów i zwykłego oportunisty" Ani w „Kordianie'', ani w życiury (K. Pu
~y11a, Po/i1yka 1970 Nr 9). 

Czyżby Puzyna naprawdę zobaczył w tym .,Kordian ie" pochwalę oportu
nizmu? Zdumiewające' !Z Grc1i, Życie Lirerackie 1970 Nr 12). 

Aktor i słowo - to dwa najważniejsze elementy teatru Hanuszkiewicza. 
teatru, który od la t two rz y swóf wtasny s tyl poprzez soj usz z literaturą . so
jusz, który dla żadnej ze stron nie jest kompromisem. Ani tekst ni e icst rlla 
teatru pretekstem , ani teatr prostą tran smisją tekstu. ,.Kordia.n" jest nie t ylko 
jednym pięknym przedstawieniem. Jest osiągnięciem przełomowvm, w kt ó rym 
skupiły się i sprawdzi ły lata doświadczeń. (] Zio111ek. Nurt 1970 Nr 5). 

A więc Kordian z mikrofonem przy uści ech. Analogicznie - jeśli dojdzie: 
do wystawienia - chór starców w „Dziadach'' wystąpi chyba z saksofonami. 
Dialog Henryka z Pankracym z powodzeniem można przenieść w scenerię 
izby wytrzeźwień . (11.ion, Kamena 7970 Nr 7). 

Jaki więc jest ten „Kordian" w Teatrze Powszechnym, dobry czy zły" 
(A Grodzicki, Życie Warszawy 1970 Nr 28). 

Po latach 

Jeśli Prezes jest opo rtunistą , nie ma w „ Ko rdianie" tragicznośc i. Jest tylko 
dramat yczność. [ o tym Puzyna dobrze wie. l wie dobrze, ?e jeśli Prezes 
jest „s tarym wapniakiem·'. to wie też na pewno, kim są ci młodzi lud z ie (stu 
czterdziestu pięciu palących si.;: do czynu) , którzy za nim idą zdradzając Kor
diana. Też „wapniacy"~' Lekkomvślna recenzja Puzyny - którego bardw 
i nadal szanuję - jest do dziś. i już chyba t aką zostanie. najboleśniejszą 



krzywdą , jaka mnie na tereme mo1eJ catei pracy teatralnej spotkała Bytbym 
nieuczciwy - 1 wobec mego - gdybym tego. w tych bardzo osobistych 
wyznaniach, nie napis2 ł. Wiem , że czasy byty gorące, ale pióro takie jak 
iego powinno - wymierzając ocenę , nawet i wtedy - pozostać zimne i pre
cyzyjne. (A. Ha11us:kiewic:., Poe; ja 1973 N r 2). 

12 Il 1970 

CZAJKA, Antoni Czechow 
Reż. T. Minc - grano 32 razy 

Przedstawienie, które dzisiaj jest zdarzeniem teatralnym, a które za lat kilka 
będzie miało swoją legendę. (1. Koenig , Express Wieczorny 1970 Nr 40). 

Irena Eichlerówna nasyca ten spektakl intensywną barwą swego wspania
łego talentu ... (Za i Pr zeciw 1970 Nr 15). 

16 IY 1970 

HAMLET, William Shakespeare 
Reż. A. Hanuszkiewicz - grano 144 razy 

Nie dlatego „Hamlet" jest sukcesem Teatru Narodowego, że reżyser oka
zał pokorę wobec tekstu, ale dlatego, że w oparciu o arcydramat zbudował 
dobry teatr. I dlatego, że rolę Hamleta powierzył Olbrychskiemu. (J. KoeniQ, 
Express Wieczorny 1970 Nr 105). 

.. . „Hamlet" Hanuszkiewicza daje smak Szekspira, jest w sensie swym wie
lopłaszczyznowy, nieuproszczony. szuka treści zawsze, a więc i dziś aktual
nych, ale nie uwspółcześnia na siłę i do przesady. Powiedzieć, że jest inte
resu.iący, znaczyłoby niewiele, bo każde przedstawienie Hanuszkiewicza inte
resujące, żadne nie nudz i. (A. Grodzicki, Życie Warszawy 1970 Nr 94). 

