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Halina Poświatowska 

jesteś powietrzem 

które drzewa pieści 

rękoma z błękitu 

je steś skrzydłem ptaka 

który nie trąca liści 

płynii e 

jesteś zachodnim słońcem 

pełnym świtów 

bojko. ze sldliv które mówi się 

westchn ieniem 

czym ty jeste.ś -

dla mnie - świeżą wodą 

wytrys lą no sk.wonnej pustyni 

so sną - która cień doje 

dr !q cą osiką - która współczuje 

dla zz i ębn•iętych - slor1cem 

dla konających - bogiem 

ty - ro zbłysły w każdej gwieździe 

k·tórej no imię miłość 

z tomu: ,,Jeszcze jedno wspomnienie". 

Wydawnictwo Literackie. Kroków 1968 

MLJSSEiT AiJfre<l de, 1i1 ~li 1810 Paryż, - 2 V 11857 Pa

ryż, poeto:, pl"sorzi, idrnmoturg. Pochodizil ze śrddowi~ka zo

moŻinego, kul·~urol·n~o. od ki l.ku po~dleń interesującago 

siię li,teroturą i sz;tuką . W dzieoiilstwie już w'y'kozywał zelol

n'ości do muzyki i mofonstwo, dk. li6 roku życia zaczął pi

sać wiersze. Flró.bowol studi·owoć medycy1nę i prawo, noj-

1bordziej jedno1k pochla1niało go życie ml·onów pary~kich. 

W 1828 wprowodwny do „Cenoole" Hugo, uchodiiił za 

zwolenr1~ka nowej szkoły, gdy tymczasem mpożyczyl od ro

monty.ków jedynie ich zdobycze fcrmol1ne, nie dzieląc z ni

mi poglądów oni pol'itycznych, ani społe<: rnych . Wysiłek 

.twónczy Musset kierował od pierwszej chwili •l:u wyraża

niu uczuć wyłącznie osobistych . W 1830 ogłosił Op o w i eś

c i h is z pa ń ski e i włos k •i e, zbiór kródkiich utworów 

ró;i;nego rodzaju, napisanych ba.rdz'iej pod wpływem By

rcmo aniżeli romantyków froincuskich. Tegoż roku odgro

dził się od romantyków publii kując Sekretne my ś I ·i 
Ro f o ł o, s z I o c h c •i ca fr o n c u s k ie g o, poemat, w 

którym m'istycyzmowi Lomortine'o i wiZJjom orien1ta.lnym Hu

go pr1'.eciwst-0wił rocjonol1izm i sensuo1lizm; formę tego ut

woru cechował powrót do za0sad klosycmych. Ten okres po

szukiwań, w których Musset zwrócił Soię ku Renesa.nsowi 

włoskiemu i antykowi greckiemu, sl: ąd cze npoł wzory, trwał 

do 1833 roku, ogłoszenia Ro 11 i. 61imi•n,owoł Musset w 

tym czasie ze swej poezji wszeł1ką o.ktuolność i odgradzał 

się zarówno od problemów społecmych romantyzmu, ja•k 

polityki mieszczaństwa, które objęło władzę po Rowoluaji 

Lipcowej . 

Poemat ten, w przeciwieństwie do wcześniejszej hry.ki 

Musset'a, N'1ol1ny od Sbtucrności, sen.ty.mentolizrnu i jotowych 

gier formol.nych, wyraża uczucia a.u•ten<tyczne, pnzeży~e przez 

autora. Rolla, Don Juo.n romonlyczony, miotany sprzecznoś

ciami wewnętrznymi, to autoportret Mu et'o, sceptyka i 

niewiennego kiochonko tęskNiącego za Bogiem i miłością 

czystą . Spełnienia drugieg·o z tych ideałów spodziewał siię 

Musset po swoim romorn.sie z S01nd, nowiązo,nym w 1833, 
burZJHwym i z<Jlkończonym zerwoniiem os'toteczonym w 1835. 

