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Szli krzycząc: „Polska! Polska! - wtem jednego razu 
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Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna, 
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Przypowieści t epi gramaty, 1847 



Jan Lechoń 

JULIUSZ SLOW ACKI 

Jest już popularnym komunałem pojęcie Słowackiego jako 
przysłowiowego poety, oderwanego od życia. Coś z tego pojęcia 

tkwi w znanej formule: „Mickiewicz - to uczucie, Słowacki -
fantazja, Krasiński - myśl"? ... 

Słowacki z tych trzech o tyle najbardziej był poetą, że chciał 
być tylko poetą, był dumny, że nim jest; jako człowiek on jeden 
miał cudowną pozę romantyczną i w jego poezji ciągle jest mowa 
o samej poezji; najpierw z młodzieńczą bufonadą, a w ostatnich 
latach z mistyczną wiarą w słowo . 

Jeśli poezję nazwać po prostu marzeniem - to Słowacki 

był najbardziej poetą i dlatego był tak wielbiony przez wszyst
kich, któirym nie wystarczało tak zwane Tealne życie, zarówno 
przez świetnych modernistów w sztuce, jak i przez zakochanych 
studentów. Jednak powiedzieć o nim „poeta fantazji", znaczy 
umniejszyć go, sfałszować; miał on z trzech romantyków \VYO

braźnię największą, ale był też poetą myśli nie mniej niż Kra
siński ... 

Słowacki to wielki clerc, obok Norwida największy intelektu
alista w naszej poezji, idealista, lecz nie fantasta. świat jego 
był właśnie świat prawdziwy, świat cały, są w nim dzisiaj. 
przeszłość, sen i jawa, przenikające się nawzajem. 

świat ten był dość bliski ziemi, aby · Słowacki mógł napisać 
„Fantazego", ale też dość bliski zaświatów, aby napisał „Samuela 
Zborowskiego". Mówiąc o Słowackim, że był „aniołem poezji", 
nie mówi się metafory pierwszej z brzegu. Anioł, anielski - dla
tego były to ulubione, po wielokroć powtarzane przez niego sło
wa, że najlepiej określały to zawieszenie pomiędzy boskością 

i człowieczeństwem, którym było jego życie i poezja. 
Dlatego też Słowacki rozumiał, jak nikt, wieczną walkę mię

dzy złem i dobrem, dlatego stworzył dramat polski i choć wie
rzył w świętych i nadludzi, tyle zarazem zrobił, aby w litera 
turze polskiej zaczął żyć człowiek, aby stał się r!ieustanną grą 

cnoty i grzechu, upadku i wzniosłości. 
Słowacki rozumiał wszystkich ludzi, nie tylko Respektów 

i Rzecz.nickliego, ale i Maj-0ra , i Jana, i Kaipitana Mayznera, 
i generała Sowińskiego, widział nie tylko, czym człowiek jest, ale 
także czym być może, że nawet w takiej duszy lokajskiej jak 
Rz~c~n'icki tli się coś lepszego , że można człowieka dobyć nawet 
spod takiej góry kłamstwa, jak Fantazy; i ta jego wiara w czło

wieka jest radością, która bije z jego komedii, mimo że kończy 

się ona śmiercią; ta wiara to najpiękniejszy uśmiech w „Fan
tazym" ... 

S!owackt t teatr, Kraków 1954 

Kazimierz Wyka 

Pogrzeb polskiego romantyzmu 

Pomiędzy nieliczną garstką, jaka uczestniczyła w pogrzebie Ju
liusza Słowackiego i pośród dwóch jedynie świadków jego zgonu 
we wtorek w dzień 3 kwietnia 1849 nie było nikogo, kto by ro
zumiał, że w dniach tych zostaje złożo.ny do grobu romantyzm 
polski. Oczywiście nie dlatego nie było, że wśród pogrzebów wiel
kich twórców naszych był to pogrzeb najskromniejszy, odprawio
ny w milczeniu całkowitym. Z pisarzy zdolnych ocenić wymowę 
tego zgonu uczestniczył w kondukcie jedynie Cyprian Norwid, 
podczas gdy nie oglądano Mickiewicza na cmentarzu Montmartre. 
Nie dlatego również , by śmierć jednego człowieka tak wiele mogła 
ważyć, nawet gdy człowiekiem jest artysta podobnej miary co 
Słowacki. 

