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1. WSTĘP

Idea powstania tej dysertacji zrodziła się z potrzeby naukowej refleksji nad repertuarem
Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, jednego z najstarszych w Polsce. Ponad
stuczterdziestoletnia scena wciąż nie doczekała się dostatecznych badań w tym zakresie.
Kształtowanie repertuaru jest jednym z najważniejszych aspektów w dziejach instytucji
teatralnych. Dobór tekstów literackich, proporcje w jakich układają się w rocznych planach
repertuarowych poszczególne odmiany dramatu, teksty adaptowane, a także, w dobie teatru
postdramatycznego, gatunki hybrydowe, czerpiące z innych dziedzin – np. sztuk
audiowizualnych, decyduje o profilu sceny i w dużej mierze także o jej powodzeniu. Wskazuje
na model organizacji, który określa charakter konkretnego teatru i jego instytucjonalność.
Repertuar wiele mówi o teatrze i nie tylko o nim – z założenia jest odpowiedzią na oczekiwania
i gusta publiczności, bywa narzędziem propagandy, elementem manipulacji politycznej,
stanowi język artystycznej wypowiedzi, kształtuje narrację konkretnej sceny itd. Nie zmienia
to faktu, że w języku teatru istotna jest jego korelacja z innymi subkodami, takimi jak: aktorskie
środki wyrazu, gest, ruch sceniczny, scenografia, kostium, muzyka, multimedia itd. Pomiędzy
tekstem literackim a teatrem istnieje wieź, której charakter zmieniał się na przestrzeni wieków.
Po Wielkiej Reformie Teatru tekst tracił na znaczeniu, ale nawet współczesny teatr udowadnia,
że bez literatury nie istnieje.
Niniejsza praca jest pierwszą próbą dogłębnej analizy strategii repertuarowej
prowincjonalnego – czy raczej: lokalnego – teatru w Kielcach, ze szczególnym
uwzględnieniem tych dyrekcji, które doprowadziły do momentów świetności sceny,
a w konsekwencji do zmiany jej artystycznego poziomu. Fakt, że jest to jedyna zawodowa scena
dramatyczna dla dorosłych w dzisiejszym województwie świętokrzyskim, potęguje wagę
tematu dla lokalnej społeczności. Fakt, że mamy do czynienia z jedną z dziś już nielicznych
polskich scen o XIX-wiecznej tradycji, kultywujących ciągłość historyczną i działających,
z przerwami, ale wciąż w tej samej siedzibie, ma znaczenie w perspektywie badań nad polskim
teatrem w ogóle. Szczególnie istotny z tej perspektywy jest okres po drugiej wojnie światowej.
Praca obejmuje przedział czasowy od 1945 roku do czasów najnowszych. Data początkowa jest
cezurą „zamkniętą”, jednoznacznie określoną przez moment zakończenia wojny. Wówczas
wszelkie działania zdominowała doktryna komunistyczna. Panujący system był przyczyną
zastoju, słabego niekiedy poziomu artystycznego w niektórych teatrach tamtego czasu,
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zahamowania ich rozwoju, a także ograniczenia dostępu nie tylko do ówczesnej dramaturgii
zachodniej, ale i polskiej klasyki. Na świat teatru, jako jednej z gałęzi życia kulturalnego
i publicznego, nałożono cenzurę prewencyjną; jej natężenie okresowo wzrastało lub słabło.
Dla kieleckiego teatru był to początek funkcjonowania pod nowym patronem – Stefanem
Żeromskim, którego imię scena nosi do dziś. Około 1946 roku za dyrekcji Hugona
Morycińskiego, ukonstytuował się w Kielcach pierwszy stały zespół aktorski. Druga cezura jest
w pewnym sensie „otwarta” bo sięga czasów najnowszych, wyznacza ją poniekąd data śmierci
Piotra Szczerskiego przerywając jego dyrekcję, ale niektóre zjawiska znajdują swoją
kontynuację w latach następnych. Ten okres jest w historii kieleckiej sceny najbardziej spójny
(bo zachowuje pełną ciągłość działania teatru przez ponad 70 lat) a zarazem najbardziej
dynamiczny, ze względu na przemiany polityczne i różnorodność uwarunkowań działania
teatru. Jako dotąd nieopracowany naukowo, stał się dla mnie intrygujący badawczo.
Niestety, nie udało się objąć szczegółową analizą wszystkich dyrekcji, ze względu na
z konieczności ograniczoną, a i tak obszerną, objętość pracy i brak dostatecznej ilości
dostępnych materiałów. Pominięcie niektórych dyrekcji, lub zaledwie skrótowe ich omówienie,
podyktowane jest przede wszystkim silną motywacją merytoryczną. Aby omówić podjęty temat
kształtowania repertuaru, należało się bowiem skupić na okresach – a więc, siłą rzeczy, na
dyrekcjach – najbardziej reprezentatywnych w kontekście recepcji literatury na lokalnej,
prowincjonalnej scenie. W związku z tym skoncentrowałam się przede wszystkim na
dyrekcjach, które uważam za przełomowe i najbardziej znaczące dla kultury teatralnej
powojennych Kielc. Decyzje repertuarowe, ale nie tylko, Hugona Morycińskiego, Ireny
i Tadeusza Byrskich oraz Piotra Szczerskiego, czyniły w swoich czasach kielecką scenę jedną
z najważniejszych pod względem artystycznym, jeśli chodzi o mniejsze ośrodki w kraju.
Do tej pory uwagę kierowano głównie na fakty historyczno-teatralne dotyczące
funkcjonowania sceny. Badaniem początków życia teatralnego w Kielcach zajmowały się
przede wszystkim Marta Pawlina-Meducka i Beata Klimer1. Opracowane przez nie publikacje

Zob. Marta Pawlina-Meducka, Życie kulturalne Kielc 1918-1939, Warszawa-Kraków 1983; Z tradycji
i dorobku inteligencji kieleckiej w XIX i XX wieku, red. nauk. Marta Meducka, Kielce 2005;
Występy gościnne gwiazd aktorskich na scenie teatru kieleckiego w latach 1880-1900 na podstawie recenzji
z „Gazety Kieleckiej”, „Rocznik Świętokrzyski”, 1993 t. 20 s. 121-129; Budowa „teatru Ludwika [Stumpfa]”
w Kielcach w latach 1877-1878 w świetle „Gazety Kieleckiej”, „Rocznik Świętokrzyski”, 2001 t. 26 (1999)
s. 83-91; Popularne widowiska rozrywkowe w Kielcach u schyłku XIX wieku, „Studia Filologiczne Akademii
Świętokrzyskiej”, 2002 t. 17 s. 137-166.
1

9

dają wyobrażenie, w jakich warunkach i w jakim środowisku rodził się teatr kielecki.
Powojennemu życiu kulturalnemu miasta przyglądał się Adam Jachimczyk2.
Do niedawna istniało także ledwie kilka skrótowo traktujących kielecką scenę
wydawnictw okolicznościowych. W 1979 roku opublikowano 100 lat Teatru w Kielcach pod
redakcją Stanisława Nowakowskiego, publikacja składa się ze Wstępu ówczesnego dyrektora
Teatru im. Żeromskiego – Henryka Giżyckiego, sześciu artykułów – Fakty świadczą Jadwigi
Klinowskiej, Narodziny teatru oraz Teatr Ludwika (1879-1913) Jolanty Domoń, Teatr Polski
(1914-1939) Jadwigi Klinowskiej, Teatr im. St. Żeromskiego (1945-1979) Tadeusza Wiącka,
Studium Teatralne Ewy Korzańskiej, oraz dwóch tekstów – jednego stworzonego
z fragmentów związanych z wizytami w teatrze patrona Stefana Żeromskiego, z jego
„Dzienników”, drugiego zatytułowanego Ze wspomnień Kielczanina, czyli fragmentu
W starych Kielcach Jerzego Jerzmanowskiego, a także spisu członków zespołu Państwowego
Teatru im. St. Żeromskiego i Albumu zdjęć. W 1995 roku ukazała się Plotka i prawda
o Teatrze. 50 lat Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach pod redakcją Magdaleny Kusztal,
z krótkimi omówieniami poszczególnych dyrekcji; w 2011 wydana została polsko-angielska
pozycja popularnonaukowa Teatr Namiętności albo o obrotach sceny kieleckiej Marka Mikosa,
gdzie obok faktów i dat możemy znaleźć „plotki, legendy i domysły”3.
Alina Bielawska zbadała mniej eksplorowany obszar, czyli teatr amatorski na
Kielecczyźnie oraz zawodowy teatr w Kielcach w latach 1914-19394. Powstało również kilka
prac magisterskich dotyczących różnych okresów istnienia teatru; szczególnie interesujące
wydały mi się: Edyty Lewandowskiej, Teatr kielecki w prasie lokalnej pod kierunkiem Urszuli
Jakubowskiej; Izabeli Błasiak, Teatr kielecki przed 1939 na tle przemian w polskim życiu
teatralnym, pod kierunkiem Marty Pawliny-Meduckiej; Agaty Zając, Wpływ Teatru Ludwika
na życie kulturalne Kielc w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w. pod kierunkiem
Grażyny Legutko5.

Adam Jachimczyk, Życie kulturalne Kielc 1945-1975, Kielce 2002.
Wymienione publikacje zostały wydane nakładem Teatru im. Stefana Żeromskiego: 100 lat Teatru w Kielcach,
red. Stanisław Nowakowski, Kielce 1979; Plotka i prawda o Teatrze. 50 lat Teatru im. Stefana Żeromskiego
w Kielcach, red. Magdalena Kusztal, Halina Kuchcińska, Jadwiga Nadgrodkiewicz, Kielce 1995; Marek Mikos,
Teatr namiętności albo o obrotach sceny kieleckiej, Kielce 2011.
4
Alina Bielawska, Amatorski i zawodowy teatr w Kielcach w latach 1914-1939, Kielce 1999.
5
Niepublikowane prace magisterskie: Edyta Lewandowska, Teatr kielecki w prasie lokalnej, Wyższa Szkoła
Pedagogiczna, Kielce 1996; Izabela Błasiak, Teatr kielecki przed 1939 na tle przemian w polskim życiu
teatralnym, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce 1997; Agata Zając, Wpływ Teatru Ludwika na życie kulturalne
Kielc w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w., Akademia Świętokrzyska, Kielce 2004.
2
3
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Nieocenioną wartość dla badań nad repertuarem mają wydawnictwa opracowane przez
Grzegorza Cupera – miłośnika teatru, widza kieleckiej sceny od kilkudziesięciu lat. Odtworzył
kolejność tytułów granych spektakli w powojennej historii sceny tworząc w latach 90.
bibliograficzne zestawienia6.
W czasie powstawania niniejszej dysertacji w 2019 roku, z okazji 140-lecia istnienia,
Teatr im. Żeromskiego wydał dwa ilustrowane tomy zatytułowane: Od Teatru Ludwika
do Teatru im. Stefana Żeromskiego. Kronika 1879-2019. Autorkami pierwszego, obejmującego
lata 1879-1939, są Marta Pawlina-Meducka oraz Beata Klimer. Drugi tom, dotyczący lat 19452019, jest owocem pracy zbiorowej Luizy Buras-Sokół, Grzegorza Cupera, Pauliny
Drozdowskiej, Renaty Głasek-Kęski i Haliny Łabędzkiej pod redakcją merytoryczną
Grzegorza Cupera. Ta obszerna, licząca ponad 800 stron publikacja, w której opracowaniu
uczestniczyłam7, obejmuje dzieje kieleckiej sceny holistycznie, ale i odnotowuje detale;
zawiera wykaz premier, opisy poszczególnych dyrekcji, fragmenty recenzji spektakli
i artykułów. Wykaz premier daje obraz działalności kieleckiego teatru z uwzględnieniem
repertuaru. Opracowanie zawiera niezliczone fakty i niewątpliwie jest zasobnym źródłem
wiedzy, ale z założenia publikacja ta ma charakter kronikarski, brakuje w niej wnikliwej
analizy, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii repertuarowych (w wielu przypadkach są to
niewiele mówiące, nieokraszone recenzjami przytoczenia tytułów). Należy jednak docenić, iż
Cuper objął wszystkie dyrekcje krótkimi, acz trafnymi komentarzami, wymagającymi jednak
rozwinięcia, sproblematyzowania, poszerzenia o naukowe konteksty, porównania z innymi
scenami i trendami utrzymującymi się w polskim teatrze w ciągu niemal epoki. Tym zadaniom
z założenia ma sprostać niniejsza dysertacja, czerpiąca także z wcześniejszych dokonań tych,
którzy zajmowali się opisem działalności kieleckiej sceny.
Najlepiej opracowanym okresem była dotąd dyrekcja Ireny i Tadeusza Byrskich8.
Najnowszą poświęconą im naukową pozycją książkową jest zbiorowa publikacja Byrscy – etos
teatru pod redakcją naukową Diany Poskuty-Włodek9 będąca pokłosiem ogólnopolskiej
konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w maju 2016

Teatr im. Żeromskiego w Kielcach 1944/45 – 1994/95. Zestawienie bibliograficzne. Premiery. Obsady.
Recenzje, oprac. Grzegorz Cuper, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 1995.
7
Opracowanie kalendarium dyrekcji Michała Kotańskiego, pomoc przy pisaniu podsumowań dotyczących
Piotra Szczerskiego, Ireny i Tadeusza Byrskich, Bogdana Augustyniaka oraz Haliny Gryglaszewskiej.
8
Zob. Paulina Drozdowska, Stan badań nad działalnością artystyczną i pedagogiczną Ireny i Tadeusza Byrskich
– przegląd wybranych publikacji i zagadnień [w:] Byrscy – etos teatru, red. nauk. Diana Poskuta-Włodek, Kielce
2017, s. 23-41.
9
Byrscy – etos teatru, ibidem.
6
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roku. Omawiano wówczas różne aspekty działalności reżyserskiej i organizacyjnej
artystycznego tandemu, ich pracę dydaktyczną i popularyzatorską, a nawet działania
teatroterapeutyczne. Oprócz referatów w publikacji znalazły się wypowiedzi bliskich Ireny
i Tadeusza Byrskich. Pierwsza część pokazuje, które idee – takie jak paideia, etyka czy
antropologia chrześcijańska – najmocniej ukształtowały twórców, jaki wpływ miała na nich
idea Reduty, a w przypadku Ireny Byrskiej – metody edukacji teatralnej Stanisławy Wysockiej.
Dyskurs został poszerzony w części drugiej książki o konteksty polityczne, kulturowe
i medialne, wspomnienia wychowanków Studium Teatralnego, refleksję na temat dziedzictwa
Byrskich. Trzecia część dotyka mniej spenetrowanego obszaru – w pewnym sensie inspiracji
ideami obojga reżyserów w obszarze współczesnej pedagogiki teatru.
Obszerną, niezwykle cenną publikację poświęcił Byrskim Zbigniew Osiński, wybitny
badacz, znawca Teatru Laboratorium. Książka Nazywał nas bratnim teatrem. Artystyczna
przyjaźń Ireny i Tadeusza Byrskich z Jerzym Grotowskim poświęcona została dialogowi
osobowości z pozoru skrajnie odmiennych, ale też postaciom Byrskich i wybranym
zagadnieniom związanym z ich działalnością na tle polskiego życia teatralnego10. W skład tej
części książki weszły m.in. rozdziały o paidei i społecznikostwie Byrskich, kwestii
wstawiennictwa Czesława Miłosza w sprawie niedoszłej prapremiery Ślubu Witolda
Gombrowicza w Kielcach, wspomnienia o Byrskich, rozważania Byrskiego o tradycji Reduty
i teatrze Grotowskiego. Główną część książki stanowi jednak obszerna korespondencja
Grotowskiego z Ireną, Tadeuszem i ich synem, Marią Krzysztofem Byrskimi z lat 1960-1996,
zawierająca 75 listów, a także pięć napisanych w imieniu twórcy Laboratorium.
W 1992 roku Oficyna Wydawnicza Domu Środowisk Twórczych w Kielcach wydała
publikację zatytułowaną Teatr Byrskich: refleksje, dokumenty, wspomnienia (wybór)11
– wydawnictwo towarzyszące ogólnopolskiemu sympozjum zorganizowanemu pod takim
właśnie tytułem w dniach 24-25 lutego 1992 roku w kieleckim Domu Środowisk Twórczych,
w Pałacu Tomasza Zielińskiego. Książka, opracowana przez Małgorzatę Iskrę i Magdalenę
Rzepkę, zawiera napisane specjalnie do niej wspomnienia oraz niepublikowane dokumenty
z Archiwum Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Zgromadzone teksty mają
różnorodny charakter: od refleksji, wspomnień, podziękowań po próby charakterystyki
i oceny dokonań Byrskich, a także wspomnienia przyjaciół pary, widzów, aktorów
Zbigniew Osiński, Nazywał nas bratnim teatrem. Przyjaźń artystyczna Ireny i Tadeusza Byrskich z Jerzym
Grotowskim, Gdańsk 2005.
11
Teatr Byrskich: refleksje, dokumenty, wspomnienia (wybór), wybór i oprac. Małgorzata Iskra, Magdalena
Rzepka, Kielce 1992.
10

12

i słuchaczy Studium Teatralnego. Ich autorami byli: Jerzy Grotowski, Czesław Miłosz, Irena
Sławińska, Bohdan Korzeniewski, Leszek Mądzik, Anna Sadurska, Wojciech Natanson,
Helena Babiniczowa, Jan Paweł Gawlik, Stanisław Żak, Ryszard Miernik, Mirosław Niziurski,
Anna Ciepielewska, Stanisław Niwiński, Iga Mayr-Karczewska, Józef Zbiróg, Kaja StarzyckaKubalska (z domu Machlicka), Jan Güntner, Joanna Rawik, Regina Redlińska, Wojciech
Szostak i Włodzimierz Tympalski. Część archiwalną książki otwiera zatytułowany Racja teatru
zapis spotkania, które odbyło się po przedpremierowym pokazie filmu telewizyjnego o tym
samym tytule (podtytuł: Spotkanie z Ireną Byrską) w Ośrodku Badań Twórczości Jerzego
Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu w 1990 roku.
Uczestniczyli

w

niej:

Irena

Byrska,

Anna

Kuligowska

i

Zbigniew

Osiński,

a także Hanna Hannowa i Wojciech Hann. W tekście zatytułowanym Nasze dziesięcioletnie
lekcje geografii, Irena i Tadeusza Byrscy opisują swoje losy, wędrówkę i próby teatralnej
działalności w latach 1944-52. Książkę dopełniają: wspomnienie Byrskiego o Jacku
Woszczerowiczu, wymieniony wyżej zapis dyskusji z udziałem Ireny Byrskiej z 1990 roku,
reprodukcje rękopisów i materiały fotograficzne z archiwum kieleckiego teatru oraz zbiorów
prywatnych. Magdalena Helis-Rzepka już w pracy dyplomowej Idea teatralna Ireny
i Tadeusza Byrskich, jej realizacja w Teatrze im. S. Żeromskiego zarysowała bodaj
najpełniejszy obraz ich działalności w tym okresie. Najbardziej wartościowy –
i najobszerniejszy – jest rozdział poświęcony Studium Teatralnemu. Autorka omawia
okoliczności jego powstania, program, metody pracy, przygląda się zarówno wykładowcom,
słuchaczom, jak i „stylowi szkoły”. W aneksie praca zawiera relację z obozu kondycyjnego
w Kazimierzu Dolnym oraz replikę zachowanych zapisków o charakterze relacji, wspomnień,
omówień, wykaz fotografii i listę świadków działalności Teatru i Studium.
Większość polskich scen w miastach podobnych Kielcom może cieszyć się
monografiami. Ostatnio badano na przykład dzieje teatru częstochowskiego i lubelskiego12.
Teatr im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, do którego, ze względu na znaczne
osiągnięcia artystyczne w ostatnich latach, porównywana jest scena kielecka, doczekał się
monografii cyfrowej, przygotowanej w 2015 roku w ramach ministerialnej promesy na 250lecie teatru publicznego w Polsce13.

Joanna Magdalena Macherzyńska, Teatr dramatyczny w Częstochowie w latach 1949-1988. Dyrekcje
autorskie i ich działalność repertuarowa, niepublikowana praca doktorska, pod kierunkiem Anny WypychGawrońskiej, Częstochowa 2018; Elżbieta Stoch, Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie (1949-1956). Źródła
– nieznane fakty – repertuar – recepcja krytyczna, t. 1, w ramach cyklu Dzieje lubelskiego teatru, Lublin 2019.
12

13

www.teatr.walbrzych.pl/pliki/cyfrowa_monografia_teatru.pdf [dostęp: 10.03.2021].
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Historyczka teatru Anna Kuligowska-Korzeniewska tytuły naukowe zdobywała
opisując m.in. dzieje teatru łódzkiego14. Scena słupska, z kolei, wiele zawdzięcza Annie
Sobieckiej, która na różne sposoby ujmuje jej dzieje. W tym nowszym modelu badań Sobiecka
zrezygnowała z kronikarskiego, źródłoznawczego w zakresie badań podstawowych, sposobu
ujęcia tematu praktykowanego m.in. przez historyków teatru i zarazem współtwórców polskiej
współczesnej teatrologii – nieżyjących już Jerzego Gota i Zbigniewa Raszewskiego, a także
nestorów polskiej teatrografii Jana Michalika, Edwarda Krasińskiego i innych badaczy, silniej
akcentując problematyzację tematu15.
Najwięcej opracowań dotyczy okresu po 1945 roku, kiedy teatry wznowiły działalność,
a w wyniku nakazu władz komunistycznych powstało również wiele nowych scen16. Na styl
pracy przy tworzeniu monografii wpływają strategie prowadzenia teatrów przez
poszczególnych dyrektorów17. Mamy wtedy do czynienia z tzw. „autorskością dyrekcji”, którą
tak definiuje Joanna Zdebska-Schmidt:

Autorskość dyrekcji oznacza więc realny, twórczy wkład dyrektora do pewnej z góry ustalonej,
zamkniętej struktury, jaką jest teatr instytucjonalny. […] jego autorstwo może wyrażać się na przykład poprzez
rozkład akcentów: skupianie uwagi na konkretnych wartościach, postawach czy elementach działalności teatru18.

Kryteria wyboru dyrekcji, jakie przyjęłam w mojej dysertacji, stanowią: repertuar,
opinie badaczy i krytyków w kraju na temat sceny, obecność w naukowych opracowaniach
dotyczących polskiego teatru, obecność na festiwalach teatralnych, nagrody, itp. Towarzyszy
tym zjawiskom nie tylko zainteresowanie widzów, ale i twórców, i aktorów, czynnikiem
trudniejszym do zmierzenia jest pamięć o poszczególnych dyrektorach, ich dokonaniach.
Szukałam także zjawisk istotnych, które można by w jakimś sensie uznać za przełomowe.
Dyrekcje szczególnie mnie interesujące miały trwały wpływ na przekształcanie sposobu

Zob. Anna Kuligowska-Korzeniewska, Trudne początki: teatr łódzki w latach 1844-1863, Wrocław 1976;
eadem, Scena obiecana: teatr polski w Łodzi 1844-1918, Łódź 1995.
15
Anna Sobiecka, Dzieje teatru w Słupsku 1945-2008, Słupsk 2009; eadem, Teatr w Słupsku. Instytucja
artystyczna, Słupsk 2012.
16
Na przykład: Stanisław Kaszyński, Teatr łódzki w latach 1945-1962, Łódź 1970, Stanisław Staśko, Narodziny
teatru, Katowice 1972 – publikacja subiektywną historią byłego dyrektora; Andrzej Linert Teatr Śląski w latach
19451949, Katowice1985; 40 lat Teatru w Opolu 1945-1985, red. Jan Feusette i Jan Nowara, Opole 1985.
17
Pokazała to m.in. Diana Poskuta-Włodek w książkach: Co dzień powtarza się gra… Teatr im. J. Słowackiego
w Krakowie 1893-1993, Kraków 1993; eadem, Trzy dekady z dziejów sceny. Teatr im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie w latach 1914-1945, Kraków 2001.
18
Joanna Zdebska-Schmidt, Autorskie dyrekcje w teatrach instytucjonalnych, Kraków 2016, s. 31.
14
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myślenia o kieleckiej scenie, jako li tylko o teatralnej prowincji. Taki, w mojej ocenie, był okres
działalności Hugona Morycińskiego (1946-1950), któremu jako pierwszemu udało się
w Kielcach na dłużej niż rok zatrzymać stały zespół aktorski. Wówczas spektakle teatru po raz
pierwszy zaistniały na arenie ogólnopolskiej, a nawet zostały nagrodzone, reżyserowali twórcy
tej rangi, co Teofil Trzciński, Dobiesław Damięcki, Hanna Małkowska pod okiem Leona
Schillera, od tamtego momentu patronem Teatru został Stefan Żeromski. Tadeusz Byrski
(1952-1958) przy wsparciu żony Ireny Byrskiej, reżyserki, tworzył ambitny repertuar,
wymykający się regułom socrealizmu i po 1956 roku włączył teatr kielecki w nurt odwilżowy.
Byrscy gromadzili wokół teatru Klub Przyjaciół i działali na rzecz całego regionu. Cenieni
przez wybitnych literatów i twórców teatralnych, prowadzili przy scenie pierwszą średnią
szkołę aktorską. Najdłuższej w historii kieleckiej sceny trwała dyrekcja Piotra Szczerskiego
(1992-2015). Najbardziej udane były ostatnie lata (2009-2015), kiedy zespół teatru ponownie
stał się jednym z najodważniejszych w kraju. Wówczas to po raz pierwszy szturmem zdobył
wszystkie ważne festiwale w Polsce, aktorów z Kielc oklaskiwali nie tylko mieszkańcy miast
europejskich, ale także Azji i obu Ameryk.
Większość z szesnastu powojennych dyrekcji Teatru im. Żeromskiego nie trwała dłużej
niż trzy sezony, co dyskredytuje je, jeśli chodzi o kryterium trwałości. Wiele było
zdominowanych przez władzę, albo upodobania widzów (oprócz wyżej wymienionych, Paweł
Owerłło i Mieczysław Winkler 02.1945-23.08.1945; Mieczysław Winkler 24.08.194529.08.1946; Kazimierz Biernacki 15.07.1950-20.04.1951; Jan Zbigniew Pastuszko 20.04.195130.11.1952; Czesław Jagielski 01.10.1958-31.01.1962; Stanisław Cegielski 01.02.196231.08.1963; Zdzisław Grywałd 01.09.1963-31.01.1976; 01.02.1976-15.09.1979 Henryk
Giżycki; Jacek Zbrożek 15.09.1979-31.12.1980; Józef Skwark 23.04.1981-31.05.1982;
Bogdan Augustyniak 01.06.1982-31.08.1990; Wojciech Boratyński 01.09.1990-31.08.1992;
Elżbieta Pędzik – p.o. dyrektora 29.05.2015-15.11.2015; Michał Kotański 16.11.2015 – nie
biorę pod uwagę tej dyrekcji, ze względu na to, że nadal trwa, choć wspominam o niektórych
jej dokonaniach).
Wyjątkami

były

czteroletnia

dyrekcja

Czesława

Jagielskiego

(1958-1962)

i trzynastoletnia Zdzisława Grywałda (1963-1976). Pierwsza podporządkowana w sprawach
repertuarowych Halinie Gryglaszewskiej, kierowniczce artystycznej. Przeważał wówczas
repertuar komediowy, przeplatany czasem klasyką – zwłaszcza obcą – i dramatami
dwudziestowiecznymi. Eksperymentów artystycznych próbowano epizodycznie – mam na
myśli prezentacje spektakli na małych scenach w Kielcach i Radomiu. Druga, trzynastoletnia
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dyrekcja nie zaistniała pod żadnym względem – z niewyróżniającym się repertuarem
i wieloma adeptami w zespole, z którego uciekali aktorzy z teatralnym wykształceniem.
W większości wymienionych efemerycznych dyrekcji można oczywiście dopatrzeć się
pozytywnych elementów, dlatego bliżej przyglądam się im w drugim rozdziale.
W poszukiwaniu wyraźnych zmian w dziejach teatru pominęłam ważną, ale mniej
spektakularną dyrekcję Bogdana Augustyniaka (1 czerwca 1982-31 sierpnia 1990). Dyrektor
ten wystawiał przede wszystkim polskie utwory, takie jak: Kartoteka Tadeusza Różewicza,
Święto Winkelrieda Jerzego Andrzejewskiego, Ślub Witolda Gombrowicza, Turoń i Sułkowski
Stefana Żeromskiego. Mawiał, że tworzy teatr „O Polakach, dla Polaków, po polsku”.
W okresie stanu wojennego podejmował tematy społeczne – niezgody, wad narodowych,
nadużyć władzy. Spektakle przez niego reżyserowane były doceniane przez krytykę. Pokazy
na kilku festiwalach nie przyniosły jednak nagród, nie odbiły się takim echem w kraju, jak
osiągnięcia wybranych przeze mnie dyrektorów i nie wyróżniły teatru kieleckiego na tle
ogólnopolskim. Dyrekcja ta nie zmieniła trwale oblicza sceny, co udało się później
Szczerskiemu, któremu, owszem, sprzyjały także czasy, których doczekał utrzymując się na
stanowisku przez ponad dwadzieścia lat, usilnie próbując zwrócić na teatr uwagę publiczności,
mediów i środowiska teatralnego.
Przedmiotem mojej refleksji badawczej stało się zatem ukazanie przemian
repertuarowych w Teatrze imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach po 1945 roku
(w wybranych okresach), a także zbadanie fenomenu teatralnej recepcji literatury
i rządzących nią mechanizmów. Badania nad podejmowaną tematyką stanowią próbę
odpowiedzi na pytania: w jaki sposób poszczególne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne,
w uwarunkowanych historycznie, zmiennych okolicznościach, dyktowały kierownictwu teatru
wybory repertuarowe. A także – co dobór literatury mówi o programie artystycznym
dyrektorów i kierowników literackich, o stopniu ich autonomii, i – w szerszym aspekcie – co
mówi o scenie dramatycznej położonej na Kielecczyźnie? Jakie strategie prowadzenia teatru
sprzyjały, na poszczególnych etapach polityki kulturalnej, kształtowaniu upodobań
publiczności a jakie były im podporządkowane? Obserwacje te wydobyte z materiałów
źródłowych, jakimi stały się przede wszystkim recenzje teatralne i inne publikacje prasowe,
oraz te archiwalia, do których udało się dotrzeć, kierują spojrzenie badawcze na nierozerwalny
związek teatru i literatury, zmieniającej się roli tej drugiej w kształtowaniu repertuaru i jej
dynamicznego statusu.
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Praca ta ma charakter literaturoznawczy, a zarazem interdyscyplinarny, ze szczególnym
uwzględnieniem

pogłębionej

refleksji

z

zakresu

badań

teatrologicznych

i historyczno-teatralnych. Zastosowanie znajdują tu metody: literaturoznawcza – przy pomocy
której przyglądam się wybieranym przez dyrektorów utworom do realizacji na scenie,
analityczna i interpretacyjna w odniesieniu do tekstów literackich i omawianych spektakli;
historyczno-teatrologiczna (obejmująca procesy historyczne i przemiany repertuarowe
w polskim teatrze), porównawcza (w odniesieniu do repertuarów innych scen),
fenomenologiczna w sferze intencjonalności/przyjmowania sensów dzieł sztuki (percepcja
przedstawień) oraz strukturalna, czyniąca nosicielem znaczenia signifié dla przedmiotu
rozważań dzieło teatralne, jego twórców i odbiorców (rozpoznanie intencji twórców, własny
odbiór przedstawień, uwzględnienie artysty i widza, jako elementów współtworzących
rzeczywistość teatralną, a także część spektaklu, czynniki kształtujące percepcję przedstawień).
Do omówienia niektórych spektakli przydatne okazały się teorie używane we
współczesnej humanistyce, zwłaszcza dotyczące historii lokalnych, przeciw-historii, a także
z zakresu gender studies i badań feministycznych. Moim celem, co pragnę podkreślić, nie było
jednak podejmowanie teoretycznych kwestii adaptacji i intersemiotyczności a niniejsza
dysertacja nie ma charakteru teoretycznego. Od sierpnia 2014 roku jestem pracownikiem działu
promocji w opisywanym Teatrze im. Stefana Żeromskiego, dlatego myślę, że można chyba
mówić o jakimś rodzaju obserwacji uczestniczącej – narzędziu badawczym zaczerpniętym
z

nauk

socjologicznych.

Zakres

badawczy

poszerzyłam

poprzez

wkraczanie

w obszar takich dziedzin nauki, jak historia polityczna Polski, historia regionu, socjologia,
kulturoznawstwo, oraz współczesne teorie dotyczące lokalności. Praca została oparta nie tylko
na opracowaniach, ale przede wszystkim na analizie źródeł, w tym archiwaliów, głównie tych
przechowywanych w Archiwum Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Archiwum
Państwowym w Kielcach. Ważnym źródłem uzupełniającym okazały się niektóre materiały
IPN.

Materiały źródłowe
Archiwum Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zawiera przede wszystkim
wycinki z recenzji, afisze teatralne, programy, zdjęcia ze spektakli, projekty scenografii. Piotr
Szczerski, podobnie jak Byrski, starał się pisać o swoim widzeniu teatru, zostawił więc po sobie
kilka notatek/tekstów o jego teatralnej drodze, poglądach. Zachowało się kilka listów
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wymienianych z Andrzejem Wajdą, Bogusławem Schaefferem, Sławomirem Mrożkiem –
w większości zostały opublikowane w programach teatralnych. Są zdjęcia z wizyt Mrożka
w Kielcach, zdjęcie ze spotkania Piotra Szczerskiego z prezydentem Bogusławem
Kaczorowskim w Londynie, scenariusze sztuk z odręcznymi notatkami/skreśleniami,
scenariusze sztuk niegranych, nagrania spektakli na płytach, wreszcie Księga Pamiątkowa,
która była wystawiona w teatrze po śmierci dyrektora, z licznymi wpisami, m.in. Radosława
Rychcika, który dziękuje za Samotność pól bawełnianych.
Najcenniejszym materiałem źródłowym w pracy nad oceną repertuaru stały się recenzje
prasowe oraz programy teatralne kieleckiej sceny (później jako „Gazeta Teatralna”). Z okresu
1946-1950 przede wszystkim lokalne „Gazeta Kielecka”, „Życie Radomskie”, ale także
„Trybuna Robotnicza” i „Dziennik Polski” oraz branżowy „Teatr”. Z biegiem lat tytułów
pojawiało się więcej – „Słowo Ludu”, „Echo Dnia”, „Gazeta Wyborcza Kielce”, zaczęto
wydawać również miesięczniki kulturalne „Teraz”, „Wici.Info”, „Projektor”, „Made in
Świetokrzyskie”. Korzystałam także m.in. z „Didaskaliów”, „Dialogu”. Należy także docenić
niebagatelną rolę Internetu w dostępie do informacji – wydania elektroniczne prasy
i portali kulturalnych, branżowych i informacyjnych; e-zbiorów bibliotek, jak Małopolska czy
Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa. Nie sposób wymienić wszystkich źródeł internetowych,
gdzie pojawiały się recenzje spektakli z okresu dyrekcji Piotra Szczerskiego.
Niestety, ani z tej dyrekcji, ani z dyrekcji Byrskiego nie zachowały się dokumenty
w postaci planów repertuarowych. Te można znaleźć tylko z lat 1967-80 w Archiwum
Państwowym w Kielcach (dyrekcja Grywałda, Giżyckiego, Zbrożka). Zasoby stanowią przede
wszystkim

afisze

i

programy

teatralne,

ale

także

inne

dokumenty

(plany

i sprawozdania z działalności w latach 1964-1980; plany finansowe 1955-1982, bilanse roczne
i kwartalne 1953-1980, roczne sprawozdania finansowo-rachunkowe 1958-1969, sprawozdania
statystyczne 1968-1981, korespondencja z różnymi instytucjami i ZAIKS-em 1971-1998,
scenariusze sztuk niegranych, opracowania muzyczne, raporty ze spektakli), choć w skali nawet
powojennej tylko historii istnienia teatru wydają się nieliczne. Wynika to zapewne z faktu, że
nie były archiwizowane. W materiałach z okresu 1944-1949 zgromadzonych w zespole
nazwanym Urząd Wojewódzki II znajdziemy pisma w sprawie organizacji imprez
artystycznych, działalności teatrów amatorskich i zawodowego, przeważają materiały
dotyczące

udzielania

zezwoleń

na

organizowanie

imprez

w

latach

1947-1948. Plany repertuarowe teatru przekazywane są do władz województwa, tam jednak
również nie są przechowywane dłużej niż pięć lat. Mało jest materiałów na temat filii teatru,
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nawet w samym Radomiu. W tamtejszym oddziale Archiwum Państwowego odnalazłam
Protokół z posiedzenia Komisji Wyłonionej z Miejskiej Rady Narodowej w sprawie stałego
teatru w Radomiu (Akta Miasta Radomia, 1 lipca 1948, sygn. 9634) oraz pismo Do Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej (Akta Miasta Radomia, 1 lipca 1948, sygn. 9634). Nie ma
materiałów, które by świadczyły o tym, jak duży był wpływ kierowników literackich na plany
repertuarowe Hugona Morycińskiego czy Byrskich. Fakty znalezione w źródłach
i opinie świadków, wiedza o tym, jak sprecyzowane poglądy mieli, przemawia za tym, że
dyrektorzy byli dość samodzielni w swoich decyzjach, w sprawach literackich kierując się
przede wszystkim własną intuicją, zainteresowaniami, rozmowami z artystycznymi
przyjaciółmi, jak Byrski z Miłoszem. Piotr Szczerski działał podobnie choć niewątpliwie osoby
z jego otoczenia podsuwały mu pewne propozycje, jak np. Władysław Jankowski
– kierownik impresariatu związany ze środowiskiem krakowskim, który podobno optował za
zaproszeniem do Kielc Radosława Rychcika.
Zasób archiwaliów dotyczących działalności Ireny i Tadeusza Byrskich jest
rozproszony, co wynika z ich wędrownego stylu życia i pracy oraz wielu obszarów działalności
– teatralnej, pedagogicznej, radiowej. Materiałów należy przede wszystkim szukać w teatrach,
z którymi Byrscy byli związani, przy czym najobszerniejszy zbiór znajduje się w Archiwum
Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Zachowały się programy do spektakli, projekty
scenografii, recenzje prasowe, zdjęcia z przedstawień, nieliczne dokumenty z okresu 19521958. W 2004 roku akta Studium Teatralnego (1955-1958) przekazano do Archiwum
Państwowego w Kielcach. W zbiorach tegoż archiwum znajdują się dokumenty dotyczące
spraw ekonomicznych, zatrudnienia pracowników, poleceń i kontroli ze strony władz, a także
dokumentacja

spraw

organizacyjnych

dotycząca

Studium:

korespondencja

ogólna

i z wykładowcami, umowy, programy nauczania, kwestionariusze kandydatów, dzienne
rozkłady

zajęć,

arkusze

ocen,

dziennik

lekcyjny,

karty

informacyjne

z zajęciami: aktorskimi, z historii kultury, umuzykalnienia, szermierki, gimnastyki, języków
rosyjskiego i francuskiego oraz protokoły komisji egzaminacyjnej egzaminu wstępnego
i egzaminów końcowych. Osiem programów z adnotacjami o reżyserii lub o kierownictwie
teatru przez Byrskich znajduje się w Muzeum Historii Kielc. Wszystkie wymienione wyżej
materiały są udostępniane w celach naukowych. Duża część materiałów archiwalnych
dotyczących działalności Ireny i Tadeusza Byrskich zgodnie z decyzją rodziny znalazła się
w „Archiwum Byrskich” w Gorzowie Wielkopolskim jako nowo utworzony osobny zbiór
listów, fotografii, scenariuszy i innych materiałów po Irenie i Tadeuszu Byrskich przy
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bibliotece Akademii im. Jakuba z Paradyża. W 2007 roku archiwalia (wcześniej jako część
zbiorów biblioteki) stały się eksponatami wystawy „Z archiwum Ireny i Tadeusza Byrskich”
w Bibliotece Głównej gorzowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Chopina
52. Znalazły się tam m.in. listy od Haliny Auderskiej, Jerzego Grotowskiego, Leona Schillera
i księdza Stanisława Dziwisza – przyszłego kardynała, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
Witolda Lutosławskiego, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Kotarbińskiego, Jarosława
Iwaszkiewicza, Czesława Miłosza, list od Gombrowicza dotyczący Ślubu, a także list od
Alberta Camusa.
W pracy pomocne okazały się zbiory Instytutu Pamięci Narodowej – dzięki ponad
dwustustronicowemu dokumentowi elektronicznemu sprowadzonemu do Kielc z oddziału
w Bydgoszczy mogłam poszerzyć wiedzę na temat życiorysu Hugona Morycińskiego
o nieznane fakty.
Sylwetki postaci, z wyłączeniem m.in. członków zespołu aktorskiego za dyrekcji Piotra
Szczerskiego, a także środowiska dziennikarskiego z ostatnich lat, które opracowałam
samodzielnie, powstały głównie w oparciu o trzytomowy Słownik biograficzny Teatru
Polskiego pod redakcją Zbigniewa Raszewskiego i in. (t.1 i 2), Barbary Berger (t.3) oraz
internetową encyklopedię teatru polskiego. W poszukiwaniu poszczególnych tytułów na
afiszach polskich teatrów pomocna okazała się książka Dramat obcy w Polsce. 1966-2002.
Premiery, druki, egzemplarze, red. Stanisław Hałabuda, Jan Michalik, Anna Stafiej19, portal
e-teatr, zwłaszcza zanim przebudowano pod koniec 2020 roku witrynę internetową, a także
Almanach Sceny Polskiej (1944-1959 w wersji elektronicznej oraz do 1959/1969-2001/2002).