iOwoc trog'iozinyah pr,zeżyć Musset'o na tym tle moj

dziemy w nojp1ięlkin'iejszyoh li'l'ykach Mus·set'a : N o c ma

]<> •W ·O, Noc gl'ud •nio .wo, List do Lo;mor ·ti .ne'o, 

Noc sierp1nio ;wo, Noc p'Oź ldzie •r 1n 1 i 1kowo. Cie

ka.w.,,m dolk;umentem nor«lidZ!iin i obumi.eron'io płomiennego 

·Uoll!K:io MU:sse.t\a jeist Ko :res IP 01J1 de c j a m i ę d :z y Ge-



Alfred de Musset 

órge Sand a 1A ·lf.redem de Mu 1S1S et, zibiór li~tów 
wydany w 1930. Najcenniejszą zaileltą wiemszy Musset'a jest 
ich szoze~ość, wy1ra1z adpow,iadatjący ściśle u.cz;udiu, oczy'Sl.Z
czany z patosu i 021dabni1kó.w 1re1toryc11nych. Po 1837 zaczął 
się zmierzch zarówno w poe~ji Musset'<J, ja.!< w innych 
dzieiclz:inach jego twó:rczośoi , to znaczy w teatrze i pro21ie. 
Na scenę próbował Muts.set pisać już od 18 ro ku życ ia . 

Co .ntes d',Es,p •ag .ne e •t d'Ha ·lie mwiemją trag iko
medię Ka .sztany z ognia1 (Les marrons d u feu); 
w 1830 wystawi ł Noc wenecką (La nuit venitie•n
n e), komedię którą •wrnwizdali zarówna romantycy, nie
p~zychylni autorowi, ja:k wrcga mu publicrność mieszczań

ska. 

1Zrażony tym Musset sbworzył Te a t r we w I a s ny m 
fot eł ·u (1833, U n spec ta c<I e d ·a n s u in faut e u i I), 
publikując sz1iu1ki rzekomo n;ie przemaicione do gra1n'ia na 
scen•ie, pisane pod au~picjomi W. Szek~piLra, Beaumar
ch-0.is i Mo·rivoux. Rzektomo, 1bo choć za życ i a Mu.sset'a 
gry:wone na·der r.za:dlko, zaczęły w XX w. świędić ogromne 
su~ce,sy w tea.trach całego świo'ta . liwónczość scenicmo 
Musset'o odmacza się .nie2!W'fk!le bystrą obseliWOoją psy
chafog'iomą, błyis!l<iotliwym dowdipem li ,wiehkimi załeto:mi 

kOlmpozycy}nymi. Reolli zim kc:ij orzy się tu bęZ!błędnie z po
ezją. Kop •rysy M ·ar li,0 1n 1ny (1,833), N 1ie i gro się z 
m ii łoś c i q (O n n e b ·o d •i n e po s a• v e c ł' a m o u r, 
;1•834), Lor e ,n z o c ie i 10 ~1 1834), Ś ,w ie cz n 'i 1k (1835), są 

·o~cyd.i;ielomi dramaturgi i 1rom.a1ntyc21nej. W najwyższych 

swoich osiąg1nięc'ioch teoitr Musset'a zachował caly swój 
blask, jolk teoitr Maliere'ICli. 

IBlaisik ten pnzy.go•sa jednak od Ba r b e r y •n y (B a r b e-
1rii 1n 10, 1835); w późn'iejiszych SZibulkoch IMusset'a 1inlteJ.igen
cja i W.dziięk vstępują miejsca sen•tymentdl1nym tyradom 
i sz:tut~l'l'ie nociągon'l!m sytuodjom, komedia - dość pła1S -