Dlatego natomiast, że był to rok 1849. 
Grzebiąc zwłoki Słowackiego, a w kilka miesięcy później Cho

pina, składano do grobu romantyzm polski, ponieważ Słowacki 

i Chopin umierali w roku, gdy dynamika nadziei rewolucyjnych, 
osiągnąwszy swój szczyt z wiosną 1848 jeszcze trwa, lecz pozycje 
padają kolejno. Kiedy umiera Słowacki, ukazuje się jeszcze Mic
kiewiczowska „Trybuna Ludów" i czytamy w niej lapidarnie pa
tetyczną wzmiankę, że przez jego śmierć republika powszechna, 
emigracja polska i sztuka poniosły bolesną stratę. Kiedy w paź

dzierniku umiera Chopin, zamknięta po stłumieniu zajść czerw
cowych - już nie istnieje „Trybuna Ludów". 

A poza Francją? Dynastie otrzymują nowych sprzymierzeńców 
w oligarchii przemysłowo-kapitalistycznej i zatrwożonym Wiosną 
Ludów mieszczaństwie . Te ziemie polskie, Poznańskie i Galicja, 
które .zdołały żywiej odpow.ied..:ieć na rpo:Jniety rewolucyjne 1848 
roku, oddane zostają pod władzę wzmożonej czujności zaborców 
i pod opiekę swojskiego tradycjonalizmu i zacofania ideologicz
nego oraz artystycznego ... 

W takiej sytuacji i w takiej atmosferze liteTackiej wysychały 
źródła, którymi żywiła się twórczość romantyków, Słowacki umie
rał przedwcześnie, jeśli liczyć tylko jego lata. Nie umierał przed
wcześnie, jeśli liczyć lata przeżywanej przez niego epoki. Nie do
czekał się tego smutnego schyłku, który kładzie się na ostatnim 
etapie życia Mickiewicza. W chwili jego zgonu, oprócz dotąd wy
mieni.onych działały również inne powody przesłaniające zrozu
mienie, czym był ten zgon. Słowacki tworzył wprawdzie w okresie 
1826-1848, lecz na tle tych dziesięcioleci , na tle tendencji rozwo
jowych poezji polskiej, na tle wreszcie przyjęcia ich przez społe
czeństwo - był samotnikiem wyprzedzającym rozwój pojęć arty
stycznych, a nieraz społecznych w tym społeczeństwie. 

/Zbiór artykutów o Juliuszu Stowacktm. Warszawa 19491 



Krystyna Sku~ainka 
Z 111otatek reżysera 

W tradycji inscenizacyjnej przyjęło się w zasadzie widzieć 
w .. Fantazym" satyrycnną komedię obyczajową z zaskakującym 
tragicznym zakończeruiem: szlacehetnym samobójstwem człowieka, 
który śmiercią swoją chce iratować przyjaciół i odkU1Pić dawne 
winy, zakoń·czeniem wizniosłym i oczyszczającym moralnie. 

Tak czytany „Fantazy" wydaje mi się utwo.rem jakby pęknię
tyz:1, z ndewiairygodnym filnałem, zamykającym sensacyjną akcję, 
ktora od początku .rozs.adza ramy realistycznego obrazu. A prze
cież jednocześruie czuję, że ta przedziwna komedJa jest dziełem 
genialnym - wspaniale spójnym aircydziełem kompozycji, jGzyka 
poetyckiego i psychologii wy.rażonej w dramacie. 

Oto się pod nogami wam otwor zy ś li czna 

Przepaść z dnem zwier ciedlanym - czeluść h istoryczna, 
W której się zobaczycie sto razy odbici 
W wieńcach różnych ... w mgle duchów - pioruna mi bici, 
Często w e łzach na własnych grobach zapłakani, 
P rzez te, których płaczecie - nieraz zabijani. 
Pierwszy raz glob na ogniach ujrzycie czerw onych, 
że nie jest gmachem losów - teatrem szalonych. 

