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PAŃSTWOWY TEATR POWSZECHNY 

Zamojskiego 20 

... Polska, Po l ski, Polsce, Polskę„. 

- Tak, my tutaj zawsze byliśmy i jesteśmy nri 

tym punkci e ułomni. - Jesteśmy urodzeni z 
defektem polskości.. . 

Stefan Żeromsk i 

„Przedwiośnie" 



Opracowanie graficzne 

Andrzej Chrzanowski 
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TYMCZASEM 

Pokolenia przechodzą, 
Mając gdzie stawić nogę; 
Jeś li pola ogrodzą, 

Zostawują choć drogę! 

Przechodzą i epoki, 
A czas liczy się na nie, 
Lecz moje dni, to odwl;oki, 
Lata moje - czekanie„. 
Có? się już nie wracało, 
Odkąd na ten świat patrzę? 
Rzeczywistością całą 

Jestże entr'acte w teatrze? 
Zycie - czyż zgonu chwilką? 
Młodość - czyż dniem siwizny? 
A o jczyzna - czy tylko 
Jest tragedią o~czyzny? ... 

Cyprian Norwid 
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ROMAN BRATNY urodził się w Krakowie w 
roku 1921. Podczas wojny brał udział w pod
ziemnym życiu literackim w Warszawie, mię
dzy innymi redagował konspiracyjne pismo 
„Dźwigary". Po upadku powstania warszaw
skiego był w obozie jenieckim. Wrócił do War
szawy w 1946 roku i przystąpił do wydawania 
pisma literackiego pt. „Pokolenie", które stawia
ło sobie za cel przełamanie niechętnych nastro
jów młodzieży poakowskiej wobec władzy lu
dowej. Ta droga ideowa prowadząca przez do
świadczenia wojny i okupacji do akceptacji 
tych sił społecznych, które w sposób rewolucyj· 
ny przetwarzają rzeczywistość społeczną P olski, 

, stała się nie tylko elementem b iografii Bratne
go, ale i najważniejszym tematem jego twór
czości. 

Bratny jest poetą, powieściopisarzem, nowe
listą, publicystą. Jego poezja od refleksyjności 

moralnej i filozoficznej przeszła do dobitnych 
tez i konkluzji politycznych („Wiersze wybra
ne", 1957). To właśnie w swej poezji dał Brat 
ny wyraz temu, co stanowi źródło inspiracji 
całej jego twórczości : 

,.. .. I kiedy grób podepczą drzewa, korzeń skruszy 
tych palców garść 
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kiedy z nieba 
niejeden wiatr uniesie dym 
co z naszych ciał, kolczastych kości 
układa miękko jakiś znak -
kiedy to wszystko - wtedy wiedz 



:i:e oto ci pow·adam prawdę 
o tamtych dniach ... " 
Tak pisał w roku 1944 w wierszu p'. „Te

stament". 

W roku 1946 wydał Bratny pierwszy swój 
utwór prozatorski („Slad") stanowiący zbiór 
nowel. Odtąd jego twórczość prozatorska rośnie 
i powiększa się szybko, rozszerza się także jej 
zakres: Bratny pisze również dramaty („Sześć 

godzin ciemności", 1953). Po „Kolumbach" (1957). 
które są najważniejszą pozycją w tej twórczo
ści, Bratny kontynuował i rozwinął obraz lite
racki problemów zawartych w tej powieści 

głośnej już w całej Europie: „Szczęśliwi tortu
rowani" (1959) podejmują dalsze dzieje poko
lenia „Kolumbów", ukazując i konfrontując 

różne postawy dawnych uczestn ików konspira
cji i powstania. Na kanwie tej powieści osnu
ty został film pt. „Powrót" (1960). Potem uka
zała się jeszcze powieść pt. „Sniegi płyną'-' 

(1961) osnuta na tle walk z bandami UPA, tom 
opowiadań „Spacer w ZOO" (1961) ukazujący 

różne paradoksy uczuciowe i obyczajowe współ
czesnego życia, wznowienie zbioru nowel „ślad" 
(1962) rozszerzonego o nowe utwory powraca -
jące do najgłębiej tkwiących w pamięci i wyo
brażni p·sarza doświadczeń z „czasów pogardy". 
Krytycy oceniając Brat nego piszą, że jego nar
racja jest prosta i bezpretensjonalna, słownie~ 
two jędrne, humor swojski; że jest w twórczo
ści Bratnego żarliwość pamiętnikarza, rzetel
ność informacji, rzetelna znajomość przedsta
wianych faktów. Nade wszystko jednak pod
kreślają, że jest w utworach Bratnego wielka 
wrażliwość i jakość na myślowy i emocjonalny 
klimat naszych czasów: są one wiernym zwier
ciadłem nas samych, Polaków współczesnych. 