„Haml.et." Ha.nuszkiewicza otwiera nową epoki; w tradycji Szekspirowskiej 
na polsk1e1 scenie. (]. Kydry1iski, Dzirnnik Polski 1970NrJ15). 

1s vm 1970 

OPERA ZA TRZY GROSZE, Bertold Brech! 
Reż. Jan Maciejowski - grano 60 razy 

Słowo daję, że lepiej jest siedzieć na widowni 1 od czasu do czasu być in
nego zdania niż uczestniczyć w śpiewanej mszy za spokój duszy ateisty Brech
ta. ( F. Z. K., S zpilki 1970 Nr 36). 

9 X 1970 

NORWID 
Scenariusz i reż. A. Hanuszkiewicz - grano 80 razy 

Ciesząc .się z samego faktu kolejnej próby przybliżenia Norwida współczes. 
nemu o.db1orcy - czekamy .n~ następną .premierę w Teatrze l\farodowym, któ
ra (ufając prawu cyklieznosc1) będzie nie tylko głośna. ale naprawdę dobra . 
(Z. Jasi1iska, Tygodnik P11 1 v.~z.ec /111 y 1970 Nr 45). 

Ogromnej wagi osiągnięcie w zakresie przybli żenia twórczości Norwida sze
ro kiej w.id own i, wydarzenie teatralne o rzadko spotykanej urodzie. (L. Kuch
tó 1t·11a, Zycie Literackie 1970 Nr 45). 

Odbieram Norwida bardzo nierówno. Interpretacja sceniczna bardzo mi go 
zbliżyta. Jeżeli .to. i.est. moja wina, to osobiście jestem wdzięczny Hanusz
k1ew1czow1. A 1ezel1 ,1est to cecha Norwida, to Hanuszkiewicz oddał mu 
wielką przysługę. (M. Wwikowic : , Życie Wars:mvy 1970 Nr 255). 

12 XI! 1970 

NA DN!E, Maksym Gorki 
Reż. J. Maciejowski - grano 14 razy 
„Na dnie" ( ... ) to kolejna udana realizacja w „Narodowym· ·, spokojna, bez 

epatowania widza - - jak „Norwid .. i „Hamlet", spektakle reżyserowane przez 
Dyrektora tej reprezentacyjnej sceny. I 8. Ka~i111ierczyk, Kieru11ki 1971 Nr 5J. 
Cenę za porażkę reżysera zapłacili aktorzy solidarnie. (W Filler. Kulturo 

1971 Nr 7). 

13YJl971 

BENIOWSK!, Juliusz Słowacki 
Układ tekstu i reż. A. Hanuszkiewicz - grano I 03 razy (do 31 V I I [ 1974) 

Hanuszkiewicz nie o teatrze recytacji myśl ał. inscenizując „Beni ows kiego". 
Jego spektakl jest pelen scen icznego ruchu , dialogów, obrazków, dźwięków 
i kol orów. (W. Nata11so11, Życie Li1erackie 1971 Nr 19) . 

... jest to przedstawienie, któ re rnajdzie sw oje miejsce w historii romantycz
nej literatury na scenie. Nie dramatu. ale właśnie literatury. l t o ics t może 
w nim najciekawsze. ( J. Klussuwicz, W spólcesność 197 1 Nr 6). 

12 VI 1971 

TRAGEOYJA O BOGACZU Y ŁAZARZU, Anonim Gdań:;ki 

Reż. T. Minc - grano 41 razy 
Widowisko jest bardzo sprawne i pełne plastycznego przepychu. (las ze:: , 

Trybuna Ludu 1971 Nr 175). 

Wybitne widowisko, godne tradycji i rangi Teatru Nar odowego. (S. T'o
/anica, 1971 Nr 194). 