Teatr lokalny
Podejmowana tematyka traktuje o słabo reprezentowanych w ogólnopolskim dyskursie
scenach na tzw. prowincji. W badaniach teatrologiczno-literackich kwestia „teatralnej
prowincji” zajmowała dotąd marginalne miejsce, na co zwracała już uwagę m.in. Anna
Sobiecka. Za to w branży, ale i w powszechnej świadomości, pojęcie to funkcjonuje do dziś.
Sprawdzam, na ile i czy w ogóle zmieniło się jego pojmowanie. Określenie „prowincjonalny”
nadal

pojawia

się

w

prasie,

także

tej

branżowej,

choć

zmieniły

się

realia

i podział na teatralne obrzeża a centrum się zaciera. Coraz częściej jednak jest zastępowane
Dramat obcy w Polsce. 1966-2002. Premiery, druki, egzemplarze, t. 1-2, red. Stanisław Hałabuda, Jan
Michalik, Anna Stafiej, Kraków 2011.
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przez przymiotnik „lokalny”. Dyskurs historii lokalnych w teatrach Europy Środkowej zaczął
się umacniać wraz z procesem przebudowy organizmów państwowych po 1989 roku20.
Tę tendencję da się również zauważyć obserwując dzieje repertuarowe Teatru im. Stefana
Żeromskiego usytuowanego na kieleckiej prowincji. Ten jedyny zawodowy, repertuarowy teatr
dramatyczny dla dorosłych w regionie, pełni niebagatelną rolę w życiu kulturalnym
mieszkańców. Podobne znaczenie mają sceny lokalne w innych częściach kraju. Na tzw.
prowincji teatr nie tylko jest jednym z ważniejszych, nielicznych ośrodków kultury, ale
i bywa synonimem obycia, prestiżu, lepszego życia, innego, mniej rzeczywistego świata.
Mieszkańcy, którzy go odwiedzają, budują dzięki niemu swoją tożsamość regionalną,
społeczną, zdobywają kapitał kulturowy. Twórcy teatralni wykorzystują ten potencjał. Nie
tylko podejmują tematy związane z kulturową i etniczną tożsamością miejsca, ale także
wprowadzają do teatru problematykę społeczną, ekonomiczną, polityczną21. Miejsce należy tu
rozważać jako „złożony

konglomerat języka, historii i przestrzeni”22. Historia danej

miejscowości czy regionu bywa obciążona tragicznymi zdarzeniami, które odcisnęły na
mieszkańcach niezbywalne piętno. Teatr nawiązując do tych zdarzeń wpisuje je w dyskurs
pamięci, odtwarza, oswaja, pomaga przepracować, nawołuje do dyskusji, angażuje
mieszkańców do uczestnictwa w życiu społecznym23. Wydostaje z niebytu zapomnienia,
niejako odczarowując piętno ciążące nad miejscem:

Teatr jako zjawisko artystyczne i społeczne stanowi medium zróżnicowanych narracji o przeszłości,
wyrażania indywidualnego i zbiorowego sposobu doświadczania historii oraz pamięci i niepamięci o niej, a zatem
jest szczególną formą artykulacji przeszłości24.

Przykładem mogą być śląskie spektakle w reżyserii Remigiusza Brzyka, jak na przykład
Korzeniec Zbigniewa Białasa (2012), czy Koń, kobieta i kanarek Tomasza Śpiewaka (2014)
zrealizowane w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Twórcy teatralni wprowadzając wątki lokalne,

Zob. Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej, red. Ewa Wąchocka, Dorota Fox, Aneta Głowacka,
Katowice 2015.
21
Słowo wstępne, [w:] ibidem, s.10.
22
Ibidem, s.11.
23
Aneta Głowacka, Lokalność w budowaniu porozumienia z publicznością na Górnym Śląsku, [w:] ibidem,
s.148-167.
24
Małgorzata Leyko, Teatralizacja historii lokalnych w formacie R/W, [w:] ibidem, s.13.
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starają się nawiązać lepszy kontakt z widzami, podziałać na ich wyobraźnię, sprawić,
by opowiadana historia nabrała realniejszych kształtów.
Poddałam obserwacji teatr kielecki na tle innych ważnych polskich scen, w tym tych
marginalnych, i dociekałam, czy geografia położenia teatru ma decydujący wpływ na wybór
sztuk do realizacji. Wynik moich rozważań interesuje mnie także ze względów zawodowych.
Jako osoba odpowiedzialna w Teatrze im. Stefana Żeromskiego za promocję, biorąca udział
w naradach dotyczących repertuaru, borykam się na co dzień z kwestią przyciągnięcia
widzów do teatru i rozumiem, w jak dużym stopniu strategia repertuarowa stanowi dla
dyrektorów wyzwanie.
Nierzadko ważne wydarzenia artystyczne dzieją się właśnie na prowincji. Badam, jak
to wpływa na sytuację teatrów, czy pozostają traktowane jako ośrodki lokalne, którym
osiągnięcia przydarzają się okazjonalnie. Sceny te wciąż pozostają niedofinansowane, a na
poszukiwania artystyczne czeka skromna reprezentacja widzów. Proces „wydostawania się”
z mentalnej prowincji jest długotrwały i niełatwy, czy w ogóle możliwy? Na opozycyjnym
biegunie tych rozważań jest wartościowany pozytywnie przymiotnik „lokalny”. Myślenie
o mniejszej miejscowości jako małej ojczyźnie, prężnie rozwijającej się kolebce, jest coraz
popularniejsze. Przychylne podejście do zagadnienia prowincjonalności jest zaczerpnięte
z badań socjologicznych25, które popychają myślenie o niej w stronę kategorii „wszędzie”, skąd
pochodzimy wszyscy żyjący w zglobalizowanej wiosce. W takiej perspektywie „mała
ojczyzna” ujmowana jest jako teren, który:

nie musi pokrywać się z administracyjnie wyznaczonym obszarem gminy, małego miasta, wsi czy
wielkomiejskiej dzielnicy. Jest to przede wszystkim przestrzeń pozbawiona określonych granic, odgrywająca
istotną rolę w budowaniu osobowej świadomości ludzi z nią utożsamiających się. To nade wszystko miejsce
doświadczeń, przeżyć, tworzenia się niezmiernie ważnych więzi lokalnego środowiska oraz zakorzenienia ludzi
we własnej, właśnie lokalnej, tradycji i historii oraz formowania się indywidualnych osobowości i biografii. Mała
ojczyzna to także płaszczyzna26.

Teatr historii lokalnych..., ibidem. Zob. także: Wiesław Theiss, Mała ojczyzna: perspektywa edukacyjnoutylitarna, [w:] Mała ojczyzna. Kultura — Edukacja — Rozwój lokalny, red. nauk. idem, Warszawa 2001,
www.biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/10417/Mala_ojczyzna.pdf [dostęp: 20.09.2020]; Anna Sobiecka, Teatr
lokalny i tożsamość kulturowa, w: eadem, Teatr w Słupsku. Instytucja artystyczna, op. cit., s. 258-262.
26
Sobiecka przywołuje zdanie pedagoga społecznego Wiesława Theissa, ibidem, s.6.
25
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Współczesne teorie z dziedziny teatru i widowisk dowartościowują działania
artystyczne na tzw. obrzeżach. Korzystam z nich przy omawianiu spektakli, które dotykają
problemów lokalnej społeczności.
W mojej dysertacji przyglądam się Teatrowi im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
z perspektywy długiego czasu, obejmującego różne okresy w historii Polski – od początków
władzy ludowej, poprzez PRL z jej politycznymi etapami – stalinowskim (i obowiązującym
w tym okresie socrealizmem), momentem odwilży i następującym po nim wzmożeniem
nacisków politycznych, okresem „małej stabilizacji” lat sześćdziesiątych, lat propagandy
sukcesu, karnawału Solidarności, stanu wojennego, wreszcie III RP. Te historyczne zmiany
odcisnęły piętno na polskim teatrze, w tym na teatrach prowincjonalnych. Ambitne powojenne
dążenia

repertuarowe

tłumił

przez

lata,

choć

w

poszczególnych

okresach

w różnym stopniu, system komunistyczny. Jednym z przejawów stalinizmu był w sztuce
socrealizm, który próbował pogrzebać w myślach wolnościowe i narodowe mity poprzez
zaszczepienie w umysłach nowych, narzuconych idei. Do upadku komunizmu aktywnie
działała cenzura. W Peerelu przedstawienia teatralne urastały niekiedy do rangi przełomowych
wydarzeń w historii całego kraju, jak Dziady Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza
Dejmka, które wywołały lawinę zdarzeń w 1968 roku. Okres PRL-u to lata aktywnych działań
instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych teatrów, okres kiedy znaczenia nabierał teatr
studencki,

czas

wielkiej

kontrkultury

polskiego

teatru

lat

sześćdziesiątych

i siedemdziesiątych; narodzin i tryumfów Teatru Telewizji, który gromadził rzesze widzów
przed telewizorami. Wreszcie czas steatralizowanych wystąpień Jana Pawła II i Lecha Wałęsy,
przełomowych masowych strajków, które nabierały cech Schechnerowskiego performansu.
Wszystkie te wydarzenia były ważnym tłem i punktem odniesienia dla polskiego teatru, w tym
teatru kieleckiego.
Po omówieniu wszystkich dyrekcji, w trzecim rozdziale zwracam uwagę na pojęcie
repertuaru, poddaję analizie teoretycznej czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które go
determinują oraz podlegającą przemianie relację literatury i teatru, po to, by w kolejnych
częściach pracy zająć się stroną praktyczną tych zagadnień na przykładzie Teatru im. Stefana
Żeromskiego w Kielcach. Należy pamiętać, że w okresie komunizmu żadne decyzje nie były
w pełni samodzielne, a duży wpływ na działalność kulturalną miał ministerialny i wojewódzki
Wydział Informacji i Propagandy, oraz inne organy o tożsamym profilu kontroli. W czwartym
rozdziale analizie poddaję tutejszą scenę w pierwszych latach powojennych. Najobszerniejsze
badania z tego okresu przeprowadziła dotąd Renata Głasek-Kęska – poświęciła im pracę
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magisterską zatytułowaną Teatr kielecki w latach 1945-1952 (powstała na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie, w 1983 roku pod kierunkiem Romana Taborskiego). Ja skupiłam
się na tendencjach repertuarowych w Kielcach po 1945 oraz recepcji spektakli ważnych
przedstawień dyrekcji Hugona Morycińskiego (1946-1950), jak m.in.: (pierwsza polska opera
narodowa) Krakowiacy i górale Wojciecha Bogusławskiego w reżyserii Hanny Małkowskiej
pod nadzorem Leona Schillera w scenografii Jerzego Feldmanna, Sen nocy letniej Williama
Szekspira w reżyserii Hugona Morycińskiego (spektakl wyróżniony na festiwalu
szekspirowskim), Burza Aleksandra Ostrowskiego w reżyserii Morycińskiego (spektakl
nagrodzony na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Rosyjskich i Radzieckich w 1949 roku,
w Warszawie). Świadectwa przyjęcia przez publiczność i krytykę przynoszą artykuły
i recenzje, zwłaszcza w prasie lokalnej; głównie w „Gazecie Kieleckiej”, „Życiu Radomskim”,
później w „Słowie Ludu”. Wydarzenia kieleckie oglądam na tle Polski w procesie
odzyskiwania niepodległości i teatralnego centrum.
Piąty

rozdział

poświęciłam

działalności

Ireny

i

Tadeusza

Byrskich

w Państwowym Teatrze im Stefana Żeromskiego. Rozpatruję go pod kątem wyzwalania się
najważniejszej wówczas sceny prowincjonalnej w kraju spod mocy panującego w latach 50.
w literaturze i sztuce, socrealizmu. Do najistotniejszych spektakli Byrskich z czasów
kieleckich

można

zaliczyć:

prapremierę

Pluskwy

Włodzimierza

Majakowskiego

w inscenizacji i reżyserii Ireny Byrskiej, w scenografii Liliany Jankowskiej i Antoniego Tośty
(1955), Kaligulę Alberta Camusa w reżyserii Tadeusza Byrskiego (1957) oraz Powrót Odysa
Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Ireny i Tadeusza Byrskich (1958). Walka o ambitny,
wymykający się tematyce realizmu socjalistycznego repertuar, spotykała się ze sprzeciwem
władz i nierzadko oporem publiczności. Innym, ważnym aspektem w pracy Byrskich było
przekonanie o równości teatrów i prawie dostępu do sztuki ambitnej dla każdego. Dlatego
postanowiłam przyjrzeć się okolicznościom niedopuszczenia do polskiej prapremiery Ślubu
Witolda Gombrowicza w Kielcach przez samego autora, który uzasadniał swoją decyzję
właśnie prowincjonalizmem miejsca, w którym miała powstać. Nie pomogły nawet mediacje
Czesława Miłosza. Omawiam także dyskutowaną kwestię opuszczenia Kielc przez Byrskich,
której punktem początkowym było wystawienie debiutu dramatopisarskiego Sławomira
Mrożka pt. Policja. Wcześniej w 1956 roku odbyła się dyskusja nad repertuarem,
z przedstawicielami władz, dziennikarzy, publiczności, byłych dyrektorów teatru. Relacjonuję
jej przebieg zauważając, że już wtedy pozycja Byrskich w Kielcach była zagrożona. Repertuar
pary pełnił funkcję edukacyjną, twórcy starali się przygotowywać widzów do odbioru
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trudniejszego repertuaru. Zwracam także uwagę na ich szeroką działalność, na rzecz teatru
w regionie, którą Tadeusz Byrski nazywał „przymierzem Teatru ze świetlicami wiejskimi”.
Za porażkę chyba należy uznać, że nie udało się im dotrzeć do szerokiej publiczności,
zwłaszcza sceny w Radomiu, która w latach 1948-1976 współtworzyła Teatr im. Stefana
Żeromskiego. Praca na prowincji w okresie dominacji twórców krakowskich była szczególnie
trudna, mniejsze ośrodki umierały, pozostawały poza działaniem „propagandy sukcesu”.
Nie tylko lokalny, ale w ogóle państwowy teatr przyćmili awangardziści.
Szósty rozdział został poświęcony najdłużej trwającej dyrekcji w dziejach kieleckiej
sceny – 23 latom rządów Piotra Szczerskiego. Na warsztat biorę przede wszystkim
awangardowe realizacje repertuarowe oparte na utworach Samuela Becketta, Harolda Pintera
i Bogusława Shaeffera z początku lat 90. – odbija się w nich idea ambitnego, niezależnego
teatru studenckiego, jaki Szczerski próbował tworzyć przez trzynaście lat w Krakowie,
w Teatrze 38. Te dążenia zderzały się z rzeczywistością czasem nawet jednej osoby na
widowni. Jak się okazuje jedynym remedium na tę sytuację było wprowadzenie do repertuaru
komedii. Wśród dobieranych przez Szczerskiego tekstów mniej było utworów polskich pisarzy.
Jednak głośną realizacją okazały się Ballady i romanse Adama Mickiewicza w inscenizacji
i reżyserii Szczerskiego (1998) przygotowane we współpracy z Teatrem Małych Form
w Londynie. Druga premiera dla Polonii odbyła się w Polskim Ośrodku SpołecznoKulturalnym, podczas niej miało miejsce spotkanie twórców z Ryszardem Kaczorowskim,
prezydentem na uchodźstwie. Spektakl został także doceniony w kraju nagrodą za reżyserię na
XXIII Opolskich Konfrontacjach Teatralnych. Warte odnotowania są także realizacje na
podstawie sztuk Sławomira Mrożka, jak Miłość na Krymie, Wdowy czy Wielebni – Szczerski
propagował twórczość tego pisarza, który zresztą kilkakrotnie przyjeżdżał do Kielc.
Na przestrzeni lat ważnym, nieartystycznym wydarzeniem był sprzeciw szefa kieleckiej sceny
wobec przeniesienia siedziby teatru, który być może ocalił jego istnienie. Za kolejny, chyba
można pokusić się o stwierdzenie najważniejszy etap dyrekcji Piotra Szczerskiego, uznać
można otwarcie teatru na świeży powiew poszukiwań języka teatralnego młodych twórców, od
2009 roku, tj. Radosława Rychcika, Weroniki Szczawińskiej, Mateusza Pakuły, Jolanty
Janiczak i Wiktora Rubina – realizacje, które ujawniają cechy teatru postdramatycznego, jak
np.: wykorzystanie na scenie multimediów, muzyka staje się „aktorem” spektaklu; zasada
tworzenia fikcji budowanej na realności; ciało, mimika, gest są równoprawnymi środkami
wyrazu itd.; niektóre spektakle powstają w oparciu o teksty pisane na scenie z myślą
o konkretnych aktorach. Praca wymienionych wyżej twórców na kieleckiej scenie
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doprowadziła do powstania takich przedstawień, jak m.in. Samotność pól bawełnianych
Bernarda-Marie Koltèsa w reżyserii Radosława Rychcika, czy Caryca Katarzyna Jolanty
Janiczak w reżyserii Wiktora Rubina, jednych z największych dokonań polskiego teatru
w ostatnim dziesięcioleciu, które wpisały Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na mapę
festiwalową. Ten pierwszy spektakl oklaskiwano nie tylko w Europie, ale także w Azji i obu
Amerykach. Udanymi realizacjami były także choćby: Joanna Szalona; Królowa Jolanty
Janiczak w reżyserii Wiktora Rubina (2011), Milczenie Shelagh Stephenson w reżyserii
Katarzyny Deszcz (2010), Mój niepokój ma przy sobie broń Mateusza Pakuły w reżyserii Julii
Mark (2013), Twardy gnat, martwy świat Mateusza Pakuły w reżyserii Evy Rysovej (2014),
Dzieje grzechu Stefana Żeromskiego w reżyserii Michała Kotańskiego (2014); Hamleta
Williama Szekspira wg Rychcika (2011), adaptacja sceniczna utworu Jakiś i Pupcze Hanocha
Levina (2011) – ostatniej literackiej inspiracji Piotra Szczerskiego oraz Kordian Juliusza
Słowackiego w jego reżyserii (2015). Ballady o seksualnej zależności i cielesności
współistniały w repertuarze obok historii lokalnych. W mojej dysertacji przyglądam się nie
tylko spektaklom, twórcom, ale i publiczności kieleckiej, choć prowincjonalnej, to o własnej
skali wartości, która zmieniała się wolno, ale około 2009 roku okazała się w pełni gotowa na
nowy artystyczny język teatralny, wykazując się lepszą intuicją, niż niejeden dziennikarz
z regionu. Z czasem sukcesy teatru wyniosły go nad geograficzną i mentalną prowincję. Okres
lat 2009-2015 postanowiłam omówić niejako osobno także ze względu na fakt, że jako nowa
wówczas miłośniczka kieleckiej sceny obserwowałam spektakle, które stały się przedmiotem
mojej analizy na żywo, co w opisie sztuki teatralnej, jako jednej z bardziej efemerycznych,
nieuchwytnej w czasie, bo rozgrywającej się tu i teraz przy udziale widza, ma niebagatelne
znaczenie.
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2. HISTORIA TEATRU W KIELCACH – PRZEGLĄD

Początek działalności teatralnej w Kielcach datuje się na połowę XVIII wieku1. Miasto było
własnością biskupów krakowskich od przełomu XI i XII stulecia. To oni wspierali rozwój
kulturalny miasta. Za miłośnika sztuki teatralnej uchodził Kajetan Sołtyk (biskup krakowski w
latach 1758-1788), dzięki niemu prężnie działał teatr w pałacu biskupów kieleckich. Stałą
siedzibę teatru wybudowano około sto lat później. W ciągu wieku amatorzy tułali się po
różnych miejscach mniej lub bardziej przystosowanych do występów.
Teatr Ludwika, nazwany tak na cześć Ludwika Stumpfa, bogatego przedsiębiorcy, głównego
fundatora i pomysłodawcy, został wybudowany w 1877 roku przy głównej ulicy Kielc –
Pocztowej (od 1919 Sienkiewicza). Jego siedziba przetrwała w niemal niezmienionym kształcie
do dziś, nieprzerwanie służąc teatrowi, co czyni go jednym z najstarszych w Polsce. Jak głosi
legenda, browarnik zakochał się w warszawskiej aktorce, której tożsamości nie znamy – być
może ze względu na dyskrecję mieszkańców, którzy szanowali Stumpfa za jego hojność
(aktywnie działał m.in. w Towarzystwie Dobroczynności) i miłość do sztuki. Stumpf pragnął
mieć ukochaną blisko siebie. Przy skromnym wkładzie innych udziałowców wybudował dla
kielczan nie tylko teatr, hotel i restaurację w jednym, ale i najpiękniejszy wtedy budynek w
mieście, według projektu znanego architekta Franciszka Ksawerego Kowalskiego. Pierwsze
przedstawienie i zarazem otwarcie gmachu nastąpiło dopiero dwa lata później, ze względu na
problemy z pracami wykończeniowymi. Premiera Dzwonów z Corneville Jeana Roberta
Planquette’a w wykonaniu objazdowej grupy teatralnej Józefa Teksla odbyła się 6 stycznia
1879 roku.
„Ludwik” nie miał stałego zespołu teatralnego. W pierwszych latach scena była użyczana
wędrownym trupom dramatycznym. Korzystne położenie – mniej więcej w pół drogi na trasie
kolei Iwanogrodzko-Dąbrowskiej, między Warszawą a Krakowem, zapewniało częste wizyty
artystów z ośrodków centralnych. Oprócz zespołów z Krakowa i Warszawy, Kielce odwiedzały
trupy z Częstochowy, Płocka, Łodzi, Poznania, Lublina i Radomia2. Do 1918 roku pracowało
tu wielu antreprenerów, m.in.: Józef Teksel, Marian Winkler, Mieczysław Krauze, Bolesław
Kremski, Julian Grabiński, Jan Żołopiński, Józef Puchniewski, Eugeniusz Majdrowicz.
Niektóre zespoły dawały jeden występ, inne zostawały nawet na kilka miesięcy. Kilkakrotnie,
przed pierwszą wojną światową i w jej trakcie, przyjeżdżała do Kielc grupa pod wodzą Henryka

1
2

100 lat Teatru w Kielcach, red. Stanisław Nowakowski, Kielce 1979, s. 8.
Karol Estreicher, Teatra w Polsce, t. 3, Kraków 1879, s. 49, 67, 88.
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Czarneckiego3. Dawała występy komediowo-operetkowe z Halką Stanisława Moniuszki na
czele4.
Formuła teatrów objazdowych wyczerpała się na początku XX wieku. Do tej pory teatr
utrzymywał profil komediowy (grano m.in. francuskie komedie bulwarowe Edmonda
Gondineta, Émile’a Augiera, Victoriena Sardou), zdarzały się operetki, np. Charlesa Lecocqa
i Johanna Straussa. Dobór repertuaru ograniczała surowa cenzura zaborcy. Społeczeństwo
oczekiwało od teatru rozrywki, ale przede wszystkim miał pozostać ostoją polskiej kultury.
Dlatego często grano utwory również polskich autorów – Aleksandra Fredry, Józefa Bohdana
Zaleskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego i innych. Pod koniec lat 70. XIX wieku szczególną
sympatią widowni cieszyła się komedia Emigracja chłopska Władysława Ludwika Anczyca –
obejrzało ją 1600 widzów (dane z trzech spektakli), jak podawała „Gazeta Kielecka”5. Scenę
kielecką, już pod koniec XIX wieku, podobnie zresztą, jak inne teatry prowincjonalne,
odwiedzali tacy artyści, jak młody wówczas Ludwik Solski (pod nazwiskiem Sosnowski w
1881; w 1886 oraz w 1888 już jako Solski) Michalina Solska (1881, 1887, 1888, 1892), Maria
Przybyłko (1897; później Przybyłko-Potocka), Wincenty Rapacki ojciec (kilkanaście
występów w 1883) i Wincenty Rapacki syn (1898), Józef Rychter (kilka razy
w 1885), Gabriela Zapolska (1887, 1896), Adolfina Zimajer (1898, 1892)6. Ukazanie pełni
aktorskiego kunsztu utrudniały nieraz warunki prowincji – niepełna scenografia, słabe
wyposażenie teatru, mniej wyrobiony odbiorca, itd.
Jak ważnym miejscem dla kielczan był teatr świadczy fakt z 7 października 1918 roku –
wtedy dyrektor, Jerzy Siekierzyński odczytał zgromadzonym na widowni manifest Rady
Regencyjnej, zapowiadający odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wystawiono tego dnia
Dziesiąty pawilon – patriotyczną jednoaktówkę Adama Staszczyka z 1897 roku, traktującą
o powstaniu styczniowym7. Od tamtego czasu mieszkańcy miasta zaczęli nazywać gmach
teatrem Polskim.

Agnieszka Kania, Teatr Polski w Kielcach w dwudziestoleciu międzywojennym, „Z Dziejów Regionu i Miasta.
Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej” 2015, s. 62-63.
4
Ibidem, s. 63.
5
Wiadomości miejscowe, „Gazeta Kielecka” 1877, nr 19.
6
Występy w teatrze były odnotowywane w „Gazecie Kieleckiej” czasem z kilkoma słowami oceny. Np.:
Wiadomości bieżące, „Gazeta Kielecka” 1887, nr 81; Wiadomości miejscowe, „Gazeta Kielecka” 1897, nr 37:
„Prawdziwą także ozdobą teatru łódzkiego jest p. Przybyłko Marya, młoda artystka do ról naiwno-lirycznych.
Jest to niezaprzeczalnie talent pierwszorzędny, który w niedalekiej przyszłości na szerszym zabłyśnie
horyzoncie”. Zob. także 140 lat Teatru w Kielcach. Od Teatru Ludwika do Teatru im. Stefana Żeromskiego.
Kronika 1879-2019, wybór i oprac. Beata Klimer, Marta Pawlina-Meducka, t.1, Kielce 2018.
7
100 lat Teatru w Kielcach, op. cit., s. 32-33.
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Próby utworzenia stałego zespołu
W 1917 roku aktor operetkowy, Stefan Szczuka, próbował stworzyć stały zespół.
Przywiózł do Kielc trzydziestosześcioosobową trupę objazdową i 1 września zainaugurował
z nią sezon. Stacjonujący dłuższy czas w Kielcach antreprener przyjął na siebie obowiązki
dyrektora całej placówki, a nie tylko kierownictwo zespołu8. Wystawiał głównie operetki, takie
jak Manewry jesienne Imre Kálmána, Królową kina do muzyki Jeana Gilberta, Targ na
dziewczęta Victora Jacobiego, Lizystratę Paula Linckego, Muszkieterów w klasztorze Louisa
Varneya9, Czar walca Oscara Strausa, Orfeusza w Piekle Jacquesa Offenbacha10. Te same
tytuły przewijały się w repertuarze także w następnych latach, co nie służyło rozwojowi zespołu
dramatycznego. Partie główne powierzano zwykle utalentowanej Zofii Wojnowskiej, która w
Kielcach nie miała konkurencji, cieszyła się renomą śpiewaczki Warszawskich teatrów
Rządowych, gdzie u szczytu kariery (w latach 1909-1912) była dublerką primadonny Lucyny
Messal. Na afiszu wciąż widniały te same tytuły, spragniona premier publiczność nie dawała
wystarczających

dochodów

teatrowi.

Problemy

finansowe

powodowały

przerwy

w jego działalności. Próbowano radzić sobie z tą sytuacją poprzez urozmaicanie bieżącego
repertuaru – na wzór teatrzyków w stylu wodewilowym i tingel-tangli – gościnnymi występami
rozmaitej proweniencji. Przyjazdy do Kielc gwiazd aktorskich, jak Juliusza Osterwy, Karola
Adwentowicza, Kazimierza Junoszy-Stępowskiego, Stefana Jaracza, Wandy Siemaszkowej,
Józefa Węgrzyna, stawały się dla miejscowych wydarzeniami. Aktorzy pokazywali swoje
umiejętności prezentując te same utwory, co w stolicy, a publiczność przychodziła zachęcona
raczej perspektywą zobaczenia na żywo znanych twarzy, niż przedstawień, w których grali.
Karol Adwentowicz wraz z zespołem odwiedził miasto w połowie marca 1918 roku. Nie
była to jego pierwsza wizyta. Dzięki znakomitemu aktorowi kielczanie mieli możliwość
zapoznania się z ambitnym repertuarem i dramatami m.in. Henrika Ibsena, Gerharta
Hauptmanna, Georga Engela. Artyście towarzyszyli m.in.: Jadwiga Dobrowolska, Janina
Nosarzewska, Janina Zielińska, Aleksander Olędzki, Bogusław Samborski, Józef Sawicki11.
Dano cykl przedstawień: Mistrza Hermanna Bahra w trzech aktach, Rosmerholm Henrika
Ibsena, Konstytucję Bolesława Gorczyńskiego, Szczęście w zakątku Hermanna Sudermanna12.

Marta Meducka, Kultura w Kielcach po 1918, [w:] Kielce przez stulecia, red. Jan Główka, Kielce 2014, s. 423.
Pełny tytuł: Muszkieterzy czyli Żołnierze Ludwika XIII. Operetka w 3 aktach, muzyka Louis Varney, przekład
i przeróbka z franc. Stanisław Zaborski.
10
Izabela Błasiak, Teatr kielecki przed 1939 na tle przemian w polskim życiu teatralnym, praca magisterska
napisana pod kierunkiem Marty Pawliny-Meduckiej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce 1997, s. 69.
11
Kronika miejscowa, Występy Karola Adwentowicza, „Gazeta Kielecka”1918, nr 28.
12
Kronika miejscowa, Występy Adwentowicza, „Gazeta Kielecka” 1918, nr 30.
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Wcześniej kielczanie niewiele mieli do czynienia z ambitnymi dramatami na scenie. Nadal
wystawiano głównie operetki, np. Johanna Straussa, Franza Lehára, Williama Gilberta, Victora
Jacobiego, Georga Jarno, Edmunda Eyslera, Leo Falla. Pojawiły się wśród nich dwie nowości:
Księżniczka Czardasza Imre Kálmána i Jenerał huzarów Carla Ziehrera13. Szczuka wystawił
jedną operę – Halkę Stanisława Moniuszki. Repertuar muzyczny urozmaicały zespoły, głównie
z Warszawy i Lwowa, a także soliści, wśród nich Janina Korolewicz-Waydowa. W kwietniu
1918 roku kilka występów gościnnych dał teatrzyk Czarny Kot z Warszawy.
Szczuka kilkakrotnie podejmował próby utworzenia stałego zespołu. Zakończyły się one
rozpadem towarzystwa dramatycznego na dwie grupy. Szesnastu artystów przeniosło się do
kina Corso by grać rozrywkowy repertuar, przeważnie jednoaktówki. Pozostała część zespołu,
na czele z dyrektorem, w kwietniu 1918 roku zostawiła Kielce dla Częstochowy14. Niewątpliwą
atrakcją były przyjazdy do Kielc grona artystów dramatycznych, wśród których znalazła się
Wanda Siemaszkowa (w sierpniu 1918 w sztuce Diablica Karla Schönherra)15.
W czerwcu i wrześniu teatr odwiedził Kazimierz Junosza-Stępowski, w lipcu kompania
operetkowa Henryka Czarneckiego oraz część zespołu operowego Teatru Wielkiego
z Warszawy. W październiku 1918 roku kierownictwo teatru objął na krótko Jerzy
Siekierzyński.
Kolejne poważne próby utworzenia stałego zespołu w Kielcach podjął Dante Baranowski
w sezonie 1922/1923. Aktor miał w tej mierze nieco doświadczenia, wcześniej kierował teatrem
w Zakopanem, Tarnowie, Ludowym we Lwowie. Trudna sytuacja Teatru Polskiego zmusiła go
jednak do rezygnacji z prowadzenia kieleckiej sceny16.
W latach 1923-26 kieleckim zespołem kierował ponownie Jerzy Siekierzyński, dawniej
członek

zespołu

objazdowego

Antoniego

Trapszy,

wieloletni

antreprener

teatrów

objazdowych, z którymi występował na terenach zaborów rosyjskiego i austriackiego, Rosji,
a po pierwszej wojnie prowadził teatr w Lublinie, był też aktorem krakowskiego Teatru
Bagatela. W jego pracy wspierała go żona Czesława, aktorka i reżyserka, dyrektorka teatru,
która później stała się jednym z filarów zespołu teatru Bagatela. Para ta wydzierżawiła teatr –
uroczyste otwarcie odbyło się 8 września 1923 roku. Do tego czasu zespół aktorski występował
w sali kina Corso. Jednak na skutek konfliktu z władzami miasta, którego sytuacja finansowa

Izabela Błasiak, Teatr kielecki przed 1939, op. cit., s. 70.
100 lat Teatru…, op. cit., s. 31.
15
Kronika miejscowa, Wanda Siemaszkowa, „Gazeta Kielecka” 1918, nr 91.
16
Renata Głasek-Kęska, Teatr kielecki w latach 1945-1952, praca magisterska napisana pod kierunkiem
dr. Kazimierza Nowackiego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1983, s. 10.
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nie pozwoliła na wsparcie sceny, Siekierzyńscy, a w konsekwencji zespół teatru Polskiego,
zakończyli działalność w Kielcach w 1926 roku.
W 1927 albo 1928 roku administratorem i dyrektorem teatru Polskiego został Antoni
Konrad. Sala teatru zaczęła być wynajmowana organizatorom różnych wydarzeń, uroczystości
i amatorskich przedstawień. W latach 30. XX wieku często służyła teatrom żydowskim.
Do wybuchu wojny ciągle jeszcze zdarzały się gościnne przedstawienia, najczęściej
z Warszawy, ale przede wszystkim były to pokazy kuglarskie, bokserskie, itp.
Po drugiej wojnie światowej
W swej powojennej historii, po 1945 roku, kielecka scena dramatyczna miała szesnastu
dyrektorów, niektórych wspierali kierownicy artystyczni.
Od 25 marca do sierpnia 1945 roku sceną kierowali Paweł Owerłło i Mieczysław
Romanowski o pseudonimie Winkler. Pierwszy był uznanym aktorem scen warszawskich
i reżyserem, jednym z założycieli Związku Artystów Scen Polskich, podejmował działania
w kierunku organizacji w Kielcach teatru dramatycznego, drugiego – aktora, reżysera
i dyrektora teatrów (m.in. w Lublinie i Łodzi) do sprawowania pieczy nad zadaniami
administracyjnymi delegowało Ministerstwo Kultury i Sztuki. Kierownikiem literackim został
Julian Rogoziński – autor przekładów autorów francuskich, m.in. Marcela Prousta, naczelnik
Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Zniszczenia wojenne
spowodowały, że działalność teatru wznowiono nie w kamienicy przy Sienkiewicza 32, ale
w Domu Kultury i Sztuki, czyli dawnym gmachu Przysposobienia Wojskowego
i Wychowania Fizycznego przy ulicy Ściegiennego. Działalność teatru Województwa
Kieleckiego, bo tak wówczas nazywała się kielecka scena dramatyczna, 1 kwietnia 1945 roku
zainaugurowała premiera Dam i huzarów Aleksandra Fredry w reżyserii Owerłły17. Bardzo
nieliczny zespół artystyczny tworzyli aktorzy, którzy przyjechali do Kielc jeszcze w czasach
wojny oraz sprowadzeni przez dyrektorów z Lublina i Krakowa. Założenia, jakie obrali sobie
dyrektorzy, były elementarne. Deklarowali dbałość o wysoki poziom przedstawień,
popularyzowanie literatury, głównie polskiej, organizowanie przedstawień dla młodzieży,
żołnierzy i robotników, objazdy po miastach województwa Kieleckiego. Znalazły się
w Statucie Teatru Województwa Kieleckiego, który podpisano 25 marca 1945 roku18. teatr był

Helena Rogozińska, Teatr wystawia „Damy i huzary”, „Dziennik Kielecki” 1945, nr 23.
Statut Teatru Województwa Kieleckiego z dn. 25 marca 1945, zespół nr 305, Urząd Wojewódzki Kielecki II,
sygn. 2125, Archiwum Państwowe w Kielcach.
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subwencjonowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, władzę nadzorczą sprawował nad nim
wojewoda. W pierwszym, powojennym okresie repertuar teatru kształtował się przypadkowo,
podobnie, jak to miało wówczas miejsce w większości teatrów polskich. Trudności finansowe,
lokalowe i niskie dotacje zmuszały do sprzyjania gustom publiczności. W większości
wystawiano komedie i rewie, takie jak Pobór dziewcząt pod kierownictwem artystycznym
Zygmunta Drwęskiego (w Domu Kultury i Sztuki), Wieczór humoru, piosenek
i tańca pod kierownictwem artystycznym Ewy Porajskiej (w Domu Kultury i Sztuki),
Sublokatorka Adama Grzymały-Siedleckiego w reżyserii Pawła Owerłły (w Domu Kultury
i Sztuki), Wesele Fonsia Ryszarda Ruszkowskiego w reżyserii Mieczysława Winklera.
Scenografię do przedstawień w latach 1945-1946 przygotowywał Adolf Wajncettel, dekorator
z dyplomem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Oprócz wymienionych na kieleckiej
scenie

występowali

wówczas:

Elżbieta

Kowalewska

(matka

aktora

Krzysztofa

Kowalewskiego), Włodzimierz Wyganowski (jeden z inicjatorów zorganizowania teatru),
Zygmunt Drwęski, ceniony komediant, który pracował w Kielcach aż do śmierci w 1957 roku,
a także Ewa Porajska, Władysław Oksza-Kopecki, Władysław Helleński, Włodzimierz
Sienkiewicz, Rena Hryniewicz, Anna Mycielska, Maria Szewczyńska, Danuta Wiłowicz,
Janina Zielińska, Leopold Dobrowolski, Włodzimierz Wyganowski, Stefan Leński i inni.
Pierwszy, niepełny sezon zakończył się 28 lipca 1945 roku koncertem utworów muzyki
popularnej w wykonaniu Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Związku Zawodowego Muzyków
Rzeczypospolitej Polskiej pod dyrekcją Mariana Stroińskiego w odnowionej sali teatru
w gmachu przy Sienkiewicza 32. Sezon był słabo oceniony przez prasę. Narzekano na
komediowy repertuar i nierówny w większej mierze słaby poziom aktorski. Po omówionym
niżej szczegółowo okresie dyrekcji Hugona Morycińskiego, nastąpiły dwie krótkie dyrekcje –
Kazimierza Biernackiego (1 sierpnia 1950-20 kwietnia 1951; kierownikiem artystycznym
sceny radomskiej była wówczas Hanna Małkowska) i Jana Zbigniewa Pastuszki (20 kwietnia
1951-30 listopada 1952; Małkowska na stanowisku do 15 lutego19. Przypadły na okres
zaawansowanego socrealizmu. Biernacki zrealizował tylko osiem premier, większość z nich
zgodnych z obowiązującą estetyką. Wyjątkiem były: Moralność pani Dulskiej Gabrieli
Zapolskiej i Niemcy Leona Kruczkowskiego zaplanowane jeszcze przez Hugona
Morycińskiego. Po okresie całkowitej uległości teatru wobec władzy, w wyniku poczynań Jana
Zbigniewa Pastuszki, złoty okres dla kieleckiej sceny nastał dopiero dzięki Irenie
i Tadeuszowi Byrskim. Gdy przymuszony przez władzę Byrski opuszczał Kielce dla Poznania,
19

Almanach Sceny Polskiej 1944-1959, red. Anna Chojnacka, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2002, wersja
elektroniczna DVD.
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dyrekcję obejmował aktor z jego dotychczasowego zespołu – Czesław Jagielski
(1 października 1958-31 stycznia 1962). Początkowo w działaniach miała wspierać go Irena
Byrska jako kierownik artystyczny (1 października-31 grudnia 1958). Gdy dołączyła do męża
w Poznaniu, na stanowisku kierownika artystycznego zastąpiła ją Halina Gryglaszewska.
Wystawiano wówczas klasykę obcą, np. Williama Szekspira, Carlo Goldoniego, Johanna
Wolfganga Goethego, a także dwudziestowiecznych autorów, których nazwiska nie pojawiały
się wcześniej na kieleckich afiszach, jak Federico Garcia Lorca, Michaił Bułhakow, Reginald
Rose. Gryglaszewska zwróciła uwagę na małe sceny w Kielcach i Radomiu, postanowiła
wykorzystać je do repertuarowych eksperymentów, jak Przy drzwiach zamkniętych Jeana
Paula

Sartre’a,

Końcówka Samuela

Becketta i

Wielkiego Bobby’ego

Krzysztofa

Gruszczyńskiego. (Te spektakle odbywały się poza oficjalnym planem. Najczęściej jako kilkulub jednorazowe pokazy). Do zespołu zaangażowano młodych aktorów, absolwentów
krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego – Irenę Jun, Annę
Milewską, Wandę Swaryczewską, Jerzego Buczackiego, Krzysztofa Wieczorka, Jerzego
Wasiuczyńskiego. Zespół liczył czterdzieści cztery osoby, teatr dysponował aż pięcioma
scenami – dwiema w Radomiu, dwiema w Kielcach i jedną objazdową. Jagielski nadal
występował na scenie, nawet gdy przestał pełnić funkcje dyrektora, pozostał w zespole.
Kolejną krótką dyrekcję sprawował scenograf i reżyser Stanisław Cegielski (1 lutego
1962-31 sierpnia 1963), który był również kierownikiem artystycznym. Miał już doświadczenie
dyrektorskie nabyte w Zielonej Górze i Gnieźnie. W sprawach repertuarowych doradzał mu
tłumacz i poeta Jerzy S. Sito, którego od razu powołał na stanowisko kierownika literackiego.
Dyrektor był krytykowany przez recenzentów, m.in. Jana Pawła Gawlika za próby
wskrzeszenia przebrzmiałej konwencji teatru monumentalnego i rapsodycznego20 oraz za słaby
poziom komedii21. Cegielski próbował zaproponować kielczanom różne pozycje ze
współczesnego dramatu, ale słabe teksty okazały się słabymi przedstawieniami – grano
Wielkiego nieobecnego Romy Ligockiej, Czy to jest miłość? Zofii Bystrzyckiej, Ty w swoim
małym kącie Barry’ego Reckorda. Ale też po raz pierwszy w Kielcach zaprezentowano Operę
za trzy grosze Bertolta Brechta, Lillę Wenedę Juliusza Słowackiego, Maskaradę Michaiła
Lermontowa, Don Karlosa Friedricha Schillera. Uznaniem cieszył się spektakl Taniec
czarnego sierżanta Johna Ardena w reżyserii Krystyny Berwińskiej.