1kiej fonsie miesz.czońskiej, ldentycz"ie WZ!n'alsli się, o potem 
.qpodo l1i,n1o ro1ZN\ioju prozy Mu·sset'o: po blcrhych pawi-0st. 
ilcach, Oe to v e C1831) i Su z: 0 1n (1831), oµu:bl1i,kowal 
M uisset t$p'o 1wiedź 1dz ;iecięclio r.v•iek,u ('1836), 

ou.boporTt:ret S:tanowiący zo·rozem w'izerunelk ipdkolenim Ano
li:zując prz-eżycio wio.sine, nadał im oho'rokter ogól,ny, ok
re~lił więc tym mm~m psyohrkę młodzieży w epoce roma·n
tyi21m,u •ta'ką, jaką ulk!s:rtałtowoły Mmru1r1ki h ~~torycz:ne, któ
rych opisu w S1p owi ·e!Cł ,z i n'ie uinika. Połqczył zatem su
biek!t)'fWizm z obiektywizmem, Tendencjo1 to słobrlie w opo-



wiadan iach mdłych i plo tkarsl· i ch, które o f s wł w „ Revue 

des Deux M ondes" (1837-1854). 
W 1852 wybrano Musset'a do Akadem i i Fran cu~k iej. 

Na j ę zyk polski dzieł o Musset' a tłumaczyli m. in.: Z Bień
kowski, T. Boy-Żelefaki, J. Daok'iew'c z, G. Korsk i, L. Lewin, 

A. Międzyrzecki, B. Ostromęck i , W. Stobodnik i W. Szym

borska. 
Julian Rogoziński 

Moly słownik pisarzy lrań<;.uskich, belgijskich 

i prowa nsalskich. • 
Wiedzo Powszechna. Warszawo 1964 s. 170-171 

Gustaw Lanson 

Do trzech towa1rzyszy kompanii romoin tycznej z roku 

1830, Dumasa, Hugo i Vign~, należy dodać Jlilfreda de Mu

sset. 1-ł'isto rti a Mu.s.seta -.dramotu.rga jest nliel'jW'fkła . Zn i echę

cony pierwszym niepowo.dzeniem ~w '1830 r.) Musset nie 

chciał narc,żać swoich sztuk na ryzyko świ ateł roampy i og-

1 łolszał je w Revue Deux Mendes. Dopieno w '1847 r. trafiły 

na scenę dziękii in'icjatywie pew.nej aktorki, która wi działo 

jedną z n i·ch w teotrze francu skim rw Petensburgu. T,rzebo 

z-res·Z!tą pamięt<lĆ, że autor nie pisał ich zmyślą o teatrze 

i wobec tego nie cwł się islk!rępawalny wzgłędo!mi techn'toz-

1nymi. Mógł do.wol.niie minożyć dekoTCdje i nie odmówił so

bie tej przyjeminości. Mus'iał nafomiast op'isywcć oprawę 

-scenicmą, rpadobnie ja'k stroje i wygląd zewnętrzny posta

ci, i w tym celu wtrącał do tekstu wiele dyskretnych wsiko

zówek, które czyn i ą g.o pkistycZ!nym i ba<rrwnym. Swobodnie 

1szedł za głosem fantru;j'i; dla za.ba;wy wprowa'dzał przeci

wieńst;.va i k'omicme symetrie, łączył wszystkie tonacje: bu

fonadę, okrucieństwo, wdrięk, i wszystkie rodzaje: poezję, 

satyrę i dramat. Tyłka u Szeb im, k.tóry był jego nauczy. 

oielem, ma1jdziemy tyle różn'01rodności. 

Sztuki Mus.seta z.ostały zebrane w tomie pod tytułem 

K om cd ie i przy sł o w i o . Najważinicjsz z n ich to 
Kaprysy Ma .rianny (1833). Fon 1tcz:jo, Loren

zaccio, Nie igro s 'ię z miłością (1834), Bar

bery :na, Świeczni 1k (1835), Nie ,Lfzebo się zo

rzekać (1836) . 