Jerzy Adamski 
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. .. Sześ-ć Jat : dłu-gic~ nie żarty, sześć lat udrę
czenia,, sześć lat jakby skreślonych z rachunku 
is_tnienia. 
···Nareszcie wrócił · do nas i pośród nas stoi... 
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Apollo Korzeniowski 
·· „Dla miłeg-o grosza·· 

"' 

-=· •... 

' 
\" 



PODROZOWANIE KOLUMBÓW 

Kiedy usł:l' szałem o zamiarze nadania kształ
tu scenicznego „Kolumbom" wydawało mi się, 

że autor adaptacji wziął na siebie zamiar po 
nad siły. Mam niejakie doświadczenie w tej 
dziedzinie i wiem jak trudno poddają się ta
kim zabiegom dzieła prozatorskie zakrojone na 
szeroką miarę, wielowątkowe, pretendujące do 
rangi epickiego zapisu. Na dobrą sprawę 

wszystkiego wówczas szkoda, a przeprowadz,e
n ie nieodzownej selekcji obfitego materiału 

wyjściowego zdaje się być zdradą wobec pier
wotnej idei pisarskiej. Rodzą się pytania o sens 
takiej pracy, o jej społeczną przydatność. 

Wolno mi jednak przypuszczać, po zazna
jomieniu się z tekstem adaptacji, że ocalone 
zostały główne zręby konstrukcji myślowej 
„Kolumbów", zasadnicza treść ideowa tej 
książki, jej gorzki smak. Z tego też względu 

me :sądzę, aby zostali zawiedzeni ci, którzy 
ją czytali i zapragną skonfrontować swoje 
wyobrażenia o postaciach dramatu ani też 

nie zostaną wprowadzeni w błąd, ci, któ
rych do tej pory ominęła ta lektura. Teatry na
sze pozostają w bezustannym poszukiwaniu re
pertuaru współczesnego i trzeba przyznać; że 

niewiele sukcesów towarzyszy im w tych po-
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szukiwaniach. Dramatopisarstwo pólskie nigdy 
zbyt obfite w stosunku do bardzo ożywionego 
ruchu teatralnego odpowiada na to zamówienie 
w sposób na pewno nie wystarczający. Złoża~ 

ne są przyczyny tego zjawiska i wina, zaznacz..: 
my to, nie leży jedynie po stronie twórców. 
Istnieją bowiem nadal obszary jeszcze trudno 
dostępne śmiałej penetracji pisarskiej, trwa 
żmudna walka o jakość wypowiedzi artystycz
nej o przyznanie jej praw, bez których trudno 
myśleć o wyjściu poza krąg banalnego dydak
tyzmu. Nic więc dziwnego, że sięgnięto po pro
zę Bratnego, po książkę napisaną dla ludzi doj -
rzałych przez człowieka doświadczonego tymi 
wszystkimi próbami, które były udziałem 

wczesnych roczników dwudziestych. Skłonności 
mitotwórcze występujące w obfitości sprawia
ją, że poważna refleksja dotycząca tych lat i 
tych doświadczeń ciągle jest u nas zbyt wątła 
w stosunku do ich wagi historycznej. Zgrzeb
ność wytwarzanych wedle utartych wzorców 
legend sprowadza właściwie rolę tego pokole
nia i jego los historyczny do aktu bohaterskie
go umierania za wolność uciemiężonej ziemi 
ojczystej a jego cechy duchowe do katalogu 
cech dobrego żołnierza. Wszelako ta wygodna 
i powierzchowna interpretacja niewiele ma 
wspólnego z obiektywną prawdą, a obraz my
ślenia przypisywanego przez legendę owemu po-' 
koleniu, myślenia zredukowanego do stosowa.:. 
nia wierności i ofiarności napewno jes t w ja
kiejś mi'erze uwłaszczający. Bunt, któremu to 
pokolenie ulegało, nie był wszak jedynie bun..: 
tern wobec zbrodni najazdu hitlerowskiego, 
obejmował on daleko rozleglejsze obszary hi:'\ 
storyczne, był buntem określonym przez do
świadczenie okresu przedwojennego i buntem 
wobec tych doświadczeń, które niósł ze sob~ 
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potem okres stalinowski. Był buntem przeciw~ 
ko jałowości gwałtu politycznego, którym ten 
okres się charakteryzował. Buntem przeciwko 
budowaniu historii najnowszej, jakie często 