20
21

Jan Paweł Gawlik, Pogrzeb Wenedów, „Słowo Ludu. Magazyn Niedzielny” 1962, nr 158.
Jan Paweł Gawlik, Igraszki z publicznością, „Słowo Ludu. Magazyn Niedzielny” 1963, nr 172.
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Po latach efemerycznych dyrekcji, stanowisko objął Zdzisław Grywałd – aktor, reżyser,
dyrektor teatrów w Katowicach, Wrocławiu, Jeleniej Górze i Wałbrzychu. Piastował je przez
trzynaście lat (dyrektor i kierownik artystyczny od 1 września 1963 do 31 stycznia 1976).
Kierownikami literackimi byli w tym czasie dziennikarze i krytycy teatralni: Wiesław Głowacz,
Stanisław

Mijas

i

Ryszard

Smożewski,

który

wcześniej

sprawował

tę

funkcję

w Teatrze Rozmaitości w Krakowie. Na repertuar wpływ miał także sekretarz literacki Tadeusz
Wiącek. Sceną radomską kierował Bronisław Orlicz (od 1963), później Bohdan Czechak (od
1964), Jerzy Wasiuczyński (od 1969). W repertuarze znalazły się takie dramaty, jak Symulanci
Albina Siekierskiego, Skandal w Hellbergu Jerzego Broszkiewicza, Ballada polska Bohdana
Drozdowskiego, Odwety i Niemcy Leona Kruczkowskiego, Dancing w kwaterze Hitlera
Andrzeja Brychta, Zagłada eskadry Aleksandra Korniejczuka. Wydarzeniami artystycznymi
były przedstawienia na podstawie utworów Sławomira Mrożka – jednoaktówek Zabawa. Na
pełnym morzu. Czarowna noc oraz Tanga; Wesela Stanisława Wyspiańskiego, Hamleta
Williama Szekspira, Myszy i ludzi wg Johna Steinbecka, Uciekła mi przepióreczka Stefana
Żeromskiego, Kordiana Juliusza Słowackiego i Śmierci Tarełkina Aleksandra SuchowoKobylina. Kilka spektakli zostało zaproszonych na festiwale, np. Uciekła mi przepióreczka
Żeromskiego w reżyserii Andrzeja Dobrowolskiego na II Ogólnopolski Telewizyjny Festiwal
Teatrów Dramatycznych (Nina Skołuba zdobyła wówczas nagrodę aktorską, a reżyser Andrzej
Dobrowolski dostał wyróżnienie); Tor Gawlika w reżyserii Smożewskiego i Uciekła mi
przepióreczka Żeromskiego w reżyserii Andrzeja Dobrowolskiego na V Kaliskie Spotkania
Teatralne (Nina Skołuba otrzymała nagrodę aktorską za rolę Smugoniowej); Heloiza i Abelard
Rogera Vaillanda w reżyserii Józefa Grudy na IV Rzeszowskie Spotkania Teatralne, Volpone
Bena Jonsona w reżyserii Zdzisława Grywałda na VI Rzeszowskie Spotkania Teatralne,
Ruchome piaski Piotra Choynowskiego w reżyserii Bohdana Czechaka na VIII Rzeszowskie
Spotkania Teatralne. Aktorka Janina Utrata prezentowała monodram Gwiazda Helmuta
Kajzara na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Zawodowych Małych Form w Szczecinie,
a Edward Kusztal Zapiski A. P. Kowiakina Leonida Leonowa na X Ogólnopolskim Festiwalu
Teatrów Jednego Aktora we Wrocławiu. Odwety Leona Kruczkowskiego w reżyserii Andrzeja
Dobrowolskiego i Okapi Stanisława Grochowiaka w reżyserii Marii Wachowiak zostały
pokazane na Panoramie XXX-lecia w Teatrze Rozmaitości w Warszawie w ramach prezentacji
osiągnięć kulturalnych województw. Z późniejszych lat warto wyróżnić spektakle w reżyserii
Ryszarda Smożewskiego − Rewizora Mikołaja Gogola, Czarną komedię Petera Shaffera,
Turonia Stefana Żeromskiego. Często grano utwory Stefana Żeromskiego i Jerzego
Szaniawskiego. Przedstawienie pt. Dziś do ciebie przyjść nie mogę Lecha Budreckiego
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i Ireneusza Kanickiego cieszyło się wielkim powodzeniem wśród publiczności w 1969 roku.
Biło rekordy frekwencyjne. Zagrano je ponad 300 razy.
Aktor Henryk Giżycki został następnym dyrektorem i kierownikiem artystycznym
kieleckiej sceny (1 lutego 1976-15 września 1979). Pierwszy sezon w Teatrze im. Stefana
Żeromskiego był dla niego niejako przedłużeniem zaangażowanego politycznie Teatru Eref 66,
z którym był związany. Sztuki, takie jak Goście Hotelu „Du Parc” Karola Obidniaka
i Józefa Wędrychowskiego, Nasza patetyczna Jana Bijaty czy Powrót posła Juliana Ursyna
Niemcewicza miały mieć charakter wychowawczo-propagandowy, przypominały polityczny
teatr realizmu socjalistycznego. Giżycki przyjął do pracy kilkoro aktorów po szkołach
teatralnych. Część z nich odeszła po pierwszym sezonie. Mimo to, dwa następne sezony były
ambitniejsze, ze sceny wybrzmiały utwory takie jak Hamlet Szekspira, Róża Żeromskiego,
Rozmowy z katem Kazimierza Moczarskiego. Nawiązano współpracę z Teatrem im. Ludwika
Solskiego w Tarnowie oraz z Teatrem z Baia Mare w Rumunii. W 1976 roku Radom otworzył
własną scenę i przestał działać jako filia Teatru im. Stefana Żeromskiego.
Dyrektorowi Jackowi Zbrożkowi (kadencja 15 września 1979-30 grudnia 1980)
w prowadzeniu teatru pomagał kierownik artystyczny Józef Skwark (który był dyrektorem
1 stycznia 1980-22 kwietnia 1981). Zbrożek występował na kieleckiej scenie jako aktor,
tworzył choreografię, opracowanie muzyczne do spektakli. Już jako dyrektor zagrał główną
rolę Doktora Balanzoni w Bliźniakach z Wenecji w reżyserii Andrzeja Dobrowolskiego (1979).
Jego dyrekcję przerwała tragiczna śmierć – umarł w wieku 37 lat. Zasłabł w czasie występu w
spektaklu Kram z piosenkami.
Teatr za jego dyrekcji wystawiał sztuki niskiej wartości artystycznej, np. Jak nie ja to
kto Tadeusza Wieżana, Dom na piasku Rustama Ibrahimbekowa w reżyserii Włodzimierza
Nurkowskiego obrazujące rozpad wartości, degenerację narodu. Wraz z kryzysem
dotychczasowej polityki i narodzinami NSZZ „Solidarność” zainteresowaniem cieszyły się
sztuki polityczne, np. Mochnacki – sny o ojczyźnie Bohdana Urbankowskiego. Premiera
Betlejem polskiego Lucjana Rydla, która odbyła się miesiąc po wprowadzeniu stanu
wojennego, była odczytana jako patriotyczny manifest polskości. Cieszyła się niebywałą
popularnością, pokazy spektaklu kończyły owacje na stojąco.
Jedną z dłużej trwających i bardziej udanych była trwająca osiem lat dyrekcja Bogdana
Augustyniaka (1 czerwca 1982-31 sierpnia 1990). Już pierwsze premiery Pana Tadeusza
Mickiewicza, Indyka Mrożka i Zemsty Fredry zwiastowały, że dla kieleckiej sceny rozpoczyna
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się lepszy okres artystyczny. Dyrektor stawiał przede wszystkim na polskie utwory, takie jak:
Kartoteka Tadeusza Różewicza, Święto Winkelrieda Jerzego Andrzejewskiego, Ślub Witolda
Gombrowicza, Turoń i Sułkowski Stefana Żeromskiego. Mawiał, że tworzy teatr o Polakach,
dla Polaków, po polsku. W okresie stanu wojennego podejmował tematy społeczne – niezgody,
wad narodowych, nadużyć władzy. Spektakle przez niego reżyserowane były doceniane przez
krytykę. W 1985 roku z udziałem wiceministra kultury Jerzego Bajdora obchodzono 40-lecie
działalności teatru kieleckiego po wojnie. W połowie lat 80. Dyrektor przyjął do pracy młodych
absolwentów szkół teatralnych Ewę i Józefa Józefczyków, Janusza Głogowskiego, Jerzego
Kaczmarowskiego, Marzenę Strzycką, Beatę Ożóg, Renatę Tukalską, Sławomira Hollanda. W
zespole wciąż grali aktorzy tej klasy, co Edward Kusztal, Anna Skaros, Janina Utrata, Zdzisław
Nowicki. Augustyniak przygotował realizację spektaklu Morderstwo na życzenie Dereka
Benfielda dla Teatru Telewizji (1985). Do współpracy zaprosił kieleckich aktorów.
Miesięcznik „Przemiany” przyznał w 1987 roku Bogdanowi Augustyniakowi nagrodę za
rozwój sceny. Doceniono inscenizacje Ślubu Witolda Gombrowicza i Balu manekinów Brunona
Jasieńskiego. Te przedstawienia oraz Rewizor Mikołaja Gogola prezentowano na festiwalach,
takich jak Warszawskie Spotkania Teatralne, Krośnieńskie Spotkania Teatralne, Ogólnopolskie
Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska”. Utwory Mrożka na scenie kieleckiej, takie jak
Kontrakt, Tango, Emigranci, Pieszo, Indyk, były świetnym komentarzem do rzeczywistości lat
80. W 1987 roku Bogdan Augustyniak otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki
II stopnia za osiągnięcia w reżyserii i kierowanie Teatrem im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
W 1990 roku objął Teatr na Woli w Warszawie.
Wojciech Boratyński kierował teatrem przez dwa sezony (1 września 1990-31 sierpnia
1992). Wśród trzynastu wystawionych premier dominowała klasyka (Szekspir, Molier, Fredro).
W repertuarze pojawiały się spektakle, takie jak Rzecz o maju wg Powrotu posła Juliana Ursyna
Niemcewicza, Dowodu wdzięczności narodu Wojciecha Bogusławskiego oraz publicystyki
oświeceniowej, Ostatnie tango w PRL-u na podstawie kompilacji wielu tekstów. Nie były zbyt
udane. W tym drugim przedstawieniu zwracał uwagę ruch sceniczny opracowany przez
choreografa i reformatora baletu, Conrada Drzewieckiego, który nawiązał z teatrem
współpracę. Dwie premiery powstały na Małej Scenie – prapremiera Będą piękne święta
Krzysztofa Choińskiego oraz Poznaj nim pokochasz na podstawie utworów Aleksandra Fredry.
Spektaklem wyróżniającym się na ich tle była Męka i Zmartwychwstanie wg Historii o Męce
Najświętszej i Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim Leona Schillera w reżyserii Henryka
Mozera.
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W latach 1992-2015 teatrem kierował Piotr Szczerski. Przez prawie pół roku po jego
śmierci w 1915 teatr był zarządzany przez jego zastępczynię – główną księgową Elżbietę
Pędzik, przy wsparciu wieloletniej koordynatorki pracy artystycznej Haliny Łabedzkiej. Taka
sytuacja była możliwa dzięki temu, że Szczerski pracował do końca i zaplanował kolejne
premiery i niektóre wydarzenia artystyczne (m.in. premierę Wszyscy chcą żyć Hanocha Levina,
własny jubileusz 40-lecia pracy na scenie oraz pokazy tryptyku spektakli Wiktora Rubina
i Jolanty Janiczak na czele z premierą Hrabiną Batory). Historię kieleckiej sceny tworzy
obecnie reżyser Michał Kotański, który objął dyrekcję ponad pięć lat temu (16 listopada 2015).
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3. REPERTUAR TEATRALNY – DEFINICJE I UWARUNKOWANIA
Zewnętrzne oraz wewnętrzne czynniki kształtujące repertuar
Punktem wyjścia do niniejszych rozważań jest zdefiniowanie pojęcia „repertuar”, które
znaczy daleko więcej, niż wykaz spektakli w uporządkowanej strukturze, czy – jak tłumaczy
Patrice Pavis: „zbiór sztuk granych w teatrze podczas jednego sezonu lub w jakimś
wyróżnionym okresie”1. Dobór tytułów, częstotliwość, z jaką grane są spektakle i sposób,
w jaki zostają ułożone, są dla teatru kluczowe nie tylko pod względem artystycznym. Wskazują
na model organizacji, który określa charakter konkretnego teatru i jego instytucjonalność. Teatr
repertuarowy zakłada model organizacji, w którym spektakle prezentowane są cyklicznie, na
afiszu zaś utrzymuje się co najmniej kilka tytułów, granych naprzemiennie. Taka scena
zazwyczaj ma stałą siedzibę i grupę występujących aktorów2.
Ponadto

„planowanie

repertuaru

i

decyzje

o

premierach

stanowią

jeden

z najważniejszych elementów charakteryzujących profil artystyczny i funkcje społeczne danej
instytucji”3. Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach jest jedynym zawodowym teatrem
repertuarowym w regionie, co nakłada na niego obowiązek zapewnienia widzom
o odmiennych upodobaniach bogatej oferty. Repertuar wiele mówi o teatrze i nie tylko o nim –
z założenia jest odpowiedzią na oczekiwania i gusta publiczności, bywa narzędziem
propagandy, elementem manipulacji politycznej, stanowi język artystycznej wypowiedzi,
kształtuje narrację konkretnej sceny itd. Analiza repertuaru dostarcza informacji
o zapatrywaniach dyrektora teatru, gdyż repertuar stanowi także „zbiór utworów [...], które […]
uzna za wartościowe i zgodne z własnym programem artystycznym”4. Proces doboru repertuaru
może zaczynać się różnie, na przykład od ustalenia założeń programowych, albo
w momencie zetknięcia się dyrektora sceny z tekstem literackim, lub – dziś częściej –
z innym tekstem kultury stanowiącym tworzywo spektaklu.
Wykaz premier z kilkudziesięciu lat ukazuje, w ściśle określonym polu widzenia,
wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na kształt repertuaru, odsłaniając specyfikę
konkretnej sceny. Swoje piętno na repertuarze zostawiają: względy polityczne – sytuacja
dominacji władzy, obojętność lub bunt szefów scen wobec hierarchicznych systemów

Patrice Pavis, repertuar, [w:] Słownik terminów teatralnych, przeł. Sławomir Świontek, Wrocław 2002,
s. 431-432.
2
Ewa Guderian-Czaplińska, Teatr repertuarowy, [w:] Encyklopedia teatru polskiego,
www.encyklopediateatru.pl/hasla/174/teatr-repertuarowy [dostęp 31.01.2018].
3
Ibidem.
4
Patrice Pavis, repertuar, loc. .cit., s. 431-432.
1

38

instytucjonalnych, które kierują teatrami; względy społeczne i edukacyjne, takie jak chęć
„wychowywania” publiczności pod względem estetycznym i intelektualnym, podejmowana
problematyka społeczna, dbałość o jej uniwersalność, zadowolenie widza lub jego brak
znajdujące swoje odzwierciedlenie w kasie biletowej. Dyrekcja teatru może, jak to na przykład
postawił sobie za cel przed laty Iwo Gall w Teatrze Wybrzeże, dbać o rozwój rodzimej
dramaturgii, nie zapomniawszy o wielkiej klasyce5, takie przykłady i dziś możemy mnożyć.
Powtarzając za Leonem Schillerem, możliwości repertuarowe danej sceny wynikają także z jej
własnych walorów, lub ograniczeń: „Przez plan repertuarowy rozumiemy jednak nie wypis z
historii literatury dzieł najcelniejszych pisarzy, lecz plan kampanii teatralnej ułożony na
podstawie możliwości aktorskich i reżyserskich, uzgodniony z polityką kulturalną i społeczną
teatru”6.
Decydować mogą nawet względy socjalne i techniczne. Uwarunkowania, od których
zależny jest repertuar, są liczne i zmienne, w zależności od okresu historycznego, sytuacji
społecznej, polityki, miejsca, sytuacji finansowej teatru, osoby zarządzającej sceną. Utwór
literacki, czy to dramat, czy adaptacja innego rodzaju, zmieniał się w wersję sceniczną pod
wpływem tych czynników. Tak zarysowane tło przynosi bowiem obraz funkcji i statusu
literatury, a także ich przemiany w teatrze lokalnym. W sytuacji, kiedy spektakl jest odbiciem
literatury, a nie działaniem przeciw tekstowi lub ponad tekstem, daje on ogląd utworu
literackiego.
Teatr a literatura – ewolucja związków
W epoce Arystotelesa panowała harmonia między literaturą a teatrem, z czasem jednak
widowisko teatralne zaczęto traktować jako wtórne w stosunku do dzieła literackiego7.
Supremacja dramatu, uważanego za skończone i niezależne od innych dziedzin sztuki dzieło
trwała właściwie do XX wieku. Przedstawienie, jako samodzielny podmiot, zaczęło zyskiwać
na znaczeniu dopiero w XVIII wieku, ale wciąż było podporządkowane formie dramatycznej,
może za wyjątkiem francuskich pièces à grand spectacle, które w XIX wieku przejęły władzę
nad słowem. Rozwój techniki przedstawienia, jak oświetlenie gazowe, a później elektryczne,
wzmacniał pozycję teatru. Jego odrębność zaznaczyła się najsilniej w okresie Wielkiej

Iwo Gall – redutowiec, artysta teatru, red. Anna Wypych-Gawrońska, Elżbieta Wróbel, Joanna Warońska,
Częstochowa 2014, s. 145.
6
Leon Schiller, Referat programowy zjazdu, „Scena Polska””, 1936, wrzesień, s. 9-29.
7
Relacje dramat - spektakl w kontekście historycznym i estetyczno-ideowym opisuje np. Agata AdamieckaSitek, Teatr i tekst: krótka historia burzliwego związku, [w:] idem, Teatr i tekst. Inscenizacja w teatrze
postmodernistycznym, Kraków 2005, s. 19-63.
5
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Reformy Teatru opartej na dominującej pozycji inscenizatora. Kształt widowni z reflektorem
wymierzonym w scenę i podążającym za nim wzrokiem publiczności a niekiedy
wyprowadzenie teatru w otwartą przestrzeń sprzyjały stwarzaniu nowych sensów w starym
tekście i w teatralnej rzeczywistości. Wyjście do teatru stawało się wydarzeniem kulturalnym,
nie tylko towarzyskim. Artyści oczekiwali od widzów czegoś więcej niż oklasków – na
przykład prawdziwych emocji. Te zjawiska świadczyły o nadchodzącej zmianie.
Mimo to, na przełomie wieków XIX i XX często wciąż uważano, że teatr winien pełnić
funkcję służebną wobec literatury: „O wartości teatru stanowi przede wszystkim repertuar;
więcej wart teatr grający miernie utwory dobre niż wystawiający świetnie dzieła bez literackiej
wartości. Teatr bowiem ma być dla literatury, winien szerzyć jej znajomość” – pisał pod koniec
XIX wieku Feliks Koneczny8. W obliczu najwybitniejszych dzieł podkreślano niedostatki
sceny, która mogła okazać się niczym wobec ludzkiej wyobraźni rozbudzonej genialnym
utworem, znakomitej frazy, tragizmu, czy udanej konstrukcji dramaturgicznej wynoszącymi
tekst do rangi arcydzieła.
Kilkadziesiąt lat później nad naturą dramatu deliberował m.in. historyk literatury
polskiej Artur Hutnikiewicz. W artykule zatytułowanym Czy dramat jest dziełem literackim?
przywołał śmiałą tezę Stefanii Skwarczyńskiej, jakoby dramat nie był rodzajem literackim.
Hutnikiewicz opowiedział się po zgoła przeciwnej stronie. Trudno oprzeć się wrażeniu, że
pogląd Skwarczyńskiej wyprzedził czasy, w których się wykształcił. Z pewnością, jak
twierdzili oboje, utwór dramatyczny balansuje pomiędzy światem literatury i sztuki teatralnej9.
Według Skwarczyńskiej urasta do rangi jednej ze sztuk: „jego miejsce [dramatu – przyp. P.D.]
jest w systematyce sztuki, obok sztuki literackiej, malarstwa, rzeźby, muzyki, architektury itd.
[...] przez teorię literatury powinien być rozpatrywany tylko jako zjawisko graniczne”10.
Przemawiać ma za tym argument, że podstawową rolą dramatu jest przede wszystkim
przeznaczenie do wystawienia:
Wielość tworzyw pozwala synchronizować w jednym momencie dwie, a nawet kilka akcji czy wydarzeń,
stwarza warunki do wzmacniania efektów, bardziej dobitnego wyrażania istoty rzeczy przez jednoczesną
aktywizację różnorodnych środków ekspresji, do wyręczania się wzajemnego poszczególnych tworzyw w ich
funkcji wyrażania11.

Feliks Koneczny, „Przegląd Polski” 1898, t. 129, s. 173. Przedruk [w:] Feliks Koneczny, Teatr krakowski.
Sprawozdania 1896-1905, przedmowa, wybór i oprac. Kazimierz Gajda, Kraków 1994, s. 103.
9
Artur Hutnikiewicz, Czy dramat jest dziełem literackim?, [w:] Wprowadzenie do nauki o teatrze, t. 1, DramatTeatr, wybór i opracowanie Janusz Degler, Wrocław 1976, s. 78.
10
Stefania Skwarczyńska, Zagadnienie dramatu?, [w:] Wprowadzenie do nauki o teatrze, t. 1,ibidem, s. 53.
11
Artur Hutnikiewicz, op. cit., s. 79.
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Słowo, które buduje dramat, traci w takim rozumieniu na znaczeniu. Jego rola
w przedstawieniu ogranicza się do dialogu, forma prezentacji zmusza do rezygnacji z takich
elementów, jak: opisy, narracja, informacje, komentarz, czy analiza psychologiczna.
Artur Hutnikiewicz był natomiast wyrazicielem zdania, że tekst jest prymarny: „Tekst
językowy wyznacza granice, charakter, siły wewnętrzne tego świata, który określamy jako
świat wyobrażalny danego dramatu”12. Trudno nie dostrzec wyższości słowa, gdy jak
Hutnikiewicz myśli się o utworach tej miary, co Otello Williama Szekspira Edyp Sofoklesa,
czy Nie-Boska komedia Krasińskiego, które „istnieją i wzruszają samodzielnie”; naukowiec nie
doceniał jednak możliwości ekspresywnych teatru.
Badania te mają już jednak kilkadziesiąt lat i tracą na aktualności, ale intuicja raczej nie
zawiodła Stefanii Skwarczyńskiej a jej diagnoza okazuje się trafna. Wystarczy spojrzeć na teatr
ostatnich lat i rosnącą w nim rolę dramaturga oraz obecność na scenie dramatopisarzy, którzy
niekoniecznie z wykształcenia są literatami, a ich teksty – doceniane zresztą przez krytykę
teatralną, ale dramaturgicznie, z założenia, niedoskonałe, zyskują na scenie nowe życie. Są
intensywne, zaskakujące i wciągające, czego nie może dać ich lektura, chyba że ożywia ona
wspomnienie po obejrzanym spektaklu13.
Spory wzbudzała także kwestia sceniczności utworów literackich. Takie dramaty, jak
Dziady, Nie-Boska komedia czy Kordian uważano niegdyś za niesceniczne, nie tylko ze
względu na „lekceważenie kanonów dramaturgii realistycznej”, ale właśnie na „wyjątkowe
walory literackie oraz intelektualne”, którym scena sprostać nie mogła, czy to w ocenie
historyków i krytyków literatury czy teatru14. Skwarczyńska zauważyła, że o ile utwór
sceniczny i dramat literacki operują słowem, o tyle ten pierwszy ożywa dzięki osobie aktora,
w ruchu scenicznym ujęty w konkretną przestrzeń i ramy czasowe15. Badaczka wprowadziła
rozróżnienie między „dramatem scenicznym”, który nazywała dramatem właściwym
a „dramatem książkowym”. Czynnikiem je odróżniającym miało być przeznaczenie dla widza.
Dramat sceniczny wyposażony w didaskalia, według Skwarczyńskiej, niektóre zdania kieruje
wyłącznie do inscenizatora.
Zbigniew Osiński podkreślał, że o „niesceniczności” utworu można mówić tylko
szukając punktu odniesienia, czyli modelu teatru – w tej perspektywie dramatu niescenicznego
12

Ibidem, s. 81.
Przykładem może być twórczość Jolanty Janiczak, dramaturżki z dyplomem z psychologii, której z założenia
niedoskonałe formalnie utwory należą do najbardziej cenionych w polskim teatrze ostatniej dekady.
14
Jan Michalik, Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915. cz. 1, Teatr Miejski, Kraków-Wrocław 1985,
s. 48.
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Stefania Skwarczyńska, op. cit., s. 57.
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nie ma w ogóle16. Teatrolog rozwinął tę myśl w artykule Przekład tekstu literackiego na język
teatru (zarys problematyki), gdzie pochylił się nad zjawiskiem przekładu. Opierając się na
językoznawczych dokonaniach Romana Jakobsona założył, że przedstawienie jest
nielingwistycznym systemem znaków posiadającym sferę znaczeniową, oraz że język także
posiada swój system, tyle że znaków graficznych o charakterze lingwistycznym. Dalej
sprawdzał, jak przebiega proces przełożenia dzieła literackiego na dzieło teatralne i na ile jest
on możliwy w poszczególnych modelach teatralnych.
Główną trudnością przekładu okazuje się oddanie sensu wypowiedzi literackiej oraz
określenie do niej stanowiska reżysera. Niemożliwe jest z pewnością przetłumaczenie jeden do
jednego komunikatu poetyckiego, w zetknięciu z tego rodzaju komunikatem mamy do
czynienia z twórczą transpozycją językową – przy oddaniu sensu, zmienia się kod: „tekst
wyzwolony w pewien sposób z jednego porządku semantycznego zostaje dzięki takiej operacji
uwikłany w inny, teatralny porządek znakowy”17. Zdaniem Osińskiego można wyróżnić trzy
rodzaje przekładu: wewnątrzjęzykowy (w obrębie tego samego języka), międzyjęzykowy
(tłumaczenie właściwe), a także intersemiotyczny albo transformację, w przypadku, gdy
znaki językowe tłumaczy się na nielingwistyczne systemy znakowe18. Reżyser, jako twórca
spektaklu, dokonuje dwojakiej operacji, po pierwsze tłumaczenia wewnątrzjęzykowego
w procesie adaptacji tekstu autorskiego na scenariusz reżyserski (dziś zajmuje się tym częściej
dramaturg – uwaga P.D.) oraz intersemiotycznej z języka literackiego na język sztuki. Należy
pamiętać, że słowo funkcjonuje w języku i w teatrze w różnych porządkach. W języku teatru
istotne jest jego współgranie z innymi subkodami, takimi jak: gest, ruch, scenografia, kostium,
muzyka, itd. Pomiędzy tekstem literackim a teatrem realistycznym istnieją trzy typy więzi:
oparta na analogii substancji z nastawieniem na substancję tekstu literackiego, znamienna dla
teatru realistycznego (w Jakobsonowskim rozumieniu terminu „realizmu”), oparta na analogii
substancji z nastawieniem na substancje teatralną, właściwa teatrowi antyrealistycznemu, oraz
więź oparta na analogii funkcji z nastawieniem na wierność struktur, charakterystyczna dla
modelu teatru kreacyjnego.
Pierwszy z modeli zakłada imitację substancji literackiej na drodze operacji
wewnątrzjęzykowej, a na płaszczyźnie intersmiotycznej imitację substancji „życia” zgodnie
z „naturalistyczną poetyką życia”. Teatr realistyczny niechętny adaptacji, nastawiony na

Zbigniew Osiński, Przekład tekstu literackiego na język teatru (zarys problematyki), [w:] Dramat i teatr,
red. Jan Trzynadlowski, Wrocław – Warszawa – Kraków 1967, s. 152.
17
Ibidem, s. 122.
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porządek linearny, mniej wrażliwy na semantyczną strukturę wypowiedzi literackiej, tłumaczy
właściwie słowo w słowo. Osiński omówił szerzej różne inwarianty na przestrzeni historii
poetyki teatru19. Przekład substancjalny ma swoje zalety – widz nieznający tekstu może go
poznać za sprawą zrealizowanego według niego przedstawienia. Drugi model powstał na
zasadzie negacji teatru realistycznego, a nie utożsamianiu spektaklu z tekstem literackim.
W tym modelu stosuje się dalej idące zabiegi adaptacyjne, na przykład dopisuje fragmenty
tekstu, skreślenia, inwersje. W modelu realistycznym i antyrealistycznym adaptacja ma
charakter linearny i substancjalny. Trzeci model, kreacyjny, jest, według tego rozróżnienia,
przekładem funkcjonalnym z nastawieniem na analogię struktur (homologia strukturalna).
W modelu tym dochodzi do antynomii pomiędzy tekstem a materią przedstawienia. Zabiegi
adaptacyjne polegają tu na bezpośrednim zderzeniu tekstu z innym tekstem: „na włączeniu
w strukturę na zasadzie wskazanej dialektycznej antynomii, zarazem podobieństwa
i niepodobieństwa, innej struktury”20. Przykładem może być Akropolis Stanisława
Wyspiańskiego, gdzie Jerzy Grotowski (Teatr Laboratorium, Opole 1962) sięga po metaforykę
holocaustu. To pokazuje, że w przypadku przedstawienia teatralnego nad wszystkim
dominuje

akt

kreacyjny.

W

takich

przypadkach

mamy

do

czynienia

z nastawieniem na adaptację strukturalną. Widz poprzez fakt współuczestnictwa w spektaklu
jest jednocześnie jego współtwórcą. Zbigniew Osiński podsumowując swoje rozważania
zwraca uwagę, że «wierność wobec tekstu» nie ma charakteru jednoznacznego i absolutnego,
ale jest zawsze zrelatywizowana do określonego – historycznie i strukturalnie – modelu teatru,
a w konsekwencji – do określonego, takiego bądź innego, sposobu myślenia teatralnego”21.
Słowo przestało być dominantą przedstawienia w dobie teatru postdramatycznego,
którego początek Hans-Thies Lehmann datuje na lata siedemdziesiąte XX wieku, a do tej
zmiany prowadził długotrwały proces22. Na przełomie XIX i XX wieku rodziła się Wielka
Reforma Teatru wprowadzająca autonomię teatru wobec literatury. Złożyło się na nią co
najmniej kilka nurtów, przede wszystkim te nazywane ogólnie przez Kazimierza Brauna
analitycznymi, jak: naturalizm, odmiany realizmu, weryzm – penetrujące ludzką psychikę
i badające zachowania społeczne – lub syntetyczne, antyiluzyjne, na które składały się:
symbolizm, futuryzm, dadaizm, konstruktywizm, surrealizm i formizm23. Do reformatorów
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Hans-Thies Lehmann, Teatr postdramatyczny, przeł. Dorota Sajewska i Małgorzata Sugiera, Kraków 2004,
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zalicza się wielu twórców kilku pokoleń, o różnorodnym podejściu do sztuki: (w pierwszym
okresie) Otto Brahm, André Antoine, Bertolt Brecht, Adolphe Appia, Jacques Rouche,
Konstanty Stanisławski, Max Reinhardt, Georg Fuchs, Stanisław Wyspiański, Lugné-Poe,
Edward Gordon Craig, Paul Fort, (drugie pokolenie) Jewgienij Wachtangow, Juliusz Osterwa,
Charles Dullin, Gaston Baty, Aleksandr Tairow, Georges Pitoëff, Louis Jouvet, Friedrich
Schiller. Wielka Reforma na zawsze zmieniła oblicze teatru:
w jednym czasie i miejscu, w ciągu tych samych krótkich kilkudziesięciu lat, w tej samej maleńkiej
Europie, w obrębie jednej tylko dziedziny sztuki, jaką jest teatr – [człowiek – przyp. P.D.] potrafił powołać do
życia takie niezwykłe bogactwo programów i form, myśli i realizacji, wizji i dokonań24.

Dramaturgia nie była najważniejszym przedmiotem rozważań reformatorów,
w podejściu do niej dokonały się istotne zmiany. Zeszła na dalszy plan, na rzecz innych
elementów przedstawienia. Na znaczeniu zyskała przede wszystkim scenografia. Przewrót
w myśleniu przyniósł nie tylko nowoczesne, na tamte czasy, metody inscenizacji, ale i nowe
bardziej obiektywne, analityczne podejście do człowieka, historii czy przedmiotu. Polska
odmiana Wielkiej Reformy zaczęła się od działalności twórczej Stanisława Wyspiańskiego,
niebagatelne znaczenie w tym względzie miały prapremiery jego Wesela (1901), Wyzwolenia
i Bolesława Śmiałego (1903), Wyspiańskiego inscenizacja

mickiewiczowskich Dziadów

(1901) itp.
Na „kryzys dramatu” wskazywał m.in. Peter Szondi obserwując dramaturgię z lat
osiemdziesiątych XIX wieku, głównie twórczość Henrika Ibsena, Gerharta Hauptmanna,
Maurice’a Maeterlincka, Augusta Strindberga25. Ewolucję formy dramatycznej oparł na
podejściu do dialogu i sposobie odtworzenia relacji międzyludzkiej, jako elementów
niezbędnych do skonstruowania dramatu. Dziś, w postdramatycznym teatrze, w pewnym sensie
podobnie jak w okresie Wagneryzmu w XIX wieku i w okresie Wielkiej Reformy, tekst jest
jednym z licznych elementów inscenizacji, współgra, z równie ważnymi, środkami
pozasłownymi i z wykorzystaniem nowych mediów. I choć nadal związek słowa i teatru jest
bliski, ich więzi rozluźniają się. Lehmann pisze już o „niedramatycznym” tekście teatralnym26.
Wiąże się to także z odrzuceniem zasad jedności, czasu, akcji i miejsca, zachwianiem porządku
przyczynowo-skutkowego, czasowego, logicznego i odrzuceniem decorum. Adamiecka-Sitek
podkreśla, że pojawienie się kolejnego paradygmatu nie sprawiło zniknięcia poprzedniego:

24
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wciąż powstają teksty dla sceny – i tych jest bodaj najwięcej – które sprawnie aktualizują
klasyczne konwencje dramatycznej narracji, nawet jeśli czasem puszczają przy tym oko do
bardziej wyrafinowanego odbiorcy, zapraszając go na wyższe piętro autoreferencyjnej gry27.
Obserwowanie repertuaru daje pole do refleksji nad gatunkami dramatycznoteatralnymi. Przy czym moja obserwacja będzie dotyczyć repertuaru teatru specyficznego,
przez długi czas jedynego w mieście, spełniającego wiele funkcji od rozrywkowej, przez
edukacyjną po modernizacyjną i aspiracyjną. Małgorzata Sugiera twierdzi, że w ostatnich
latach różnorodność gatunkowa zredukowała się do dramatu i farsy. Badaczka zaznacza, że te
dwa terminy więcej mają wspólnego z linią repertuarową, jaką obiera teatr (termin „farsa”
kojarząc raczej z działaniami komercyjnymi) niż wskazują na genologiczny rodowód. Sugiera
przywołuje konkluzje, które przyniosła XXIX Konferencja Teoretycznoliteracka z 1999 roku
– spotkanie literaturoznawców z teatrologami. Podstawowym jej wnioskiem było zacieranie
rodzajów i gatunków literackich, nie tylko w obrębie dramaturgii scenicznej, ale i literatury28.
Zmiany w „paradygmacie dramatyczno-teatralnym” narastają od teatru absurdu, jego
popularność zaczyna się w latach pięćdziesiątych XX wieku, przynosi panowanie w teatrze
antydramatu. Dobrochna Ratajczakowa pisze w tekście zatytułowanym Wędrówki
współczesnego teatrologa: tam (czyli – do teatru) i z powrotem (to znaczy – dokąd?)
o „ruinie” tradycyjnej formy dramatycznej, która skazana była wręcz na transformację.
Strukturalistyczne podejście do genologii przestało się sprawdzać w świecie nowych mediów,
przenikania kultury popularnej i wysokiej, oraz globalizacji. Od lat siedemdziesiątych
ubiegłego wieku coraz silniej zaznacza się ekspansja kierunków postrukturalistycznych:
dekonstrukcjonizm, teoria aktów mowy, czy krytyka feministyczna zapowiadały nadejście
przewrotu w humanistyce, zauważa Ratajczakowa29. Modniejsze we wszystkich dziedzinach
stają się gatunki mieszane i poetyka remixu:
pod koniec wieku pojawił się w Polsce teatr performatywno-postdramatyczny, odrzucający tradycyjny
dramat i prymat jego interpretacji, wskutek czego na porządku dziennym znalazły się takie zjawiska, jak remiks
czy re-enactement, związane z jego kryzysem oraz przekształceniami sztuki scenicznej odchodzącej od
reprodukcji i mimetyczności reprezentacji30.