Lor e .n z acc i o jest arcydziełem teall:nu r.omontycz

nego dzięki burzU.wemu i petnegu kontrastów życiu, które 

tę SZ'bukę wypełrli.a , sugestylwnośdi obrazu .h istorycz.ncgo, 

wyrn'Z!isto.śoi ohardkterów. Musset zdczer,pnął temat .ze sta

•rych kronik florenckich, które przeglądał we Włoszech pod

czas podróży z George Sand. Je.dnakże w tym swoim szek

spir'OMl.S'l<im dramacie zamknął boleSJne i gon:kie wyz:na1nie 

- Lorenzo M ed'fdi to sam poeta. Podobnie jc·k Lorenzo, 

który poczuł się nagle ipri;eżarty do szpi•ku kości zepsuciem, 

chociaż p'oczą~k.owo zam ierzał je ty.l•ko udawać, Musset 

.z;doł sobie spr.a.wę, że jest nie!odwołal1nie zdeprorwowa.ny 

i że wi,nę za to ponosi roZiWiąz!e życie, ja'kie prowadz i ł we 

wczesnej młddości. Lemai.bre mówi, że także tę szbuikę Mu

sseta m'oiina uwai;ać za ilu'strooję prz)isłow.io: Nie igra się 

z l'Ollputstq. 



La Comedie - Francaise 

N ie igro się z miłością {komedia - W grun

cie r.zeczy jest to sztuka ponu.r<0. Smi erć ' n ie'Szczę:>neJ Ro

zalki, ale także, i przede wszyistkim, duchowa ud.ręka, w 

któ rej żyją Kam ila i Oktaw, i ból, jaki sobie za'dauą. •to ele

menty ,wyhitn :e dramatycme; pis.ząc tę s.zbukę Mu&Set nie 

o trząsnął się je•izcze ze swojej przygody w Wenecji. Jed

nakże chci rnł ją n'ieco u rozma i cić i ba·rdzo zręoznie wpro

wadrił między postaci :patetycz::ne kilka innych, wyraźnie bła

'Zeń~kich (baron, p.roboszcz Brida i1ne, na uczyciel Bla:zjusz, 

ipa.nna Piuche). Wpadł także na pomysł chć ru wieśniaków 

komentujących z malownl i czą fontazją po,stępowa1nie bo

haterów i perypeti e akcj-i. 

Pełen uroku teatr Musseta stenowi kwinte'Sencję ro

mantyzmu, jest to teatr, przede wszystkim li ryczny. Autor 

rn ie dąży do rekon strukcji h istorycznyoh (Loren1zaccio jest 

wyją tki em), nie ma też am bicji f il·ozofic Z1nych. D okon uje po 

p~os~u pro,jekcj i róiinych stanów swa.jej ,zmie nrnej uczu

ci'owośc i w nojrozrna ;t;ze postacie oroz akc}e dramatycz

ne. Naw e.t okresy histori i i kraje wyb ier-0 z niczym nlie skrę

powaną swobodą, oby dostosować rarmy akcji do· swy.oh 

'eleg ij nych lub pogod nych nasbrojów: N iemcy, Włochy, od

rodzen'ie w sztukach Musseta - to 1w gmncie rzeczy nie

istniejące kraje, zmyślone epoki. 

Boha•te rem Ko m e d i i i p riz y słów jest za1w'sze satm 

autor, d z:ięki czem'..ł zniknęła stereotypowa isylwetka bohate

ra byron icznego preparcwCiineg o ,według n'iezmien1nej recep

ty . Forlunio, Walenty, Oktaw, Fantazjo, Lorenza coi·o - to 

różne kopie tego samego 1portretu: Mu sset widria.ny przez 

Musseta w różnyc h momentach życia, w chw ilach podn ie

cen ia, odrod zenia wewnętrznego, ufności, znużen i a i zn ie 

chęcenria. N;ek iedy autor rozdwoija się i w Oktawie i Ce

l iu np. konfrontuje dwie o.sobolW'o-ś ci, które odna.jduje w 

swojej du.szy: lekkomyślnego libertyna i powainego ko

chanka-ideali stę. Albo przybiera postawę pe'tnq rozsądku, 
aby ocenić wła9n e szaleństwa, i ubie~ojqc swo1ją oh,w ilo,wq 

mądrość w odpowiedn'ie smty każe otyłemu, siwiejącemu 

i roz:sqdnemu wuj c~wi Van Buckiowi upom:i,n·oć n iepoprOMt

nego Walen tyna. Na ka f\Wre tych pomysłów, które tylko 

wyrnaczają kVima•t sztuk i, opiera swobodne improwizacje. 