Próby poematu ftlozoftcznego, 1844- 1849 

A wy na g 1rob.i.e .grajcie komedią! Scena, kulisy, ko
mik, aktor, aktorka. Ot i teatry! Patrz, j ak ich kom i k ów 
w Yd a j e Po 1 s k a, a ż d o gr ob u ś mieszą. Tak mówią 
o sobie ludzie w „Fantazym". Czę5to z przydat!kiem przymiotni
kowym: szatański, wariacki, szalony. Doskonałe to stud·ium „cho
roby duszy", końca polskiego .romantyzmu, ale studium szczegóLne: 

.tutaj poddani analizie pacjenci sami Z'dają sobie sprawę, że ini
cjują i grają jakąś dz!Lwną komedię, która, im głębiej w nią 
wchodzą, zaczyna ich pożeirać i prowadzi w szaleństwo. Kompro
mitacja teatralności posunięta aż d<> grobu, dalej już pójść nie 
można. Studium przemiany romantyzmu •W despeTackie błazeństwo 
- komedia szalonych. 

* 
Po 1 s k i d ii a b e ł, Rzecznicki, przydany fausty;zmowi Fanta

zego - to wielkie odkrycie psy.chologiczne ·słowackiego i wspania 
ła nowoczesna transfomnacja znanego motywu. Stan ducha Fan
tazego tłumaczy całkowicie jego oddanie się w m oc manewrów 
Rzecznickiego. Programowa brywtialna „antYTomantyczność" Rze-

cznickiego rozgrzesza Fantazego w jego •samopoczuciu z parzuce
nia dawnych ideałów, z niemożności, z braku wiary. Ma Fantarzy 
najlepszego z możliwych , bo najwygodniejsze.go, przyjaciela, fa 
mulusa swego faustyzmu. Ale też świadom jest, czym okupiona 
jest ta w ygoda. Tylko poczucie psychicznej zależności od Rzeczni
ckiego tłumaczy piekielną uciechę, z jaką Fantazy kwituje w sce
nie ·cmentarnej wiadomość o porwaniu pani Rzecznick.iej. „Mefi
sta" Rzeczniokiego obdarza Słowacki wszystk.imi cechami polskiego 
diabła : chytry dowcipniś ośmieszony, bo złaipany we własne sidła. 
Ale Rzecznicki „swoją irzecz" p.rzepr<:>w.adzi do końca, wszakże 

obdarzony jest ,polskim poczuciem honoru. 

Walka Idalii z Rzecznickim ma wspaniałą temperaturę walki 
z diabłem. To obrona przed dukatowym wojskiem nadchodzącej 
epoikii, która znis.zczy wszystko, co wy.rosło z gleby romantyzmu. 

* 
SybiT objawiony jako po 1 ski . czyściec jest tu jedynym 

emocjonalnym i moralnym kluczem oflwierającym autentyczne 
wzmuszenia. Drwić z Sy0bi•ru może tylko Rzecznicki ! Wspomnie
nia Sybiru oczyszczają Respektów, uwznlioślają Diannę i Stellę, 

hartują Jana, poruszają wystudzoną wyobraźnię Fanta.zego, Idalię 
ubierają w mistyczne skrzydła. 

Hrzybys.zom z Sybiru zawdzięczają romantyczni z „Fantazego" 
ruch wyobraźni, myśli i serca, przez nich też w .rezmltacie zdema
skowane zostainą wszystkie ich błażeńskiie pozy. 

* 
Jaki może być prawd z i wy fi n a ł tej komedii , w której 

następujące. po sobie wypadki są urągowiskiem z rozsądku? 

Smierć Majo:-a, postrzelonego przez Rzecznickiego w pojedynku, 
jest śmiercią oklrutn.ie bezsensowną. To kaitastrofa dfa Jana, ktÓ'!"y 
nielegalnie znalazł się w kraju i bez poręczenia i opieki Maj'Ora 
będzie natyichmiast aresztowany, zesłany na katorgę albo na 
miejscu 1rozstrzelany. Może uda mu się ukryć w k.raju i prze
trwać jakiś czas w konspill'acji, by wziąć udział w powstaniu poz
nańskim 1848 .roku? Jeśli nie zginie, czeka go los tułacza za garść 
pieniędzy zdeponowanych przez Majora w Hamburgu. Dianna, 
je3li nie stchórzy, podzieli los Jana. 