Agata Adamiecka-Sitek, Teatr i tekst: krótka historia burzliwego związku, [w:] eadem, Teatr i tekst.
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Bazą do powstania spektakli teatralnych dawno przestały być tylko utwory
dramatyczne, już pod koniec w XIX wieku przenoszono na scenę także powieści, z czasem
bazą przedstawienia stawały się adaptowane scenariusze filmowe, faktomontaże, montaże
poetyckie, a w XXI wieku blogi, treści internetowe, dokumenty itd., i wreszcie autorskie teksty
pisane na zamówienie teatrów, niekiedy powstające na scenie, w trakcie tworzenia spektaklu
i pracy reżysera z aktorem. Karkołomna staje się próba ich systematyzacji, we współczesnym
teatrze, bezradność badacza pogłębia się, a przedstawienie staje się „jedynym w swoim rodzaju
modelem komunikacji z uczestniczącym w niej na prawach współtwórcy widzem”31.
Teoretyczka teatru i literatury Marta Karasińska zwraca uwagę, że przedstawienia – jak żadne
inne

tworzywo

dziedziny

sztuki

–

do

opisu

wymagają

badań

o

charakterze

interdyscyplinarnym, często oddalonych od siebie kontekstualnie i metodologicznie32.
Uprzywilejowana jest tu naturalnie teoria teatru korzystająca z osiągnięć
literaturoznawców. W związku literatury i teatru nie powinno się tracić z oczu dwukierunkowej
perspektywy, a w przypadku tekstów pisanych z myślą o scenie, czy wręcz „na scenie”, silnego
wpływu okoliczności teatralnych33. Badania literackie ukierunkowane w stronę teatru
najczęściej na przestrzeni lat korzystały z fenomenologii – tu najwięcej na gruncie polskim
zawdzięczamy Romanowi Ingardenowi – oraz z semiologii, szczególnie osiągnięć Tadeusza
Kowzana. Teatr z kolei czerpie najwięcej, jeśli chodzi o literaturoznawstwo, z metody analizy
filologicznej skoncentrowanej na dramacie. Zresztą ostatnie badania prowadzone na gruncie
zachodnioeuropejskim i amerykańskim, na powrót, wskazują na dyktat literatury wobec teatru,
na co zwraca uwagę Karasińska. W swoim artykule teatr czy literatura. O literaturoznawczej
teorii teatru powołuje się na koncepcję znanego semiologa Keira Elama, gdzie obok
performance text ożywionego dzięki widzowi, jako tworzywo przedstawienia współistnieje
dramatic text. Należy zauważyć, że literaturoznawcy raczej niechętnie obdarzają naukowym
zainteresowaniem pokrewne przestawieniom teatralnym widowiska. Po macoszemu zaś
traktuje literaturę antropologia, wespół z psychologią i socjologią teatru związane silniej
z teatrem za sprawą gestu, obrazu, a przede wszystkim ideą spotkania. Motyw teatralności
pojawia się w dyskursie postmodernistycznym, ale nie stanowi głównego przedmiotu refleksji jego
refleksji.

Na polu literatury także można obserwować znoszenie granic. Ten proces objawia się
choćby zastępowaniem takich terminów, jak „gatunek” i „rodzaj literacki”, dyskursem czy
Marta Karasińska, Teatr czy literatura. O literaturoznawczej teorii teatru, „Przestrzenie Teorii” 2003, nr 2,
s. 196.
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tekstem – zauważa Sugiera. Widoczne jest także „przenoszenie punktu ciężkości z autora
i jego dzieła na sytuację komunikacyjną i performatywne działanie”34. W dobie ekspansji
mediów elektronicznych to właśnie performatyka niesie nowe narzędzia umożliwiające
„przezwyciężenie granic przedstawienia teatralnego”35.Współczesne badania nad repertuarem
nie mogą więc pomijać dokonań tej dziedziny wiedzy, która łączy w sobie szeroki wachlarz
teatralnych działań, zarówno tych wydarzających się na arenie politycznej, związanej
z rytualnością zachowań człowieka, jak i z działaniami wynikającymi z jego zamiłowaniem do
zrzeszania czy poszukiwaniem rozrywki.
Ciekawe spojrzenie na repertuar proponuje Diana Taylor. Badaczka performatyki
z Tisch School of the Arts New York University zestawia pojęcia repertuaru i archiwum
w swojej książce pt. The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the
Americas36. Z częścią wniosków z tej książki można zapoznać się w 120 numerze
„Didaskaliów”37. Przy czym trzeba zaznaczyć, że rozumienie słowa „repertoire” różni się od
przedstawionych wyżej znaczeń ujętych w polskich słownikach teatralnych – Taylor powołuje
się na Oxford English Dictionary: ”zestaw utworów dramatycznych lub muzycznych,
wykonywanych przez jakąś grupę lub wykonawcę”38. I tłumaczy, że choć jej wybór trudno do
końca wyjaśnić, to rezygnuje ze słowa „repertory” ze względu na jego powiązanie
z przeszłością. I właśnie ta czasowość jest kluczem do rozumienia koncepcji badaczki.
Repertuar jako sztuka żywa, „ucieleśniona”, która wydarza się w teraźniejszości, zostaje
przeciwstawiony archiwum – martwemu, nie podlegającemu zmianom, zamkniętemu
w świecie przeszłości: „W miarę upływu czasu zmienia się jedynie wartość, waga i znaczenie
archiwum, a także interpretacja czy nawet zasady ucieleśniania jego elementów [...] Repertuar
jednocześnie zachowuje i przekształca znaczenia”39. Erika Fischer-Lichte w swojej Estetyce
performatywności także przypomina koncepcję Maurice’a Merleau-Ponty’ego o ciele, które
jako „aktywny proces ucieleśniania określonych kulturowych i historycznych możliwości”
ujawnia się w repertuarze40.

Małgorzata Sugiera, Gatunki dramatyczne i mobilność kultury, op. cit., s. 50.
Dobrochna Ratajczakowa, Wędrówki współczesnego teatrologa, loc. cit., s. 7.
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London, 2003.
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Taylor zwraca uwagę na kolejny ciekawy, z punktu widzenia performatyki, aspekt
semantyki repertuaru. Objawia się on jako „wiedza ulotna i niemożliwa do zreprodukowania”41.
Wynika to z etymologii słowa, repertuar – to „skarbiec, inwentarz”. Badaczka wydobywa jego
zakres znaczeniowy „indywidualnej sprawczości” pomijany w słownikach terminologii
teatralnej42. Łączy repertuar z takimi rzeczownikami, jak „poszukiwacz”, czy „odkrywca” oraz
czasownikiem „dowiadywać się”. Odczytanie układu spektakli i wyciągnięcia zeń
odpowiednich informacji również wymaga obecności odbiorcy i jego aktywnego udziału
w „produkcji” wiedzy, jej przetwarzaniu i przekazywaniu. Oba: archiwum i repertuar, służą
informacji, będąc jej źródłem i są ze sobą ściśle powiązane.
Rozważania Taylor są oczywiście przeniesione na obszar performatyki, na którym
zostaje zakwestionowany hermetyczny podział na gatunki artystyczne i oddzielenie sztuki od
tego, co społeczne. Performatyka odbiera prymat słowu przypominając, że „cielesne środki
wyrazu brały udział w przekazywaniu wiedzy społecznej, pamięci i tożsamości przed epoką
pisma”43. Taylor każe przyjrzeć się scenariuszowi, który traktuje ponadtekstualnie; dzięki
swojej roli społecznej scenariusze „umożliwiają wytwarzanie znaczeń, które kształtują
środowiska społeczne, działania i ich potencjalne efekty”44. Co interesujące, scenariusz
rozumiany tu – ponownie za Oxford English Dictionary – jako „szkic lub zarys intrygi sztuki,
przedstawiający szczegóły scen, sytuacji itd.” jest podobny do performansu w tym, że nigdy
nie odbywa się po raz pierwszy45. Przez co staje zarazem kontekstem i działaniem, strukturuje
ludzkie poznanie, służy badaniu zarówno repertuaru, jak i archiwum. Wydaje się, że
scenariusze dzisiejszego teatru, pisane symultanicznie z powstawaniem spektaklu, z myślą
o konkretnych aktorach, bliższe są temu, co można by nazwać łącznikiem między
jednostkowym a wspólnotowym, społecznym właśnie. W myśl tych idei, w ostatnich latach
Teatr im. Stefana Żeromskiego konstruuje repertuar wokół tekstów postdramatycznych, dotyka
kwestii pamięci, historii (np. Joanna Szalona; Królowa; Caryca Katarzyna Jolanty Janiczak
i Wiktora Rubina 2011, 2013), nie odżegnuje się od polityki (np. Hemar. Poeta przeklęty Piotra
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Szczerskiego 2015), ani tematyki lokalnej (np. Lordy. Lord Kantor. Lord Milord. Lord Herling
Mateusza Pakuły i Evy Rysovej 2015).
Rodzaj wybieranych do realizacji scenicznej tekstów, jeśli intencja reżysera zbiega się
z autorską, determinuje charakter przedstawień stanowiących repertuar. Inną strukturę
i częstotliwość granych spektakli ma teatr eksperymentalny, czy amatorski – daleki od praktyk
instytucjonalnych, podporządkowany procesowi twórczemu dzieła, na którym jego twórcy są
skoncentrowani. Różnić się będą od nich repertuary jedynych scen w mieście lub regionie,
gdzie kilka spektakli granych jest w trybie weekendowym, na rok przypada średnio pięć, sześć,
czy nawet siedem premier i zaspokoić trzeba gusta szerokiej publiczności, co oznacza
wystawianie komedii obok tragedii, produkcji nieco bardziej komercyjnych, edukacyjnych
w zestawieniu z awangardą, czy poszukiwaniami nowych języków teatralnych, a i takie zadanie
ma w swoim statucie Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Interesujący jest też ogląd
sytuacji, w której sam repertuar potraktujemy jako narrację, a może wielość narracji i ich udział
w szerszym dyskursie, np. politycznym, społecznym, a nawet filozoficznym. Nawet w świecie
postmodernistów chaos i relatywizm ponowoczesności wzmagające poczucie bezradności
wobec potrzeby jej opisu nie mają prowadzić do zerwania z rzeczywistością i należy
poszukiwać dla niej otwartej, ale jednak formy.

Sytuacja teatru polskiego w latach 1946-1950
Proces odbudowywania teatru po wojnie był, tak samo zresztą jak wszystkie sfery
działalności, ściśle kontrolowany przez władzę dostrzegającą niebagatelną rolę tej dziedziny
sztuki w kształtowaniu upodobań i poglądów w społeczeństwie. Repertuar zatwierdzało
Ministerstwo Kultury i Sztuki powstałe w 1945 roku. Słaba znajomość problematyki teatralnej
skłoniła bowiem polityków do zwrócenia się o pomoc w tworzeniu systemu funkcjonowania
scen do ludzi teatru. Władze współpracowały (do czasu) z takimi indywidualnościami, jak:
Leon Schiller, Bohdan Korzeniewski, czy Edmund Wierciński46, którzy w czasie wojny
zakładali Tajną Radę Teatralną – teraz zamierzali przenieść dobre przedwojenne tradycje do
powojennej Polski. Władze początkowo zezwalały artystom na realizowanie szeregu decyzji
mających odrodzić życie teatralne. W 1944 roku ludzie teatru, pod wodzą Maksymiliana
Chmielarczyka, reaktywowali Związek Artystów Scen Polskich. W sytuacji, kiedy Warszawa
była zniszczona po powstaniu, centralnym ośrodkiem życia artystycznego stały się Łódź oraz
Kraków. Rok 1945 przyniósł otwarcie krakowskich scen – Starego Teatru, Teatru im. Juliusza
46
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Słowackiego, z podziemia wyszedł Teatr Rapsodyczny. Ukazały się pierwsze numery pism
społeczno-kulturalnych: „Odrodzenia”, „Tygodnika Powszechnego”, „Przekroju”. Tuż po
wojnie władza organizowała centralizację zarządzania instytucjami teatralnymi, co oznaczało,
że wszystkie teatry zawodowe i amatorskie musiały zostać zarejestrowane, przy tym z wyraźnie
określoną specjalizacją. Zwiększanie się liczby teatrów pogłębiało niedofinansowanie
placówek, już i tak niewielkie dotacje trzeba było dzielić między kolejne instytucje.
Radę Repertuarową powołaną w 1945 roku przemianowano na Radę Teatralną, ale już
po pierwszej sesji w 1946 roku władza w kraju „radzieckiej wolności” – takiego określenia
użyła Marzena Kuraś na łamach „Pamiętnika Teatralnego”47 – opanowanego przez
wszechobecną

cenzurę,

sama

postanowiła

przyjrzeć

się

sprawom

personalnym,

administracyjnym i ideowo-artystycznym. Pomóc jej w tym miało 150 stron uwag
przygotowanych przez wybitne postaci polskiego teatru, m.in. Leona Schillera i Bohdana
Korzeniewskiego, a także Henryka Szletyńskiego, Dobiesława Damięckiego, Jana Kreczmara
i Wilama Horzycę48. Dzięki sugestiom członków Tajnej Rady Teatralnej, którzy nadal nie
poddawali się w walce o idee dotyczące polskiego życia teatralnego projektowane jeszcze
w czasach wojny – politycy postanowili przeprowadzić reformę szkolnictwa teatralnego. Przy
wielu teatrach działały wówczas studia aktorskie – Janusz Strachocki prowadził w stolicy
Miejską Szkołę Dramatyczną, Jerzy Ronard Bujański Studio Teatralne przy krakowskim
Starym Teatrze, a Iwo Gall w swoim krakowskim Studiu wykształcił w ten sposób późniejszy
zespół kierowanego przez siebie Teatru Wybrzeże. Utworzono wyższe szkoły typu
akademickiego kształcące w zakresie reżyserii, sztuki aktorskiej i dramaturgii. W 1946 roku
Aleksander Zelwerowicz próbował reaktywować Państwowy Instytut Szkoły Teatralnej
i w lecie powołał do istnienia państwową Wyższą Szkołę Teatralną (obecnie Akademia
Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza), pierwszą placówkę artystyczną o statusie uczelni
wyższej, na początku z siedzibą tymczasową w Łodzi, potem (aż do dziś) w Warszawie –
pierwszym rektorem i zarazem Dziekanem Wydziału Reżyserii został Leon Schiller. Nowością
były

tzw.

kursy

specjalne

dla

scenografów,

aktorów

i

reżyserów

operowych,

a także dla instruktorów teatrów niezawodowych. W tym samym roku powstała także
Państwowa Szkoła Dramatyczna – późniejsza PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie
(obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego).
Władze komunistyczne dążyły do powołania teatrów dla mas. Postępował rozpoczęty
w 1945 roku proces upaństwowienia miejskich scen, subwencjonowanych dotychczas przez
47
48
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samorządy wojewódzkie, chciano uzależnić je najbardziej, jak to tylko możliwe, od decyzji
urzędników państwowych. Świeżo odnowiony po zniszczeniach wojennych Teatr Polski
w Warszawie – jako pierwszy teatr państwowy – pod dyrekcją Arnolda Szyfmana, 17 stycznia
1946 roku wystawił premierę Lilli Wenedy Juliusza Słowackiego49. Stary Teatr
w Krakowie jesienią tego roku utracił autonomię, stał się teatrem miejskim, połączonym
i podporządkowanym dyrekcji Teatru im. Juliusza Słowackiego. W 1947 roku upaństwowiono
cztery inne ważne sceny: poznańską, katowicką, wrocławską oraz łódzką. Podległość państwu
była gwarantem dodatkowych dotacji przyznawanych wyniszczonym i biednym po wojnie
scenom, zwłaszcza niedofinansowanym placówkom na prowincji, jednakowoż kosztowała
swobodę artystyczną.
Centralizacja teatrów miała ułatwić kontrolę poczynań ich dyrekcji. Nie lekceważono
kwestii repertuaru. W 1945 roku kontynuowano przedwojenny repertuar. Przyczyn tej tendencji
należy upatrywać w budzącej się w społeczeństwie po wojnie silnej potrzebie podniesienia
nastrojów, pragnieniu wytchnienia, odcięciu od traumatycznych wspomnień, zwyczajnym
łaknieniu radości. Grano lekką odmianę rodzimej klasyki, np. komedie Aleksandra Fredry,
Michała Bałuckiego, dramaty Włodzimierza Perzyńskiego. Z komedii obcej np. László BúsFeketego, Louisa Verneuila, Petera Schurka50. Nowa powojenna krytyka wyrażała jednak
niechęć do – jak określano repertuar przedwojenny – „rozrywkowych szmir i mieszczańskich
sztuk”, negatywnie odnoszono się na przykład do wystawiania dramatów Gabrieli Zapolskiej51.
Od teatru oczekiwano przede wszystkim ustawienia na nowo hierarchii wartości i wytyczenia
politycznego kierunku, w jakim miała podążać sztuka: „Wśród wyniszczonych, ciemnych
i głodnych miast, w skomplikowanych sytuacjach ogólnych, wśród ludzi zmuszonych do
budowania swej egzystencji niejednokrotnie od zera – teatr wydawał się sprawą oczekiwaną
i potrzebną”52.
Bardziej świadomi twórcy zdawali sobie sprawę, że ubytki, jakie poczyniła wojna
w sferze kultury i świadomości społeczeństwa, należy jak najszybciej odbudować: „Ustawiczne
poniżanie i dewastowanie sztuki polskiej przyczyniło się w większości wypadków do
wzmocnienia poczucia odpowiedzialności obywatelskiej artystów, paroletnie odepchnięcie od
sceny wzbudziło niecierpliwą wolę odbudowywania warsztatów twórczych”53.
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Sprostanie oczekiwaniom publiczności po wojnie nie mogło być łatwe, zwłaszcza, że
brakowało dobrych sztuk współczesnych. Mimo to niektórzy działacze teatru, jak
Korzeniewski, dokładnie wiedzieli, jaki teatr chcą i powinni uprawiać:
Myśmy piastowali idealną wizję teatru. teatry w wolnej Polsce miały być samorządowe, a parę
czołowych, przede wszystkim Narodowy, miało podlegać państwu i być pod jego opieką. [...] Wiedzieliśmy
dobrze, co w nim wystawimy. Zlecaliśmy tłumaczenia i opracowania krytyczne. Organizowaliśmy konkursy
dramatyczne. Iwaszkiewicz przetłumaczył Elektrę Giraudoux, Miłosz – Jak Wam się podoba Szekspira [...],
Andrzejewski i Zagórski napisali Święto Winkelrida, Zawieyski Masława, Gajcy Homera i Orchideę54.

Tak historyk teatru, krytyk, pedagog i reżyser wspominał czasy okupacji. Założenia
i idee nie zawsze wytrzymywały jednak zderzenie z rzeczywistością. Ambitniejszy repertuar
oferowały tuż po wojnie właściwie trzy sceny – wymienia Małgorzata Jarmułowicz – Teatr
Wojska Polskiego z Weselem w reżyserii Jacka Woszczerowicza, Stary teatr z fragmentami
Akropolis

Stanisława

Wyspiańskiego

w

reżyserii

Iwo

Galla

oraz

Rapsodyczny

z kompozycjami wyjątków z Grażyny i Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza, oraz
Zawiszy Czarnego Juliusza Słowackiego, inscenizacjami Pana Tadeusza Mickiewicza,
Beniowskiego Juliusza Słowackiego i Hymnów Jana Kasprowicza55. Przywołać należy także
najczęściej grany wówczas utwór Wyspiańskiego, czyli Wesele w reżyserskiej interpretacji
Bronisława Dąbrowskiego w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
(1945), do największych osiągnięć tamtej dyrekcji, jeśli chodzi o wielki polski repertuar,
zaliczyć można także Dwa teatry Jerzego Szaniawskiego (1947). W 1945 roku
przedstawieniem pt. Uciekła mi przepióreczka Stefana Żeromskiego w reżyserii Juliusza
Osterwy działalność rozpoczynał po wojennej przerwie Teatr Miejski im. Słowackiego
w Krakowie kierowany przez Karola Frycza. Twórcy mieli ograniczone pole działania, co
pokazała choćby fala krytyki, która wezbrała po wspomnianej Lilli Wenedzie56 i skutki, jakie
wywołała – dla polityków okazała się bodźcem do uważniejszej kontroli repertuaru, w końcu
utwór unaocznia klęskę podbitego narodu.
Dwa teatry Jerzego Szaniawskiego stały się przyczynkiem do istotnej dyskusji
i powodem, dla którego komunistyczna władza z czasem odrzuciła twórczość jednego
z najlepszych polskich dramaturgów dwudziestolecia międzywojennego. Wywołały tzw. „spór
Sława i infamia, z Bohdanem Korzeniewskim rozmawia Małgorzata Szejnert, Kraków 1988, s. 28,
www.niniwa22.cba.pl/slawa_i_infamia_1.htm [dostęp: 17.02.2020].
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o realizm” toczony dwutorowo przez krytyków i publicystów literackich o różnych
światopoglądach – Stefana Żółkiewskiego, Adama Ważyka, Jana Kotta, Artura Sandauera,
Kazimierza Wykę i Stefana Kisielewskiego – na łamach „Kuźnicy”, „Odrodzenia”
i „Tygodnika Powszechnego”. Nieprozumienie powodował różny sposób pojmowania samego
terminu, ale przede wszystkim poddawano w wątpliwość sens ofiarności za ojczyznę; chodziło
głównie o scenę krucjaty dziecięcej, w której dostrzeżono – jak pisała Małgorzata Jarmułowicz
– „mesjanistyczną próbę przemycenia apoteozy powstania”57. Władza zabraniała z tego
powodu wystawiania przedstawienia na podstawie tego utworu w reżyserii Edmunda
Wiercińskiego, w scenografii Andrzeja Pronaszki w Teatrze Śląskim w Katowicach (1947).
Spektakl, w stosunku do prapremiery krakowskiej w reżyserii Ireny Grywińskiej
(z dekoracjami Tadeusza Kantora i Karolem Adwentowiczem w roli Dyrektora teatru) reżyser
pokierował w stronę realizmu, rezygnując z prowokowania widza do używania wyobraźni.
Niemniej w 1946 roku pojawiały się na afiszach przedstawienia oparte o narodowe
dzieła, ingerencja polityków w repertuar nie była jeszcze tak drastyczna, jak stało się to później.
Do polskiej klasyki mieli jednak ogromny dystans. Przedstawienia rozrywkowe nie niosły ze
sobą takiego ryzyka, wręcz przeciwnie, budowały między władzą a publicznością kredyt
zaufania. Początkowo chodziło o „przekazanie wartościowych treści humanistycznych,
ogólnych tendencji postępowych, momentów odprężenia i rozrywki”58. W tych staraniach
władza widziała potencjał dla siebie, chciała je wykorzystać w celach propagandowych, nie
tylko więc nie przeszkadzała podejmowanym inicjatywom, ale na początku nawet je wspierała.
Przykładem działania tego typu było stworzenie pierwszego po wojnie czasopisma w całości
poświęconego sztuce teatralnej – miesięcznika „Teatr”. Pismo było wydawane regularnie od
czerwca 1946 roku nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego z dotacji Ministerstwa
Kultury i Sztuki. Dyrektor Departamentu Teatru, Michał Rusinek, 10 grudnia 1946 roku wydał
oświadczenie, w którym ministerstwo zobowiązuje się prenumerować pismo w ramach
swojego budżetu w roku 194759. Swoją decyzję motywował:
W piśmie tym są zamieszczane prace najwybitniejszych teatrologów, literatów, krytyków
i recenzentów. Każdy numer pisma zawiera, obok artykułów zasadniczych, bogatą „kronikę”, w której znajdują
omówienie sztuki grane we wszystkich ważniejszych teatrach polskich. Obfity materiał ilustracyjny podnosi
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wartość pisma. Ze względu na to, że miesięcznik „Teatr” przyczynia się do szerzenia kultury teatralnej oraz ze
względu na ogólnopolski charakter pisma60.

W dalszej części dokumentu Ministerstwo Kultury i Sztuki zalecało rozpowszechnianie
pisma w teatrach „drogą sprzedaży”61. Podobnym ruchem ze strony władz było zarządzenie
Departamentu Teatru z 1947 roku o obowiązku wystawiania przez każdy z teatrów trzech do
pięciu sztuk polskich w sezonie, czy to zaczerpniętych z kanonu, czy świeżo napisanych, co
miało znacząco podnieść poziom oferowanego widzom repertuaru. Politycy dostrzegli w takim
działaniu możliwość uzyskania pożądanego wpływu na społeczeństwo. Pozory swobody
artystycznej były ściśle kontrolowane, m.in. za sprawą utworzonego w 1946 roku Głównego
Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Współpraca mało zorientowanych w materii
teatru polityków z zaproszonymi do niej znakomitymi aktorami, reżyserami, scenografami
i teatrologami różnie się układała, nie wszyscy popierali propagandowy repertuar, za to oceniali
go krytycznie. Joanna Krakowska przywołuje przykład Karola Frycza, któremu zarzucano
wystawianie „dyletanckich sztuczydeł propagandowych” w rodzaju Portretu generała Juliusza
Wirskiego62. W Krakowie spierano się po premierze Bartosza Głowackiego Wandy
Wasilewskiej w Teatrze im. Słowackiego (marzec 1946), tamtejsza prasa nie sprzyjająca na
ogół rządom komunistycznym – słusznie – ogłosiła sztukę propagandową i kłamliwą. Z kolei
Scena Poetycka Teatru Wojska Polskiego w Łodzi realizowała marzenie Tajnej Rady Teatralnej
„o teatrze poezji sumienia i rzemiosła”63. Utwory inspirowane chrześcijańską etyką czy
filozofią egzystencjalną, jak choćby Homer i Orchidea Tadeusza Gajcego (Teatr Kameralny
Domu Żołnierza, 1947), zadawały pytania o sens cierpienia, wolność człowieka, jego winę
i odpowiedzialność. Władze nie traciły czujności, za najlepszy dowód, że był to czas tylko
pozornie wolny od ich ingerencji, może posłużyć incydent z inscenizacją Elektry Jeana
Giraudoux w reżyserii Edmunda Wiercińskiego na Scenie Poetyckiej teatru Wojska Polskiego
w Łodzi. Spektakl, który kojarzył się widzom z pamięcią o powstaniu warszawskim, jeden z
najwybitniejszych tamtego okresu, został zdjęty z afisza a Scena i Estrada Poetycka zostały
zlikwidowane.
Przedstawiciele nowej władzy, z przyczyn ideologicznych, mieli chorobliwie niechętny
stosunek do literatury zachodniej. Początkowo polski czytelnik miał dostęp do niektórych
utworów, ale był to dostęp ograniczony i kontrolowany. Potępiano ich „dekadencki pesymizm”,
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„egzystencjalne zagubienie i bezsilność”, „rozchwianie moralne” – które zdecydowanie nie
pasowały do filozofii marksistowskiej64. Początkowo tłumaczono ich negatywny wpływ na
społeczeństwo w wielu artykułach, chociażby na łamach tygodnika społeczno-literackiego
„Kuźnica”. Nadzór nad kulturą nabrał ostrzejszych kształtów po Światowym Kongresie
Intelektualistów w Obronie Pokoju, we Wrocławiu w 1948 roku będącym przypieczętowaniem
zimnej wojny. Dla władz jednak większy problem niż ograniczenie dostępu do kultury
zachodniej stanowiła polska literatura mogąca ich zdaniem nawoływać społeczeństwo do
niepożądanych zachowań, dlatego m.in. prezydent Bierut zatrzymał proces przygotowania
Dziadów w teatrze Polskim. Władze komunistyczne zdecydowały, że repertuar romantyczny
musi zniknąć z afiszy. Nim tak się stało, podejmowano nieudane próby interpretowania go na
modłę marksistowską.
W 1949 roku ministerstwo zakończyło proces upaństwowienia polskich scen. Podczas
I Krajowej Narady teatralnej w Oborach, przeprowadzonej 18-19 czerwca, narzucono repertuar
socrealistyczny. Oznaczało to nie tylko siłowe narzucenie środowisku idei teatru
z założenia zrozumiałego dla robotnika, ale też polityczne kształtowanie światopoglądu
publiczności w duchu władzy. Wielkie utwory romantyczne oficjalnie zostały zakazane, jako
szerzące „złą” ideologię. Zabroniono niemal całkowicie wystawiania dramaturgii zachodniej.
Włodzimierz Sokorski, ówczesny wiceminister kultury i sztuki uważał, że trzeba wyprowadzić
społeczeństwo ze stanu „zagubienia i dezorientacji politycznej”65. Temu miał służyć teatr.
Zadekretowano

więc

obowiązek

wystawiania

utworów

socrealistycznych.

W praktyce władz nie obchodziła ich wartość literacka, ważne by były „aktualne”
i propagandowo skuteczne spektakle. Wzorem do naśladowania dla rodzimych autorów miały
być sztuki radzieckie zakwalifikowane przez Ministerstwo do wystawienia66. Dyrektorów
upaństwowionych placówek rozliczano z postawy ideowej. Z początku słabo poruszający się
w świecie teatru rządzący korzystali z wiedzy i doświadczenia jego twórców, od teraz chcieli
już działać samodzielnie, a nieposłusznych swojej woli karali odwoływaniem ze stanowisk
dyrektorów teatrów, szarganiem ich dobrego imienia.
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Cenzura teatralna w Polsce Ludowej
Nie sposób omawiać przemian repertuarowych – szczególnie na polskiej scenie – bez
kontekstu politycznego. Treścią niniejszej dysertacji jest szczegółowe omówienie dyrekcji
Hugona Morycińskiego, Tadeusza Byrskiego oraz Piotra Szczerskiego w Kielcach, w latach:
1946-50, 1952-58 i 1992-2015, przypadających na różne okresy przemian ustrojowych.
Tuż po wojnie wszelkie działania na wiele lat zdominowała pozornie stabilna,
w rzeczywistości ewoluująca, doktryna polityczna władzy komunistycznej. Panujący system
był przyczyną wielu negatywnych zjawisk – zastoju, zahamowania rozwoju wielu teatrów,
braku dostępu nie tylko do ówczesnej dramaturgii zachodniej, zablokowania wystawiania dzieł
polskiej klasyki romantycznej itd. Na świat teatru, jako jedną z gałęzi życia kulturalnego
i publicznego, nałożono cenzurę prewencyjną. Jej natężenie, w zależności od kolejnych etapów,
wzrastało lub słabło.
Zadanie sterowania poglądami społeczeństwa w naszym kraju w latach 1944-1947
miało wypełniać Ministerstwo Informacji i Propagandy. Gdy myślimy o powojennej Polsce do
połowy lat 50., nie możemy jednak zapominać o tym że podejmowane przez rząd decyzje nie
były samodzielne, płynęły ze stalinowskiej Rosji. Tamtejsze władze nasiliły kontrolę około
1947 roku, zapragnęły w pełni kierować umysłowym dorobkiem społeczeństwa, w tym
procesami twórczymi. Przy KC PPR powołano Wydział Kultury i Oświaty. Podczas centralnej
narady

w

grudniu

1947

roku

wiceminister

Leon

Kruczkowski

ogłosił

zmiany

w polityce kulturalnej uznawszy, że w przedstawieniach jest za mało treści ideologicznych67.
Koordynatorem tych procesów została utworzona w wyniku tak zwanego zjazdu
zjednoczeniowego Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Zaangażowani byli w nie
członkowie administracji na każdym szczeblu – wojewódzkim, miejskim, a nawet
dzielnicowym. Kontrolowano w ten sposób każdy rodzaj funkcjonowania teatrów – od kwestii
programowych, przez materialne, i organizacyjne, po kadrowe. Wewnątrz instytucji utworzono
Podstawowe

Organizacje

Partyjne,

do

których

angażowano

raczej

pracowników

administracyjnych i technicznych, niż artystów – choć i tych nie brakowało. Ludzie ci starali
się niekiedy pozorować spełnianie wytycznych nakazanych przez władzę, np. w postaci
markowanych sprawozdań, choć zdarzały się miejsca, gdzie POP-y wpływały nawet na
kształtowanie repertuaru.
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W tak rozbudowanym systemie partyjnym Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji
i Widowisk , utworzony w 1946 roku, wcale nie miał tak dużo pracy, nie oznacza to, że partia
na szczeblu centralnym nie interweniowała68. Ludzi kultury zrzeszonych w Związek
Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury miała indoktrynować Komisja Centralna Związków
Zawodowych. Od 1946 roku repertuar teatrów, układany przez dyrektorów, zatwierdzany był
przez Departament teatrów. Proces centralizacji, który do 1949 roku objął wszystkie sceny,
ułatwił „sprawowanie pieczy” nad nimi z poziomu państwa. Władze kontrolowały nie tylko
poszczególne teksty, a później przedstawienia, ale nawet proporcje, w jakich powinny
występować w planach repertuarowych polskie sztuki współczesne, zachodnie, czy sztuki
radzieckie, decydowano o tym, ile w roku powinno być spektakli na podstawie utworów
klasycznych69. Cenzurze podlegały oczywiście także publikacje na temat teatru.
W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych aparat propagandy lokalnych komitetów partii
również sprawował ścisły nadzór. Mimo to zdarzały się przypadki, że niewygodne teksty
dopuszczano do realizacji na scenie, ale na przykład dopisywano sztukom prologi
interpretacyjne mające nadać im odpowiednią wymowę, tak działo się zwłaszcza na
prowincji70.
Maria Napiontkowa zwraca uwagę, że sezon 1956/1957 był dość spokojny
i tolerancyjny w teatrach – Urząd Kontroli nie dawał nowych wytycznych, a stare nie zawsze
były respektowane71. Wydarzenia Października’56 i będące ich konsekwencją destalinizacja
oraz demokratyzacja systemu komunistycznego zmieniły sytuację teatrów, cenzura przestała
się nimi intensywnie interesować, swoją uwagę przenosząc na inne formy widowisk, głównie
rozrywkowe, np. kabarety. Wreszcie mniej wtrącały się również lokalne władze partyjne.
Po prześledzeniu sprawozdań rocznych GUKPPiW w Warszawie z końca lat pięćdziesiątych,
badaczka powojennej historii polskiego teatru znalazła z tego okresu, w dużej mierze, tylko
zestawienia dramatów bez bliższych interpretacji, jak to miało miejsce wcześniej72. Ocenie
podlegała wówczas za to postawa krytyków, których zdanie o wartości przedstawienia miało
znacznie większą wagę społeczną niż dziś. I na to urzędnicy mieli sposób, pisząc niekiedy
własne recenzje. Częstą praktyką były ingerencje w próby robocze, lub generalne, ale po nich
nie zostawały dowody piśmienne. W dokumentach z lat sześćdziesiątych są za to ślady po
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cenzurze plastycznego kształtu przedstawienia73. Po Październiku rola wykonawcza przypadła
cenzurze. Wzrastała rola lokalnych ośrodków, którym władza państwowa dawała wolną rękę.
Zwłaszcza, że w 1958 roku ruszył proces decentralizacji, w wyniku którego teatry stopniowo
wracały pod zarząd wojewodów (proces trwał do 1990 roku).
Precedensem w GUKPPiW było dopuszczenie do wystawienia Dziadów Adama
Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym w Warszawie (premiera
25 listopada 1967 roku) przygotowanych z okazji pięćdziesiątej rocznicy rewolucji
październikowej. Narodowy arcydramat poruszył widzów do głębi, silnym przeżyciem okazało
wykonanie przez Gustawa Holoubka Wielkiej Improwizacji – publiczność żywo reagowała
w

momentach

antyrosyjskich.

Emocje

wywołane

podczas

tego

przedstawienia

zapoczątkowały serię protestów studentów, którzy stanęli w obronie wolności i sztuki,
gdy Dziady zdjęto z afisza. Inscenizacja dała „początek marcowemu wrzeniu” jak twierdzili
urzędnicy w 1968 roku74. Pracownik GUKPPiW Jerzy Koperski, który wydał zezwolenie na
Dziady został zwolniony75. „Niedopatrzenie” było wyjątkiem w pracy cenzury, która
eliminowała działanie przypadku.
Im bardziej stanowczy zakaz, tym gorętszy był sprzeciw środowisk twórczych. Jednym
z wielu zbiorowych ruchów było wystosowanie w 1964 roku przez intelektualistów listu 34
przeciw cenzurze w PRL-u do premiera Józefa Cyrankiewicza. Nazwa pisma odnosiła się do
liczby osób, która je podpisała. Protest wywołał represje wobec sygnatariuszy.
W latach siedemdziesiątych na coraz większą skalę działał niezależny ruch wydawniczy,
w stanie wojennym funkcjonujący już śmiało jako tzw. „drugi obieg” – książki, periodyki itp.
wychodziły poza cenzurą. Teatr także znalazł inne miejsce niż instytucja. Aktorzy gromadzili
się w kościołach, salach parafialnych i mieszkaniach prywatnych. Teatr Domowy powołali do
istnienia artyści Teatru Powszechnego (przedstawienia odbywały się także w domu u Ireny
i Tadeusza Byrskich)76.
W ogóle od połowy lat siedemdziesiątych kontrola zelżała, a zadania cenzorów były już
inne:
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Urzędnicy nie sporządzają już opisu każdego zgłaszanego do kontroli tekstu, przygotowują natomiast
zestawienia tygodniowe i miesięczne, w których łącznie omawiają ingerencje dokonane w prasie, publikacjach
nieperiodycznych i widowiskach. […] W przeważającej większości przypadków cenzorzy wobec autorów i ich
tekstów występują raczej z pozycji łagodnego mentora, skłaniającego do autocenzury czy cenzury redakcyjnej77.

W sierpniu 1980 roku, wśród 21 postulatów strajkowych NSZZ „Solidarność”, znalazł
się ten o przywróceniu wolności słowa, druku i publikacji. Niestety wprowadzenie stanu
wojennego rok później sparaliżowało życie Polaków, nie ominęło to również teatrów, których
działalność zawieszono. Tracący grunt pod nogami komunistyczny rząd zaostrzył działania
prewencyjne, masowo odwoływał przedstawienia, wśród nich Termopile polskie Tadeusza
Micińskiego w Teatrze Rozmaitości w Warszawie czy Ambasadora Sławomira Mrożka
w warszawskim Teatrze Polskim (1982). Mniej radykalnym rozwiązaniem było usuwanie
kwestii, które mogły budzić skojarzenia z aktualną sytuacją polityczną.
Ustawę o cenzurze uchylono dopiero w 1990 roku, zlikwidowano wówczas także
Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk (taką nazwę miał od 1981). Nie oznacza to
jednak, że teatr stał się od tamtej pory całkowicie suwerenny.
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4. DYREKCJA HUGONA MORYCIŃSKIEGO
Hugon Moryciński w Kielcach i Radomiu
Hugon Moryciński kierował kielecką sceną mieszczącą się przy ul. Sienkiewicza 32, od
30 sierpnia 1946 do 17 lipca 1950 roku. Zapisał się w historii jako jeden z pierwszych
powojennych dyrektorów teatru kieleckiego o znaczących osiągnięciach, sprawował także
funkcję kierownika artystycznego. W pierwszym sezonie zarządzania teatrem przez
Morycińskiego instytucja przeszła pod zarząd Wojewódzkiego Związku Samorządowego.
Teatrowi nadano imię Stefana Żeromskiego w 1946 roku (oficjalna nazwa: Teatr Województwa
Kieleckiego im. Stefana Żeromskiego)1. Fakt ten wydaje się mieć więcej niż symboliczne
znaczenie, bo okres pracy Morycińskiego w Kielcach, jak się później okazało, zmienił,
przynajmniej na jakiś czas, oblicze teatru, który powoli odcinał się od przeszłości
prowincjonalnej sceny objazdowej. Teatr zyskał także filię w Radomiu – 9 lipca 1948 roku
Ministerstwo Kultury i Sztuki wydało decyzję zatwierdzającą projekt powołania oddziału
radomskiego. W sierpniu nastąpiła reorganizacja kieleckiej sceny. Teatr podzielono ze względu
na obszary działania, na: kielecki, radomski i objazdowy. Bezpośrednio czuwali nad nimi
kierownicy – w Kielcach Wacław Zadroziński2, w Radomiu Mieczysław Pawlikowski3, nad
objazdem i całością czuwał Moryciński4. W okresie działalności dyrektora, a ściślej 19 kwietnia
Imię Stefana Żeromskiego chciano nadać teatrowi w Lublinie, ale Kielce były pierwsze. Zob. Elżbieta Stoch,
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie (1949-1946). Źródła – nieznane fakty – repertuar – recepcja krytyczna,
Lublin 2019, s. 57.
2
Wacław Zadroziński (1914-1979) służył w Armii Krajowej, aktorem został po wojnie. W czasie studiów
eksternistycznych w 1945 rozpoczął pracę w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Następnie do 1950 był
związany ze sceną kielecko-radomską. Później wyjechał do Warszawy, gdzie najdłużej grał w Teatrze Syrena.
Był także m.in. aktorem Teatru Satyry Buffo, nim porzucił aktorstwo dla konferansjerki m.in. w zespole
estradowym Tercet Egzotyczny.
3
Mieczysław Pawlikowski (1920-1978) – aktor, poeta, kierownik sceny radomskiej od sierpnia 1948 do
września 1949. Był oficerem Dywizjonu 300 i 303. Pracował również w Polskim Radiu, gdzie wygłaszał swoje
utwory, reżyserował słuchowiska i brał w nich udział. Jego Mgłę nadała m.in. radiostacja w czeskiej Pradze
(„Mgła” Pawlikowskiego w czeskim radio, „Życie Radomskie” 1948, nr 73). 14 marca 1948 objął kierownictwo
oddziału kieleckiego „Życia Radomskiego”, gdzie pod pseudonimem Twój Maciuś prowadził stałą kolumnę
Listy z Kielc (M. Pawlikowski kierownikiem kieleckiego oddziału „Życia Radomskiego”, „Życie Radomskie”
1948, nr 73). W teatrze kielecko-radomskim przygotowywał poranki autorskie, wygłaszał fragmenty swoich
utworów i wspomnienia z Anglii. Zob. Ł [Mieczysław Łuczkiewicz], Poranek autorski Mieczysława
Pawlikowskiego, „Dziennik Polski” z 26 lutego 1948, ł. [Mieczysław Łuczkiewicz], Poranki autorskie M.
Pawlikowskiego dla młodzieży, „Dziennik Polski” z 28 lutego 1948, Wycinki prasowe 1947-1948; 1955, Zespół
archiwalny nr 1266, Archiwum Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. „Kieleckie poranki [...] wzbudziły
gorący aplauz słuchaczy [...] wygłosił Pawlikowski pierwszy swój poranek w Radomiu w gimn. i lic.
Konopnickiej, gdzie młode panienki nie chciały wypuścić prelegenta, domagając się wciąż bisów” – cytat za:
Poranki autorskie dla młodzieży i świata pracy wygłasza artysta Pawlikowski, filar teatru kieleckiego, „Życie
Radomskie” 1948, nr 61. Po zakończeniu pracy w Kielcach związany był z teatrami warszawskimi. Był także
aktorem filmowym, telewizyjnym i radiowym (także w polskiej audycji BBC w Londynie).
4
We wrześniu 1949 Zenon Laurentowski zastąpił Zadrozińskiego, opiekę nad zespołem radomskim przejął
Moryciński. Funkcje sekretarzy teatru objęli Wacław Pawełkiewicz (Kielce) i Marian Buszek (Radom). Za: 140
lat Teatru w Kielcach…, t.2., red. Grzegorz Cuper, Kielce 2018, s.31.
1
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1949

roku,

Minister

Kultury

i

Sztuki

Stefan

Dybowski

wydał

zarządzenie

o upaństwowieniu teatru, proces centralizacji objął sceny w całej Polsce5. Ambicjami
Morycińskiego

były

stabilizacja,

rozwój

artystyczny

i

uporządkowanie

struktury

administracyjnej. Jako pierwszemu udało mu się zgromadzić zespół aktorów i zatrzymać ich w
teatrze na stałe. Dążył do kształtowania repertuaru eklektycznego lecz ambitnego.
Do współpracy zapraszał cenionych w Polsce twórców teatralnych, którzy przygotowali tu
kilka ważnych realizacji scenicznych. Teatr kielecki pojawił się na festiwalach, co więcej –
przywiózł z nich nagrody. Doceniano pracę reżyserką Morycińskiego, na którą miał własny
pogląd, wyrosły z tradycji Reduty i współpracy z Leonem Schillerem. Za ważną uważał pracę
w regionie. Był nie tylko sprawnym reżyserem i dobrym organizatorem, sukcesy odnosił dzięki
zaradności, odwadze i poczuciu humoru, co dostrzegali jego współpracownicy i co budziło
niepokój władzy.