W sumie zatem: pięć minut prol og u, kwadrans intermediów. trzy minuty 
zachwytu nad Kołodziejem . Reszta .iest grzecznym milczeniem , jakie winni ś
my pradziadom, co nam tworzyli zręby pod dramaturgię narodową. (W. Fil
ler, Kultura 1971 Nr 26). 

9 X 1971 

PASJA DOKTORA FAUSTA, Jerzy S. Sito 
Reż . T. Minc - grano 30 razy 
Sztuka Sity jest naprawdę pasjonująca. W czytaniu. Czy kiedyś okaże się 

taką także na scenic'' (A. Grod:icki, Życic Wors :ml')' 1971 Nr 248). 

To pasjonujący spektakl. C hyba nawet ciekawszy niż sama sz tuka. (F.I. 
L.M., Zwierciadło 1971 Nr 44). 

K olejny już raz potwierdza si<; prawidłow ość, że nie ma teatru Hanusz
kiewicza bez Hanuszkiewicza. Czekajmy zatem na „Trzy siostry' ' . (W. Filler. 
Kultura 1971 Nr 45) . 

17 XII 1971 

TRZY SIOSTRY, Antoni Czechow 
Reż. A. Hanuszkiewicz - grano 110 razy 
Hanuszkiewicz przeczytat „Trzy siostry" wnikliwie. Wystawił je tak, jak 

chciał autor, jak wynikało z tekstu. Powstała z tego ludzka komedi a. smutna 
komedia . I na tym polega główna zasługa reżysera tego spektaklu, obok kto
rego nie będzie mógł przejść oboj9tnie żaden historyk teatru Czec howa . 
(R. S::ydlowski, Trybuna Ludu /<)72 Nr 11) 



Czegóż_ chciał reżyser może - z bohaterow zrobic ant ybohaterow, odrzeć 
z . wszelkiego uro ku wszystkich pod rząd , zohydz1c" W takim razie coś 
osiągnął. (N . Mod~e/ewsku, Lit erutura 1972 Nr 4) . 

,.Trzy siostry"· ( ... ) są niewątpliwie wydarzeniem sezon u teatralnego. ich 
uwaga urasta JeS~cz e, kied y się uświadomi udział tego spektaklu w ogólnej 
scenicznej d ysku SJI nad Czechowem ... (M. Siecz.kowsk i, Pr;.yjaź.1i 1972 N r 4). 

4 Il 1972 

ROMANS O SARMACYJEJ 
W ybór i układ tekstów M. Adamczyk i R. K ordziński. 
reż. R. Kord zi1\ski - gran o 9 razy 

„Romans o Sa·rmacyjej " :>traszy pus-tką jak stodoła na p rzednówku. 
(F.Z.K. , Szpilki 1972 N r 9). 

O Jezu ' (W. Filler, Ku/lura 1972 Nr 8). 

8 IV 1972 

PROCES, Frnnz Kafka 
Oprac. dram . i reż. A. H an uszkiewicz - gran o 22 razy 

.... Hanuszkiewicz nic wybrał żadnej z możliwych interpretacji powi eśc i Kaf
ki. (J. Klossowicz, Literat ura 1972 Nr //) . 

·:·swoją koncepcję „Procesu" _wyraził . Hanuszki ewicz w formie surowej, pro
stej, po Kafkowsku odrealn1one1, odstyhzowanej , odindywidualizowanej . (A. W . 
Kra/, T eat r 1972 N r 11). 

16YI1972 

KOCHANKOWIE PIEKŁA , Jarosław Marek f{ymkicwicz 
Reż . A. Hanuszk iewicz - grano 45 razy 

... bawmy się na „ Kochankach piekła " . bo nieczęsto takich mądrych i sym
patyczn ych Diabłów dane jest nam og l ą dać z bliska. (!. Boltuć, T eatr /972 
Nr 15) . 