Respekt'Owie przeżyją dużo kłopotów, a może nieszczęść zwią
zanych z postrzeleniem w ich domu carskiego oficera. Fantazy 
i Idalia szybko opuszczą rniebezpieczne miejsce i nie będą już my
deć o po1wro::ie do kraju, w którym .nie m a dla nich miejsca. 
Zapewne przygoda, jaką przeżył sam ze sobą Fantazy, skłoni go 
do szukania nowych światów poety.ckic.h, możliwie odJeglych od 
pol3kiej irzeczywistości . 



Widząc was takich, nieraz pomyślałem sobie 
Jakiby koniec ducha waszego w żałobie 
Położyć ... z której strony trącić w ból nieznany, 
W boleść zadaną duchom bez ciosu - i rany. 
I zaprawdę ... nie widzę ... aby dzisiaj łzami 
Strute duchy - inaczej jak wiedzy słońcami 
Mogły być uleczone - dlategom głęboko 
Słuchał - z których stron - swój jęk żurawiany wloką 
Dzisiejsze - świata dusze ... ; przez ręce szatańskie 
Jakoby rozstrojone złote harfy Pańskie, 
I popsute. - Ze więcej nad głos urągania 
Nie słychać ... nawet w ludów chóralne spiewania 
Kto się wsłucha ... o mili moi - có± dopiero 
Słyszy ten ... , co ze Słowian dziś dziecinną lirą 
Osłucha się ... 

Próby poematu ftlozoficznego , 1844-1849 

* 
,,Kordian" i „Fantazy" - u początku i u kresu twórczości naj

bardrziej osobiste wyipowiedzi poety w dramacie, dwie sztuki, roz
liczające pokolenie romantyków, którego życie twól:'cze zamknęło 
się w latach 1828-1848. A więc i życie samego Juliusza Słowa
ckiego od „ja skółczego niepokoju" Kordiana do „faus tyzmu" Fan
tazego i wyzwania rzuconego przez Jana. Romantyczny bohater 
lat dwudziestych w chmrnrze poety,ckiego uniesiienia leciał ze 
szczytów Mont Blanc na polską ziemię, by podjąć walkę. Roman
tyczny bohater lat czterdziestych miał już dwie twarze: je::lną -
zahartowanego w mr-0zach sybirskich politycznego konspiratora , 
drugą - znużonego własną wiedzą o świecie poety, który śnić 

jedynie może o powrocie do kraju rodzinnego z nadzieją. że tam, 
w prostocie polsk iej prowincji można duchowi romantycznemu 
przywrócić jego mbodość . 

„Fantazy" - to dalszy ciąg biograficznego dramatu poko'lenia 
Kordianów, jego akt przedostatni. Ostatni - dopis ało życie w re
wolucji lat 1846 i 1848. To był już pogrzeb romantyzmu. Kom
p r om i t a c j a ro m a n ty k ó w lat czterdziestych ma w „Fan
ta_zym" wymiar tragiczny, bo dokonuje się przy pełnej świado

mości bohaterów. A może właś nie ta świadomość jest intelelktu
alnym zwycięsbwem odchodzącego pokolenia? 

KRYSTYNA SKUSZANKA 
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Kilka słów odpowiedzi na artykuł pan~ Z. K. 
... sumruienie mi .powiada, że przez os.iem lat pracowałem bez 

żadnej zachęty dla tego nar·odu, w którym epidemiczną jest cho
robą uwielbienie, epidemiczną chorobą oziębłość; pracowałem je
dynie dlatego, aby literaturę naszą, ile jest w mojej mocy, silniej
szą i trudniejszą do złamania wichrom północnym uczynić. „Kor
dian" świadczy, żem . jest rycerzem tej nadpowietrznej walki, która 
s ię o narod<Jwość naszą toczy. Przez osiem lat każdą chwilę życia 
mojego wyrywałem roztargnieniom, osobistemu staraniu o szczę

ście, abym ją temu jedynie poświęcił celowi... A jeżelim go nie 
osiągnął, to dlatego, że mi · Bóg dał więcej woli niż zdolności -
że chciał, aby poświęcenie się moje bezskut€czne przydane było 
do liczby tych większych ofiar, które Polacy na grób ojczyzny 
składają; aż wyniszczywszy wszystkie siły duszy i całą moc indy
widualnej woli na próżno - muszą iść na spoczynek w ziemi, 
strudzeni i smutni, że miecz ich nie był piorunem, a słowo nie 
było hasłem zmartwychwstania. 