Biografia
Być może odziedziczył te cechy po ojcu Kazimierzu (ur. 1870) – adwokacie
z ukończonymi studiami prawniczymi na Uniwersytecie Jagiellońskim lub matce Natalii
z Zielińskich6 (ur. 1870). Więcej informacji zachowało się o Kazimierzu Morycińskim niż
o jego żonie. Był barwną postacią inteligenckich Kielc w okresie międzywojennym. Zasłużył
sobie na odnotowanie w Raptularzu świętokrzyskim, zbiorze anegdot z regionu, autorstwa
adwokata, literata i badacza obyczajów – Świętosława Krawczyńskiego7. Nazwał on
Morycińskiego-ojca obrońcą „pełnym polotu” przytaczając historyjkę o jego wystąpieniu,
dzięki któremu „w tradycji kieleckich prawników utrwalił się szczególnie”8. Podobno adwokat
bronił złodzieja z przekonaniem mówiąc: „oskarżony powiada, że go na policji bito, ja mu nie
wierzę… A ileż to jest rzeczy na niebie i ziemi, w które się nie wierzy, a które jednak się
dzieją”9. Kazimierz Moryciński był miłośnikiem sztuki teatralnej. Pisywał utwory dramatyczne
i wystawiał je wraz z innymi amatorami, jak np. Wielkiego pana – sam wyreżyserował
przedstawienie i zagrał w nim główną rolę. 20 grudnia 1925 roku odbył się premierowy i
zarazem

jedyny

pokaz

tej

komedii

wystawionej

wspólnymi

„Monitor Polski” 1949, nr A-45, s. 10. Zarządzenie nabrało mocy 1 sierpnia 1949.
Barbara Berger, Moryciński Hugon Marian, Internetowy Polski Słownik Biograficzny,
www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/hugon-marian-morycinski [dostęp: 09.02.2019].
7
Świętosław Krawczyński, Raptularz świętokrzyski, Łódź 1983, s. 106-107.
8
Ibidem, s. 106.
9
Ibidem.
5
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siłami

aktorów

i amatorów. Po raz pierwszy i prawdopodobnie ostatni na kieleckiej scenie jako aktor wystąpił
wtedy, zachęcany przez rodzica, Hugon10. Aktorstwo nie pociągało go tak, jak ojca.
Hugon Marian Moryciński urodził się 30 lipca 1904 roku w Stopnicy – mieście powiatu
buskiego11. W Kielcach ukończył Gimnazjum im. Mikołaja Reja (1925). Na scenie zawodowej
zadebiutował w wieku 21 lat rolą Bekwarka, w Królewskim jedynaku Lucjana Rydla w Teatrze
Miejskim w Lublinie za dyrekcji Józefa Grodnickiego. W tym samym czasie próbował pójść
w zawodowe ślady ojca i zapisał się na prawo na Uniwersytet Jagielloński12. Był bardzo
aktywny i miał szerokie zainteresowania. W latach 1926-1927 pracował jako kancelista w
biurze adwokackim i równocześnie publikował recenzje książek, a także teatralne i muzyczne
w kieleckim „Przeglądzie Tygodniowym”. Swoim zainteresowaniom o tematyce społecznej
dawał wyraz współpracując z redakcją „Głosu Radomskiego”. Interesował się poezją, w roku
1927 wydał, własnym sumptem, tom wierszy Błękitne drogi. W tym samym roku przeniósł się
do Warszawy, gdzie pracował jako urzędnik w PKO. Pisywał także artykuły, recenzje i nowele
do czasopisma „Epoka”. Pracował jakiś czas w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Pisywał
w dodatku literackim „Gazety Polskiej”. Uczył się śpiewu u Tadeusza Leliwy13. Był związany
z grupą literacką „Kwadryga”. 24 czerwca 1931 roku ożenił się z Ireną Ołdakowską, z którą
miał syna Łukasza Marię – aktora i inspicjenta związanego najsilniej ze sceną toruńską, przez
lata kierowaną przez ojca14.
Teatralnie Hugona Morycińskiego ukształtowało środowisko Reduty (dopiero trzeciej
– a drugiej warszawskiej w latach 30.), do którego podobno wprowadziła go ciotka – bratowa
Juliusza Osterwy15. Wspominał po latach: „kolejno przeszedłem wszystkie działy pracy,
począwszy od funkcji administracyjnych, a kończąc na stanowisku kierownika tej instytucji
pod nieobecność Juliusza Osterwy, który wówczas prowadził Teatr im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie”16. W latach 1931-1933 pracował jako sekretarz i redaktor programowy Reduty.
Rok później rozpoczął studia reżyserskie w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej
w Warszawie. W 1933 roku pełnił funkcję sekretarza literackiego Teatru Polskiego i Małego,

140 lat Teatru w Kielcach. Od Teatru Ludwika do Teatru im. Stefana Żeromskiego…, t.1, op. cit. s. 181.
Moryciński Hugon, Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980, t. 2, Warszawa 1994, s. 472-473 oraz
Almanach Sceny Polskiej 1972/1973, Warszawa 1974, s. 190-191.
12
Instytut Pamięci Narodowej [dalej: IPN] Delegatura w Bydgoszczy. Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna,
dotycząca: Moryciński Hugon, imię ojca: Kazimierz, ur. 30-07-1904 r. Kontrola operacyjna byłego Dyrektora
teatru ziemi rzeszowskiej utrzymującego kontakt z attaché wojskowym ambasady USA w Pradze, podczas
pobytu na terenie Czechosłowacji, s. 21-22, dokument elektroniczny, By 044/432, s. 44.
13
Tenor operowy. W 1913 wystąpił w Kielcach.
14
Hugon Moryciński, Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980, loc. cit.
15
Lidia Kuchtówna, Hugon Moryciński. Aktor, reżyser i dyrektor teatru, [w:] Toruńscy twórcy nauki i kultury,
red. Artur Hutnikiewicz, Poznań 1989, s. 221-222.
16
IPN Delegatura w Bydgoszczy. Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna, loc. cit., s. 44.
10
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następnie ważną funkcję generalnego sekretarza Teatrów Towarzystwa Krzewienia Kultury
Teatralnej (1934/1935). Choć ta instytucja zrzeszająca warszawskie sceny na wzór działających
w Europie koncernów artystycznych była rozmaicie oceniana, np. Leon Schiller wśród
stawianych jej zarzutów wymieniał obniżenie poziomu repertuaru, to Stanisław MarczakOborski, z perspektywy czasu, podkreślał walory konglomeratu:
Jej działalność ukróciła okresy chaosu i przypadkowości w życiu scen stołecznych, znacznie podniosła –
mimo pewnych potknięć – rangę repertuaru, a także stronę inscenizacyjną postawiła na poważnym, europejskim
poziomie. Do tego ceny biletów obniżono z czasem o 50% [...], wreszcie utworzono sprawnie funkcjonujący teatr
dla przedmieść17.

W czerwcu 1935 roku Moryciński uzyskał dyplom reżyserski w PIST, wcześniej jego
spektaklem warsztatowym były Damy i huzary Aleksandra Fredry, przygotowane w Teatrze
Powszechnym na Pradze. W 1936 roku objął dyrekcję Teatru Popularnego i Teatru Polskiego
w Łodzi. Okres ten wspominał pozytywnie Bronisław Dąbrowski – aktor, reżyser, powojenny
dyrektor i kierownik artystyczny teatrów, w latach 60. rektor PWST w Krakowie: „teatr
Popularny przy ul. Ogrodowej, początkowo zaniedbany i zagracony, dopiero za dyrekcji
Morycińskiego w 1936 został uporządkowany i po królowaniu w nim szmiry podniósł swój
poziom artystyczny dzięki energii nowego kierownika”18.
Po reorganizacji i scaleniu scen w Łodzi, w 1937 roku, wraz z Kazimierzem
Wroczyńskim, za wskazaniem Komisji Teatralnej, objął dyrekcję spółki podlegającej
Zarządowi Miejskiemu pod nazwą „Łódzkie Teatry Miejskie”. Wroczyński został dyrektorem
naczelnym, Morycińskiemu przypadło sprawować pieczę nad sprawami artystycznymi sześciu
tamtejszych scen, czyli: Teatru Polskiego, Kameralnego, Teatru Popularnego oraz trzech sal
fabrycznych dostosowanych do potrzeb teatru. Wpłynęło to na ich dalszy rozwój,
a „Moryciński wniósł zapał i energię oraz – co najcenniejsze – dosyć wyraźnie sprecyzowany
program artystyczny”19:
Od sezonu 1937/1938 sytuacja uległa poprawie. Zaczęły działać sceny peryferyjne dla
publiczności robotniczej. Repertuar teatru w okresie dyrekcji Wroczyńskiego i Morycińskiego
„był bardzo szeroki i urozmaicony, choć równie eklektyczny, jak w innych teatrach Polski
międzywojennej”20. Dominowała rodzima i zagraniczna klasyka, grano dużo fars, choć
Stanisław Marczak-Oborski, op. cit., s. 205.
Bronisław Dąbrowski, Na deskach świat oznaczających, t. 1, Kraków 1977, s. 140.
19
Sławomir Świontek, Dyrekcja K. Wroczyńskiego i H. Morycińskiego (1937-1939), [w:] Teatr przy ulicy
cegielnianej, Szkice z dziejów sceny łódzkiej 1844-1975, red. Stanisław Kaszyński, Łódź 1980, s. 221.
20
Bronisław Dąbrowski, Na deskach świat oznaczających, t. 1, Kraków 1977, s. 142.
17
18

63

pojawiły się także polskie utwory współczesne, takich autorów, jak: Jerzy Szaniawski, Adam
Grzymała-Siedlecki, Karol Hubert Rostworowski, Antoni Cwojdziński czy Maria
Pawlikowska-Jasnorzewska. Oprócz poziomu artystycznego podniosły się także wyniki
frekwencyjne. Za najwybitniejsze pozycje pierwszego sezonu uznano Noc listopadową
Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Dąbrowskiego, a także schillerowską inscenizację NieBoskiej komedii Zygmunta Krasińskiego. Rekordowym zainteresowaniem widowni cieszyła się
Gałązka rozmarynu Zygmunta Nowakowskiego21 – tytuł traktujący o pierwszym okresie
powstania Legionów Polskich; był w latach 1937-1939 przebojem wielu polskich scen, rząd
sanacyjny oficjalnie go propagował. Taki wybór repertuarowy stał w sprzeczności
z zamiarem Morycińskiego unikania sztuk tendencyjnych o niewielkiej wartości artystycznej,
które konsekwentnie starał się omijać. Mimo to rozumiał konieczność współpracy z władzą
subwencjonującą teatr, ponadto tego rodzaju przedstawienia mogły spełniać funkcje
mobilizujące w okresie narastającego zagrożenia politycznego. W 1938 roku wywodzący się
z Reduty i jej tradycji objazdowych Moryciński kierował wielkim objazdem zespołu łódzkiego
po terenach Łotwy z Gałązką rozmarynu – spektakl był tak dużym sukcesem, iż miano nadzieję,
że spodoba się wszędzie. Teatr łódzki odwiedził wcześniej 43 miejscowości rozsianych po całej
Polsce. Zachęceni powodzeniem akcji dyrektorzy łódzkich scen zdecydowali o wyjeździe
z przedstawieniem za granicę. Objazd, częściowo drogą morską, odbył się w czerwcu i lipcu,
po drodze dano też pokazy w Gdańsku. Było to duże przedsięwzięcie pod względem
organizacyjnym, głównie ze względu na charakter inscenizacji i kilkudziesięcioosobową
obsadę. Mimo tych sukcesów Wroczyński i Moryciński odchodzili rozgoryczeni – sceny
chyliły się ku upadkowi, nie udało im się ich podźwignąć, zresztą podobnie jak wielu
znakomitym poprzednikom. Przyczyn tych porażek ostatni dyrektorzy przed wojną upatrywali
w niskiej, spadającej wiosną i latem prawie do zera frekwencji, cenach biletów niższych od
kinowych, dwu- i trzykrotnie mniejszych dotacjach niż na przykład dla teatrów Krakowa
i Lwowa, a także w braku odpowiedniego budynku teatralnego, do tego można z pewnością
dodać także remont najważniejszej sceny, czyli Teatru Polskiego, a także zmiany personalne
w szeregach władzy miejskiej22.
W pierwszych latach po wojnie Moryciński reżyserował głównie w Miejskich Teatrach
Dramatycznych w Warszawie (np. Wroga ludu Henrika Ibsena). Po okresie kieleckim (który
omówię dalej) przeniósł się do Szczecina, gdzie przyjął stanowisko kierownika artystycznego
w Teatrach Dramatycznych (1950-1952). W latach 1952-1955 reżyserował w Teatrze
21
22

Sławomir Świontek, Dyrekcja K. Wroczyńskiego i H. Morycińskiego (1937-1939), op. cit., s. 222-223.
Ibidem.
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Wybrzeże w Gdańsku – „[Dyrektor Tadeusz – przyp. P.D.] Muskat angażuje nowego reżysera,
którego doświadczenie i rutyna przyczyniają się do powstania kilku udanych pozycji
z repertuaru klasycznego”23. Do najbardziej udanych jego realizacji z tamtego okresu
należały: Cyrulik sewilski Pierre’a de Beaumarchais i Mieszczanie Maksima Gorkiego.
O

realizacji

scenicznej

Intrygi

i

miłości

Fryderyka

Schillera

pisano

jako

o prawdziwym osiągnięciu reżyserskim: „potrafił z tej jakże deklamacyjnej i pełnej patosu
«tragedii mieszczańskiej» uczynić wzruszający i przemawiający do współczesnego widza
ludzki dramat”24. Poza pracą na scenie, w Gdańsku Moryciński wykładał kulturę słowa
w Wyższej Szkole Pedagogicznej. W 1955 roku wyjechał do Rzeszowa, gdzie sprawował
dyrekcję w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej do roku 195825. Do ważnych przedstawień
w jego reżyserii zaliczyć można: Balladynę Juliusza Słowackiego, Wesele Stanisława
Wyspiańskiego, Uciekła mi przepióreczka Stefana Żeromskiego. Wymienione tytuły wskazują
na zainteresowanie reżysera klasyką i jego umiejętność tworzenia na jej podstawie udanych
realizacji scenicznych gromadzących liczną publiczność na widowni, które przygotowywał
także w Teatrze Żeromskiego; pozytywne opinie w polskim środowisku teatralnym podnosiły
w oczach kielczan rangę dyrekcji Morycińskiego. W Rzeszowie obchodził 25-lecie działalności
artystycznej, z tej okazji Wojewódzka Rada Narodowa przyznała mu nagrodę twórczą
w dziedzinie teatru za rok 1956, co odnotował „Teatr”26.
Od 1958 roku zarządzał scenami Państwowych Teatrów Ziemi Pomorskiej
w Bydgoszczy i Toruniu, pełniąc funkcję kierownika artystycznego. 5 września 1960 roku, jako
dyrektor, powołał do istnienia w Bydgoszczy Teatr Kameralny. Ważnymi wyreżyserowanymi
przezeń przedstawieniami z okresu bydgoskiego były: Opowieść zimowa Williama Szekspira,
Kordian Juliusza Słowackiego, Śmierć komiwojażera Arthura Millera, Ucieczka Michaiła
Bułhakowa. W Toruniu realizował repertuar klasyczny, np. ponownie Uciekła mi
przepióreczka. Praca w Toruniu była chyba najważniejszym etapem w karierze zawodowej
Morycińskiego. Zasłużył się dla tego miasta w szczególny sposób. W 1958 roku powołał do
istnienia Festiwal Teatrów Polski Północnej. To z jego inicjatywy, w 1960 roku podczas
inauguracji II Festiwalu, nadano scenie imię Wilama Horzycy. W latach 1961-1972 Moryciński
był dyrektorem i kierownikiem artystycznym tego teatru. Kilka spektakli w jego reżyserii
zostało nagrodzonych, w tym Kordian (1960) i Skandal w Hellbergu Jerzego Broszkiewicza

Malwina Szczepkowska, 20 lat teatru na Wybrzeżu. Wspomnienia i obserwacje, Gdynia 1968, s. 123.
Ibidem, s. 124.
25
Lidia Kuchtówna, op. cit., s. 222.
26
Nagrody artystyczne, „Teatr” 1956, nr 24, s. 29.
23
24
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(1962) za najlepszą reżyserię podczas II i IV edycji festiwalu; inne to Noc listopadowa (1963)
i Ścieżka zbawienia Andrade Jorge (1964). Zapoczątkował kontakty sceny toruńskiej z teatrem
w czeskich Budziejowicach i tu wyreżyserował w 1966 roku Śluby panieńskie Aleksandra
Fredry27.
Innymi ważnymi przedstawieniami w jego karierze były: Sen nocy letniej Szekspira
nagrodzony na Festiwalu Sztuk Szekspirowskich (1947, Kielce) oraz Burza Aleksandra
Ostrowskiego (1949, Kielce), nagrodzona na Festiwalu Sztuk Radzieckich. 27 marca 1965 roku
w toruńskim teatrze odbył się benefis z okazji 40-lecia pracy Morycińskiego – premiera
Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii jubilata. Uhonorowano go odznaką za zasługi dla
województwa bydgoskiego. W 1968 roku podczas dziesiątej edycji festiwalu toruńskiego
otrzymał nagrodę „za twórcze poszukiwania w zakresie polskiego repertuaru współczesnego w
Teatrze im. Horzycy”. Wielokrotnie inicjował przedstawienia małych form, dyskusje, odczyty
oraz wieczory poświęcone problematyce teatralnej. Sposób prowadzenia przez niego tamtejszej
sceny stawiano za wzór innym teatrom prowincjonalnym. W 1972 roku otrzymał nagrodę
wojewódzką i medal Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego. Moryciński zmarł
w Toruniu, niedługo po tym, jak przestał być dyrektorem teatru, 12 czerwca 1973 roku, w wieku
69 lat. Od tego roku jury Festiwalu Teatrów Polski Północnej przyznaje Nagrodę im. Hugona
Morycińskiego dla młodego artysty teatru.

Osobowość. Moryciński we wspomnieniach
Życiorys teatralny Morycińskiego dowodzi, że był wysoce aktywny zawodowo,
pomysłowy, wszechstronny i odważny. Nie bał się działać na szeroką skalę i dążył do coraz to
nowych, postawionych sobie celów. Dbał o wysoką jakość artystycznych przedsięwzięć, nie
chciał zamykać spektakli w jednym ośrodku, dlatego organizował występy gościnne
w małych i dużych placówkach kulturalnych, dzięki czemu mogły docierać do większej liczby
widzów; często zmieniał miejsca pracy, bo to nierzadko jedyna droga do rozwoju, przy tym nie
miał nigdy kompleksu prowincji: „Tu chciał pracować i tworzyć i tu tworzył aktorski zespół,
inscenizował swe przedstawienia, niektóre głośne i znaczące” – tak podsumowywano jego
podejście do pracy w nekrologu, w „Życiu Warszawy”28. Ze świadectw znajomych oraz
bliskich współpracowników „Moryca” (tak często go nazywano, albo po prostu „Hugo”)
przebija oczarowanie jego osobowością.
27
28

Lidia Kuchtówna, op. cit., s. 222-224.
(mk) [Marian Kowalski], Zmarł Hugon Moryciński, „Życie Warszawy” 1973, nr 142.
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Bronisław Dąbrowski w swoich wspomnieniach zatytułowanych Na deskach świat
oznaczających przywoływał życzliwe przyjęcie go przez dyrektorów łódzkich scen; propozycja
współpracy wyszła od Morycińskiego. Dąbrowski przytacza pewną wymowną anegdotę. Na
bankiecie z okazji otwarcia sezonu jedna z aktorek wyraziła się o nim: „Komunista
przyjechał…

Na

szczęście

dyrektor

Moryciński

sprytnie

wszystko

obrócił

w żart29”. Dalej Dąbrowski pisze o nim tak:
Był człowiekiem młodym, energicznym i bardziej operatywnym. On przeważnie kierował sprawami
artystycznymi i obsadowymi wszystkich scen. Miałem z nim bliższy kontakt i łatwiej niż z Wroczyńskim mogłem
się porozumieć. Sam zresztą reżyserował dość często i potrafił wczuć się w kłopoty i troski swoich
współpracowników30.

Podobne odczucia miała aktorka i reżyserka Hanna Małkowska. Od spotkania
z „Morycem” jej kariera potoczyła się w stronę artystycznego zarządzania teatrem. Najpierw,
mimo iż była wziętą aktorką i reżyserką, udało mu się zwabić ją do Kielc, mało atrakcyjnego
wówczas miasta i ośrodka teatralnego nie bardzo znanego, słabo dotowanego, który dopiero
raczkował. Właśnie on wywarł na niej ogromne wrażenie: „borykał się w tym światku, gdzie
właściwie nie było dawniej stałego teatru, z wieloma trudnościami, bo zaczynał niemal od zera
[...] robił to z fantastyczną pasją, mierzył siły na zamiary i udało mu się zdobyć pewną rangę
dla swego teatru”31.
Co sprawiło, że Małkowska zdecydowała się na podjęcie pracy w Kielcach, oprócz
sympatii dla Moryca i podziwu dla jego pracy? Zachęcił ją możliwością reżyserii Męża i żony
Aleksandra Fredry, a realizacja ponadczasowych komedii hrabiego na scenie była jej
marzeniem. Nie wiadomo, co zwyciężyło: sztuka czy pragmatyzm, bo z Radomia Małkowska
miała bliżej do chorej matki. Moryciński złożył reżyserce propozycję powrotu do aktorstwa
w sztuce George’a Bernarda Shawa32. Na pewno wpływ na to, że znaleźli wspólny język, miały
zasady i tradycje wyniesione przez oboje artystów z Reduty. W każdym razie współpraca
układała się świetnie: „Z Morycem, jak był nazywany wśród kolegów, pracowało mi się w
doskonałym wzajemnym zrozumieniu. Starał się jak mógł usuwać wszelkie przeszkody. [...]
teatr dorabiał się coraz lepszej pozycji”33. Krótki epizod zawodowy okazał się dłuższą
przygodą. Na przełomie maja i czerwca 1950 roku „Moryc” znów zaskoczył Małkowską. Po
Bronisław Dąbrowski, Na deskach świat oznaczających, op. cit., s. 140.
Ibidem, s. 143.
31
Hanna Małkowska, Teatr mojego życia, Łódź 1976, s. 417.
32
Ibidem, s. 429.
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Ibidem, s. 434.
29
30

67

sukcesie Krakowiaków i górali Wojciecha Bogusławskiego przygotowywanych pod okiem
Leona Schillera, zabrał ją ze sobą do Warszawy:
„Jadę do Warszawy, mam parę spraw do załatwienia w Centralnym Zarządzie Teatrów, chciałbym żebyś
pojechała ze mną”. Pojechałam. W gabinecie dyrektora Jerzego Pańskiego dowiedziałam się, że Moryciński
istotnie opuszcza Kielce i otrzymuje dyrekcję teatru w Szczecinie. Większe miasto, lepsze warunki pracy. Jako
mojego następcę na stanowisko kierownika artystycznego przedstawiam panu dyrektorowi koleżankę Małkowską.
Zdębiałam!34

Moryciński najwyraźniej przypuszczał, że bez użycia małego podstępu Małkowska
mogłaby się nie zgodzić. A tak, ten dzień rozpoczął nowy etap w jej życiu i otworzył drogę do
kolejnych kierowniczych stanowisk.
Świętosław Krawczyński poświęcił więcej miejsca na opisanie sposobu pracy
Morycińskiego-reżysera:
Hugo podczas prób tak żywo reagował na grę aktorów na scenie, że wydawało się, jak gdyby był ich
echem. Starał się im wszelkimi sposobami pomóc, poruszał się jak oni, gestykulował, szeptał ich kwestie,
niecierpliwił się, gdy coś się nie udało, potrafił nawet zakląć w ferworze tej współpracy. Czuł teatr wspaniale…
Nawet jeśli improwizował35.

Krawczyński,

oprócz

talentu

i

zaangażowania

reżyserskiego,

dostrzegał

w Morycińskim talent organizacyjny, cenił w nim to, że przykładał wagę do potrzeb
publiczności, tak istotnych przy kształtowaniu linii artystycznej teatru:
Umiał zjednać dla młodej sceny publiczność. Postępował przy tym w sposób prosty, bezpośredni: nie
wygłaszał programowych deklaracji, nie pouczał kielczan, czym jest artyzm i dramaturgia, nie przebierał
w repertuarze, jak w skarbcu z klejnotami, tylko dawał sztuki jedną za drugą, wypróbowane wielokrotnie gdzie
indziej [...] Sen nocy letniej Szekspira, Rewizor Gogola, Burza Ostrowskiego, Uczeń i diabeł G.B. Shawa, Romans
z wodewilu, Jadzia wdowa, Król włóczęgów, Krakowiacy i górale, Pani Prezesowa to pozycje dotychczas
z uznaniem w Kielcach wspominane36.

Literat podkreślał, iż Moryciński był reżyserem pierwszego Rewizora na kieleckiej
scenie, co podnosiło rangę tego przedstawienia i wzmacniało znaczenie tego wydarzenia
repertuarowego. Uważał także, że „z teatru Morycińskiego więcej powinno się przechować we
34

Ibidem, s. 436.
Świętosław Krawczyński, op. cit., s. 112-113.
36
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wspomnieniu”: „To był dobry teatr, pionierski, stale kroczący naprzód. Rozwijał się, mimo że
piętrzyły się wokół niego coraz to większe trudności i przeszkody”37.
Niepokorny wobec władzy
Dokładniejszy rys biografii Hugona Morycińskiego łatwiej naszkicować dopiero po
zapoznaniu się z zawartością jego teczki w Instytucie Pamięci Narodowej, która liczy 288 stron.
Dyrektor teatrów i reżyser był intensywnie obserwowany przez organy bezpieczeństwa
w latach 1957-1966. Śledzono każdy jego ruch, odnotowywano treści rozmów telefonicznych,
nawet tych prywatnych. W dokumentach znajduje się również dwustronicowy odpis życiorysu
Hugona Morycińskiego, opatrzony komentarzem „inteligent, ojciec adwokat”38, napisany przez
niego na maszynie w Rzeszowie, 23 lutego 1956 roku. Z dokumentu dowiadujemy się
o mniej znanych faktach z biografii, m.in. o tym, że pod koniec lat szkolnych w kieleckim
gimnazjum brał czynny udział w pracach organizacji polskiej Młodzieży Niezależnej w której
był delegatem Zarządu Głównego w Warszawie. W latach młodzieńczych przygotował
w świetlicy Związku Strzeleckiego w Kielcach przedstawienie na podstawie Sułkowskiego
Stefana Żeromskiego. Moryciński wspomina także o „ścisłych kontaktach” z jedną z komórek
Komendy Powiatowej Policji w Kielcach. Do 1939 roku nie przynależał jednak do żadnej partii
politycznej, choć ewidentnie sympatyzował z przedwojennymi ruchami lewicowymi – jego
„najbliższym opiekunem politycznym” był Stanisław Toporowski39, którego ukrywał w domu
po zwolnieniu z więzienia, do czasu jego wyjazdu do Hiszpanii, gdzie trwała wówczas wojna
domowa.
Osobnym rozdziałem w życiu Morycińskiego był czas wojny, który odsunął go niejako
od teatru, reżyser jednak nie przestawał działać, i tym razem pokazując silny charakter.
W pierwszych miesiącach okupacji wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, jednak
„zorientowawszy się w charakterze tej organizacji”, wystąpił z niej w 1940 roku. Na utrzymanie
zarabiał produkując chałupniczo pastę do butów. Duszoną przez wroga inicjatywę artystyczną
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Ibidem, s. 110.
IPN Delegatura w Bydgoszczy, Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna, loc. cit., s. 44.
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Chodzi o uczestnika drugiej wojny światowej oraz powojennego działacza kombatanckiego, kawalera Orderu
Virtuti Militari. Urodził się w Pińczowie, dzieciństwo spędził w Kielcach. Przewodził tu Związkowi Niezależnej
Młodzieży Socjalistycznej – Lewica. Po studiach w Krakowie, Warszawie i Poznaniu wrócił do Kielc, gdzie
został sekretarzem Komitetu Okręgowego Komunistycznej Partii Polski w 1936. Brał udział w wojnie domowej
w Hiszpanii jako komisarz polityczny w batalionie im. Adama Mickiewicza w międzynarodowej Brygadzie im.
Jarosława Dąbrowskiego. We Francji był jednym z pierwszych organizatorów ruchu oporu. W 1942 został
rozstrzelany przez Niemców na Mont Valerien pod Paryżem. Do 2016 jedna z kieleckich ulic została nazwana
jego imieniem (obecnie Marszałkowska). IPN Delegatura w Bydgoszczy, Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna,
loc. cit., s. 21.
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Polaków ożywiły nastroje podczas powstania warszawskiego, Moryciński zaczął działać
w grupach teatralnych przygotowujących występy dla powstańców. Po klęsce powstania dostał
się do niewoli i został przewieziony do Murnau, gdzie również przebywali m.in. Leon Schiller,
Leon Pietraszkiewicz, Apolinary Possart, Zdzisław Szymański. Murnau leży u stóp Alp
Bawarskich, pod szczytem Zugspitze – „właśnie ten klimat chyba sprawiał, że fizyczne
samopoczucie jeńców było znośniejsze i aktywność większa niż w innych obozach”40.
Obecność Schillera wśród jeńców zaznajomionych nieco ze sztuką teatralną budziła
poruszenie, i „mimo chudego odżywiania obozowego wielu kolegów za zaszczyt sobie
poczytywało podjąć go, ugościć ze swych skromnych zasobów”41. Sam Schiller zabrał się do
organizowania obozowego życia teatralnego42. Postanowił nadać tutejszej działalności
poważniejszy wymiar, sproblematyzować ją wokół zagadnień społecznych i politycznych,
przed którymi, jak uważał, nie sposób było uciekać. To zamierzenie przyszło mu realizować
w trudnych warunkach, nie wszyscy byli mu przychylni. Schiller został osadzony w okresie
bożonarodzeniowym, w związku z tym zdecydował się najpierw na realizację Kantyczki dla
ubogich (czyli przerobionej Opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa) – wszystko, co udało się
przygotować, to forma słuchowiska, aktorzy grali w mundurach, nie było scenografii, role
komentatora i akompaniatora Schiller wziął na siebie. W obozie działał też teatr kukiełkowy,
który zaciekawił Schillera, ale przede wszystkim prowadził on w Murnau studium reżyserskoaktorskie. Spotkanie z takim autorytetem i możliwość nauki od niego musiały mieć wpływ na
późniejsze podejście do teatralnej metody pracy przebywających tam innych twórców,
a wśród nich Hugona Morycińskiego. Pracowano nad Dziadami – nie mogło być inaczej,
w końcu lekcje dawał ich wybitny interpretator – i Naszym miastem Thorntona Wildera, co
odzwierciedlało zainteresowanie Schillera amerykańską współczesną literaturą. Rozległe plany
repertuarowe i organizacyjne nie doszły do skutku. Wojska amerykańskie wyzwoliły jeńców
w 1945 roku. Kilka dni później Moryciński uciekł z obozu i znalazł się w Lipsku:
Tutaj wraz z grupą robotników rozbiliśmy Polski Komitet Opiekuńczy, instytucję oenerowsko-endecką,
która prowadziła szeroko zakrojoną akcję propagandową kierowania Polaków na Zachód. Po wejściu wojsk
radzieckich w czerwcu otrzymałem od generała Frufanowa mandat kierownika Polskiego Oddziału Powrotu do
Kraju43.

Antoni Dębnicki, Z obozu w Murnau, „Pamiętnik Teatralny” 1955, z. 3-4, s. 513.
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Moryciński organizował repatriację polskich robotników z Saksonii i Turyngii, wrócił
z nimi do kraju latem 1945 roku. W kwietniu 1948 roku wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej,
a po kongresie zjednoczeniowym został członkiem PZPR. Teczka przechowywana w IPN
zawiera także m.in. Informację dot. Morycińskiego sygnowaną jako „ściśle tajna” sporządzoną
przez naczelnika Wydziału II M. majora Pietruchę. Czytamy tam:
Moryciński jest człowiekiem o szerokim zasobie wiedzy – oczytany – w sprawach politycznych dobrze
się orientuje i w zależności od środowiska obywania się zajmuje swoją postawę. W stanie podchmielonym
uwidacznia się jego zaciekłe stanowisko do Związku Radzieckiego44. Stosunek jego do ustroju P.R.L. dokładnie
nie rozeznany – przebija wrogość45.

Uważany był za sprytnego, potrafiącego szybko zyskać zaufanie otoczenia. Według
urzędnika organów ścigania: „stara się wykorzystać wszelkie szczeliny wśród aktywu
politycznego i administracyjnego na szczeblu wojewódzkim. Obecnie w tym względzie posiada
autoratywne kontakty wyrażające się między innymi w obopólnych przyjęciach”46.
Stwierdzono, że to dzięki nim nie robiono Morycińskiemu trudności. Kilkakrotnie udało mu się
wyjechać do Czechosłowacji w sprawach kulturalno-oświatowych. Ponadto władza
odnotowywała takie fakty, jak kupno samochodu itp. Obserwowała także znajomych reżysera.
Zbiór zawiera fotografie oraz zapisy stenogramów z rozmów telefonicznych Morycińskiego.
Był on podejrzewany o szpiegowskie kontakty z amerykańskimi dyplomatami.
Najwięcej domysłów wzbudzał kontakt z attaché lotniczym ambasady USA. Moryciński, wg
dokumentów SB, miał spotkać się z nim w Pradze w 1957 roku47. Podejrzewano że przekazywał
informacje o stosunkach między Polską a Czechosłowacją oraz odnośnie gospodarki narodowej
i sytuacji w kraju. Półgodzinna rozmowa została przerwana przez interwencję służb
bezpieczeństwa Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej. Podobno Moryciński i dyplomata
kilkakrotnie próbowali tego samego dnia nawiązać kontakt, do czego jednak nie dopuszczono.
W porze nocnej reżyser ponownie usiłował skontaktować się z attaché „zmieniając
charakteryzację swojej osoby przez obwiązanie głowy ręcznikiem, udając chorego na ból
zębów, chciał wejść do pokoju, w którym zamieszkiwał dyplomata48. Urzędnik także próbował
kontaktu z Morycińskim następnego dnia, kiedy ten wsiadł już do samochodu, udając się
w drogę powrotną. I w tym wypadku próby kontaktu zostały udaremnione. Ta sytuacja była
44
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dla władz impulsem, dlatego po powrocie reżysera do mieszkania w Rzeszowie, miejscowy
wydział II założył sprawę „ewidencyjno-obserwacyjną nr 2246/58”49.
W 1959 roku Moryciński przeprowadził się do Bydgoszczy, gdyż objął tam stanowisko
dyrektora Teatru Ziemi Pomorskiej. Nadal był obserwowany, ale już przez tamtejszy wydział.
W trakcie rozpracowywania ustalono, że jest „człowiekiem bardzo inteligentnym, umiejącym
szybko nawiązywać kontakty towarzyskie, co wynika naturalnie z tego, że jest aktorem”.
Służby posądzały go o interesowność. Podobno utrzymywał kontakty wyłącznie z aktorami,
lekarzami, i aktywem partyjnym. Innych kontaktów nie zauważono.
Nie stwierdzono jednak, aby te stosunki mogły wydać się podejrzane. Morycińskiego
obserwowano do 1959 roku50 – „nie przeprowadzono ostatnio również żadnych przedsięwzięć
operacyjnych, które by zmierzały do głębszego rozpracowania” – w czasie odwilży tego typu
sprawy wyciszano. Próba wmontowania dyrektora teatrów w aferę szpiegowską nie powiodła
się. Nie potwierdziły się także zarzuty o jego wrogiej działalności, ani fakty utrzymywania
kontaktów z przedstawicielami ambasad państw kapitalistycznych51.

Teatralne poglądy Hugona Morycińskiego
Hugon Moryciński opisał szczegółowo własne pojmowanie przedstawienia oraz wizję
pracy reżysera teatralnego. Przemyślenia zawarł w kilkustronicowym eseju zatytułowanym
Uwagi o pracy w teatrze52. Napisał go około 1938 roku jako dyrektor artystyczny Łódzkich
Teatrów Miejskich. W tekście sprecyzował takie pojęcia, jak przedstawienie teatralne, które
według niego tworzą zbite w jednolitą całość pierwiastki artystyczne: „jest rezultatem pracy
wielu równorzędnych czynników i w zharmonizowaniu tych czynników leży jego wartość”53.
Wśród szeregu elementów, które oddziałują na widza wymienia tekst sztuki, reżyserię, grę
aktorską, dekoracje, muzykę, światło oraz kostiumy. Ich zharmonizowanie może według niego
działać na odbiorcę nawet w „czarodziejski sposób, wczuwa się on wtedy tak mocno, jak gdyby
los bohaterów był jego własnym”. „Rozkładanie widowiska na poszczególne składniki”
uniemożliwia głębokie przeżywanie spektaklu. Podobnie jak poddawanie go „beznamiętnej
analizie”. Moryciński był jednak realistą w tym względzie i za miarę powodzenia
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przedstawienia uważał wpływy w kasie, to one według niego tak naprawdę wyznaczały losy
teatru.
Podstawowymi elementami pracy w teatrze były dla niego: repertuar, reżyseria, gra
aktorska oraz oprawa sceniczna. „Najkapitalniejszym” zagadnieniem pozostawał zaś repertuar,
który powinien służyć życiu ludzkiemu i społecznemu. Moryciński ubolewał, że teatrowi jego
czasów brakowało współczesnych, aktualnych tekstów:
Sztuki o znaczeniu uniwersalnym są, niestety, bardzo rzadkie. Teatry popularne, przeznaczone dla warstw
uboższych, żywią się po prostu odpadkami repertuaru mieszczańskiego [...] Repertuar teatralny pozostał na
miejscu. Nie unowocześnił się, nie zdemokratyzował się, nie przystosował się do propagowania najbardziej
ważkich społecznie prawd.