Han uszk~ewicz okazał się czujny, tekst przechwycił, aby traktat manichej
ski. zm1en1c na poczekaniu na frywolną burlesk ę, w kt órej diabeł staje si(! 
takim samym ba rokowym rekwizytem, jak i złocone aniołki . co je Kołodziej 
na pobrzeżach kul is ponasadzał. (W. Fill er , Kultu ra 1972 N r 29). -

20 X 1972 

LARENZACCIO, Alfred de Musset 
R eż . T. Minc - grano 2 1 razy 

Przedstawieni e ( ... ) ma wymiary i rozmach wielkiego w1dow1ska, godnego 
narod owei scen y. Gdyby jeszcze miało klarown ośc myśli (R !>:ydlo11·sk1, 
Try buna Ludu 1972 N r 300). 

14 Xfl 1972 

MAKBET, Will i:1m Shakc~pcarc 

Re? .. A Hanuszl.icwicz - gra no 40 razy 

Świetn a jest scena nocn ego obłęd li . Zofia Kucó wna wzn osi sii;: w niej na 
najwyższe rejestry tragizmll . (M. Karpi1isl..i, S~wndll r Mlodyc/1 1972 Nr 301). 

O Teatrze Małym 

Trz eba bi;:dzie zapamiętać tę datę: l l stycznia 1973 roku. Zapisze się q 
w historii Warszawy: otwarcie Teatru Małeg o, nowej sceny. I to jakiej' 
Prawd ziwe cacko, najładniejsza w tej chwili sala teatralna w Warszawie. 
Prosta , przejrzysta , kameralna ( ... ), o znakomitej akustyce, z wygodn ymi fotela
mi, ze sceną wchodzącą w widownię. (A. Grod:.icki. Życie Warszawy 1973 
Nr ! I). 

li I 197 3 (na scenic T Małego) 

ANTYGONA, Sofokles 
Reż. A. Hanuszkiewicz - grano 40 razy 

. .. Han uszkiew icz na otwarcie przepięknego T eatru Małego w Warszawie 
dał spektakl, który pozostanie na zawsze w hist o rii p olski ego teatru . (J. K .v
dry1iski, Dziennik P olski 1973 Nr 48). 

Rendez- vous trzech pok oleń (Opaliński, Hanuszkiewicz, Studenci) na jednej 
scenie okazało się s potkani em udan ym i artys tyczn ie owocnym. I A. Hau s
brandt, Express Wiec~omy 1973 N r 13) . 

27 I 1973 (na sceni e T. Małeg o) 

ZABAWA W KOTY, Istvan Orkeny 

Reż. J. Machul ski - gran o 187 razy (do 31Vlll1974) 

Orban owa Iren y Eichlerówny - to w rezultacie niemal jedyny powód, dla 
któreg o z przyjemn ośc ią godzimy się na ten wieczór w teat rze. IM . Misior11v, 
Trybuna Ludu 1973 Nr 30). 

10 III 1973 (na scenic T. Małeg o) 

WYGNAŃCY, James Joyce 

Reż. A. Łapicki - grano 106 razy (do 31Vlll1974) 

Znak om ita obsada i cud ownie zagran e role. W najtrudniejszych warunkach, 
bo bez żadnego wsparcia w tym, co zwykle daje scena. Sami wśród widzów, 
jak na estradzie grają tę grę w zazdrość. zdradę , wolność i ucieczk \: od wol
ności , tak że na widowni słychać było brzęk przelatującej muchy. To piękne 
przed stawienie, mądre i głębokie. (EL. ŻM., L wierciadlo 1973 Nr /5). 

16 Il[ 197 3 

REWIZOR, Mikołaj Gogol 

Reż . A. Hanuszk iewicz - grano 99 razy (do 3 l VIfT 1974) 

Po niepowodzeniu „ Mak beta" Hanuszkiewiczowi udało s i ę odnależć dawny 
styl. Stworzył przeds tawie ni e żywe i dowcipne, poe tyck ie i sa tyrycznie dra
pieżne, wierne Gogolowi i j ednocześn i e bardzo współczesne. IM . Kllrpi1iski, 
Literu/U ra 197 3 N r 16) 

... aktorzy w tym ,. Rewiz orze" błyszczą brylantowo. (W . Filler, Kultu ra 1973 
N r 14) . 