Juliusz Słowacki 
Paryż 1839 

Z listów do znajomych i przyjaciół 
Duchy artystów są to bardzo stare żurawie, które wiele latały, 

wiele żyły, w i ele cierpień poniosły - wiele gniazd odmienily, a te
raz skazane są nareszcie, aby to wewnętrzne uskarbienie swoje 
podzielily między ludzi i rwyjawily moc nabytą jakimkolwiek spo
sobem; stąd pochodzi rozbicie naszej bratniej łabędziej gromady 
starych a wiele wiedzących - na różne cechy ... jedni poszli pod 
chorągwie mieczowe i są poetami, kulą i strzałem malującymi 

myśl swoją, drudzy - piorunem, inne tęczą roztartą i schnącą 

wypisują się z uczuć i myśli„. 
(do W. Stattlera, 1844] 

Wiesz ty, co to jest ta Muza nasza? Oto dziewczyna uboga 
rzymska, siedząca gdzieś w ciemnym cytrynowym sadzie, pod 
wielką płótna tablicą na głowie, śród róż, które wokoło palą się 

jak lampy dziwu w ciemności, dziewczyna tkająca szkaplerze; a z 
jej rąk wylewa się przędza różnofarbnych jedwabi, pomięszana 
ze złotym bajorkiem, i ciągle wylewa się jak tęcza. Podobnie leje 
się z rąk poetom poezja - biedni! bezsenni! ciągli tkacze ... rzuca
ją na wiatr, co tylko im w oczach błyśnie, bo sądzą, że wszystko 
jest potrzebne, bo dążą do zrealizowani a jakiejś wielkiej rzeczy , 
o której jeszcze ucho nie słyszało, której oczy nie widziały.„ 

(do W. Stattlera, 1844] 

Boję się, abym nie rozweselał graniem na 'J?iszczalkach - ty. ". 
którzy przez wiek swój cały nigdy się muzyki anielskiej nie do
słuchali ... 

(do W. Stattlera, 1848] 

Cala Polska widzi teraz, że nie dosyć chcieć Polski - trzeba 
wyrobić w sobie narodową ideę. Niechże przez jakiś czas - so
kratesową bronią ni e pogardza. Niech słucha„. Proś wszystkich 
i zaklinaj: niech słuchają głosów wolnych; inaczej roztargnieni bę
dą myślami - i to będzie podział kraju prawdziwy, gorszy niż ów 
na ziemi jego dokonany. Proś, pracuj; każde słowo jest czynem. 

(do J. Komierowskiego, 1848] 

Z listów do matki 
Paryż, dnia 16 maja 1842 

„. jakże mógłbym odrysować Ci okolicę, w której żyję; kształ

ty zupełnie Ci ni e znanych osób, które mnie otaczają, ich orygi
nalności, ekscentrycyzmy, zajęcia się, myśli; wszystko to przez 
tyle lat składało się w formę chwili dzisiejszej, że trzeba by Cię, 
droga, o wszystkim wprzód oświadomić, napisać coś na kształt 

romansu Waltera Scotta, a odwoływać się także do tego, co już 

napisane, a czego Ty dotąd nie znasz ... 
Paryż, dnia 2 sierpnia 1842 

„. świat glansowanych rękawiczek i woskowych podłóg zupeł
n i e zniknął z oczu moich - bo cóż z niego można wydobyć„. J est 
to '/)różny teatr dla igrających myśli, dla słów ulotnych - a mnie 
trzeba dziś być wewnętrznie człowiekiem, ile można doskonałym 

dobrym„ . 
Paryż, dnia 2 sierpnia 1842 

Jedź gdziekolwiek w pola nad stawy podolskie - szukaj ludzi 
l epszych, jeżeli ci, co są blisko, nie są ludźmi, ale automatami -
takie poszukiwani e musi się koniecznie odpłacić. Ja sam pozna
łem, że ludzie, którzy ustami tylko gadają, a głową myślą , nic są 
niewarci i zaraźliwi są. 

Paryż 17 /29 listopada 1842 
„. nie na to jesteśmy na ziemi, abyśmy szukali próżnej uciech-µ 

i posągów przyszłych jako aktorowie grający każdy swoją szttl
kę - smutną albo wesołą - ale dla chwały Bożej jesteśmy i dla 
pracy prostej a czystej ... 