Zdarzały się oczywiście tego typu sztuki, ale nie były w stanie wypełnić połowy sezonu.
Moryciński zapewniał, że reżyserzy poszukiwali tekstów traktujących o sprawach
interesujących społeczeństwo, a te jako „zjawiska” niezwykle rzadkie natychmiast
wprowadzano na scenę. Nawet gdy „pachniały niedojrzałą surowizną”, co często okazywało
się na przykład przypadłością reportaży, „foto i fakto-motaży scenicznych”. Stąd panował
wręcz przymus tworzenia repertuaru „eklektycznego”. Rozwiązanie dla tej sytuacji stanowił
zawsze repertuar nieprzemijalnie uniwersalny – klasyczny.
Za najważniejsze i najciekawsze zjawisko sceniczne Moryciński uważał nie tyle nawet
widza, co człowieka, ponadto twierdził, że podobnego zdania jest zdecydowana większość
ludzi teatru. Zaznaczył, że „człowieka” pojmował w tym kontekście nie jako „okaz” czy
„osobliwość”, ale jako „typowego reprezentanta całości rodzaju ludzkiego we wszystkich
odmianach społecznych form jego bytowania”.
Według Morycińskiego to praca reżyserska jest nie tylko najciekawsza, ale
i najbardziej wielostronna: „posiada tyle ujęć, ile jest na świecie indywidualności reżyserskich.
Istnieją jedynie pewne dominujące w pewnych okresach kierunki, podejścia, prądy
reżyserskie”. Reżyserowanie polegało dla niego na „skomponowaniu zespołu wszystkich
elementów widowiska na planie treści utworu”, czyli na nazwanym przez Schillera „realizmie
komponowanym”, lub „neorealizmie”. Główną podstawą widowiska teatralnego było
Craigowskie pojęcie ruchu. Eksperymentowanie z formą traktowane jako „laboratoryjne”
działania uważał Moryciński za szkodliwe dla dojrzałych ujęć i form scenicznych. Do zadań
teatru w tym zakresie należałoby, jego zdaniem, dopasować osiągnięcia współczesnej reżyserii
do odpowiednich utworów dramatycznych.
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Optymalny okres przygotowywania spektaklu wynosił, według niego, między 15 a 30
prób włącznie z generalnymi, które trwały nawet do 12 czy 15 godzin. Oczywiście należy
pamiętać, że coś takiego, jak maksymalna liczba prób nie istniało nigdy. Reżyser powinien
rozpoczynać pracę z planem działania i koncepcją przedstawienia.
Poprowadzić aktorów przez wszystkie fazy próby zespołowej, które inaczej niż
w akademii zachodzą na siebie, przechodzą płynnie jedne w drugie. Powinności reżyserskie
widział Moryciński następująco: „Reżyser nadaje ton tej pracy, jest jej kierownikiem i sędzią,
kompozytorem całości i cyzelatorem szczegółów, pierwszym widzem i pierwszym krytykiem,
pełnomocnikiem i rzecznikiem dyrekcji teatru, autora i publiczności”.
Moryciński sądził, że grę aktorską zwłaszcza poza scenami stołecznymi, pozbawionymi
wielkich indywidualności aktorskich, powinna cechować zespołowość: „Brak tych gwiazd i
gwiazdorów wypełnić może jedynie idealne zgranie zespołu, tworzące z kilku czy kilkunastu
utalentowanych artystów świetnie zharmonizowany zespół symfoniczny”.
Czwartym, ostatnim, ale równie ważnym, co pozostałe elementem widowiska
teatralnego była dla niego oprawa sceniczna, czyli dekoracje, kostiumy i światło. Autor nie
poświęcił im zbyt wiele uwagi, uważając zapewne, iż więcej w tym względzie mieli do
powiedzenia dekoratorzy.
Publiczność kielecka w pierwszych latach po wojnie
Spragnieni gwiazd, komedii, klasyki i nowości, biedni i niedokształceni,
zdziesiątkowani po latach okupacji – tak rysuje się ogólny obraz powojennej publiczności sceny
kieleckiej. Widzowie, postrzegani na potrzeby tych rozważań jako grupa społeczna, wcale nie
zmieniają się łatwo, nie jest to proces tak dynamiczny, jak przemiany repertuarowe, które często
są szybką odpowiedzią np. na wydarzenia historyczne. Przemiana gustów odbiorców, owszem,
następuje

nieustannie,

jak

zachodzące

w

nich

zmiany

psychologiczne

i towarzyszące im zjawiska socjologiczne, i kulturowe, ale nieco wolniej. Zwróciła już na to
uwagę, w odniesieniu do dawnego teatru, Agata Tuszyńska, autorka książki Gwiazdy
i gwizdy. Z dziejów publiczności teatralnej 1795-193954. Publiczność końca XIX wieku nie
różniła się na przykład wiele od tej w okresie międzywojennym. Wyraźne zmiany następują
naturalnie także wraz ze zmianami pokoleniowymi.
Autorka przypomina pogląd Juliusza Osterwy, który dzielił publiczność na stołeczną
i prowincjonalną, a w tej pierwszej grupie rozróżniał jeszcze – „zblazowanych bywalców
54

Agata Tuszyńska, Gwiazdy i gwizdy. Z dziejów publiczności teatralnej 1795-1939, Lublin 2002.
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i ludową, dziecinnie prostą”55 grupę widzów. Do mniej obytych, w przeważającej mierze,
mieszkańców mniejszych miast, zwłaszcza ze sztuką na wyższym poziomie, bardziej pasuje to
drugie określenie. Natomiast artystów cieszyły żywe, spontaniczne, a dzięki temu może
bardziej „prawdziwe” reakcje. Kielecka publiczność teatralna już w XIX wieku wyrażała się
„we własnej skali wartości” – pisze Beata Klimer i dodaje: „w ciągu stulecia widownia
różnicowała się i demokratyzowała, była zmienna, dynamiczna, kapryśna. Widzowie stojącego
parteru i galerii wybierali najmniej wartościowy repertuar, ale byli żywiołowi, spontaniczni,
ciekawi teatru”56. Inteligencja upodobała sobie tradycyjny, sprawdzony repertuar, prócz
rozrywki oczekiwała czegoś więcej – pragnęła świątyni sztuki. Kulturoznawczyni Monika
Bator dostrzega nawet pewną wyższość publiczności prowincjonalnej z początków XX wieku
nad wielkomiejską. Pozawarszawska szuka bowiem „nowinek i wrażeń”, w odróżnieniu od
„wiecznie rozbawionej warszawskiej publiczności ogródkowej”57. W małych miastach na
uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych mogła sobie pozwolić głównie inteligencja,
w większych ośrodkach dostęp do nich miał egalitarny odbiorca.
Historyczka kultury Marta Meducka zbadała, kto w Kielcach zasiadał na teatralnej
widowni przed drugą wojną światową. Mieszczanie, którzy mieli trochę czasu, pieniędzy
i odczuwali potrzebę wspólnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, rozrywkowym,
towarzyskim. Uprzywilejowaną grupą widzów była młodzież i żołnierze, cieszący się
możliwością zakupu tańszych biletów. Meducka twierdzi, że to sytuacja przeciętna, właściwa
innym prowincjonalnym miastom w tamtym okresie58. Kielce były bardziej urzędnicze
i mieszczańskie niż robotnicze59. Inteligencja wszędzie stanowiła niewielką część miejscowej
ludności:

„W

odbiorze

i

popularyzacji

dóbr

i

wzorów

kultury,

wytworzonych

w wielkich miastach, uczestniczył niewielki procent miejscowej inteligencji przy bierności
kulturalnej reszty mieszkańców”60. Życie kulturalne budowali wówczas, w dużej mierze
amatorzy, wiele inicjatyw rozbijało się o brak pieniędzy.
Rytm tej sfery życia wyznaczały księgarnie, biblioteki, stowarzyszenia artystyczne
i dobroczynne, w mniejszym stopniu prasa, a przede wszystkim kino i teatr. Kielczanie nie
mogli narzekać na brak instytucji kulturalnych w mieście, problemem były raczej względy
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finansowe i znaczne zubożenie ludności. W 1931 roku było w mieście dziewięć bibliotek, które
regularnie odwiedzało tylko 5% mieszkańców61. Z podobną sytuacją borykali się księgarze. W
1921 roku zawiązano, złożone z inteligencji, Towarzystwo Miłośników Sztuki. W latach
późniejszych

inicjowało

ono

i

rozwijało

w

szczególności

projekty

muzyczne

i plastyczne. W Towarzystwie działał m.in. Antoni Olędzki, znany z aktywnych, amatorskich
poczynań teatralnych. Stworzenie zespołu artystycznego było także ambicją środowiska
robotników – w 1919 roku powstało Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne Pracowników
Kolejowych „Harfa”62.
Spora część społeczeństwa na prowincji, która przychodziła do teatru, odwiedzała kina.
Stanowiło ono silną konkurencję dla sztuki teatralnej, stając się coraz bardziej istotnym
elementem życia społecznego, często jedyną i najbardziej wyrafinowaną formą rozrywki dla
mieszkańców małych miast i miasteczek. Choć nie było to szczególnie aktywizujące ani
rozwijające zajęcie, to miało wpływ na zmianę sposobu myślenia, z tym, że na prowincji, gdzie
zjawisko migracji było niewielkie lub zerowe, proces ten przebiegał wolniej63.
Powojenna widownia kielecka nie tylko w zdecydowanej większości traktowała teatr
jako miejsce rozrywki, ale, jak pisała prasa, nadal pozostało w mieście gros osób, które nie
odwiedziły kamienicy przy Sienkiewicza ani raz: „publiczność jakby nie zauważyła, że teatr
już działa, że czeka, usiłuje dobrym startem podbić serca widzów”64. Na obraz nierzadko pustej
widowni składało się wiele czynników: „a to ludzie nie mają pieniędzy, a to deszcz pada i nie
każdego stać na łódź, którą by można podpłynąć pod gmach teatru”65 – to nieco ironiczne
stwierdzenie odsłania także prozaiczny powód sytuacji. Była nim panująca po wojnie bieda.
Były jednak wydarzenia, które – nawet mimo złej pogody – ściągały prawdziwe tłumy, jak
benefisowy „wzruszający wieczór” aktorki Krystyny Wodnickiej66.
Niestety, mimo iż Teatr Ludwika oddano do użytku w 1879 roku, spora część
mieszkańców wciąż nie wiedziała dokładnie, jak on funkcjonuje: „Wielu podchodzi do teatru
jak do kina. Przy kupnie biletu zadają charakterystyczne pytanie: «Czy seans już się
rozpoczął?» [...] Mimo to publiczność reaguje żywo na każde przedstawienie”67.
Entuzjastyczne reakcje widowni mogą świadczyć o ówczesnej kulturze, obyczajowości
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teatralnej, wiele też mówią o tamtych ludziach. Wśród nich była zubożała po wojnie
inteligencja,

ale

i

dorobkiewicze,

widoczne

było

zróżnicowanie

klasowe.

Echa

międzywojennego „małego warszawskiego Hollywood”68 docierały na prowincję. Fascynacja
i miłość do gwiazd kinowych i teatralnych nigdy już nie osiągnęła tak wielkiej skali, jak
w

dwudziestoleciu

międzywojennym

–

co

jest

oczywiście

znakiem

czasów.

Ale w latach 40. i 50. w Kielcach nadal interesowano się aktorami teatru. Budzili szacunek,
uwielbienie, a przynajmniej niektórzy z nich starali się roztaczać wokół siebie aurę
niezwykłości. Potwierdzeniem tych słów niech będzie chociażby kolumna zatytułowana
Migawki zawierająca felietony Włodzimierza Wyganowskiego związane z życiem teatralnym
w mieście, i świadectwo znanej, dziś 90-letniej kielczanki Zyty Trych, mieszkanki teatru
w latach 1940-1953, ukazane w filmie dokumentalnym Sienkiewicza 3269. Wspomina ona
aktorkę Stanisławę Orską, która „wystawała” w bramie, chcąc być podziwianą. Losy Zyty
Trych złączone były z teatrem, mimo iż nigdy nie związała z nim zawodowej kariery. Została
działaczką na rzecz kultury, poetką, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych,
a teatr, jak sama przyznaje, odbija się w jej wyglądzie, barwnym makijażu i biżuterii. Taki
wizerunek wziął się z fascynacji tym, że jako młoda dziewczyna obserwowała aktorki
– zwyczajnie wyglądające kobiety, które spotykała na dziedzińcu wieczorem. Podziwiała jak
przeobrażały się w „szykowne, niezwykle piękne istoty”70. Trych opowiada, że jej szkolni
znajomi odwiedzali ją, by choć zerknąć za bramę, zobaczyć, co dzieje się w tym magicznym
miejscu. Na zawsze pozostała „tą z teatru”.
Atencję dla teatru mieli nie tylko odbiorcy przedstawień, ale i pracownicy, jak dozorca
Osman, którego historię opublikował „Dziennik Polski” w 1947 roku71. Bohater artykułu
spędził w teatrze więcej niż zawodowe życie. Z dumą opowiada, jak szybko awansował
z pomocnika numerowego, a potem dodaje: „jeździłem po «gości» na kolej karetą i sam nie
paliłem w piecach, tylko miałem «młodszego» do tych rzeczy”72. Był także portierem – co
wtedy oznaczało, iż lepił afisze, budził aktorów na próby; stał przy wejściu i sprawdzał bilety,
sprzedawał programy, palił w teatralnych piecach. Przychodził do teatru pierwszy, wychodził
ostatni, pobrzękując kluczami, gdy już nikt nie patrzył. Ciepło wypowiadał się o teatrze:
„W prawdziwym teatrze to jestem dopiero od zakończenia wojny. Przedtem tutaj był hotel,
Magdalena Kicińska, Zapomniane diwy polskiego kina. Przed wojną w Warszawie było małe Hollywood,
www.weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,21435446,zapomniane-diwy-polskiego-kina-przed-wojna-wwarszawie-bylo.html [dostęp: 14.11.2020].
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mówiłem już przecież. teatr był tu w zimie, przeważnie operetka, a w lecie przyjezdny. Gmach
liczy już ze sto lat…”73. Osman miał trzech synów, ale żaden z nich nie związał się ze sceną.
Stare budynki teatralne, jak kielecki, to skrzypiące deski sceny, specyficzny zapach, zakamarki,
tajemne przejścia – kryją ciekawe historie. Ale o ich wyjątkowości stanowią przede wszystkim
ludzie. Także pracownicy techniczni, administracyjni – wielu z nich jest dumnych, że pracują
w świątyni sztuki, że się z nią w jakiś sposób stykają, że ją współtworzą, poznają bliżej ludzi,
którzy nią żyją na co dzień – artystów.
Bardziej powściągliwa w okazywaniu zachwytu jest tzw. publiczność premierowa, ale
i w Kielcach musieli się znaleźć bywalcy, którzy zajmowali swoje ulubione miejsca
w teatralnych lożach – tacy widzowie nie tylko dość chłodno reagują, by okazać swoją
znajomość niezliczonej liczby przedstawień, wśród których dzieła wybitne zdarzają się rzadko,
ale sami są czymś w rodzaju symulakrów Jeana Baudrillarda74, tworząc własną iluzyjną
rzeczywistość, stając się elementem przedstawienia i jednocześnie podkreślając swą odrębność
w stosunku do reszty publiczności.
Wraz z zadomawianiem się komunizmu w kraju, władze dążyły do realizacji idei teatru
dla mas. Zmieniał się skład publiczności z mieszczańsko-inteligenckiej na inteligenckorobotniczą. Politycy najchętniej widzieli na sali teatralnej proletariuszy: „W przeciwieństwie
do znudzonego, wyrafinowanego bywalca premier i pierwszych rzędów – zdumione oczy,
rozgorzałe policzki, szczere zainteresowanie, przejęcie się. Ten typ widza ma większą od
innych zdolność bezpośredniego, uczuciowego reagowania na spotykane zjawiska”75.
Taką publiczność cenili także artyści, również Ci najwięksi, jak zmarły w 1945 roku Stefan
Jaracz. Trzeba pamiętać, że w Kielcach także istniał odsetek widzów, którzy domagali się
poważniejszego repertuaru, wsłuchiwali się w glos krytyki, która była wówczas opiniotwórcza,
choć

na

prowincji

byli

to

zazwyczaj

mniej

wykwalifikowani

znawcy,

niż

w większych miastach. Hugon Moryciński zauważał różnorodność warstw społecznych
publiczności kieleckiej. Uważał, że „oddziaływanie estetyczne teatru spełnia o wiele
donioślejszą funkcję społeczną niż prezentowanie dramatów tendencyjnych o miernej wartości
artystycznej”76. Nawet w okresie socrealizmu starał się wybierać dramaty jak najbardziej
wartościowe.

Trzeba

pamiętać,

że

misją

jedynego

teatru
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repertuarowego

w regionie była próba dotarcia do szerokiego grona odbiorców, dostosowanie oferty do potrzeb
i spełnienia życzeń różnorodnej publiczności.

Zespół aktorski
Moryciński przyzwyczajał widzów kieleckiej sceny do regularnego grania przedstawień
przez

stały

zespół

aktorski77,

który

jako

pierwszemu

udało

się

skompletować

i zatrzymać na dłużej. Początkowo był nieliczny, złożony z aktorów (byli wśród nich także
warszawiacy) z Kielc i Lublina ściągniętych przez poprzednich dyrektorów Owerłłę
i Winklera. Z czasem zespół powiększał się, zyskiwał coraz lepsze opinie fachowców
i widzów. Moryciński szukał aktorów dobrze znających się na swym rzemiośle, mile widziane
było także wykształcenie.
Kilkoro artystów, będących na początku swojej kariery w tamtym okresie, zrobiło
ogólnopolską karierę, jak: Maria Garbowska, Maria Homerska z Ryszardem Pietruskim,
Henryk Bąk, Tadeusz Kalinowski. Zdolne debiutantki Irena Bielenin i Maria Deskur także
porzuciły Kielce, by pracować na innych scenach.
Z młodych, ale już z wieloma osiągnięciami, do tutejszego teatru trafili: Edward Apa –
słuchacz Instytutu Reduty, który wyjechał wkrótce by grać na scenach warszawskich, Andrzej
Balcerzak przeniósł się do Lublina, w pracy z Hugonem Morycińskim spotkał się później
w Toruniu, podobnie jak Czesław Jagielski, Wacław Zadroziński rozpoczął później przygodę
z Teatrem Syrena. Największy sukces odniósł chyba zasłużony, szczególnie dla sceny
radomskiej, Mieczysław Pawlikowski.
Byli też tacy, którzy związali z Kielcami niemal całe zawodowe życie, jak Stanisława
Orska – amantka, odtwórczyni głównych kobiecych ról w wodewilach i komediach, z czasem
obsadzana w poważniejszych rolach dramatycznych. Po latach pracy, m.in. w teatrach
warszawskich, krakowskich i lwowskich, osiadła w Kielcach z mężem Maria HryniewiczWinklerowa i została do emerytury. Na długo z kielecką sceną związali się także cenieni przez

Życiorysy aktorów zostały przywołane na podstawie własnych ustaleń oraz, w większości, w oparciu o trzy
tomy Słownika Biograficznego Teatru Polskiego oraz internetową Encyklopedię teatru polskiego,
www.encyklopediateatru.pl/osoby.
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publiczność i miejscową krytykę: Natalia Plucińska, Edmund Biernacki, Zygmunt Drwęski,
Stanisław Moskalewicz, Adam Rokossowski.
O miano pierwszego amanta kieleckiej sceny rywalizowali Wacław Zadroziński
i Tadeusz Kalinowski. W rolach komicznych dobrze sprawdzał się Zagłoba kieleckiej sceny,
czyli Zenon Laurentowski. W okresie dyrekcji Morycińskiego przez scenę przewinęło się około
stu aktorów78.

Spuścizna po Erwanie i Winklerze
Moryciński obejmował kielecką scenę 30 sierpnia 1946 roku z zamiarem
zrewolucjonizowania jej repertuaru. Dotychczas dominowały tu komedie. Za poprzedniej
dyrekcji Mieczysława Winklera-Romanowskiego i wspierającego go jako kierownika
artystycznego Ireneusza Erwana79 wyjątkami były realizacje sceniczne takich utworów jak:
Droga do źródeł Tadeusza Perkitnego, Macierzyństwo Panny Jadzi Wandy Jagienki Śliwiny
i Penelopy Ady Majewskiej80. Wymienione dramaty polskich autorów różniła podejmowana

Na scenie kielecko-radomskiej za dyrekcji Morycińskiego występowali: Irena Bielenin (1946/1947,
1948/1949), Stefania Błońska (1948-1950), Eugenia Borysiewicz (1947-1950), Aniela Burczykówna
(1949/1950), Maria Deskur (1949/1950), Renata Fiałkowska (1947-1949), Zofia Galicka (1947-1950), Maria
Garbowska (1947-1949), Maria Homerska (1948-1950), Ludmiła Horbacka (1947-1949), Maria HryniewiczWinklerowa (1946-1950), Maria Karchowska (1949-1950), Apolonia Kiernożycka (1946/1947), Maria
Kochańska (1949/1950), Jadwiga Leman (1948/1949), Maria Łomżanka (1948-1950), Stanisława Orska (19461950), Maria Parówna-Drzewiecka (1947/1948), Ryszard Pietruski (1948-1950), Maria Pinińska (1949/1950),
Natalia Plucińska (1947-1950), Janina Płotniak (1949/1950), Rena Ruszczyc (1946-1950), Iza Rutkowska
(1946/1947), Irena Smurawska (1949/1950), Maria Sobolewska (1949/1950), Karol Soczek (1946/1947), Ewa
Stobiecka (1946/1947), Maria Szewczyńska (1946/1947), Zofia Śląska (1946-1949), Janina Śnieżowska
(1946/1947), Helena Wandyszowa (1949/1950), Ina Welińska (1946-1947), Krystyna Wodnicka (1947/1948,
1949/1950), Edward Apa (1949/1950), Andrzej Balcerzak (1948-1950), Henryk Bąk (1947/1948), Jan Bielicz
(1946/1947), Edmund Biernacki (1949/1950), Paweł Chmielewski (1949/1950), Leopold Dobrowolski
(1946/1947), Witold Dowgird (1947/1948),Zygmund Drwęski (1946-1950), Henryk Frączek (1948/1949),
Lubomir Jabłoński (1949-1950), Czesław Jagielski (1949-1950), Tadeusz Kalinowski (1947-1949), Henryk
Korbut (1949/1950), Władysław Kowalczyk (1949-1950), Władysław Lasoń (1948/1949), Zenon Laurentowski
(1949/1950), Stefan Leński (1947/1948), Eugeniusz Lotar (1947/1948), Mieczysław Matysik-Ostrawski (19471950), Witold Michalski (1947/1948), Zygmunt Milski (1948-1950), Tadeusz Molski (1949/1950), Stanisław
Moskalewicz (1949/50), Jan Niwiński (1948/49), Eugeniusz Nowakowski (1948-49), Eugeniusz Orłowski
(1949/1950), Bolesław Orski (1949/1950), Mieczysław Pawlikowski (1947-1949), Ludwik Piotrowski
(1946/47), Zbigniew Prus-Niewiadomski (1948/49), Adam Rokossowski (1946/47, 1948/49), Jerzy Rygier
(1949/1950), Henryk Sakowicz (1949/1950), Zdzisław Salamonowicz (1948-1950), Stanisław Skolimowski
(1946-1949), Waldemar Skrabacz (1949/1950), Edmund Szafrański (1946-1949), Stanisław Śliwiński
(1949/1950), Stefan Winter (1946/1947), Marian Wojtczak (1946-1949), Krystyn Wójcik (1949/1950),
Włodzimierz Wyganowski (1946-1949), Wacław Zadroziński (1946-1950),Kazimierz Zarzycki 1946/1947
i inni, których nie udało się zidentyfikować. Aktorzy występowali wymiennie w Kielcach i Radomiu.
79
Zarządzali kielecką sceną od 24 sierpnia 1945 do 29 sierpnia 1946.
80
Teatr im. Żeromskiego w Kielcach 1944/45-1994/95. Zestawienie bibliograficzne. Premiery. Obsady.
Recenzje, oprac. Grzegorz Cuper, Kielce 1995, s. 7-10; 140 lat Teatru w Kielcach…, t. 2, op. cit., s. 15.
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tematyka. Pierwszy z nich napisany przez technologa drewna, profesora Perkitnego, poruszał
zagadnienia stosunków między plemionami afrykańskimi oraz formowania się rządów rasy
białej na terenie kontynentu. Utwór powstał podczas niewoli autora w niemieckich obozach,
w których po kampanii wrześniowej przetrzymywano go do końca wojny. W latach 1945-46
sztuka wystawiana była także w Lublinie, Szczecinie, Olsztynie i Poznaniu. Teatr Powszechny
w Warszawie jako pierwszy zaprezentował w 1945 roku odważny, społeczno-obyczajowy
utwór działaczki ludowej z Lubelszczyzny, Wandy Jagienki Śliwiny, w którym dla głównej
bohaterki, przyszłej matki, ślub nie jest wyłącznie usankcjonowaniem ciąży. Prapremierowo na
kieleckiej scenie zaprezentowano Penelopy Ady Majewskiej. Tytuł sztuki wskazuje na
inspirację antyczną postacią wiernej żony Odyseusza. Autorka ujęła w formie raczej reportażu
niż utworu dramatycznego problematykę kobiet, pozostawionych samym sobie w okresie
okupacji i niejako zredukowanych do figur bezradnie oczekujących na powrót mężczyzn. Taki
zarzut postawiła Majewskiej recenzentka „Dziennika Powszechnego”81. Utwór składa się
z

trzech

odrębnie

zatytułowanych

części.

Akcja

pierwszego

aktu

dzieje

się

w Warszawie, w okresie nasilenia terroru okupacyjnego, drugiego – w momencie wybuchu
powstania, trzeciego – w wolnej Polsce. Tekstu nie wystawił żaden inny teatr.
Publiczność kielecka, jako pierwsza i jedyna, bo nikt już później po nie sięgnął po utwór
Iwana

Koczergi,

obejrzała

także

spektakl

na

podstawie

Zegarmistrza

i

kury

w przedwojennym tłumaczeniu Ireneusza Erwana. Dramat ukraińskiego autora był jednym
z pierwszych socrealistycznych utworów wystawionych na polskiej ziemi po wojnie: „to sztuka
z okresu entuzjazmu, w którym literaci radzieccy [...] starali się w każdym utworze działać
uświadamiająco, tendencyjnie” – czytamy w „Dzienniku Powszechnym”82. Wątpliwe
umiejętności literackie Koczergi skwitował: „poszczególne postaci to figurki namalowane
z talentem, mimo że jakby naprędce”83. Jednym z bohaterów sztuki jest skromny profesor
z głębi Rosji, który w drodze do Paryża spotyka swoją dawną miłość, teraz aktywną
proletariuszkę. Rzuca dla niej plany wyjazdowe. Wspólne życie odsłania jednak, że różnice
między nimi są zbyt duże. Historia kochanków staje się tłem dla ukazania marksistowskiego
konfliktu między aktywną klasą proletariuszy a bierną inteligencją. Z takimi utworami zdążyli
zetknąć się widzowie w Kielcach przed nastaniem dyrekcji Morycińskiego, było to ledwie kilka
pozycji wśród morza fars i komedii.

(j. ch.) [Jadwiga Chudzikowska-Kaltenbergh], „Penelopy” Ady Majewskiej, „Dziennik Powszechny” 1946, nr
177.
82
(Z), „Zegarmistrz i kura” I. Koczergi w tłumaczeniu I. Erwana, „Dziennik Powszechny” 1946, nr 131.
83
Ibidem.
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Powstanie sceny radomskiej
Historia Teatru Powszechnego w Radomiu ściśle splata się ze sceną kielecką. W 1946
roku Radom, jako stolica powiatu, wszedł w skład administracyjny województwa kieleckiego.
Miasto liczyło wtedy 69 455 mieszkańców (dla porównania Kielce – 49 960). „O stały teatr dla
Radomia” apelował gorąco Mieczysław Pawlikowski.
Pragnąłbym bardzo, aby uwagi moje [...] stały się zaczątkiem dyskusji prasowej i aby ta w rezultacie
wykazała jasno, że Radom powinien i musi mieć swój własny teatr. [...] Jak zagadnienie stałego teatru dla Radomia
rozwiązać technicznie – powinny pogłowić się Radne Głowy Miasta. Nie chcę wzbudzać tu antagonizmów
międzymiastowych, ale jeżeli Kielce mogą84.

W 1948 roku scena została otwarta jako filia Teatru im. Stefana Żeromskiego. Projekt
odrębnego teatru długo pozostawał w sferze marzeń, ponieważ w Radomiu brak było
budynków i pomieszczeń dla administracji, mieszkań dla aktorów i reszty personelu. Scena
mieściła się w Domu Kolejarza przy placu Zwycięstwa (obecnie plac Jagielloński). Budynek
trzeba było dostosować na potrzeby teatru po zniszczeniach, jakie spowodowała niemiecka
okupacja. Widownia mogła pomieścić 600 osób. Początkowo myślano o budynku kina Wisła,
ale trzeba było długo czekać na zgodę Przedsiębiorstwa Państwowego „Film Polski”.
W Archiwum Państwowym w Radomiu jest dostępny „Protokół z posiedzenia Komisji
Wyłonionej z Miejskiej Rady Narodowej w sprawie stałego teatru w Radomiu z dnia 1 lipca
1948 roku”85. W zebraniu wzięły udział 23 osoby, wśród nich byli przedstawiciele
Wojewódzkiej Rady Narodowej, Zarządu Miejskiego, prezydent Radomia Ludwik Przybylski,
Hugon Moryciński, a także przedstawiciele Związków Zawodowych, szkolnictwa, prasy
i świata artystycznego. Dyrektor sceny kieleckiej uważał teatr za „czynnik oddziaływujący
zarówno na wychowanie społeczeństwa, jak też na podwyższenie jego poziomu
kulturalnego”86. Podczas posiedzenia obywatel Saski zwrócił uwagę na konieczność
utrzymania spektakli teatralnych na odpowiednim poziomie artystycznym – „publiczność
radomska korzystająca z imprez kulturalnych Warszawy i Łodzi, ma wyrobiony smak” –
twierdził. Przedstawiciele „świata pracy” – Malarski i Janicki oświadczyli gotowość do
przeprowadzenia odpowiedniej „propagandy” – dziś powiedzielibyśmy „promocji” – aby
widowiska teatralne stały się ulubioną rozrywką robotników radomskich.
Protokół z posiedzenia komisji wyłonionej z Miejskiej Rady Narodowej w sprawie stałego teatru w Radomiu,
Akta Miasta Radomia, 1 lipca 1948, sygn. 9634, Archiwum Państwowe w Radomiu.
85
Ibidem
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Ibidem.
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Moryciński uważał, że Radom posiadający znaczną liczbę ludności i o wiele więcej
zakładów fabrycznych i szkół, ma jeszcze większe szanse na utrzymanie stałego teatru, niż
Kielce. Miejska Rada Narodowa deklarowała, że przyzna fundusz wyrównawczy, gdyż teatr
miał być dla gminy sprawą równie ważną, co szkolnictwo, brukowanie ulic i skanalizowanie
miasta. W zbiorach archiwum znajduje się także wniosek do Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej z 8 lipca 1948 roku „na zorganizowanie teatru stałego w Radomiu”87.
W uzasadnieniu czytamy: „Zorganizowanie teatru stałego spełni zadanie doniosłego znaczenia
w popularyzacji sztuki wśród najszerszych warstw społeczeństwa tutejszego i jako czynnik
wychowawczy będzie oddziaływał na podwyższenie poziomu kulturalnego”88. Wydatki
związane z otwarciem teatru miały wynieść prawie 3,5 mln zł, a z gażami artystów w sumie
ponad 5 mln89. Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało teatrowi kielecko-radomskiemu 800
tys. złotych miesięcznie. Teatr miał być prowadzony przez Miejskie Rady Narodowe za zgodą
Rady Państwa. Władze miasta i regionu przygotowywały się do upaństwowienia instytucji.
Wspólnie z dyrekcją ustalono ceny biletów. Największe zniżki obowiązywały żołnierzy,
robotników i młodzież – bilet dla nich kosztował 50 zł.
Pierwszą premierą była Szklanka wody Eugène Scribe’a. Sceny kielecka i radomska
wymieniały się spektaklami. Nastręczało to wielu kłopotów, bo miasta są od siebie oddalone
o ponad 70 km. Zespół był jeden, a aktorzy niechętnie jeździli do Radomia. Traktowali
tamtejszy teatr jak wyjazd „na delegację” i mieszkali „gdzie się zdarzy”. Fakt, że administracja
i dyrekcja oddzielone były od sceny radomskiej, utrudniał zarządzanie nią. Niemniej możność
oglądania

spektakli

i

obcowanie

ze

sztuką

kształtowały

widza,

a przynajmniej wywoływały w nim potrzebę przeżyć artystycznych i intelektualnych90. Teatr
realizował także zadania mile widziane przez władzę – propagowanie idei i poglądów
związanych z nowych ustrojem społecznym. Służyć tym celom miały sztuki widowiskowe,
łatwe w odbiorze, działające na emocje widzów. Starania przynosiły coraz lepsze rezultaty,
coraz więcej tytułów pojawiało się na afiszu. Na 54 premiery za dyrekcji Hugona
Morycińskiego, 12 odbyło się w Radomiu: Szklanka wody Eugène Scribe’a, Candida i Uczeń
diabła George’a Bernarda Shawa, Wieczór trzech króli Williama Szekspira, Cudze dziecko
Wasilija Szkwarkina, Noce narodowe Romana Brandstaettera, Odwety Leona Kruczkowskiego,
Szczygli zaułek George’a Bernarda Shawa, Burza Aleksandra Ostrowskiego, Wiosna

87

Ibidem.
Ibidem.
89
Ibidem.
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w Norwegii Dawida Stuarta Engstranda, Cyrulik sewilski Pierre’a de Beaumarchais, Harry
Smith odkrywa Amerykę Konstantego Simonowa91. W aktach archiwalnych miasta Radomia,
wśród niewielu dokumentów dotyczących teatru, można natrafić na pracę zgłoszoną do
lokalnego konkursu młodzieżowego z 1966 roku. Jej autorką była jedna z uczennic Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Radomiu i dlatego jej perspektywa wydała mi
się interesująca. Podjęła się krótkiej, ale jednak próby charakterystyki radomskiej publiczności,
pisząc: „widz dorosły, małomieszczański, pełen konfliktów, robotnicze środowisko”92 – dla
reprezentantów takiej społeczności Moryciński, przy wsparciu swoich współpracowników,
jak Pawlikowski, tworzył filię teatru w Radomiu. Pawlikowski wyraził o niej publicznie,
jak najlepsze zdanie:
Aktorzy, którzy zetknęli się z widownią (autor niniejszego miał szczęście wystąpić pięciokrotnie) –
wspominają ją najczulej i pragnęliby wszędzie spotykać taką właśnie publiczność [...]serdecznie partnerującą
aktorowi i najserdeczniej z aktorem i autorem współgrającą. Jest to, niestety, objawem bardzo rzadko dziś
spotykanym93.

Założyciele oddziału radomskiego mieli nadzieję, że także tutaj teatr stanie się jedną
z ulubionych form spędzania wolnego czasu, a spektakle będą cieszyć się coraz większą
frekwencją, co najmniej siedemdziesięciopięcioprocentową – taki wynik udało się osiągnąć
w Kielcach w 1948 roku, podczas gdy dwa lata wcześniej widownia była zajęta ledwie
w dwudziestu sześciu procentach94. Później część z tych osób, jak Paweł Owerłło, Jan Maria
Gisges czy Hugon Moryciński, wyjechała z kieleckiego regionu. Przyczyną były przede
wszystkim względy finansowe. teatr zaś, jak potwierdziła po latach młoda radomianka, spełniał
swą „trudną, odpowiedzialną i poważną rolę w wychowaniu widza”95.

Eklektyzm repertuarowy
Można odnieść wrażenie, że teatr w miarę trwania dyrekcji Morycińskiego podążał
w kierunku „nadania mu charakteru poważnej placówki artystycznej”. W każdym razie takie

„Życie Radomskie”. Gazeta wychodziła w latach 1946-1950 jako piątkowy dodatek regionalny „Życia
Warszawy”.
92
Maria-Mirosława Chosia, Rola teatru, Konkurs młodzieżowy, Akta Miasta Radomia, teczka nr 106, 1966, s. 5,
Archiwum Państwowe w Radomiu.
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Mieczysław Pawlikowski, O stały teatr dla Radomia, „ Życie Radomskie” 1948, nr 27.
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Protokół z posiedzenia komisji wyłonionej z Miejskiej Rady Narodowej…, loc. cit.
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Maria-Mirosława Chosia, loc. cit.
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były wyraźne ambicje dyrektora96. Jego repertuarowej drogi nie sposób omawiać
w oderwaniu od sytuacji politycznej kraju – okresie chwilowego ledwie oddechu po wojnie
i szerzącego się komunizmu. Widoczna była dbałość dyrektora o to, by w repertuarze
znajdowały się współczesne, wartościowe pod względem literackim dramaty polskie, choć
interesował

się

także

utworami

zagranicznymi

podejmującymi

bieżącą

tematykę.

W repertuarach pojawiały się również utwory relacjonujące przeszłe zdarzenia, jak reportaż
Heleny Buczyńskiej Obcym wstęp wzbroniony, sławiące bohaterstwo Polaków, jak Stary dzwon
Jana Brzozy, czy Stara cegielnia Jarosława Iwaszkiewicza opisująca poważne dylematy
moralne97. Moryciński postawił m.in. na Bunkier Kazimierza Barnasia, czy Ci co wrócili Józefa
Mayena. Potrzeba podnoszenia nastrojów i odbudowywania kapitału kulturowego była bardzo
silna i objawiała się na różnych polach.
Polscy twórcy teatralni mimo wkraczającego coraz silniej w życie socrealizmu, starali
się przemycać na sceny polskie teksty – Hugon Moryciński wystawił prapremierowo
w Radomiu Noce narodowe Romana Brandstaettera98. Omijając niemieckie nazwiska
poszukiwali także ambitnej literatury zachodniej – m.in. w kilku teatrach wystawiono Synów
Arthura Millera w przekładzie Ryszarda Ordyńskiego (w Kielcach pt. Wszyscy moi synowie, 24
lutego 1949). Moryciński był dobrze zorientowany, jakie tytuły grały inne ośrodki w kraju
i starał się, by scena, którą kierował, dotrzymywała im kroku, stąd realizacja tego dramatu.
Nieobce były dyrektorowi sprawy obyczajowe, zauważał problemy, jakie dotykały kobiet. Ze
współczesnej dramaturgii zachodniej na gruncie polskim przyjęły się wyjątkowo dobrze dwie
popularne, dowcipne sztuki angielskie z nutą sensacji – Pan inspektor przyszedł Johna
Boyntona Priestleya oraz Seans Noela Cowarda. Poważniejszej tematyki dotykał rumuński
pisarz Viktor Eftimiu oraz znany i grany w Polsce od 1919 roku hiszpański noblista Jacinto
Benavente. Nazwiska tych autorów także znalazły się na afiszach kieleckich i radomskich.
Moryciński nie szukał na siłę teksów, które kielecka scena pokazałaby jako pierwsza, za jego
dyrekcji zrealizowano kilka prapremier, dwie z nich na podstawie dramatów radzieckich –
Wyspa pokoju Jewgienija Pietrowa oraz W pewnym mieście Anatolija Sofronowa. Dyrektor
starał się, jak wielu innych w tym czasie, aby radzieckie sztuki były możliwie niewielką częścią
repertuaru, a wymagania władz starał się zaspokajać wystawianiem klasyki rosyjskiej, np.
Rewizora Mikołaja Gogola.