8 VI 1973 (na scenie T. Małego) 

POWROT DO DOMU, Harold Pin1cr 
Reż. W . Brzozow icz - grano 29 razy 

„P ow rót do d omu" był przed osm1u laty niemal rewolucją obyczajową 
w Lond ynie, dzi ś wywołuje w nas c o najwyżej niesmak . (Z . Sierad ~.J..a, Glns 
Pracy 1973 Nr 151) . 



Andrzej Nardel!i 
( 1946-1 972) 

Jedn o jest pewne: na cztery d otychczasowe spektakl e Teatru Ma tego „ Powrót 
do domu " to druga li cząca s ię premiera. (5. Pola11ica , S/owo Powszech11e 1973 
/J r 139) 

23Vll973 

TRZY PO TRZY, Aleksander Fredro 
Tekst y wybrat i re ż . A. Hanusz kiewi cz - grano 59 razy (d o 31VIII1974) 
Punktem kulminac yj nym premi ery „Trzy po trzy" s tał się niewątpliwie jubi-

leusz 60-lecia pracy aktorskie.i Kazimierza Opalińskiego - uroczystość piękna, 
wzruszająca, pomyślana przy tym przez reż.ysera jako część integralna wid o
wiska, jako jego finał , przez co ni e przypominała owych solennych nabożeństw , 
do jakich ju ż nas teatry z okazji jubileuszów przyzwycza iły. (M Misiom y , 
Trybuna Ludu 1973 Nr 192) 

15 XIJ 973 

W ACLA W A DZIEJE, Stefan Carczyi1ski 
Reż. A. Hanuszkiewi cz - gran o 71 razy (d o 31VIII1974) 
Premi_err; .,Wacława dziejów' ' poprzedziła reklama tak sprawna i opera. 

tywna, 1z bez precedensu w naszym życi u teatralnym. ( .. . ) Nie zdołała jednak 
zatuszować pewnej prawdy: nie na leżało ukrywać , i ż wartość dzieła jest kon
trowersyjna i że nie idzie o wskrzeszenie arcydzieła. (M. Fi k, T 11•ó rczość 1974 
Nr 2) 

Nie wa ham s ię uznać tej inscenizacji za rewela c.ię . (W. Na ra11son, Życi e 
Literackie 1974 Nr J) 

Powtórzmy raz .ieszcze: dzień przypomnienia przez teatr Narod owy „Wac
ława dziejów· · - jest ważną datą w dziejach literatury. Datą wskrzeszenia 
poety naprawdę wielkiego. (M. Karpi1iski , Sz.ta11dar Mlodyc/1 1974 Nr 279) 

Czy się po tym Garczyńskim w światku poloni stycznym zatrzęsie? Nie wiem. 
Ale ju ż przynajmniej samego Garczyńskieg o drugi raz nie zakopią. (S. Bra
tkmvski, Kulisy 1973 Nr 50) 

I 7 XI 1973 (na sceni c T. Małeg o) 

KARTOTEKA, Tadeusz Różewicz 
Reż. T. Minc - gran o 62 razy (do 31 VIII 1974) 
Mądry i przejmujący to spek takl , dobrze, że znalazł się właśnie na scenic 

Teatru Małego. Przy pewnych zrozumiałych ustępstwac h repertua rowych na 
rzecz określonej publiczności. warto pokazywać jej od czasu d o czas u pozyc je. 
które burzą spokój i zmuszają do myślenia. Zwłaszcza gd y ich ksz tałt jest 
tak doskonały. (Z. Sieradz ka, T eatr 1974 Nr 2) 

Wi cika, d ojrzała rola Wojci echa Siemiona ... (M. Misiorn y , Trybuna Ludu 
1973 N r 339) 