rękoma posłusznych statystów "jak najdalszych 
od ideowości, buntem przeciw odmawianiu pra
wa do obywatelskiego, patriotycznego zaanga
żowania tym, którzy prawo to zdobyli nie dro
gą łatwej deklaracji werbalnej, lecz drogą wio
dącą przez nieludzkie cierpienia, przez przy
mus dokonywania wyborów ostatecznych, przez 
trudne rezygnacje. Myślę, że bunt ten był wła
ściwy hie tylko tym, którzy swój obywatelski 
rodowód wywodzą ze swej akowskiej przeszło
ści, lecz wyznaczał sposób egzystencji ludziom 
lewicy polskiej, rozumiejącym, że losu narodo
wego nie można budować nie dokonując inte
gracji owego narodu poszarpanego sprzeczno
ściami ideowo-polity.cznymi, pokancerowanego 
w krwawych bratobójczych walkach. Jestem 
przekonany, że zarówno książka Bratnego, jak 
i w ślad za nią opowieść sceniczna, służy tej 
bardzo istotnej sprawie jaką jest właśnie au
tentyczna, uwarunkowana realnością . history
czną, spójność świadomości narodowej. Jaką 

jest doszukiwanie się jej i konstruowanie nie 
tylko, poprzez mi_t żołnierskiego umierania, o co 
w naszym kraju niezbyt trudno, lecz poprzez 
daleko trudniejsze, wymagające znoju całego 

życia, branie na siebie ciężaru odpowiedzialno
ści za sprawy wszystkich. W kanwę tej opowie
ści scenicznej wielu z oglądających ją będzie w 
stanie wpisać swój własny los, dopowiedzieć 

wiele i pójść dalej tropami przemyśleń propo
nowanych przez autorów widowiska. Należy im 
życzyć, aby przemyślenia . te jakkolwiek nieła
twe, owocowały dobrą nadzieją. 

Bogdan Czeszko 
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Jerzy 

Zygmunt 

Ola 

Kolumb 

Malutki 

Jag iełło 

Osoby: 

- GUSTAW LUTKIEWICZ 
eustAW JAll~~'{ł 

- Ż7'~1SEA «1 ltłAktXkiEW1b 
•• . ••4---- - -- •••• .-

- TADEUSZ JANCZAR 

- TADEUSZ CZECHOWSKI 

- EUGENIUSZ ROBACZEW,SKI. 

- JAN MAYZEL 

Dębowy , poeta_:_ MAREK WOJCIECHOWSKI 
MIMIA Mt.YłłAISIĄ 

Ałła - 16'1 l!ZflfofUH ŃW:łil'l 

Podwiązka - MARYLA PAWŁOWSKA 

Niteczka - EWA WAWRZON 

I Oficer - SEWERYN BUTRYM 

II Oficer - WŁADYSŁAW EBERT 

Łączniczka - MARIA GARBOWSKA 

Kryska - Hl4Nfi\tr :8Mi'Piff'fK ~ 

- EMILIA KRAKOWSKA 

Mech - STANISŁAW MIKULSKI 

Doktor Mech - · L..UDWIK. IDw.o.wc-KI 
<..;z.esiaw . ' ' ~ ' 

„ . -· , • •• „ ... 