„Trybuna Robotnicza” z 17 lutego 1948, Wycinki prasowe, loc. cit.
Stanisław Marczak-Oborski, Teatr polski w latach 1918-1965, Warszawa 1985, s. 108.
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Jeśli nie odnotowano inaczej, premiera odbyła się w Kielcach.
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Wydaje się, że Moryciński dobierając repertuar kładł nacisk na edukowanie
publiczności. Nie chciał schlebiać niewybrednym gustom, ale miał świadomość tego, że
o nastroje widzów należy dbać. W pierwszym sezonie kierowania kielecką sceną wystawił
czternaście premier, taka liczba dwukrotnie przewyższa dzisiejsze standardy, a nie była jeszcze
wówczas otwarta filia w Radomiu. Z tego dziewięć przedstawień miało przede wszystkim
bawić widzów. Dobrym rozwiązaniem, by spełnić funkcję rozrywkową, a nie zaniżać poziomu
proponowanych

propozycji

repertuarowych

i

edukować

widownię,

w każdych czasach, okazywały się utwory należące do kanonu. Po 1945 roku wśród klasyków
najchętniej,

tak w Kielcach, jak i w całej Polsce, grano dzieła Moliera, Pierre’a de

Beaumarchais, ale także Williama Szekspira, ponadto George’a Bernarda Shawa, Charlesa
Dickensa. Do literatury niemieckiej, co z pewnością było uwarunkowane powojenną traumą,
na razie nie wracano. Moryciński grał Szekspira99, ale najchętniej publiczność przychodziła na
Świerszcza za kominem Dickensa. Grało się także Gabrielę Zapolską, Tadeusza Rittnera,
Michała Bałuckiego – komedie obyczajowe bezpiecznie krytykujące społeczeństwo
z perspektywy czasu. Zjawiskiem „renesansu Zapolskiej, czyli omdlenia teatru” nazwał na
łamach „Twórczości” Kazimierz Wyka w 1946 roku, to, że scena powojenna nosiła znamiona
słabości w układzie repertuaru – powtarzał także później za głosami wielu Stanisław MarczakOborski100. Do realizacji przedstawień Moryciński starał się zapraszać cenionych reżyserów:
Franciszka Rychłowskiego, Teofila Trzcińskiego, Dobiesława Damięckiego, Hannę
Małkowską.
Trudno jednak mówić o samodzielnym kierowaniu teatrem w czasach Polski Ludowej
i jako takie traktować wszystkie decyzje repertuarowe. Na porządku dziennym były sytuacje,
w których na drodze stawała władza. 14 grudnia 1947 roku „Życie Radomskie” opublikowało
plany repertuarowe dyrektora kieleckiego teatru na najbliższy sezon101. Moryciński zamierzał
realizować często grane na polskich scenach utwory: adaptację Placówki Bolesława Prusa,
Sułkowskiego Stefana Żeromskiego, Chorego z urojenia Moliera, Mazepę Juliusza
Słowackiego. Do tych premier nie doszło, udało się przygotować tylko komedię Moliera, ale
dopiero na początku sezonu 1949/1950, być może z realizacją czekano, aż wyrówna i poprawi
się poziom zespołu aktorskiego. Wywiad jest śladem, że te utwory były planowane. Wśród

Na scenie XIX-wiecznego teatru kieleckiego utwory Szekspira grały zespoły wędrowne, najczęściej z okazji
benefisów. Po wojnie Szekspir pojawił się na afiszu za sprawą Hugona Morycińskiego.
100
Kazimierz Wyka, Teatr nowego czasu. Renesans Zapolskiej czyli omdlenie teatru, „Twórczość. Miesięcznik
Literacko-Krytyczny” 1946, z.3, s. 146-150.
101
Mieczysław Łuczkiewicz, Wywiad z dyrektorem Morycińskim, „Dziennik Polski” z listopada 1947,
Wycinki prasowe 1947-1948; 1955, Zespół archiwalny nr 1266, loc. cit.
99

86

zachowanych próśb i zezwoleń na organizowanie imprez w kieleckim Archiwum Państwowym
nie odnalazłam pism w ich sprawie102. Nie doszło także do realizacji sztuki Hernani Wiktora
Hugo z 1830 roku, zapowiadanej na 100-lecie Wiosny Ludów.
Prawo wydawania pozwoleń na organizowanie imprez kulturalnych na terenie całego
regionu miał Kielecki Urząd Wojewódzki. Problematyczna okazała się sztuka aktora
Włodzimierza Wyganowskiego103 pt. Adam z blizną. Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki
wydał zezwolenie, ministerstwo było jednak innego zdania:
sztuka nie nadaje się do wystawienia. Autor napisał słabą, bardzo pospolitą farsę, na którą składa się
szereg nieprawdopodobnych sytuacji. Pomysły i dowcipy płaskie, miejscami wulgarne. Sztuka nie posiada
żadnych wartości społeczno-wychowawczych. Poza tym jednak autor wyczuwa wymagania sceny. Kompozycja
całości zwarta, dialog w znaczeniu teatralnym – poprawny. Intryga na ogół przeprowadzona umiejętnie. Autor
powinien pogłębić kulturę literacką i teatralną, gdyż posiada niewątpliwe zdolności104.

Sztuka nie została oczywiście wystawiona. Niestety jej egzemplarza nie można
odnaleźć ani w archiwum teatru, ani w Archiwum Państwowym w Kielcach. Zbiory tego
drugiego są za to zasobne w teczki z lat 1946-1948, w których zachowały się zezwolenia na
występy zespołów amatorskich, a także około czterdziestu próśb wystosowanych przez
dyrekcję teatru i pozytywne odpowiedzi na nie; tytuły znalazły się w repertuarze105.

Materiały dotyczące udzielania zezwoleń na organizowanie imprez, Urząd Wojewódzki Kielecki II, sygn.
2111, Archiwum Państwowe w Kielcach.
103
Włodzimierz Wyganowski (1900-1973) ukończył studium teatralne w Jekatierinosławiu. Okres okupacji
spędził w Warszawie, potem w Kielcach, następnie organizował Teatr Województwa Kieleckiego, pracował tu
do 1949. Był też dziennikarzem i recenzentem. Od listopada 1947 do stycznia 1948 pełnił funkcję instruktora
w kolportażu PPR (informacja za: Mieczysław Adamczyk, Kolportaż centralnej i terenowej prasy PPR
w województwie kieleckim w latach 1944-1948, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”1987, 26/2, s. 130).
Następnie, do przejścia na emeryturę, był związany z Teatrem im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Był
wieloletnim sekretarzem POP PZPR.
104
Pismo z Wydziału Programowego Ministerstwa Kultury i Sztuki, 11 czerwca 1948, Materiały dotyczące
udzielania zezwoleń na organizowanie imprez, Urząd Wojewódzki Kielecki II, sygn. 2111, Archiwum
Państwowe w Kielcach.
105
Materiały dotyczące udzielania zezwoleń na organizowanie imprez, Urząd Wojewódzki Kielecki II, sygn.
2111, Archiwum Państwowe w Kielcach. Zachowały się, m.in. zgody na wystawienie: Szkarłatnych róż Aldo de
Benedettiego (premiera w Busku-Zdroju, 1947), Sprawy Moniki Marii Morozowicz-Szczepkowskiej (1947), Ich
czworo Gabrieli Zapolskiej (1947), Pani prezesowej Maurice’a Hennequina, Pierre’a Vebera (1947), Kręgu
interesów Jacinto Benavente (1947), Rewizora Mikołaja Gogola (1947), baletu w gmachu teatru, Jadzi wdowy
Ryszarda Ruszkowskiego (1948), Candidy George’a Bernarda Shawa (1948), Strzałów na ulicy Długiej Anny
Świrszczyńskiej (1948); Wyspy Pokoju Eugeniusza Pietrowa (1948); Dam i huzarów Aleksandra Fredry (1948),
Obrony Ksantypy Ludwika Hieronima Morstina (1948), Seansu Noela Cowarda (1948), Króla włóczęgów
Justina Huntleya McCarthy’ego (1948), Grubych ryb Michała Bałuckiego (1948), Męża i żony Aleksandra
Fredry (1948), Przyjaciel nadejdzie wieczorem Jacquesa Companeeza, Yvana Noe (1948), Głupiego Jakuba
Tadeusza Rittnera (1948), programu zespołu muzyczno-widowiskowego Eugeniusza Paplińskiego 1 i 2 września
1947 (z zezwoleniem ministra), Jutro pogoda Jamesa Avery’ego Hopwooda (1947), Bunkra Kazimierza
Barnasia (z datą 15 czerwca 1947 na okres jednego miesiąca).
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Moryciński początkowo kompletował listę sztuk sam. Od 21 sierpnia 1948 roku funkcję
kierownika literackiego piastował radomianin Jerzy Jędrzejewicz. Jego rola przekraczała
zakres pomocy w doborze repertuaru. Zajmował się literaturą słowiańską i ją tłumaczył. Miał
swój udział w pierwszym ogólnopolskim sukcesie Teatru Województwa Kieleckiego – na
podstawie jego nowego przekładu Moryciński wyreżyserował Burzę Aleksandra Ostrowskiego
(1949), spektakl nagrodzony na I Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Rosyjskich i Radzieckich.
Autora przekładu wyróżniono wówczas drugą nagrodą (pierwszej nie przyznano). To nie był
koniec zasług dramaturga dla kieleckiej sceny, a pracował tu jeszcze kilka lat po wyjeździe
Morycińskiego106. Innym przełomowym momentem tej dyrekcji – bo dla sceny
prowincjonalnej niewątpliwie są nimi pierwsze prezentacje w finale krajowego konkursu oraz
laury dla twórców przedstawienia przyznane przez jury złożonego z profesjonalistów –
był Sen nocy letniej Williama Szekspira zaprezentowany na Ogólnopolskim Festiwalu
Szekspirowskim (pierwszy utwór Stratfordczyka zrealizowany na kieleckiej scenie po
wojnie).
Działania dyrekcji obserwowała lokalna prasa, a byli to zazwyczaj niewykształceni
w tej dziedzinie amatorzy, którzy przy aprobacie partii zdobywali zawód. Na tym tle
wyróżniał się bywalec widowni warszawskich, literat Jerzy Szymkowicz-Gombrowicz107.
Do lokalnych gazet codziennych, tj. „Życia Radomskiego”, „Dziennika Powszechnego”,
„Trybuny Robotniczej” pisało też kilku aktorów: Mieczysław Pawlikowski, Włodzimierz
Wyganowski i Krystyna Wodnicka. Dziennikarze niezwiązani z teatrem podążali za głosem
ludu, bo sami mieli takie gusta, najchętniej i najszerzej opisywali farsy, a tych w powojennym
teatrze, tak jak przed okupacją, grało się dużo. Morycińskiemu w Kielcach przyglądali się także
krytycy ogólnopolscy, choć wzmianki o miejscowej scenie pojawiały się rzadko, gdy już jednak
takowe były, wyrażały aprobatę dla intuicji jej dyrektora i jego reżyserskich umiejętności;

Jego pracę doceniło także jury Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych w 1951 – otrzymał drugą nagrodę za
opracowanie dramaturgiczne sztuki Kąkol i pszenica (pierwszej nie przyznano). Adaptował na scenę Mieszczki
modne Wojciecha Bogusławskiego (1952). Na kieleckiej scenie powstały przedstawienia w oparciu o przekłady
Jędrzejewicza: Gbury Carlo Collodiego w reż. Janiny Orszy-Łukasiewicz (1953) oraz I koń się potknie
Ostrowskiego w reż. Olgi Koszutskiej (1959). Był także autorem kilku książek i esejów, należał do kolegium
redakcyjnego miesięcznika „Ziemia Kielecka”. Pracował z dyrektorami kieleckiej sceny: Kazimierzem
Biernackim, Janem Zbigniewem Pastuszko, Tadeuszem Byrskim. Przestał być kierownikiem literackim
31 grudnia 1954. Był odznaczony Orderem „Znak Honoru”. Zmarł w 1975.
107
Starszy brat Witolda Gombrowicza. Urodził się w 1895 w Małoszycach koło Opatowa. Ukończył studia
prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Odbywał służbę wojskową i uzyskał stopień oficera. Pracował jako
publicysta dla „Kuriera Warszawskiego” i „Wiadomości Literackich”, był stałym korespondentem „Kuriera
Codziennego”. Po wybuchu wojny wyjechał do Rumunii – pisał tam do „Kuriera Polskiego”. Wrócił do Polski
i osiedlił się w Radomiu, gdzie został kierownikiem działu kulturalnego „Życia Radomskiego”. Założył tam
także Klub Literacki. Był autorem reportaży, noweli i felietonów. Napisał setki recenzji z kieleckiego teatru.
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te starania oceniał pochlebnie na przykład Edwarda Csató na łamach opiniotwórczej
„Kuźnicy”.
Dramat współczesny
Większość z powstałych w latach 1944-1949 ponad stu polskich dramatów dotyczyła
okresu wojny lub doświadczeń tuż po niej. W dużej mierze zostały wystawione, ale później,
jak zauważyła Marta Fik, utonęły w niepamięci108. Trend repertuarowy splatający się z tą
tematyką reprezentowały w Kielcach dramaty będące odpowiedzią na ekstremalną sytuację.
Codzienna rzeczywistość, w której liczyła się tylko walka o życie i przeżycie, wymagała
dokonywania wyborów w kwestiach często nierozstrzygalnych, przyjęcia określonej postawy
– o tych tragicznych konfliktach można było opowiedzieć, uczynić z nich sztukę, wystawić na
scenie.
Moryciński nie czekał długo z realizacją takiego repertuaru. Zaczął już od drugiej
premiery swojej dyrekcji, dając wyraźny sygnał, że w jego teatrze twórcy nie będą unikać
mówienia o trudnych kwestiach. Tematykę wojenną podjął Adam Rokossowski109, który
przygotował premierę 17 października 1946 roku. Uzasadnienia dla wyboru do realizacji
scenicznej Ziemi nieludzkiej (tytuł w oryginale Terre inhumaine) napisanej w 1922 roku przez
Françoisa de Curela, manifestu potępiającego okrucieństwa wojny, można szukać w jego
życiorysie – aktor brał udział w wojnie obronnej w 1939 roku, po kapitulacji był więźniem
obozów jenieckich w Brunszwiku, Woldenbergu i Murnau. Akcja dramatu rozgrywa się
w alzackiej miejscowości przyfrontowej w drugim roku pierwszej wojny światowej. Literat
i myśliciel Paweł – francuski szpieg-lotnik – zostaje uwiedziony przez piękną Wiktorię, żonę
niemieckiego dygnitarza. W bohaterze rodzi się konflikt moralny, miota się on między chęcią
zabójstwa kochanki, bohaterskim spełnieniem obowiązku wobec ojczyzny a nagle zrodzonym
uczuciem do osoby należącej do wrogiego narodu. W końcu zbrodnię bierze na siebie jego
matka, Paweł ucieka. W rolę Wiktorii wcieliła się Zofia Śląska110, która „umiejętnie i na
chłodno walczyła o swoje życie”, Matkę, „twardy typ Alzatki”, zagrała Maria Hryniewicz-

Marta Fik, Trzydzieści pięć sezonów, Warszawa 1981, s. 117.
Adam Rokossowski (1902-1984) występował m.in. w warszawskich teatrach: Ateneum, Polskim
i Narodowym. W 1936 uczestniczył w objazdach Reduty. Do Kielc powracał kilkakrotnie – w sezonach
1946/1947 i 1949/1950, na dłużej został tu w latach 1950-1970.
110
Zofia Śląska (1927-1989) aktorka wielu teatrów, m.in. w Łodzi, Warszawie, Lwowie, Poznaniu,
Bydgoszczy, Kaliszu, Wilnie. Była także artystką kabaretową, wystąpiła w kilku filmach fabularnych.
W Kielcach także reżyserowała, m.in. Sprawę Moniki Zofii Morozowicz-Szczepkowskiej (1947) i Roxy
Barry’ego Connersa (1947).
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Winklerowa111, a Pawła, postać mało wiarygodną, najsłabiej skrojoną przez dramaturga,
„zwycięsko” odegrał sam Rokossowski112. W przypadku przedstawień tak głęboko
poruszających, że aż „dotkliwych”, ich wykonanie schodziło na drugi plan, spragnieni teatru
widzowie chłonęli treści płynące ze sceny, a niedokształceni najczęściej przedstawiciele
lokalnej prasy podzielali ich wrażenia.
Nie odnotowali oni prawdopodobnie kolejnej premiery z tego zakresu tematycznego pt.
Ci co wrócili Józefa Mayena (23 listopada 1946), na podstawie utworu znanego także pod
tytułem Powrót, wstrząsającego dramatu napisanego przez polskiego aktora, reżysera
i kierownika artystycznego o tym, jak zakochana kobieta oddaje się gestapowcowi, by ratować
ukochanego. Hugon Moryciński odważył się wystawić tekst jako drugi, po premierze
częstochowskiej, która odbyła się 21 maja 1946 roku w reżyserii Artura Kwiatkowskiego, za
dyrekcji Tadeusza Krotkego113. Dramat zrealizowano na scenie jeszcze tylko jeden raz – rok
później, w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, reżyserował Stefan Drewicz (1947). Mało, lub
wcale nie pisało się wówczas w ogólnopolskiej prasie o tym, co działo się na kieleckiej
prowincji, miało to niewielką szansę zaistnieć w świadomości twórców działających
w większych ośrodkach.
Polskie dramaty poświęcone okupacji i wojnie jeszcze długo przewijały się przez
polskie teatry. Trzeci utwór o tej tematyce, który miał zaistnieć na kieleckiej scenie, był znany
publiczności w wielu miastach, ale na afiszu Teatru im. Żeromskiego ukrywał się pod innym
tytułem. Pod koniec sezonu 1946/1947 – premiera odbyła się 15 czerwca – przedstawienie na
podstawie utworu Bunkier nr 11 nazywany też Ojczyzną na trasie114 Kazimierza Barnasia115

Maria Hryniewicz-Winklerowa (1904-1970) na początku kariery występowała w teatrach Polskim
i Narodowym w Warszawie, później w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Uczęszczała do Warszawskiej
Szkoły Dramatycznej. Zagrała w kilku filmach fabularnych. W 1936 występowała w przedstawieniach
objazdowych Teatru Ziemi Kielecko-Radomskiej im. Stanisława Wyspiańskiego Zdzisława Czermańskiego
(zob. Marta Meducka, Teatr kielecki w latach 1918-1939, „Rocznik Świętokrzyski” 1980, t. VIII, s. 89-110).
Od 1945 do 1966, czyli do emerytury, była aktorką Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Powierzano jej
role charakterystyczne, np. za dyrekcji Ireny i Tadeusza Byrskich grała Bertę w Niemcach (1951), Panią
Hitchock
w Tańcu czarnego sierżanta Johna Ardena (1963).
112
Mieczysław Łuczkiewicz, „Ziemia Nieludzka” Fr. de Curel premiera w Teatrze Wojewódzkim w Kielcach,
„Dziennik Powszechny” 1946, nr 294.
113
Nie była to zatem prapremiera, jak podaje 140 lat Teatru w Kielcach…, t.2., op. cit., s. 17. Premiery kieleckiej
nie odnotowuje także internetowa Encyklopedia teatru polskiego.
114
Taka wersja widniała na afiszu teatralnym: www.polona.pl/item/afisz-inc-w-niedziele-dnia-15-czerwca-1947roku-kazimierz-barnas-bunkier-nr-11,NTMxMTY2Njk/0/#info:metadata [dostęp: 18.03.2020]. Na afiszu
w obsadzie widnieje nazwisko Mariana Wojtczaka. Jego udziału w przedstawieniu Bunkier nie odnotowuje
Almanach Sceny Polskiej 1946/47.
115
Autor kilkunastu utworów. Kierownik literacki Teatru Wybrzeże w Gdańsku, kierownik artystyczny Estrady
w Krakowie, sekretarz literacki w Teatrze im. Juliusza Słowackiego za dyrekcji Bronisława Dąbrowskiego,
dyrektor Teatru Ziemi Krakowskiej im. Ludwika Solskiego w Tarnowie (1961-1969).
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wyreżyserował Jan Bielicz116 (zagrał w nim jedną z ról). Trzyaktowy dramat traktował
o polskich lotnikach w Anglii. Temat budził emocje, a nowe władze bacznie obserwowały
powracających z zagranicy polskich żołnierzy. Biuro Polityczne KC PZPR wolało w wojsku
widzieć słabo przeszkolonych, niż dopiero co walczących na Zachodzie wojskowych, których
do kraju wróciło ponad 100 tys. z 240 tys. żołnierzy117.
W zupełnie innym duchu była utrzymana premiera (26 października 1946) w reżyserii
Hugona Morycińskiego, zrealizowana na podstawie Ptaka Jerzego Szaniawskiego. Dramat
gloryfikował marzenie, hołdował temu, co niepospolite wbrew pozytywistycznym hasłom.
Interpretację dyrektora kieleckiego teatru lokalna prasa uznała za trafną: „p. Moryciński
poszedł po linii najprostszej i najwłaściwszej. Wywołał ten efekt, że było naprawdę ładnie
i wesoło [...] Mam wrażenie, że Ptak jest nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale będzie
również mocnym filarem repertuaru Kieleckiego Teatru”118. Moryciński postanowił
zrealizować Ptaka , utwór zaliczany do najświetniejszych pozycji polskiego przedwojennego
repertuaru, mimo że w pierwszych latach po wojnie wyżej ceniono takie utwory Szaniawskiego,
jak: Żeglarz, Adwokat i róże, Most, czy Dziewczyna z lasu119. Wydaje się, że na decyzję reżysera
wpłynął fakt rozmiłowania w tych sztukach Juliusza Osterwy, który prapremierę Ptaka
wyreżyserował w warszawskich Rozmaitościach w 1923 roku. W tamtym przedstawieniu jako
burmistrz wystąpił Mieczysław Frenkiel, pięć lat później utwór wystawiła Reduta wileńska.
Moryciński wrócił jeszcze do tego utworu w latach 1960 i 1969, by ponownie zinterpretować
go na scenach Teatru Polskiego w Bydgoszczy oraz imienia Wilama Horzycy w Toruniu.
W teatrze kieleckim zagadnienia oscylujące wokół tematyki wyborów moralnych
w warunkach wojny i okupacji wróciły w sezonie 1948/1949. Akcja Strzałów na ulicy Długiej
Anny Świrszczyńskiej (premiera 4 grudnia 1948) w reżyserii Stanisławy Zbyszewskiej120
rozgrywała się w czasie okupacji. Główna bohaterka Lola, po zabraniu jej męża do obozu, stała
się kobietą upadłą. Miała nadzieję, że pieniądze zdobywane od mężczyzn, a zwłaszcza jednego,
z którym zdecydowała się żyć, pomogą przywrócić wolność jej małżonkowi. Otrzymała jednak

Jan Bielicz (1893-1950) występował w teatrach warszawskich, moskiewskim, wileńskim, w kabaretach
i teatrach rewiowych, m.in. Qui Pro Quo, Czarny Kot. Działalność reżyserską rozpoczął w Teatrze Nowym
w Poznaniu. Pracował także w Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, Kaliszu. Występował też w filmach,
m.in. zagrał epizod w Dziejach grzechu w reżyserii Henryka Szaro z 1933.
117
Po powrocie byli obserwowani przez służby obawiające się możliwości konfliktu zbrojnego, dlatego
wyższych rangą wojskowych w latach 1949-1951 stawiano przed trybunałem sądowym i internowano.
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„Ptak” Szaniawskiego w Woj. Teatrze w Kielcach, „Dziennik Powszechny” 1946, nr 299.
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Stanisław Marczak-Oborski, Teatr polski w latach 1918-1965, op. cit., s. 108.
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Stanisława Zbyszewska (1904-1961) należała do zespołu Reduty w Warszawie i Wilnie, brała udział
w licznych objazdach zespołu. Występowała m.in. w Teatrze Narodowym w Warszawie i Placówce Żywego
Słowa, po przemianowaniu Ateneum. Jako reżyserka pracowała m.in. we Wrocławiu (Teatr Młodego Widza,
Teatr Rozmaitości).
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wiadomość o jego śmierci. Gdy wydaje się, że wszystko utraciło sens, Lola spotyka i ukrywa
chłopca, któremu udało się uratować życie podczas obstrzału. Zakochują się w sobie. Zbiega
zastaje w mieszkaniu zazdrosny narzeczony Loli i nasyła na parę Niemców. Kobieta ratuje
życie ukochanemu, pomagając mu w ucieczce. Sztuka kończy się, gdy do drzwi dobija się
gestapo, Lola modli się… Po raz pierwszy utwór wystawiono na scenie Teatru Ziemi Lubuskiej
w Gorzowie Wielkopolskim w 1947 roku. Dramat był szczególnie popularny w latach 1948
i 1949. Przypomniano go jeszcze kilkakrotnie w 1964 roku (Rzeszów, Warszawa, Poznań,
Tarnów)121. Strzały na ulicy Długiej były jednym z częściej komentowanych utworów tamtego
okresu. Stanisław Marczak-Oborski określił go melodramatem122. Powieściopisarz, i eseista,
Tadeusz Breza związany w tym czasie z tygodnikiem „Odrodzenie”, jako rzecznik wystawiania
na scenie polskich nowości, chwalił konstrukcję i dialogi utworu, w podjętej tematyce
najbardziej poruszał go – jak to określił – opór autorki wobec „skostniałej mentalności”, która
heroiczną postawę rezerwuje przede wszystkim dla mężczyzn, a jeśli już przypisuje ją
kobietom, to tylko tym czystym, niezłomnie walczącym o swoją cnotę: „Świrszczyńska
walecznie dopomina się o prawo do bohaterstwa dla upadłych kobiet. Zdobywa je. Zresztą
z wielkim taktem”123. Niedostatki w kompozycji dramatu zauważył dziennikarz „Życia
Radomskiego”, Jerzy Szymkowicz-Gombrowicz, choć w całości uważał przedstawienie za
udane124.
Niemcy – najgłośniejsza powojenna sztuka Leona Kruczkowskiego z 1949 roku
przetrwała próbę czasu jako wyjątek na tle utworów z tamtego okresu. Ukazywała różne
postawy tytułowych Niemców wobec nazizmu podczas drugiej wojny światowej. Popularność
zdobyła także za granicą, np. w Berlinie, Wiedniu, Londynie, Rzymie, Pradze. Kruczkowski
ukazał postaci, które stały się materiałem do wybitnych kreacji aktorskich – stworzyli je m.in.
jako Profesor Sonnenbruch Tadeusz Białoszczyński (Stary Teatr w Krakowie, 1949), Karol
Adwentowicz (Teatr Powszechny w Łodzi, 1950); jako Ruth Halina Mikołajska (Teatr
Kameralny we Wrocławiu, 1949), Danuta Szaflarska (Teatr Współczesny w Warszawie
1949)125.
Premiera na podstawie innego dramatu Kruczkowskiego – Odwety – odbyła się
w Radomiu 11 maja 1949 roku w reżyserii znanego już zespołowi aktorskiemu Adama
Rokossowskiego. W sztuce przedstawieni są dwaj dawni uczestnicy walk reprezentujący
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Zob. www.encyklopediateatru.pl/sztuki/3758/strzaly-na-ulicy-dlugiej, [dostęp: 18.03.2020].
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przeciwne obozy polityczne – żołnierz wojny domowej w Hiszpanii i przedwojenny oficer
ułanów. Przyjmują odmienne postawy. Każda niesie za sobą poważne konsekwencje. Stanisław
Marczak-Oborski ustawił tę sztukę obok Wiosny 1944 Flory Bieńkowskiej, Starego dworku
Adama Ważyka oraz Inżyniera Saby Juliusza Wirskiego uważając je za nowatorskie na swój
sposób, polityczne, świadomie i jednoznacznie agitacyjne, gdzie jednak konflikty
światopoglądowe zyskują głębię i większą rangę artystyczną126. W „Życiu Radomskim” uznano
utwór za nieco zbyt patetyczny w wykonaniu aktorów, ale mimo to taki, który powinni obejrzeć
nie tylko dorośli, ale przede wszystkim młodzież, ze względu na propagowanie postaw
ideowych i moralnych127. Była to jedna z ostatnich premier przed I Krajową Naradą Teatralną
w Oborach, gdzie odgórnie został narzucony socrealizm. Grane w teatrach od 1948 roku
Odwety zniknęły z afiszy w 1950 roku.
Moryciński należał do grona dyrektorów teatrów zainteresowanych literaturą Zachodu.
Na pierwszy plan, spośród amerykańskich dramatopisarzy w Europie, wysuwał się Arthur
Miller. Laureat Pulitzera był w latach 40. zafascynowany ideami równości i wspólnotowości
głoszonymi oficjalnie w ZSRR. Pierwszy utwór Millera pt. Wszyscy moi synowie miał polską
prapremierę 12 listopada 1948 w Warszawie, później w Łodzi reżyserował go Ryszard
Ordyński w Łodzi w styczniu 1949 roku. Niewykluczone że pozyskał tekst od autora, mogło
się tak stać, ponieważ już od 1908 roku wyjeżdżał za granicę do Anglii, Niemiec, Rosji, Francji,
wreszcie Ameryki, gdzie jako jednemu z niewielu polskich twórców w tamtych czasach udało
się

reżyserować

w

takich

ośrodkach,

jak

opera

w

Bostonie,

Teatr

Criterion

w Nowym Jorku (wystawił tam Makbeta i Wesołe kumoszki z Windsoru Szekspira), Little
Theatre w Los Angeles (w 1916 powierzono mu inscenizację z okazji trzechsetlecia urodzin
Stratfordczyka) czy Metropolitan Opera House w Nowym Jorku, gdzie w latach 1917-1920 był
głównym reżyserem (wystawił m.in. Złotego kogucika). To wszystko zaowocowało
znajomościami z wieloma wybitnymi ludźmi teatru. Swoje wrażenia z kontaktu z nimi opisywał
m.in. w korespondencji z polską prasą.
O nowości współczesnego repertuaru światowego starały się głównie sceny Krakowa
i Łodzi, u progu socrealizmu nie było to zjawisko częste. Dyrektor Moryciński próbował jednak
nie dopuścić, by prowincjonalna scena, którą kierował, pozostawała w tyle. Kielce wystawiły
Wszystkich moich synów zaraz po Łodzi, 24 lutego 1949 roku. Reżyserowała wówczas Danuta
Pietraszkiewicz – aktorka Teatru Polskiego w Warszawie (do 1951), dla której praca

Stanisław Marczak-Oborski, op. cit., s. 210.
Odwety, sztuka w 3 aktach Leona Kruczkowskiego. Teatr im. S. Żeromskiego w Radomiu, „Życie Radomskie”
1949, nr 137.
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w Kielcach była najwyraźniej przygotowaniem do tego zawodu128. W 1949 roku pracowała
w Teatrze Wojska Polskiego.
W dramacie ukazany jest fabrykant, który w czasie wojny dla pieniędzy dostarcza armii
wadliwe części uzbrojenia. Obserwujemy dalsze losy przedsiębiorcy, jego rodziny
i otoczenia, na jaw wychodzą coraz to nowe sekrety. Sztuka dotyka m.in. problemu winy
i kary, poczucia współodpowiedzialności i dylematów moralnych z niego wynikających,
chciwości i hołdowaniu zasadzie „cel uświęca środki”, gdy w grę wchodzi rodzina, pojmowana
jako wartość nadrzędna.
Moryciński nie poprzestał poszukiwać nowej obcej dramaturgii. Po ogłoszeniu
socrealizmu jego wybory musiały już być jednak ostrożniejsze. Przy tym należy podkreślić, że
kierowania teatrem od 1949 roku nie można nazwać samodzielnym, biorąc pod uwagę kontrolę
władz – dyrektorzy bezpośrednio musieli konsultować swe działania z Podstawową
Organizacją Partyjną, Głównym Urzędem Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk oraz Radą
Artystyczną129. Sztuka Wiosna w Norwegii Dawida Stuarta Engstranda była grana w polskich
teatrach od 1949 roku (prapremiera 9 marca w Szczecinie, reż. Lidia Wysocka, Seweryn
Butrym, Stanisław Malatyński) i na początku lat 50., co łatwo wytłumaczyć – pasowała
ideologicznie do nowej rzeczywistości. Jednym z bohaterów był kapitan Tore, komunista,
któremu obowiązek walki z wrogami pokoju zaszczepiła filozofia marksistowska. Utwór kreśli
obraz Norwegii po aneksji przez hitlerowców w 1940 roku. Wywodzący się od Wikingów
naród odkrywa w sobie siłę przodków, mobilizuje się do walki. Dramat pokazuje, jaki wpływ
na jednostkę ma doktryna totalitarna. Niemiec Ralf wychowany w Norwegii wraca do kraju
urodzenia i tam się kształci. Gdy jako zagorzały zwolennik faszyzmu zabija brata, jego matka
okazuje się bezkompromisowa, celuje z pistoletu do własnego syna. Powieść Amerykanina na
polski przełożył i zaadaptował na scenę Anatol Stern. Premierę w Radomiu wyreżyserowała
Hanna Małkowska (11 stycznia 1950). Reżyserka wcieliła się także w rolę Marty. Johana
Jansena zagrał Jerzy Rygier130, przedwojenny aktor i reżyser teatralny, i filmowy: „świetny,
równie jowialny i beztroski na początku, jak mocny w prostocie zdecydowanej woli

Była później etatową reżyserką Teatru Powszechnego w Warszawie (1951-1958). Pracowała także w Teatrze
Syrena. Jako aktorka występowała również w Teatrze Współczesnym w Warszawie.
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Zob. Paweł Płoski, Teatry państwowe w PRL 1958-1989. Organizacja – reformy – programy,
niepublikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Krasińskiego, Instytut Sztuki
PAN, Warszawa 2018.
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Aktor (1887-1952) występował m.in. w teatrach w Poznaniu, Lwowie, Krakowie, TKKT
w Warszawie, Grodnie, Lublinie. Kierował Teatrem Miejskim w Toruniu (1927-1930). W sezonie 1949-1950
pracował
w Kielcach i Radomiu.
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wypełnienia swego patriotycznego obowiązku”131. Szczególnie podobała się także Natalia
Plucińska132 – „była wymownym, zarówno w słowie, jak postaci, obrońcą godności
mieszczańskiego świata”133. Autor recenzji w „Życiu Radomskim” ograniczył się do krótkich
omówień gry występujących aktorów.

Sytuacja kobiet
Morycińskiemu nieobce były sprawy społeczne i obyczajowe, wśród nich także kwestie
feministyczne, czego dowodzi częsta współpraca z kobietami-reżyserkami, ale też obecność
w repertuarze Sprawy Moniki Marii Morozowicz-Szczepkowskiej – jej najgłośniejszego
przedwojennego dramatu. Autorka współtworzyła nurt feministyczny w polskim teatrze.
Dramaturgię feministyczną wprowadzili na polskie sceny Leon Schiller i Karol Adwentowicz,
wystawiając Cjankali Fredricha Wolfa (Teatr Miejski w Łodzi, 1930, reż. Leon Schiller)134.
Sztuki dotyczące problematyki kobiecej grano w Teatrze Kameralnym, kierowanym przez
Karola Adwentowicza i w Ateneum Stefana Jaracza – prowadzonym przez mężczyzn, na co
zwraca uwagę historyczka teatru, Jagoda Hernik Spalińska135.
Sprawa Moniki była tłumaczona na kilka języków, wystawiana na wielu scenach
i sfilmowana w USA przez wytwórnię Warner Brothers w reżyserii Williama Keighleya
i Williama Dieterle jako pierwsza adaptacja filmowa polskiego utworu w Hollywood.
We Włoszech dramat zabronił wystawiać Benito Mussolini, pewnie dlatego, że opowiadał
o sytuacji ówczesnych kobiet w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Ukazywał splecione
ze sobą, za sprawą miłości do jednego mężczyzny, losy trzech kobiet. Ginekolożka Monika
decyduje się na niebezpieczną dla jej życia operację, by zajść w ciążę i dać mężowi potomka.
Anna, jej przyjaciółka, niezależna, dobrze zarabiająca architektka została porzucona przez
ukochanego, zaś służąca Antosia prosi swoją pracodawczynię Monikę o pomoc
w dokonaniu aborcji, łatwo można się domyślić, kto jest ojcem jej nienarodzonego dziecka.
Prapremiera Sprawy Moniki odbyła się w Reducie 27 lutego 1932 roku, cieszący się ogromnym
powodzeniem spektakl zrealizowały aktorki – Irena Grywińska, Zofia Małynicz oraz Zofia
Mysłakowska, reżyserowała Zofia Modrzewska. Kobiety-artystki zjednoczyły się we wspólnej

(g) [Antoni Gomółka], Wiosna w Norwegii w Teatrze im. Żeromskiego, „Życie Radomskie” 1950, nr 18.
Natalia Plucińska (1890-1963) debiutowała w 1917 w Kijowie. Występowała na wielu scenach, m.in.
w Warszawie, Wilnie, Lublinie, Poznaniu. Nie grała w czasie wojny. Od 1947 do końca życia należała do
zespołu Teatru im. S. Żeromskiego.
133
(g) [Antoni Gomółka], Wiosna w Norwegii w Teatrze im. Żeromskiego, loc. cit.
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Jagoda Hernik Spalińska, Rodzaju żeńskiego, „Dialog” 1996, nr 3, s. 150.
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sprawie, przygotowaniu spektaklu na podstawie sztuki oddającej głos kobietom136. Na scenie
nie pojawiał się mężczyzna – został zredukowany do głosu w telefonie. Choć niewidzialny
i niesłyszalny, był intensywnie obecny, do pewnego momentu determinując losy bohaterek
niczym wyraziciel woli boskiej. Przedstawienie chwalił Tadeusz Boy-Żeleński, w jego opinii
sztuka była „wybornie opracowana”, „odegrana z talentem”137. Walczący z piekłem kobiet
Boy nie krył jednak obaw związanych z niesprawiedliwym, jego zdaniem, przedstawieniem
mężczyzny w dramacie psychologicznym: „Sztuka dająca inteligentne oświetlenie pewnych
stron życia kobiety, budzi niejaki protest – przez swoje uogólnienie – wówczas kiedy się
zmienia w rodzaj sądu nad mężczyznami, i to sądu zaocznego”138.
Mimo tego typu wypowiedzi kobiety miały w Boyu „męskiego rzecznika” – jak nazywa
go Krystyna Duniec139. Boy propagował świadome macierzyństwo i prawo do rozwodu.
Reakcji, jaką mógł wywołać spektakl Sprawa Moniki najwyraźniej nie obawiał się Juliusz
Osterwa, który roztoczył nad przedstawieniem opiekę reżyserską. O spektaklu było głośno
w całej Polsce, w warszawskiej salce zagrano go 312 razy140.
Utwory poruszające problematykę feministyczną spotykały się z coraz większym
odzewem. Już polski teatr przedwojenny, jak zauważa Diana Poskuta-Włodek: „wystawiał je
niemal natychmiast, zapewniał wysoki na ogół poziom inscenizacji, a za pośrednictwem
polemik prasowych trafiał do licznej rzeszy odbiorców”141. Sprawa Moniki okazała się
pierwszym polskim scenicznym manifestem feministycznym. Kobiety stawały się coraz
bardziej świadome dysonansu między pragnieniem poczucia własnej wartości, potrzebami
a rzeczywistością, w której żyły, wciąż jednak musiały toczyć swoją walkę.
Kielczanie mieli możliwość obejrzenia Sprawy Moniki 4 czerwca 1933 roku w ramach
gościnnych występów Reduty, ale premiera w wykonaniu tutejszego zespołu odbyła się dopiero
czternaście lat później. Pokaz spektaklu miał symboliczną datę, był to Dzień Kobiet
8 marca 1947 roku. Spektakl wyreżyserowała Zofia Śląska, która odegrała w nim jedną z ról.
Pozostałe powierzyła Irenie Bielenin142 i Apolonii Kiernożyckiej. Recenzja w „Życiu

Okoliczności powstawania przedstawienia, atmosferę, jaka towarzyszyła temu procesowi oraz przyjęcie
spektaklu przez publiczność i krytykę opisują: Diana Poskuta-Włodek, Zmowa kobiet? Inscenizacje
feministyczne w polskim teatrze dwudziestolecia międzywojennego, „Przestrzenie Teorii” 2015 nr 23, s. 105-120,
oraz Jagoda Hernik Spalińska, Rodzaju żeńskiego, „Dialog” 1996 nr 3, 150-158.
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Radomskim” była zaskakująco krótka, Ł (dr Mieczysław Łuczkiewicz143) nie pokusił się
o przybliżenie fabuły, ani opis postaci, skonstatował tylko, iż „sztuka napisana jest z dużym
talentem i poczuciem sceny – tym niemniej bardzo trudna dla wykonawców”, przyznał jednak,
że panie „zademonstrowały jedno z najlepszych pod względem gry aktorskiej przedstawień w
bieżącym sezonie”144.
Do dramaturgii o tematyce kobiecej można zaliczyć także Obronę Ksantypy Ludwika
Hieronima Morstina, gdzie autor rehabilituje kobietę uchodzącą w kulturze za symbol złej,
nieznośnej żony. Morstin w swojej komedii próbował ten obraz odwrócić, namalować go raz
jeszcze inaczej, dawał Ksantypie prawo do głosu we własnej sprawie. Komedia napisana
w 1939 roku ukazuje życie codzienne małżeństwa Sokratesa i Ksantypy. Przyglądamy się
postaci Sokratesa pod kątem wad skrywanych za publicznym wizerunkiem filozofa.
Prawdopodobnie zaniedbywał żonę, ponadto przecież nie dbając zbytnio o to, co materialne,
żył na jej koszt. Juliusz Kleiner stawiał utwór Morstina obok Moralności Pani Dulskiej
uważając te dwa teksty za najlepsze komedie XX wieku i jedne z najaktualniejszych
w literaturze145. Prapremiera sztuki odbyła się w Teatrze Polskim w 1939 roku, w znakomitej
obsadzie, z Marią Modzelewską i Jackiem Woszczerowiczem, po wojnie głośna była
inscenizacja Karola Borowskiego w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie z Zofią
Jaroszewską i Januszem Paluszkiewiczem. Lokalna prasa kielecko-radomska wyrażała obawy
czy ze sztuką Morstina opartą na motywach starożytnych poradzą sobie miejscowi twórcy,
a także, jak ich starania odbierze publiczność. Reżyserował dyrektor teatru (premiera 26
czerwca 1948). Obawy okazały się niepotrzebne: „po pierwszych […] akordach dialogu
morstinowskiego przychodzi uspokojenie. [...] Trzeba było wielkiej znajomości sceny
i wielkiego kunsztu aktorskiego, aby wykład filozofii zamienić w pasjonujące widowisko”146.
Recenzent chwalił intuicję reżysera co do trafnej obsady – rolę Sokratesa grał Mieczysław
Pawlikowski, Ksantypy – Zofia Śląska:

Wyspiańskiego, 1935). Kilkakrotnie wracała do Kielc, pracowała tu w sezonach 1946/1947, 1948/1949, 19501953, 1964-1970. O jej aktorstwie w Wieczorze Trzech Króli Edward Csató pisał: „Młoda ta aktorka posiada
rzadką u nas cechę – gra patetycznie, ale jej patos, nie retoryczny, lecz przeżyty, wskutek czego jej Viola staje
się naiwna, świeża, młoda” (W stronę Szekspira, „Kuźnica” 1949, nr 11, s. 10).
143
Mieczysław Łuczkiewicz, kierownik Wydziału Informacyjno-Prasowego Wojewódzkiego Wydziału
Informacji i Propagandy. Był recenzentem „Dziennika Powszechnego”, informacyjnego pisma codziennego
wydawanego przez Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy na terenie Kielc i Radomia, pisywał także do
„Życia Radomskiego”.
144
„Sprawa Moniki”, premiera w Teatrze im. Żeromskiego w Kielcach, „Życie Radomskie”1947, nr 12.
145
Juliusz Kleiner, program Teatru Miejskiego w Lublinie do Obrony Ksantypy Ludwika Hieronima Morstina,
Lublin 1948.
146
Obrona Ksantypy, „Życie Radomskie” nr 178, 1948.
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Była postacią skończenie zarysowaną, ukazała nam się niespodziewanie „tak jak wychodzi czasami
z ukrycia, prosta lecz mądra w prostocie myśl życia”. [...] Była mocna i wyraźna we wszystkich momentach, czy
wtedy gdy próbowała otoczeniu narzucić swą wolę, czy gdy – ugiąć się musiała pod ciężarem szlachetnie
pomyślanego obowiązku147.