Od czasu do czas u rw ca ogólne myśli o kob:~tach i mi · 

loki ; są to jednak myśli tok mało a•bstm'.<cyjne, ta,k ba•r

dzo zwi ązan e z życiem uczucio,wym autora, z jego dośw i ad

cze niami i dq i.e :-- :am i, :le przeb 'c Jajq przez cole jego dLi e

ł o nie od b i erają ': mu i ywO'ki. 



BARON 

ALFRED MUSSET 

NIE IGRA SIĘ Z MIŁOŚCIĄ 
(On ne ,badine J avec l',amour) 

komedia w t r .. ech aktach 

przekład: Tadeusz Boy-Żeleński 

OSOBY: 

- Stanisław Holly 
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Krystyna Drozdowska 
Małgorzata Peczyńska 
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INSCENIZACJA IRENA BYRSKA 

Asystent reżysera - Tomasz Szymański 



ON NE BADINE PAS 
• 

L. 1\ J\l f) l.l Ił 
Tn nr ~ ACT E<; , E ~ PRO<;E 

r·.\1 : 

Al.FREJ> HE MPSSET 

u·1·1•f• f.' fl 1. 1·•1n L\ M. r mt.111 1<-''' · " r w io·, H .„ 11: Tln'. 1r 111:-n1.n:~u , 
( ',\I~ I l. ~ 1 ' \lV(t r ff:"~ f1l : tJl'ł \.llas U ·. 1.?l \l l 'f- ILU H . 

tl' ł ·un . r:ut i-.:1 1. 

P 1\ R IS 
Cif A fi P!': ~ TI E H, I. IDU,\ lllE- 'f: DIT EUlł 

Qll ,lf Ut 1.' f. to1.t: , : 

I 8li1 

Oerord Philipe w roli Perdicono (Oktawo) 



Musset nie poprzestał na przenikil i111Vej a.na:iiz~ e wlas
'nej OSO!bo,w.o ś ci w noj róż:norodn iej szych wcieleniach. Po
trafił obd-orzyć ży ciem, ba rdzo skomplikowanym i ro zmai

tym, sz;ereg swofoh postaci komedio,wych, szczególn ie ko
ibiety. Dziewczęta: N inon, Nineta, Cecylio, Rozalka, mola 

iksiięż:nic z!k'(J Elżbieto, niezmiernie no ii'Mlle albo miota ne n~e

dkreślony.m niepokojem, są zjaw· komi o nieztrównonym 

wdzięku . Bo<bery.no to czaru j ąco koblieto, sub telna, dow
ci1pno i 1pełno kdkieterii , i;-tóro nie uchybi rlig dy swojemu 

obowiqi!lcq,Vi. Stczegól1nie udoją się MusseboiWfi sylwetki ko

bliet za!kocha1nych: Ża kl" na przewrotna i niewi.n,no, Ma•ria.n-
001 zuohwala i skryta, ko,pryśno i skompJ"kowa.no, o przede 

llMSZy:stklim nie;pokojąoa Kamri fa, rów.n1ie zagadkowa dila sie
bie samej, jo1k dla otoczenia , ~tóro znozu.mie swoją wiosną 
tajemnii·cę dopiero wtedy, kiedy napraiWdę palkocha. 

Obak głównych postaci rysuj e Musset postacie drugo
planowe, mniej z;różn fcow.ane, a.le t·c ikże bardliO plastycz

ne. Wuj Van Buck, diotka Cecylii, proboszcz nlie !są isto
t ami sikompli lmwa·nymii, ole żyją. Musset miał nawet zmysł 
karykatury 01rtystycmej, upr.aszczat n>ie.które postae'ie ko.n