Paryż 16 kwietnia 1844 
„. duchy takie jak ja muszą cierpiec, aby zdobywać moc, mu

szą nieraz z malych drobnostek miłości własnej lub pokoju robić 
ofiarę, aby nie stracić ostatecznego triumfu i nie wyjść jak głupcy 
na końcu tego żywota z kieszenią napełnioną samymi błyskotkami 
i szkielkami świata„. to jedyna dla mnie byłaby tortura ... 

Paryż, w lutym 1845 
Chorzy jesteście i chcecie, aby wszyscy podobnie Wam jęczeli. 

Nerwami już, nie sercem czujecie.„ Lubicie, co Wam nerwy roz
czula, a wstręt macie do zdrowych pokarmów„. Widziałaśże Ty, 
aby kto nazajutrz po rozczuleniu wielkim, przez Chopina muzykę 
sprawionym, stal się lepszym, piękniejszym, litościwszym, wyrósł 

na bohatera? - Jedną mi osobę zacytuj, a wyznam, żem n i e miał 
racji potęp'iania„. 



Panie! jeżeli zamkniesz słuch narodu, 
Na p;;-óżno człowiek swe głosy natęża: 
Choćby miał siłę i odwagę męża, 

Z niemiłowania umrze tak jak z głodu. 

Pró±no na ręce rękawice kładnie 
I jako szermierz wystąpi zapaśnie: 
Lica mu wyschną i oko zagaśnie, 

Sprzepaści się pierś i głos w nią zapadnie. 

O bracia moi! kiedy krzyżem leżę 
A proszę Boga o kraj, o człowieka 

To mi się zdaje, że tętnią rycerze, 
A wróg z piorunem przed nimi ucieka ... 

Chcę biec - lecz kiedy na blask gwiazd wynidę, 
Gwiazdy mię drwiące pytają, gdzie idę. 

O gwiazdy zimne, o świata szatany, 
Wasze mię wreszcie niedowiarstwo zwali. .. 

Już prawie jestem człowiek obłąkany, 
Ciągle powiadam, że kraj się już pali, 

I na świadectwo ciskam ognia zdroje -
A to się pali tylko serce moje! ... 

Ltrykt t tnne wiersze 

W programie zamieszczono projekty kostiumów J. Uklei 



Prapremiera „Fantazego" (pt. „Niepoprawni") odbyła się w roku 1867 
w teatrze w Stanisławowie w reż. I. Kalicii1skiego. W roli Fantazego wy
stąpił Siel•ki, Idalię i:rała A. Aszpergerowa, Majora E. Deryng. 

„FANTAZY" w Teatrze im. J. Słowackiego 

1878 - 6 IV pt, „Niepoprawni''. Obsada: Respekt - J. Szymański, Respek
towa - B. Wolska, Diana - N . Siennicka, Stella - F. Stachowicz, 
Fan:azy - B. Ladnowski, Rzecznicki - A. Lucjan, Idalia - A. Hoff
man:lowa, Ks. Loga - D . Feliksiewicz, Major - J. Rychter, Jan -
W. Sobiesław, Kajetan - W. Piotrowski, Helenka - J. Czaki, Kat
muk - J. Galasiewicz, 

1899 - 8 VII, pt. „Nowa Dejanira" („Niepoprawni"). Obsada: Respekt -
K. Kamiński, Respektowa - J. Otrembowa, Diana - K. Bedna
rzewska, Stella - T. Trapszo, Fantazy - J. Sliwicki, Rzecznicki -
A. Siemaszko, Idalia - A. Siennicka , Ks. Loga L. Stępowski, 

Major - W. Roman, Jan - S. Knake-Zawadzki, 
1903 - 13 I, pt. „Nowa Dejanira''. Obsada : Respekt - M . Przybyłowicz, 

Respektowa - B. Wolska, Diana - S. Wysocka, Stella - J, Mro
zowska, Fantazy - M. Tarasiewicz, Rzeczntcki - A. Zelwerowicz, 
Idalia - H. Modrzeje wska (gościnnie), Ks. Loga - L. Stępowski , 

Major - J. Kota rbiński, Jan - B . Zawierski , 
1906 - 2-1 III, pt. „Nowa Dejanira''. Obsada: Respekt - w. Sobiesław , Re

spektowa - B. Wolska, Diana - S. Wysocka, Stella - M. Palió
ska, Fantazy - M. Tarasiewicz (gościnnie), Rzecznickt - J. Popław
ski , ldaUa - I. Solska, Ks. Loga - L. Stępowski, Major - A. Zel
'\Verow1cz, Jan - B. Zawierski. 