Generał - CZES'?:"AW 5Ait03Zi ff8iCI 
Drobny 

Pułkownik 

Kosołapk ' n 

Ciur luk, 
milicjant 

JO 

- JULIUSZ ŁUSZCZEWSKl 

- ALEKSAN DER PIOTROWSKI 

Kapitan 
Nowicki 

Sierżant 

Sieradzki 

Piorun 

Bogoria 

Dudzio · 

- EDMUND KARW AN SKI 

- JANUSZ BUKOWSKI 

- BOGDAN ŁYSAKOWSKI 

- TADEUSZ WACZKOWSKI 

-* * * 
Sierżant Sęp - KAZIMIERZ JANUS 

Ksiądz - MIROSŁAW WOJTULANIS 

Pan z OPL - JULIUSZ ŁUSZCZEWSKI 

Kobieta -· ELZBIET A WIECZORK.OWSKA 
z figurą 

Porucznik - MAŁGORZAT A LORENTOWICZ 

Kosiorek - LESZEK OSTROWSKI 

Strażnik - KAZIMIERZ WOJCIKOWSKI 

Dziewczyna - LUCYNA SUCHECKA 

Tłumaczka - MARIA SEROCZYNSKA 

Pan - --ZilBii łW li'U S?FW-84'& 
w płaszczu 

Red. Żaboklicki- TADEUSZ KAZMIERSKI 

Pani z pieskiem-· TEO'FiLA KORONKIEWICZ 

I Kobieta - JANINA MARTINI 

II Kobieta - JANINA NOWICKA 

Asystent reżysera : 

EDMUND KARWANSKI 
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... Ki~~iyŚ . jako dzfe~k~, . t?~maczylem matce, 
j ak powstaje wiatr. , 
. Zetną je.dno ogromne drzewo, to ono, pada~ 
Jąc, rob.i wiatr i fon -wiatr g.nie ·drugie drzewo, 

·to ~ 1;_?~~ j~s~cz.e więk.szy wiatr i_ gnie następne. 
~ Ja}(, JUZ gną się wszystkie drzewa, to jest 

·wtchUrp;. Al·ę · to nie one, to znaczy nię drzewa 
. ._ .T'J./?i~ wia_tr; ich ruch je~t . _wynik'em prądów 
· :Powietrznych. 

Roman Bratny · 
·· ~Kolumbowie Roc:znik 20" 

·,I'• 

~- . . ,, 

Ukazała się książka, o której można powie
dzieć, że była oczekiwana. Mam na myśli trzy
tomową powieść Romana Bratnego pt. „Ko
lumbowie - Rocznik 20". Co oznacza tytuł : · 

„Kolumb"? To pseudonim jednego z bohaterów-
powi eści. Dlaczego „Kolumbowie"? Tę liczbę 

mnogą wyjaśnia drugi człon tytułem: „Roczn ik . 
20", a więc wspólnota rówieśników, którym 
przyszło przeżyć szczególny los, wspólnota po
kolenia „Kolumbów"„. 

Symboliczne imię przenosi się na jego ró
wieśników, bo i oni, choć w kraju pozostali„ 
błądzą lub giną: Jerzy na parę godzin, przed· 
wygłoszeniem swego „Listu do przyjaciela" gi
nie z wyroku organizacji podziemnej, która osą
dza go jako zdrajcę akowskiej sprawy, wysłu
gującego s ię reżimowi; przepada w mrokach . 
podziemia Zygmunt, wepchnięty tam przez sy~ 
stem podej:i;zeń i nieufność. Malutki ponosi" 
śmierć samobójczą w więzieniu, w którym zo
stanie osadzony za malwersacje - on, bohater· 
zamachu na Kutscherę. 

Oto Kolumbowie - rocznik 20. Łączy ich 
pięć lat okupacyjnego hazardu (tom I 
„Smierć po raz pierwszy"), dwa miesiące po
wstania (tom II - „Smierć po raz drugi"). 
„Zycie" (taki jest · tytuł tomu III) ich rozdzie
la, każdy pójdzie inną drogą. Ale wspólnoty · 
losu nie da się zapomnieć: ona jest jedynym 
oparciem, jedyną wartością pewną - nie idea, 
której służyli , nie kraj, za który walczyli, nie· 
historia, która z nich zadrwiła - lecz właśnie 
wspólnota ludzi, którzy razem stanęli oko w · 
oko ze śmiercią. Są to ludzie, którzy mają za 
sobą, to, co najważniejsze - „Zycie" jest ty
tułem ironicznym. 