8ITl974 

BALLADYNA, Juliusz Słowacki 
Reż. A. Hanuszkiewi cz - grano 91 razy (do 31 VIII 1974) 
Sensacja wybuchła na długo przed premierą .. . (A. J. Wiecz.ork o 1vski, Mie

sięc:nik Lit eracki 1974 Nr 4) 

jeszcze nie został ściągni ę t y sweter i biustonosz jakiejś pani K azimiery C. 
czy Apolonii B. Więc rzecz nic trafia na wokandę sądową. (J/j o11 , Kam ena 
1974 N r 5) 

... po stokroć słuszni e odczytał Hanuszkiewicz „Balladynę" z perspektywy 
Epil og u. (1. Klosso wie-z, Litera/lira 1974 Nr ll) 

Tekst został ten sam. M odel teatru - jest modelem Hanuszki ewiczowym. 
Można go nie przyjąć, ta k jak nie przyjmowano kiedyś „Panien Avign.ońsk.ich" 
Picassa - ale nie sposób go nie zauważyć. ( K. Swierczewska , Nowiny Rze
szowsk ie 1974 Nr 8 1) 

Nie mogę pozybyć się obawy, że „Balladyna" w Narodowym obrazi smak 
paru bardziej zakademizowa nyc h polonistów. (A . Hausbrandt, E x press Wie
czorny 1974 Nr 42) 

Przeciwnikom os tatniej premiery balladowego dramatu służę garścią t ytułów, 
pod którymi łatwo im będzie snuć smutne refleksje o niszczeniu poczci wej 
klasyki przez niepoczciwych reżyserów : „maliny i spaliny", „motory i zm ory", 
„bitwa czołgów pod Gnieznem" , „Ballad yna na dziko z przyprawami" itd . 
(5. Treugutt , Kultura 1974 Nr 9) 

23 V 1974 (na scenie T. Małego) 

MIESIĄC NA WSI, Iwan Turgieniew 
Reż . A. Hanuszkiewicz - gra no 38 razy (do 31Vlll1974) 

z ulgą odpoczywa się na tym „Miesiącu na wsi" i z satysfakcją oklaskuje 
znakomitych a kt orów IS. Polanirn, Słowo Pm1·szech11c 1974 N r 131 J 

cudowna rola Z ofii Kuców ny. Od lat nic widziałem tej znak omitej ak
torki w roli odpowiadającej jej możliwościom i dyspozycjom akt orskim. (R. 
S~yd/owski, Trybuna Ludu 1974 Nr 155) 

„Miesiąc na wsi" Iwana Turgieniewa w Teatrze Małym - przy całej niejako 
programowej staroświeckosci - pokazuje wielki walor zapomnianego teatru: 
jego sk upieni e na wnętrzu człowieka. (M. Misi orny, T eat r 31 Vlf 74) 

Wybrał i opracował Witold Maj 
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TEATR 
NARODOWY 

ZALOZONY W ROKU 1765 

STANISŁAW WYSPIANSKI 

WESELE 



Gospodarz 

Gospodyni 

Panna Młoda 

Pan Młody 

Marysia 

Wojtek 

Ojciec 

Dziad 

Jasiek 

Kasper 

Poeta 

Dziennikarz 

Nos 

Ksiądz 

Maryna 

Zosia 

Radczyni 

Haneczka 

Czepiec 

Czepcowa 

Klim ina 

Kasia 

Staszek 

Kuba 

Zyd 
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STANISLA W WYSPIANSKI 
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os oby: 

- TADEUSZ ŁOMNICKI 

- ZOFIA KUCOWNA 
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- ANDRZEJ ŁAPICKI 
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- KRzyszTOF KOLBERGER 

-- JAN KULCZYCKI 

- ADAM HANUSZKIEWICZ 

- ZDZISŁAW W ARDEJN 
- ANDRZEJ KOPJCzyf.j"SKI 
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Os oby d ram a tu : 
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Upiór 
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ZBIGNIEW KARNECKI 
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