1907 - 25 IV. Obsada jak w r. 1906 ze zmianami: Rzeczntcki - H. Szym
borski, Jan - H. żelawski 

1909 - 19 X pt . „Nowa Dejanira". Cykl Słowackiego. Obsada : Respekt -
W. Sobiesław, Respektowa - B. Wysocka, Diana - S. Wysocka , 
Stella - W. Jarczewslrn , Fantazy - M. Tarasiewicz (gościnnie), 

Rzecznickt - A . Siemaszko, Idalia - I. Solska, Ks. Loga - L. Stę
powski, Major - M. Węgrzyn, Jan - J. Węgrzyn , Kajetan - Z. 
Mastalski, Helenka - Z. Janczewska, Ka!muk - G. Senowski, Slu
:l:qcy I - B . Puchalski, S!u:l:qcy li - M. Rydzewski, 

1917 - 6 X, pt. „Nowa Dejanira". Reż. A. Zelwerowicz. Obsada: Respekt -
A. Bończa, Respekt owa - A. Rotter, Diana - H. Zahorska , Stella -
M. Majdrowiczówna, Fantazy - A. Węgierko, Rzeczntckt - F. Feld
man, Idalia - I. Solska, Ks. Loga - W . Szymborski, Major - A. 
Zelwerowicz, Jan - E. żytecki, 

1932 - 2 X. Dyr . i reż. J. Osterwa. Obsada: Respekt - W. Nowakowski, 
Respektowa - A. Klońska, Diana - H . Daszyńska, Stella - s . Gin
telówna, Fantazy - J . Osterwa , Rzeczntckt - J. Leliwa, Idalia -
T. Granowska, Ks. Loga - T. Pągowski, Major - L. Wołłejko, 

Jan - W. Zastrzeżyński, Kajetan - G. Senowski, Helenka - M . 
Bednarska , Ka!muk - xxx, S!u:!:qcy - R . Wroński, 

1946 - 10 X, pt. „Fantazy", Dyr. i reż . J . Osterwa . Dekoracje - S. Teis
seyre, kostiumy S. Rzecki, muz. K. Meyerhold. Obsada : Respekt -
K. Opaliński, Respektowa - J. Zielińska, Diana - z. Rysiówna, 
Stella - A. Sląska, Fantazy - J. Osterwa, J , Kaliszewski, Rzecz
nicki - T. Białkowski, Idalia - L. Korwin, Ks. Loua - s. Michu
lowicz, Major - Z. Filus, Jan - Z. Mrożewski, Kajetan A. Ha
nuszkiewicz, Helenka - K. Szyszko-Bohusz, Ka!muk - B. Smela, 
S!u:l:qcy - J. Niewęgłowski, 

:d54 - 9 VII, pt. „Fantazy", Kier. art. teatru i reż. H . Szletyński, scen. 
A. Pronaszko, melodię pieśni śpiewanej przez Jana skomponował 
A. Malawski. Obsada : Respekt - E. Fulde, Respektowa - J. Za-

. klicka, Diana - M. Stebnicka, Stella - A. Karzyńska , Fantazy -
H. Krzyski, Rzecznicki - E . Solarski , A. Klimczak, Idalia - z. Ty
mowska, Ks. Loga - B. Loedl,Major - W. Woźnik, Jan - S. Za
czyk, Kaje!an - J. Norwid, Helenka - Z . Ankwicz, Lokaj Idalii -
E. Dobrzański, R. Krzyżanowski , 

1963 - 15 I, reż. H. Gryglaszewska, scen. U. Gogulska, kostiumy wg pro
jektu Andrzeja Pronaszki, muz. Jerzy Kaszycki. Obsada: Respekt -
R. Stankiewicz, Respektowa - A. Matusiakówna, Diana - I . Szra
mowska, Stella - K. Hanzel, Fantazy - M. Walczewski, Rzecznic
ki - R. Kajetanowicz, Idalia - M . Malicka, Ks. L~ga - A. Żuliń

ski, Major - A. Kruczyński, Jan - B. Ogórek, K. Podgórski, Kaje
tan - J. Bączek , Helenka - A. Polony, Ka!muk - W . Grabek, 
Kamerdyner hr. Idalii - A . Klimczak. 