· centru.jąc lko i:dą z nich wokół jednego przesadnie wyol
brzym ionego rysu charokterystycrnego: po>nna Plu che, B!a
l!jusz, Brido1i,ne, ks i ążę Man,tui, pode ta Klaudio to wio śnie 

ta1k1ie niezaipom•nione gr·otesik i. 
M usset przewyż,s zot wi ęc innych poetów rom a.ntycmyc h 

wyczuciem psychologicznym _ M iał talki e wyjątkowy da.r dia
logu: wi dzi at i1nterl oll<1u'to rów jaik'o ose>by odrębne, sły s zał 

brLmien'ie każdego głosu, ton słów, odpowiedź, w której 
uja:wnia się char.O:k~er. W dial.og ach jego nie ma dłużyzn, 

toczą S'ię wartko, przy.je.mnie, ró:in'orod n~ . pe łne zabo.wnych 

zwrotów i nieoczekf wanych obrazów. N ie ma w nich żad

nej prz;esady. Urok tego teort:ru po:ego no połączen i u ro

montycZ1nej wyobraźni z klasycznym um 'arem i notuml noś 

cią. 

Komed io Musseta, twór ni esk!ręp o.wonej fanta z.j i, sub
telna i no ~wno, eksce-ntrycma i lud~ko, sen.tym entalno i 

wesoło, ba1rdziej poetycka niż u Marivaux, choć płytsza niż 

u Sz~kispiro, jes.t zjawiskiem jedynym w naszym teatrze i 
nikt już n'ie potra fcil dorównać jej aryg i1nalnemu wdziękowi. 



Alfred de Musset 

DO GEORGE SAND 

Twoje serce, o m i ła, dzisia·j nie p a m i ęta, 

Że nauczyła serce me b ić z całej macy,. 

Kiedy .w ramiona twoje padałem wśród nocy, 

Kiedy każda Iza moja byto wniebowzięta. 

Nic ci mn ie nie przypomni, pamięć twa umarła 

M i łości tkliwej, która usta na.sze z.warta, 

Zdawała s:i ę, na zawsze, tak byt.a za,wz·ięta, 

Sam stwórca jej, twe serce, dzisioj nie pam i ęta. 

Tłumaczył: Zbign iew Bieńkowsk i 

Alfred de Musset 

OSTATNIE SŁOWA 

Od osiemna.stu miesi ęcy w mych uszach 

śmierć moja1 swoją godzi•nę wyb ija. 

Gd~iekolwi ek jestem i gdzti eikoLwiek mijam, 

Słyszy ją serce i widzi ją dusza . 

Kiedy si ę zmagam z mękami mojemi, 

Męstwo me j es:zcze siły mi dodaje, 

Ledwie zaipraginę .21~obić kro.k na .l!iemi, 

Czu~ę. ja'k we mnie serce moje .staje. 

Wszystko jest we mnlie, póki sił nie z;będę, 
Wall ką: 1k1rew płyn ie, oddeoh tn ie jok sz;paida; 

Aż ja1k .wierzch:O'Wiec wycZierpany pędem 
Odwaga ,maja chwieje się i pada. 

Tłumaczył: Zbigniew Bieńkowski 

ZAŁOZENIA PROGRA!M.OWE KONKURSU 
„BLIŻEJ TEATRU" 

Celem Konkursu jest up•owszechnienie tea 1tru a ,wysak.ich 

walorach ideowych 1i artylstycznyoh ZJwta.szcza zaiŚ wśród 
uczącej się i procującej młodzieży pop.rzez: 

1. Zdcbywanie nowego widza teatroł·nega oraz pogłę bi a
nie i utrwalan ie jego wi ę zi z tea.trem; 

2. Rozszerzenie i wsJjieron ie ruchu miłaśni·kó.w teatru, two

rzenie kół i klubów przyjaciół teatru, ta1kże teatru te!e

wizyjnega; 

3. Upowszcchn·ien ie wiedzy a teatrz.e; 

4. R·azwijanie ró i noiradnych farm teatru amators-kiega. 

Konkurs trwa od 1 grudn ia 1970 roku do 1 lutego 1972 n 



Z żAlOBNEJ KARTY 

Dnia 8 grudnia 1970 r. zmarł Henryk Barwiński, ort. dram Te

atru „Ateneum" w Warszowic. 
Henryk Barwiński urodził si~ 23 kwietnia 1877 roku w Warszowic, 