Andrzej Kijowski 
„Przegląd Kulturalny" · 
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( ... ) Spod pióra Bratnego wyłania się obraz 
wydarzeń przeraźliwie smutnych, postaci za
"krzepłych. we wspaniałym geście i całkowicie 
'bezbronnych wobec rozumnego spojrzenia po
tomności. Trudno się oprzeć wrażeniu, źe w 
obrazie tym żegna się jakąś zamkniętą część 

polskich dziejów, wzniosłą, szaloną i niedojrza
łą, i że w Pożegnaniu obie strony umieją się 

znaleźć: żegnani nie ulegają złudzeniom co do 
-swej roli, żegnający jest przejęty wzruszeniem 
i ulgą. Wszystko to odbywa się prosto, bez póz, 
melodramatu i pretensji, jakie zwykle wystę
pują w tego rodzaju teatrze narodowym. 

Powściągliwość nie jest w tym wypadku poe
tyką narracji (bo właśnie w narracji zdarzają 
się rozgadania), ale wyrazem postawy wobec 

-akowskiego tematu. Nazwałbym ją bardziej 
epicką, czuje się w niej bowiem hównoważony 
duch czasu, który ochłonął z gniewów, kom
pleksów i rozgrywek, dominujących przedtem 
w temacie okupacyjnym i zdolny jest do spo

-koj n ego osądzenia przyszłośc ·. 
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Andrzej Wasilewski 
„Nowa Ku1tura" 

Niewiele książek współczesnych równie szybko 
zyskało taką popularność. Bo też niewiele po
stawiło sobie tak rozległe i ambitne zadanie: 
ukazanie drogi pokolenia akowców dojrzewa
jących w konspiracji i powstaniu, drogi mło
<izieży, która w szczególnie tragiczny sposób 
wrastała w nową rzeczywistość. ( ... ) 

Powodzenie „Kolumbów" - to przede wszyst
kim tematyka, która w tych rozmiarach, z ta
kim rozmachem i tak wyraźnym dążeniem do 
epickiego uogólnienia nie była podjęta przez li
teraturę. A przecież sprawy okupacji i powsta
nia, dzieje tych lat należą do najważniejszych, 
tkwią w osobistych doświadczeniach czytelnika. 
Stanowią wartość narodową - wspólną i nie
przemijającą pod naciskiem koniunktur. 

Wacław Sadkowski 
Andrzej Ziemilski 
„Trybuna Ludu" 
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... Serce„.? 
- a to Polska właśn :e ... 

Stanisław Wysp'ańsk-i. 

„Wesele" 

Dyrektor Teatru 

ADAM HANUSZKIEWICZ 

:;-ca Dyrektora 

Tadeusz Kaźmierski 

Dojazd do Teatru tramwajami: 3, 6, 8, 18, 21, 25, 2e, 
30 i autobusami: 101, 115, 135, 138, 147, „F". 

Kasa teatru sprzedaje także bilety indywidualnie po 
uprzednim zamówieniu telefonicznym: telefon 909-41. 

Kasa biletowa czynna od 10-14 i 15-19. 
Bilety ulgowe (zbiorowe) w Biurze Organizacji Wido

wni w godz. 10-16; telefon 963-81. 

Dyrekcja i Sekretariat: telefon 915-78. 
Przedsprzedaż biletów na 7 dni naprzód w P.B.P. 

„Orbis" w godz. 11-18, ul. Bracka 16. 

Kasy teatralne „SPATiF", al. Jerozolimskie 25, w 
godz. 9-17, telefon 21-94-53 i 21-93-83 oraz w kasie 

Teatru od godz. 10-tej . 

Organizacja pracy artystycznej 

Janina Zahorska 

Organizacja pracy technicznej 

Jan Trojanowski 

Przedstawienie prowadzi 

Stanisława Lineburg 

Kostiumy wykonano pod kierunkiem 

Marii Bodek 
Jana Mrówczyńskiego 

Prace stolarskie 

Jan Umięcki 

Prace malarskie 

Stanisław Kamiński 

Prace fryzjerskie 

Stanisława Gestern 
Stanisław Włudarski 

Prace modelatorskie 

Henryk Zieliński 

Prace tapicerskie 

Wacław Pniewski 

Brygadier sceny 

Bolesław Pątek 

Kierownik oświetlenia 

Zbigniew Krajewski 

Opracowanie dźwiękowe 

Janusz Idczak 
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Wydawca: 

PAŃSTWOWY TEATR POWSZECHNY 

Zamojskiego 20 

Cena zł 4,~ 

Druk. „Gryf". Zam. 371/452 - 5000 - E-16. 