Dramaty Juliusza Słowackiego w inscenizacji 
Krystyny Skuszanki 

BALLADYNA - Teatr Ludowy w Nowej Hucie, prem. 14 IV 1956, scen. 
Marian Stańczak , muz. - Stanisław Skrowaczewski 

SEN SREBRNY SALOMEI - Teatr Ludowy w Nowej Hucie, prem. 17 X 
1959, scen. - Marian G arlic ki, muz. - Józef Bok 
- Teatr Polski w Warszawie, prem. 6 IV 1963, scen. i muz. j. w. 
- Teatr Polski we Wrocławiu, prem. 15 IX 1967, scen. - Krystyna 
Zachwatowicz, muz. - Adam Walaciński 

KORDIAN - Teatr Polski we Wrocławiu (wspólnie z J erzym Krasowskim) 
prem. 19 XI 1965, scen. - J. Kosiński, kostiumy - Barbara J a n
kowska, muz. - Tadeusz Baird 

LILLA WENEDA - Teatr im. J . Słowackiego w Krakowie, 1prem . 17 XI 
1973, scen. - Władysław Wigura, muzyka: fragmenty walca A-moll 
i mazurka Fis-moll F. Chopina 

MAZEPA - Teatr im. J . Słowackiego w · Krakowie, prem. 29 IX 1977, 
scen. - Władyslaw Wigura, muz. - Adam Walacińsk i , plastyka 
ruchu - Jacek Tomasik 

FANTAZY - Teatr Polski we Wrocławiu, prem. 30 1969, scen. - Kry-
styna Zachwatowicz, muz. - Adam Walacit')sk i 
- Teatr im. J. Slowackiei:o w Krakowie, prem, 16 VI 1979, scen. -
Jacek Ukleja, muz. - Adam Walacińsk i 



Z-CA DYR. D/S ADM.-EKONOM. JAN WĄTROBA 

Z-CA DYR. D/S TECHNICZNYCH ZBIGNIEW JAWORSKI 

KIER. TEC•HNICZNY JANUSZ PŁASZCZEWSKI 

BRYGADIER SCENY 

1<IEROWNICY PRACOWNI: 

WIESŁAW KUTYŁA 

ELEKTRYCZNEJ 
REALIZACJA ŚWIATŁA 

EUGENIUSZ WIECHEC 
RYSZARD STAROBRAN S K I 

ELEKTRO-AKUSTYCZNEJ ZBIGNIEW JANIK 
REALIZACJA AKUSTYCZNA KAZIMIERZ BAL 
KRA WIECKIEJ DAMSKIEJ 
KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ 
PERUK A RSKIEJ 
NAKRYCIA GŁÓW 
MALARSKIEJ 
MODELATORSKIEJ 
TAPICERSK IEJ 
STOLARSKIEJ 
ŚLUSARSKIEJ 

ZOFIA BOROWSKA 
ALFONS KARBOWSKI 
HALINA OCIEPil"ISKA 
KRYSTYNA KRZAK 
WŁADYSŁAW MALIK 
RYSZARD HODUR 
KRZYSZTOF SOKÓŁ 
BOLESŁAW ADAMSKI 
STANISŁAW LITWA 
WŁADYSŁAW NOWAKOWSKI SZEWSKIEJ 

\V repertuarze: 

A. Czechow 
„WUJASZEK WANIA" 

Reżyseria: Jerzy Krasowski 

• J. Brzechwa 
„NIEZWYKŁE PRZYGODY PANA KLEKSA" 

Reżyseria: Maria Straszewska 

• J. Słowacki 
„LILLA WENEDA" 

·Opracowanie tekstu i reżyseria: Krystyna Skuszanka 

• J. Słowacki 
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Reżyseria: Krystyna Skuszanka 

• J. Słowacki 
„MAZEPA" 

Reżyseria: Krystyna Skuszanka 

• • 
Najbliższa premiera: 

O. Horvath 
„OPOWIESCI LASKU WIEDEŃSKIEGO" 
Reżyseria: WłodzimierzNurkowski (PWST) 

• • 
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