W roku 1900 ukończył z odznoczoniam Szkołq Dramatyczną przy Wor

szCJwskim Towarzystwie Muzycznym i debiutował w zespole Teatru 

Polskiego (dyrekcjo Edmundo Rygiera) w Poznaniu. W następnym 

sezonie przeniósł się do Teatru Miejskiego w lodzi, którym kierował 

Henryk Grubiński, Potem pracowal w Krakowskim Teatrze Ludowym 

i Objazdowym Teatrze Lwowskim. W roku 1910 zasiał polecony przez 

Karola Adwentowicza dyrektorowi Teatru Miejskiego we Lwowie, Lud

wikowi Hellerowi. 
W czasie I wojny światowej brał udział w walkach o niepodleg

łość, po jej odzyskaniu wystqpil z wojsko w stopniu kapitana pie

choty, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych . 

W sezonie 1920/21 wrócił do Teatru Polskiego w Poznaniu i pro

cował jako aktor i reżyser, pod dyrekcją Żelazowskiego. W sezonie 

1922/23 pełnił funkcj.; dyrektora Teotrui Miejskiego w lodzi. Po Sllk

cesach „Bagateli" krakowskiej otrzymał propozycję objęcia dyrekcji 

Teatrów Miejskich we Lwowie. Stanowisko Dyrektora zajmował przez 

4 Jata (z jednoroczną przerwą no rzecz. dyrektora Teofila Trzciń

skiego). 

Po opuszczeniu Lwowa (w roku 1930) przez 3 lato kierował 

z ramienia ZASP-u Teatrem Miejskim w Lublinie, potem przeniósł 

się do Warszawy i tam rozwijał żywq działalność teatralną i rodto

wq. W okresie okl1pacji broi udział z żonq (znakomitą aktorką Le

onią Barwińską) w nielegalnych koncertach, p rowadził bibliograficz

ne zapiski teatralne, spisywał wspomnienia i przygotowywał do za

wodu aktorskiego córkę Zofię . Po wyzwoleniu pracował w charakte

rze Kierownika Oddziału Literatury i Teatrów Urzędu Wojewódzkie

go Poznańskiego . W tym czasie (6 stycznia 1946 roku) uruchomił 

Teatr Miejski w Gorzowie Wlkp., a niebawem (1 moja tegoż roku 

od strony przygotowań artystycznych Teatr Miejski w Gnieźnie. 

Od 1947 roku pracował jako aktor i rei.yser w Opolu, Toruniu, 

wreszcie w Olsztynie. Od 1950 roku jest członkiem zespołu Teatru 

„Ateneum" w Warszawie. Henryk Barwiński był trzykrotnie odzna

czony Złotym Krzyżem Zasługi. Ponadto posiadał Kawalerski Krzyż 

Polski Odrodzonej oroi Medol X-lecia Polski Ludowej. 

Dnia 12 września 1959 r . Henryk Barwiński obchodził w Państwo

wym Teatrze im. Al. Fredry w Gnieźnie na przedstawieniu gościnnym 

w Gerzowie Wlkp. Jubileusz 60 lot pracy leotrolnej, występując w 

dramacie J. Słowackiego „Fantazy" w roli Majora. 

KRONIKA 

20 XI 1970 - 2 I 1971 

20 XI - Delegacja Teatru wzięła udział w pc;,grzebi~ Hol~ny Soko· 

łowskiej -luszczewskiej, byłego dyrektora i k1erowmk~ artys

tycznego, aktorki j reżysera, współorg~~iz.atora Pa~stwov.:e· 
go Teatru im. Aleksandro Fredry w Gn1ezn1e, zmorłeJ 17 lis · 

topodo 1970 roku w Skolimowie. 

Xll _ Zlożył wizytę Dyrektorowi i Kierownikowi Artystyczn~m_u Te
atru oltache kulturalny Ambasady Ludowej Republ1k1 Buł· 
gorii, rodea ambasady Luben Stoiczkow. f"rzed~iotem roz

mów były przygotowania do Festiwalu Sztuk Ponstw Demo 

kracji Ludowych. I lalkarski 
Krystyno Drozdowska prowadzi amatorski zespó 

przy Domu Kultury Dzieci i Młodzieży w Gnieźnie. 

12 Xll _ Czlonkowie Międzyzakładowego Studium Kulturalno-Oświalo· 
wego przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza "': ~ozna· 
niu zapoznali się podczas spotkania z dyrektorem 1 k1erow· 

nikiem artystycznym Teatrur Henrykiem Olszewskim oraz z-cą 
dyrektora Jonem Różewiczem z dziołalno.ś~iq Teatru im. 

Al. Fredry w Gnieźnie z procą teatru obJazdo~ego oraz 

wzięli udział w przedstawieniu premierowym sztuki AL Fred· 

ry „Dożywocie". 

4-18 Xll _ W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

dokształcającej Dyrekcjo Teatru zorganizowało cykl 

dów z historii teatru i dramatu. Wyklody odbywoly 

wolne od pro~y piątki, tj. 4, 11 i 18 grudnia br. 

12 Xlł - Premiero sztuki Aleksandro Fredry „Dożywocie". 

akcji 

wyklo

się ~ 

Dnia 2 ~ycznio 1971 roku przed spektaklem „Dożyw~cic" Alek

sandra Fredry, odbyło iię w Gnieinie spotkanie Członkow_ Związku 
Niewidomych (grupa :.-O-osobowa) z kierownictwem Teatru 1m. Alek

sandra Fredry. Zarząd z.wiqzku reprezentował prezes Zenon Hołoga, 

0 Dyrekcję Teatru z-ca dyrektora Jan Różewicz . 



Kierownik muzyczny 

RYSZARD GARDO 

Przedstawienie prowcidzi 

STANISŁAW RACZiKIEWICZ 

Kontrola te,kstu 

ROLA SZMARóWNA 

Kierownik techn iczny 

JÓZEF POLEROWICZ 

Kierownicy pracowni technicznych 

Stolarnia - Witoflis Strzelecki, Malarnia - Tadeusz Bial
kiewicz, Rrace plastyczne - Piotr Kowalski, Rracownie kra
wieckie: męsko - Stan·is/aw rPorrulsk!i, dam.sba - Melania 
Pluciń ska, Fryzjer6iko-perukorsko - p.o. Moria Michalska, 
tapicersk.a - Józef Białczyk, ślusms-ka - Fro.nciszek Osiń

ski, Rek;IMizyty - . Leon Wolny, Główny elek~~ - Edward 
Zo·leWski, Bryg<Jld'ierzy sceny - Stefo1n Widmriewicz, Jerzy 

Bireclci 

Kier. działu organizacji 

MARIA CHMURZANKA 

Dział Orgonizacji 
przyjmuje zamówienia zbiorowe no bilety wstępu 

w godzinach od 8-14 

Kaso Teatru czynna 
w czwartki, piqtkii i soboty od 10--13 i od 16-19 

w niedzielę od 16-19 

lnforma.cje telef. 22-91 i 22-92 

Czlollkowie Towarzystwo Miłośników Teatru 
korzystają ze zniżl<ii indywidualnej 

W ramach konkursu 
„Blriżej Tea.~ru" 

Państwowy Teatr im. Al. Fredry 
w Gnieźnie 

prowodz·i wypożyczalnię i s.p~zedoż tekstów scenicznych oraz 
kostiumów dla amolto~skich zespołów teatralnych 

G.Z.G. Gniezno - 2000 zam. 2566 B-15/652 



Wyda.wca 
Teatr im. Al. Fredry 

w Gnieźnie 

Cena 3,- zl 



Ze zbiorow 
Działu Dokumentacji 

ZGZASP 

TEATR.-1tFREDRY 

Ze zb1orow , 
Działu Dokurnentac i i 

ZGZAS 