W dobie socrealizmu
W sezonie 1948/1949 na afiszach polskich teatrów widniało sporo sztuk powstałych
w ZSRR, co było wynikiem coraz ostrzejszej polityki władz państwa, która teatr traktowała jak
propagandową tubę. Moryciński w końcu zdecydował się na wystawienie radzieckiego utworu,
ale dopiero w trzecim sezonie dyrekcji.
Wyreżyserował Wyspę pokoju na podstawie utworu publicysty Jewgienija Pietrowa,
współautora satyrycznej powieści Dwanaście krzeseł, brata pisarza Walentina Katajewa.
Prapremiera odbyła się 14 października 1948 roku148. Nie wzmiankował o niej badacz
polskiego

powojennego

życia

teatralnego

Stanisław

Marczak-Oborski

przypisując

wprowadzenie na sceny polskich teatrów i propagowanie tego tekstu Katowicom i Łodzi, obok
innych wystawianych tam ambitniejszych autorów radzieckich sprzed okresu socrealizmu149.
Wyspa pokoju była szczególnie popularna w latach 1948 i 1949, grano ją jeszcze w 1951 i 1952
roku, przypomniano w połowie lat 60. Niedługo po kieleckiej premierze, w Radomiu – siedzibie
filii teatru – odbyła się, jak donosiła miejscowa gazeta, „Pierwsza w dziejach Radomia
publiczna dyskusja teatralna”. Wzięli w niej udział: naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Jan Maria Gisges, dyrektor Hugon Moryciński, kierownik
literacki Jerzy Jędrzejewicz oraz przedstawiciele prasy, partii i publiczność. „Życie
Radomskie” pisało w lidzie, że dyskusja pozwoliła na „wyrażenie swej bezpośredniej i szczerej
opinii o nim [spektaklu], będąca dla kierownictwa teatru cenną i niezbędną wskazówką
w dalszych zamierzeniach programowych”150. Według Jędrzejewicza pomysł spotkania miał
być nawiązywaniem do tradycji sprzed półwiecza w teatrach moskiewskich. Gisges zaś uznał
sztukę za artystyczne ujęcie idei sformułowanych na wrocławskim Światowym Kongresie
Intelektualistów w Obronie Pokoju151. Omówiono także spektakl. Poprzez wspomnienie postaci
reportera skrytykowano prasę, która wynosi „zamiłowania nowobogackich” nad zagadnienia
147

Ibidem.
Zob. www.encyklopediateatru.pl/sztuki/wyszukaj?search=Wyspa+pokoju [dostęp: 22.02.2019]
149
Stanisław Marczak-Oborski, op. cit., s. 208.
150
Unowocześniamy nasze życie artystyczne. Pierwsza w dziejach Radomia publiczna dyskusja teatralna,
„Wyspa pokoju” – to sztuka, która nie tylko bawi – ale i uczy, „Życie Radomskie” 1948, nr 304.
151
Ibidem. Kongres odbył się w dniach 25-28 sierpnia 1948 we Wrocławiu. Wzięli w nim udział przedstawiciele
46 państw. Propagandowym celem jego organizacji było przekonanie światowej opinii publicznej, że kraje
komunistyczne są zwolennikami pokoju, a Zachód mu zagraża.
148
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ogólnoludzkie.

Przedstawicielka

publiczności,

niejaka

pani

Nowakowska,

zganiła

przedstawionych w sztuce Anglików za bezwzględność w walce o władzę. Malarz, prof.
Aleksander Dobrowolski, wskazał szereg sztuk wielkiego repertuaru, które winny zostać
zrealizowane na scenie przez Teatr Województwa Kieleckiego; sztuk tych nie wymieniono w
artykule. Sekretarz PPR Lucjan Gonciarz152 orzekł o trafności wyboru repertuarowego
traktującego o zakłamaniu rzeczywistości kapitalizmu w sztuce „rozważającej w lekkiej formie
poważny problem”. Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Oświaty Teofil Warchoł omówił
kwestię frekwencji w teatrze wróżąc scenie jak najlepszą przyszłość, jeśli nadal będą
wystawiane sztuki podobne do Wyspy pokoju. Inicjatywę ocenił autor relacji jako bardzo
pozytywną, służącą „unowocześnieniu życia artystycznego”, a także stanowiącą podwaliny pod
budowę „nowego samodzielnego życia kulturalnego w Radomiu”153.
Trudno jednoznacznie ocenić stan inteligencji kieleckiej – jak twierdzi Adam
Jachimczyk, badacz miejscowego życia kulturalnego po 1945 roku – głównie dlatego, że
niewiele o niej wiemy, poza zdawkowymi, nielicznymi i zwykle niepochlebnymi ocenami
w prasie154. Jachimczyk charakteryzował wycinek zjawisk dotyczących inteligencji, którą
nazywa „twórczą”155. Była to mała grupa osób, zaangażowanych w tworzenie struktur, takich
jak Muzeum Świętokrzyskie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Instytut Badań Regionalnych
czy Powszechny Uniwersytet Regionalny156. Oprócz środowiska teatralnego tworzyli ją
dziennikarze, literaci, plastycy, muzycy. Wśród nich znalazły się osoby, które do Kielc
przygnała wojna, przesiedleńcy z ziem wschodnich i zachodnich, a nawet uciekinierzy
z Warszawy. W pierwszych latach powojennych dążyli do odbudowania życia kulturalnego
w stolicy województwa.
Moryciński niechętnie po sięgał po współczesne teksty radzieckie, mimo nakazu władz,
a kiedy jednak już to robił, wybierał teksty sprawnie napisane. Prapremiera W pewnym mieście
Anatolija Sofronowa w reżyserii Hanny Małkowskiej odbyła się 6 listopada 1949 roku. Utwór
z 1946 roku pozostawał jednym z dwóch najbardziej cenionych tego autora. Rzecz dotyczyła
ludzi pracy, oczekujących na rozwiązanie problemu mieszkaniowego: „W sztuce dochodzi do
konfliktu, między entuzjastami nowego stylu pracy, myślącymi kategoriami socjalistycznego

Wcześniej był on prawdopodobnie sekretarzem PPR w Radomiu, od zjazdu zjednoczeniowego 15 grudnia
1948 został sekretarzem KM PZPR w Radomiu.
153
Unowocześniamy nasze życie artystyczne. Pierwsza w dziejach Radomia publiczna dyskusja teatralna,
„Wyspa pokoju” – to sztuka, która nie tylko bawi – ale i uczy, „Życie Radomskie” 1948 nr 304.
154
Adam Jachimczyk, Społeczno-kulturalna aktywność kieleckiej inteligencji twórczej po II wojnie światowej,
[w:] Z tradycji i dorobku inteligencji kieleckiej w XIX i XX wieku, red. Marta Meducka, Kielce 2005, s. 97.
155
Ibidem.
156
Ibidem, s. 100.
152
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realizmu, a fantastami i co gorsza blagierami, wlokącymi się w ogonie wydarzeń życiowych.
Zwycięża słuszność i prawda”157. Walkę z „marzycielstwem i utopią” wygrali działacze
radzieccy. Dla recenzenta „Życia Radomskiego” Mieczysława Łuczkiewicza (dr Ł) nie tylko
wymowa, ale i forma sztuki zasługiwała na uwagę – „napisana z talentem, głęboką, wnikliwą
psychologią, a przy tym z należytym wyczuciem sceny, przyciąga i zmusza do myślenia”158.
Prapremiera była zrealizowana z myślą o uczestnictwie w Festiwalu Sztuk Radzieckich.
Recenzent posługując się językiem propagandy przewidywał, że teatr kielecki znajdzie się na
„zasłużonych dobrych miejscach” jako przedstawienie „wyreżyserowane i zagrane na wysokim
poziomie, inteligentnie i kulturalnie” 159.
Teksty recenzenckie lokalnych autorów nie pozwalają zbyt wiele wywnioskować
o kształcie przedstawień, ocenie kreacji aktorskich, scenografii, czy pracy reżyserskiej, były
słabo bądź w ogóle nie były argumentowane, często zamykane jednym słowem – „dobry”,
„doskonały” itp. Rzadko zdarzały się omówienia kieleckich przedstawień w gazetach
o większym zasięgu. Redaktor wychodzącego wówczas w regionie krakowskim „Dziennika
Polskiego”, Olgierd Terlecki, poświęcił inscenizacji Małkowskiej nie więcej niż parę słów –
„bardzo sympatyczna” – skupiając się przede wszystkim na perswazyjnej funkcji tekstu
Sofronowa160. Jedną z kreacji wartych odnotowania była Klaudia Burmina w wykonaniu Marii
Deskur, za którą otrzymała festiwalowe wyróżnienie161.
Drugą współczesną sztuką radziecką zrealizowaną na scenie kieleckiej w pierwszym
pełnym sezonie po naradzie teatralnej w Oborach było Okno w lesie Leonida Rachmanowa
i Eugeniusza Ryssa162 (premiera 22 marca 1950). W przedstawieniu wystąpił w głównej roli
Stanisław Moskalewicz163. Według Małgorzaty Jarmułowicz repertuar radziecki ze względu na

Dr Ł. [Mieczysław Łuczkiewicz], W pewnym mieście…” A. Sofronowa, Państwowy Teatr im. Żeromskiego
w Kielcach, „Życie Radomskie” 1949, nr 312.
158
Ibidem.
159
Dr Ł [Mieczysław Łuczkiewicz], „W pewnym mieście…”, loc. cit.
160
Olgierd Terlecki, Kielce-Radom, „Dziennik Literacki” 1949, nr 48, s. 4.
161
Maria Deskur (1920-1994) w 1949 zdała eksternistyczny egzamin aktorski w Poznaniu. Debiutowała
w Kielcach w tym samym roku i została do 1951. Była obsadzana w różnych rolach, choć sama mawiała, że
najlepiej czuła się odgrywając kobiety władcze i silne, choć równie dobrze wypadała w kreacjach lirycznych. Po
wyjeździe z Kielc grała we Wrocławiu, w Gnieźnie, Grudziądzu, Jeleniej Górze. Była żoną Stanisława
Moskalewicza.
162
Tekst był popularny na polskich scenach w latach 50. Na jego podstawie po raz pierwszy przygotowano całe
widowisko teatralne z myślą o emisji telewizyjnej – dziś traktuje się to przedsięwzięcie jako pierwszy Teatr
Telewizji w Polsce w reżyserii Józefa Słotwińskiego, w 1953.
163
Występował w Teatrze im. Żeromskiego w sezonie 1949/1950 oraz od 1965 do śmierci w 1972. W 1951
zdobył wyróżnienie na Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych za rolę Franciszka Wróbla w Zwycięstwie
Janusza Warmińskiego w Teatrze Ziemi Rzeszowskiej. Grał także m.in. w Kaliszu, Jeleniej Górze, Poznaniu,
Krakowie. W Kielcach ceniony był za role charakterystyczne, np. Wernyhorę w Weselu S.Wyspiańskiego w reż.
Józefa Grudy (1965), Szambelana w Panu Jowialskim A. Fredry w reż. Andrzeja Dobrowolskiego (1967),
Majora w Damach i huzarach Fredry w reż. Wojciecha Skibińskiego (1972). Był mężem aktorki Marii Deskur.
157
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agitacyjny charakter i mierny poziom artystyczny nie cieszył się uznaniem publiczności, ale te
fakty naturalnie pozostawały skrywane przez propagandę164.
Trzecią pozycją była sztuka o zachodnio brzmiącym tytule Harry Smith odkrywa
Amerykę Konstantego Simonowa (premiera 10 kwietnia 1950 w Radomiu). Utwór
inscenizowano na scenach polskich od 1947 roku – najpierw w Łodzi, w Teatrze Wojska
Polskiego, następnie w Teatrze Polskim w Poznaniu (1947) i Starym Teatrze w Krakowie
(1948). W łódzkim przedstawieniu grą zachwycali Jan Kurnakowicz oraz Zdzisław Karczewski
– związany zresztą później z kieleckim teatrem jako aktor i kierownik artystyczny (19551958)165.
W Kielcach sztukę Simonowa reżyserował Dobiesław Damięcki. Fakt, że doceniany
aktor i reżyser, prezes ZASP-u, kierownik artystyczny Teatru Rozmaitości o szlacheckich
korzeniach, przyjął propozycję pracy w Kielcach był wydarzeniem. Dla artysty teatr był
miejscem pracy, a tę w dużych ośrodkach uniemożliwił mu UB, z którym kolaboracji odmówił,
za co był prześladowany, stalinistom nie podobała się jego działalność w Polskiej Organizacji
Wojskowej czy Tajnej Radzie Teatru. Początki kariery Damięckiego sięgały Instytutu Reduty
– od 1924 roku był jego słuchaczem, rok później przynależał już do teatru166.
Damięcki wziął na warsztat utwór Simonowa, odznaczonego Złotym Medalem „Sierp
i Młot” Bohatera Pracy Socjalistycznej i Orderem Lenina, znanego jako autor powieści
Małgorzata Jarmułowicz, op. cit., s. 65.
Zdzisław Karczewski (1903-1950), jeden z najwybitniejszych aktorów występujących w Teatrze im.
Żeromskiego i jeden z nielicznych, którym udało się zrobić ogólnopolską karierę. Był także reżyserem
i dyrektorem teatrów. Jego drugą żoną była aktorka Jadwiga Mayr. Był absolwentem Oddziału Dramatycznego
w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie (1925). Występował w wielu teatrach, przede
wszystkim krakowskich (Bagatela, Teatr im. J. Słowackiego) i warszawskich (TKKT, Polskim, Małym, Letnim),
także w wileńskich i lwowskich Teatrach Miejskich. Podczas wojny grał w teatrach Nowości i Komedia
(Warszawa). Współpracował z Tadeuszem Byrskim przygotowując wspólnie z nim słuchowiska Teatru
Wyobraźni, zatrudniał się też jako kelner. W 1944 wywieziony do Niemiec. Po powrocie związał się z Polskim
Radiem w Bydgoszczy, później jako dyrektor rozgłośni szczecińskiej. Pracował w teatrach Gdańska, Poznania,
Bydgoszczy i Wrocławia – w sezonie 1950/1951 kierował tamtejszymi Teatrami Dramatycznymi. Za dyrekcji
Byrskiego w Teatrze im. Żeromskiego był kierownikiem artystycznym (1955-58). Wyreżyserował tu Graczy
Mikołaja Gogola i Prowincjuszkę Iwana Turgieniewa. Nie obdarzony wielką urodą, ale za to wysoki i zdolny,
kreował postacie charakterystyczne.
166
Dobiesław Damięcki (1899-1951) grał znaczące role u Osterwy i Schillera. Sam prowadził Zespół Sceny
Robotniczej Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Od 1926 występował m.in. w Warszawie, Łodzi,
Lwowie. Brał udział w III Powstaniu Śląskim. W 1932 aresztowano go wraz z Leonem Schillerem za podpisanie
odezwy solidaryzującej się z ukraińskim ruchem socjalistycznym. W 1934 był współorganizatorem
ogólnopolskiego strajku aktorskiego. Należał do Naczelnej Rady Artystycznej przy ZASP, potem został
członkiem Zarządu Głównego ZASP – na prezesa tej organizacji mianowano go w 1945. Był podejrzewany
o udział w wykonaniu wyroku sądu podziemnego Związku Walki Zbrojnej na aktorze-kolaborancie Igo Symie
7 marca 1941. Z tego powodu był poszukiwany przez hitlerowców. Ukrywał się wraz z drugą żoną,
aktorką Ireną Górską-Damięcką, w Ostrowcu Świętokrzyskim pod nazwiskiem Józef Bojanowski. Jego pierwszą
żoną była tancerka Jadwiga Hryniewiecka. Z Górską zapoczątkowali aktorski klan Damięckich – byli rodzicami
Macieja
i Damiana, dziadkami Grzegorza, Mateusza i Matyldy. Za swoją działalność Damięcki został uhonorowany
m.in. Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.
164
165
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traktujących o walkach radziecko-niemieckich w czasie wojny, np. Towarzysze broni czy Nikt
nie rodzi się żołnierzem. Harry Smith odkrywa Amerykę dotyczy stosunków Stanów
Zjednoczonych z ZSRR. Ze względu na aktualność tematu i realistyczny sposób jego
przedstawienia reżyser słuchowiska w Teatrze Polskiego Radia, Tadeusz Banaś, nazywał go
reportażem scenicznym167. Czytając dramat śledzimy losy Amerykanina, tytułowego
Harry’ego Smitha, który trudni się dziennikarstwem. Chce on uprawiać zawód wolny od
jakichkolwiek wpływów. Przegrywa jednak z rzeczywistością. Utwór nie okazuje się być
holistyczną krytyką amerykańskiego społeczeństwa i systemu: „obok Ameryki dolara,
kłamstwa bluffu i imperializmu – jest Ameryka prawdy i postępu”168. Banaś utrzymywał
w swojej recenzji, że Smith nie jest komunistą, lecz obrońcą prawdy, urastającym do rangi
bohatera romantycznego: „Reżyseria Dobiesława Damięckiego zasługuje na uznanie. Reżyser
wydobył ze sztuki wszystkie akcenty polityczne i uczuciowe, postawił nadzwyczaj logicznie
każdą postać. [...] W całości przedstawienie świetne i warte nawet dwukrotnego zobaczenia”169.
Mimo pochlebnych ocen, ku zaskoczeniu dziennikarzy, spektakl szybko zszedł
z afisza: „Dziwna doprawdy jest gospodarka naszego teatru. Wystawia doskonałą sztukę,
z bardzo dobrą obsadą, po to ażeby ją po kilku dniach zdjąć z afisza i przełożyć na jesień170”.
Przyczyny takiej decyzji miały były dwie, po pierwsze wyjazd jednej z aktorek, Marii
Homerskiej, której powierzono rolę Jessi, po drugie niezadowalająca frekwencja, co również
nie umknęło uwadze prasy i nie pozostało bez komentarza:
Niewątpliwie sztuka należy do trudniejszych, wymagających pewnego poziomu. Nie należy przychodzić
na nią z dwuletnimi i jednorocznymi dziećmi, jak się to często praktykuje u nas w Kielcach – zwłaszcza w niedzielę
i święta – niemniej jednak można i należałoby pokazać ją najszerszym masom robotniczym. Jeżeli sztuka wzięła
w Radomiu, powinna wziąć i w Kielcach171.

Za „złe” decyzje obwiniał dziennikarz dyrektora, sugerując nawet zmianę na tym
stanowisku: „Nie ma ludzi niezastąpionych – można zastąpić nawet dyrektora teatru”172.

Tadeusz Banaś, Harry Smith odkrywa Amerykę,1948, www.e-teatr.pl/pl/artykuly/148869.html [dostęp:
26.02.2020). Wortal nie podaje pierwotnego źródła tekstu. Artykuł dotyczył przedstawienia w reżyserii Mariana
Godlewskiego.
168
Ibidem.
169
AS. [Jerzy Figas], Teatr im. Żeromskiego w Radomiu. „Harry Smith odkrywa Amerykę”, „Życie Radomskie”
1950, nr 108.
170
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W roli Goulda wystąpił Edward Apa173 – recenzent odnotowywał udział słuchacza studium
aktorskiego przy Instytucie Reduty w latach 1938 i 1939. Kielce były ostatnim miejscem
realizacji sztuki Harry Smith odkrywa Amerykę.
Z pewnością marzeniem Hugona Morycińskiego nie było odbudowywanie polskiej
kultury po wojnie poprzez realizowanie na scenie tekstów radzieckich, przeciwwagą dla nich
w sezonie 1948/1949 miały być Noce narodowe Romana Brandstaettera (premiera 18 kwietnia
1949 w Radomiu) zrealizowane w odpowiednim momencie politycznym, kiedy inspiracje
mistyczne czy religijne były napiętnowane, tak jak sztuka romantyczna. Utwór poety dotyczy
trudnego procesu wyzwalania się Adama Mickiewicza spod silnego wpływu przywódcy
religijnego i mesjanisty, Andrzeja Towiańskiego, który po klęsce powstania listopadowego
zgromadził wokół siebie uczniów spośród przedstawicieli polskiej elity kulturalnej na
emigracji, m.in. Juliusza Słowackiego, Seweryna Goszczyńskiego, malarza Walentego
Wańkowicza,

a

przede

wszystkim

Mickiewicza

właśnie.

Traktuje

także

o powrocie wieszcza do czynnej postawy działacza rewolucyjnego i politycznego.
Brandstaetter między rokiem 1952 a 1956 napisał aż siedem dramatów historycznych, ale robił
to z zachowaniem własnej wizji świata „stanowiąc przy tym osobliwy przypadek
odszczepieńca, współżyjącego z doktryną”174. Wystawiano go wprawdzie w kilku miastach,
m.in. w Krakowie (Powrót syna marnotrawnego, Stary Teatr, reż. Janusz Warnecki,
współpraca reżyserska Maryna Broniewska, 1947), Poznaniu (Przemysław II, Teatr Polski, reż.
Teofil Trzciński, 1948),

Łodzi (Znaki wolności, Teatr im. Stefana Jaracza, reż. Leon

Łuszczewski, Konrad Łaszewski, 1953). Były jednak niewygodne dla władzy po pierwsze
dlatego, że czerpały z filozofii chrześcijańskiej i judaizmu, po wtóre, twórczość Brandstaettera
– jak zauważa Małgorzata Jarmułowicz – nie była tylko sposobem na przetrwanie na rynku
literackim

w

niesprzyjającym

czasie

„zatrudniania

się

w

niesławnym

resorcie

Edward Apa (1917-1980) urodził się w Piotrogrodzie (późniejszym Leningradzie), uczęszczał do tamtejszego
Instytutu Szkoły Teatralnej, następnie przyjechał do Warszawy, gdzie zdał egzamin eksternistyczny ZASP-u.
W 1938-39 był słuchaczem studia aktorskiego „Okop” przy Instytucie Reduty. W czasie wojny był sprzedawcą
w sklepie. Zanim przyjechał do Kielc występował w Miejskich Teatrach Dramatycznych w Warszawie
i w tamtejszym Teatrze Polskim. Występował w wielu teatrach, np.: Rozmaitości w Warszawie, im. Stefana
Jaracza w Olsztynie, Ateneum w Warszawie, im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Współczesnym we
Wrocławiu, Bałtyckim w Koszalinie. Grał różnorodne role. Za kreację postaci Sorina w przedstawieniu Czajka
Antoniego Czechowa w reż. Romana Kordzińskiego (Teatr im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, 1967)
otrzymał nagrodę na Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu. Ze szczecińskim Teatrem Krypta był
związany jako reżyser. Mąż Aleksandry Bonarskiej.
174
Małgorzata Jarmułowicz, Sezony błędów i wypaczeń. Socrealizm w dramacie i teatrze polskim, op. cit., s.
154.
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produkcyjniaków”175 – za poziomem literackim szedł nieaprobowany odgórnie psychologizm
postaci i tematyka nierzadko zainspirowany historią Polski i Europy.
Kilka dni po premierze wyreżyserowanej przez Morycińskiego, 23 kwietnia 1949 roku,
po przedstawieniu odbyło się spotkanie z udziałem zaproszonych sześćdziesięciu znawców
teatru i dziennikarzy z całego kraju. Zaowocowało ono recenzją w ogólnopolskim piśmie –
tygodniku społeczno-kulturalnym „Odrodzenie”. Poeta, satyryk i dramatopisarz, Artur Maria
Swinarski, wydał pochlebną opinię:
Teatr radomski, który pierwszy raz w swych krótkich dziejach przeżywał emocje prapremierowe, otoczył
utwór Romana Brandstaettera serdeczną opieką. Wystawił piękne dekoracje (Jerzy Feldmann), sprawił przyzwoite
kostiumy, dał bogate efekty świetlne (Stefan Dudzic). Zespół pracował pełnią sił. I autor chyba nie żałuje, że
powierzył swój dramat scenie leżącej trochę na uboczu teatralnych traktów176.

Nowostki/błahostki
Moryciński zwracał baczną uwagę na to, co działo się na innych polskich scenach,
zależało mu, by scena kielecka miała repertuar podobny do oferty teatrów warszawskich
i krakowskich. A tam grano na przykład, jedną z niewielu zachodnich nowości – Pan Inspektor
przyszedł Johna Boyntona Priestleya: „rzecz na pograniczu dramatu społecznego
i «bomby» sensacyjnej, która awansowała trochę nieoczekiwanie do rangi wydarzenia
repertuarowego”177. Utwór jest krytyką stosunków społecznych i obyczajowych panujących
w Anglii w 1910 roku. W 1947 roku były trzy realizacje tej sztuki: prapremiera polska we
Wrocławiu, premiera w Teatrze Polskim w Warszawie i Kielcach. W stolicy reżyserował
i występował w tytułowej roli Aleksander Zelwerowicz, ale Moryciński nie bał się porównań
do jego realizacji, zresztą prawdopodobieństwo odwiedzenia „Żeromskiego” przez
ogólnopolskich recenzentów było dużo mniejsze niż dzisiaj. Na kieleckiej premierze obecni
byli m.in. przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) w Kielcach, wiceminister
oświaty w pierwszym rządzie Józefa Cyrankiewicza, wiceminister Wilhelm Garncarczyk oraz
goście przybyli na otwarcie biblioteki w Nagłowicach. Premiera stała się prawdziwym
wydarzeniem, rozpisywała się o niej „Trybuna Robotnicza”178. Doceniano grę aktorską: „grana
była bardzo dobrze” i oprawę sceniczną, którą określono jako wyjątkowo staranną
i pomysłową. Przygotował ją Władysław Romanowicz, który po raz pierwszy pracował
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Ibidem.
Artur Mara Swinarski, Noce narodowe, „Odrodzenie” 1949, nr 20.
177
Stanisław Marczak-Oborski, op. cit., s. 207.
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„Pan inspektor przyszedł” J. B. Priestley’a w Kielcach, 1948, wycinki prasowe, loc. cit.
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w Kielcach jako dekorator i „stworzył rzecz bardzo piękną, jakiej by się nie powstydziły
stołeczne sceny”179.
Oryginalną tematykę podejmował napisany w 1941 roku Seans (Wesoły duch) Noela
Cowarda, który w Polsce zyskał popularność w 1948 roku180, pokazało go wtedy trzynaście
polskich scen. Kielce były drugie (premiera 8 maja). Angielska, zabawna, lekka sztuka dotyka
kwestii obcowania ze zmarłymi, którymi szczególnie emocjonowali się Brytyjczycy. Ciąg
zdarzeń rozpoczyna się od seansu spirytystycznego, w którym bierze udział pisarz Charles
Condomine wraz z drugą żoną Ruth. Podczas sesji medium – Madame Arcati – nawiązuje
kontakt z pierwszą żoną Charlesa. Od tej pory jej duch odwiedza go codziennie. Charles jest
jedyną osobą, która ją widzi. Cała sprawa coraz bardziej niepokoi Ruth… Premiera odbyła się
w pustawej sali – jak odnotował recenzent, nie zdradzając wielkiego zachwytu181. Seans
pozostaje w repertuarach po dzień dzisiejszy (wystawił tę sztukę np. Bałtycki Teatr
Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie w 2016).
W dniu 5 czerwca 1948 roku, po premierze w warszawskim Teatrze Powszechnym,
a później na scenach: lubelskiej, szczecińskiej, jeleniogórskiej, koszalińskiej, gnieźnieńskiej,
rzeszowskiej, olsztyńskiej i opolskiej, odbył się pierwszy w Kielcach pokaz Człowieka, który
szukał śmierci Viktora Eftimiu w reżyserii Stefana Wronckiego182. Rumuński autor jest słabo
znany w naszym kraju, drugą jego sztuką pokazaną w polskim teatrze był Topielec
i marionetki (Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, 1962). Eftimiu był grany w Europie, na
przykład we Francji – „wniósł pewien wkład do rozwoju teatru swą sztuką Niedokończona
opowieść (1911) pełną polotu fantazją na tle podań ludowych183. Ponadto był tłumaczem na
język rumuński dzieł Sofoklesa i Puszkina. Rozwojowi jego kariery zaszkodziła okupacja
niemiecka. Był zagorzałym przeciwnikiem Hitlera, dlatego utwory spod pióra Eftimiu zdjęto z
afiszy. Komedia Człowiek, który szukał śmierci opowiada o tym, jak pewne nieoczekiwane
zdarzenie wpływa na społeczność prowincjonalnego, rumuńskiego miasteczka zaaferowaną

Ibidem. Inne recenzje: A. Dobr. [Aleksandra Dobrowolska], Ekran i Scena, „Pan inspektor przyszedł”
J. B. Priestley’a w teatrze w Kielcach, „Życie Radomskie” 1947, nr 296; Iw. [Iwona Gousse], Powodzenie
„Pana Inspektora”, „Życie Radomskie” 1948, nr 19, wycinki prasowe 1947-1948, loc. cit. Romanowicz był
dyrektorem ds. administracyjnych kieleckiej sceny od 1946.
180
W 1945 na postawie tej sztuki Dawid Lean nakręcił film.
181
Czesław Michniak, Seans (Niewidzialna)-komedia Noela Covart’a. Nowa premiera, „Życie Radomskie”
1948, nr 132.
182
Aktor i reżyser. Pisał i grał na scenie pod nazwiskami Wrącki i Majkowski. Występował w zespołach
objazdowych. W latach 1929-34 należał do zespołu Warszawskich Teatrów Miejskich, a w latach 1934-1936 do
zespołu TKKT. Ukończył reżyserię w PIST. Był więźniem obozu Stutthof, gdzie próbował organizować życie
teatralne. Reżyserował w Warszawie i na prowincji. Na kieleckiej scenie zagrał jeszcze główną rolę
w reżyserowanym przez siebie Seansie Noela Cowarda.
183
Allardyce Nicoll, Dzieje dramatu, t. 2, Warszawa 1983, s. 223.
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wyborami burmistrza. Aleksander Filimon, główny kandydat na to stanowisko, ratuje przed
samobójczą śmiercią poprzez utonięcie młodego człowieka, który staje się gościem w jego
domu. Niedoszły topielec okazuje się myślicielem, niemal mistykiem. Wizyta młodzieńca na
jakiś czas staje się pretekstem do rewizji postaw mieszkańców miejscowości, by na koniec
wszystko wróciło do normy. Czesław Michniak184 z „Życia Radomskiego” nie uznał sztuki za
„przebój”, ale widział w niej zabawne „urozmaicenie deszczowego wieczoru”185. Dużo bardziej
pozytywną opinię wydał Jerzy Szymkowicz-Gombrowicz, który musiał wiedzieć, co pisze, bo
lata spędził w Warszawie: „Teatr im. Żeromskiego dołożył wszelkich starań, aby sztukę mistrza
przyoblec w jak najdogodniejszą szatę, i jak to się już parokrotnie zdarzyło, prześcignął stolicę
w realizacji tych samych utworów”186. Wymowa spektaklu umknęła recenzentowi, który
zgodnie ze swoimi literackimi zainteresowaniami przybliżył czytelnikom twórczość Viktora
Eftimiu.
W dniu 23 października 1947 roku odbyła się w Kielcach premiera Kręgu interesów
Jacinto Benavente w reżyserii Teofila Trzcińskiego. Był to swoisty powrót Trzcińskiego do
autora – noblisty z 1922 roku, którego niegdyś wprowadził na polskie sceny. Realizacja Kręgu
interesów w reżyserii Trzcińskiego z 1919 roku w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w
Krakowie była jednym z jego największych sukcesów. Kieleckie przedstawienie z 1947 roku
stanowiło zaledwie przypomnienie tamtego wydarzenia. Nie o kwestie artystyczne tym razem
chodziło. Moryciński, zapraszając Trzcińskiego, zachował się bardzo szlachetnie – umożliwił
mu pracę i niewielki zarobek w sytuacji, gdy tego wybitnego człowieka teatru najpierw
pozbawiono wrocławskiej dyrekcji, a potem przez wiele miesięcy uniemożliwiano mu
reżyserowanie.
Mieczysław Łuczkiewicz dostrzegał walory tej pozycji repertuarowej:
Woj. Teatr im. Żeromskiego dał nam znowu premierę, która stawia go na wysokim szczeblu pod
względem doboru repertuaru [...]. należy do sztuk, które będą zawsze pociągały każdą publiczność, porusza
bowiem w formie lekkiej i dowcipnej najgłębsze ludzkie zagadnienia i słabości, a dzięki doskonałemu wyczuciu
i opanowaniu techniki teatralnej, dzięki umiejętności „podania” problemów, wzrusza i bawi – a co najważniejsze
– zmusza do poważnych refleksji187.

Michniak był kielczaninem, pisarzem, autorem jedenastu powieści i opowiadań, korespondentem z Kielc
„Życia Radomskiego”, a także dziennikarzem „Słowa Ludu” do 1952.
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Czesław Michniak, Człowiek który szukał śmierci. Nowa premiera w teatrze wojewódzkim, „Życie
Radomskie” 1948, nr 158.
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W myśl zasady amor vincit omnia uczucie wzbudzone od pierwszego wejrzenia
niewinnej dziewczyny i awanturnika zmienia losy mieszkańców małego włoskiego miasteczka,
a można tu było zobaczyć wszystkie grzechy główne. Całość została przedstawiona, tak jak
chciał

tego

autor,

jako

groteskowa

maskarada

z

plejadą

łotrów

i łotrzyków: „większe i mniejsze łajdactwa, świństwa, świństewka, obłuda i faryzeuszostwo,
tych, co się znaleźli na górze [...] brak zrozumienia dla tych, którzy są u dołu i którzy popełniają
pewne łotrostwa, ale tylko z konieczności”188. Recenzent bacznie obserwował reakcję
publiczności: „widownia słucha z uwagą i natężeniem. Z początku nie bardzo rozumie, część
publiczności irytuje się nawet, ale w miarę akcji zaczyna się wzruszać, wreszcie oddycha z
ulgą, jednak nie jest znowu tak źle na świecie”189. Walorem przedstawienia, rozgrywanego przy
dźwiękach Mozarta w wykonaniu Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej, była zespołowość,
ale widzów najbardziej cieszyła popisowa gra Mieczysława Pawlikowskiego jako służącego
Kryspina, głównego intryganta wyczulonego na różne odcienie swej postaci.
W tym duchu przygotowany był także Przyjaciel nadejdzie wieczorem Yvana Noego
i Jacquesa Companesa. Sztuka cieszyła się niesłabnącym powodzeniem w latach 1946-1949 na
wielu polskich scenach. Premiera w reżyserii Hanny Małkowskiej odbyła się 13 lutego 1948
roku. Oceniano ją bardzo pozytywnie: „Nie powstydziłby się takiego wystawienia teatr
stołeczny [...] „Nic tu nie zalatywało prowincją”190. O pracy Małkowskiej pisano: „stworzyła
prawdziwe cacko pod względem reżyserskim i wydobyła ze sztuki wszystko to, co
w warunkach lokalnych wydobyć można, a aktorzy dali z siebie maksimum wysiłku i dobrej
woli”. Po takich pochwałach przygoda Małkowskiej z Kielcami nie mogła się zakończyć.
I tak się nie stało, porozumienie artystyczne z dyrektorem było na tyle dobre, że w kolejnym
sezonie 1949/1950 powierzył jej funkcje kierownika artystycznego i etatowego reżysera.
Sztuka Powrót Roberta de Flersa i Francisa de Croisseta w jego reżyserii otwierała sezon
1948/1949 (premiera 1 września). W tym samym roku „bezpretensjonalną, dość nawet miłą
i wcale nieszkodliwą komedyjkę”

191

wystawił jeszcze Teatr Mały w Warszawie oraz

Objazdowy Teatr Ziemi Opolskiej.
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Ibidem.
Ibidem.
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Iwona Gousse, Głośna sztuka „Przyjaciel nadejdzie wieczorem” na deskach teatru wojewódzkiego, „Życie
Radomskie” 1948, nr 62. Zob. także: Włodzimierz Wyganowski, Hanna Małkowska reżyseruje w Teatrze
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, „Trybuna Robotnicza” 17 lutego 1948, Dr Ł [Mieczysław Łuczkiewicz],
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Klasyka
Moryciński zawsze chętnie sięgał po klasykę, zwłaszcza polską i angielską, uważał, że
właśnie nią najlepiej jest wypełnić repertuar, zwłaszcza, że poziom zdecydowanej większości
nowo powstałych polskich dramatów był daleki od zadowalającego. Realizacja wielkiej
twórczości rosyjskiej zamiast agitek radzieckich była dobrym sposobem na zmylenie władz.
Do polskich utworów klasycznych komuniści, delikatnie rzecz ujmując, na ogół pozostawali
zdystansowani.
Ponadto kanoniczne utwory wystawiane na scenie zawsze przyciągają większą liczbę
odbiorców niż inne sztuki, i nawet jeśli należą do tych bardziej wymagających w odbiorze,
niezmiennie pozostają pewnym sposobem na wypełnienie widowni. Zwłaszcza te, których treść
ma zabarwienie komediowe. Takie przedstawienia dominowały w sezonie 1946/1947
i 1948/1949. W ciągu czteroletniej dyrekcji Morycińskiego najchętniej granym autorem był
Aleksander Fredro i George Bernard Shaw (po cztery realizacje). W twórczości Fredry
rozsmakowywała się Hanna Małkowska. Przedstawienia zgodne z literą utworu, których siłą
była zespołowość, dyrektor lubił reżyserować sam. I takim rozpoczął swoją działalność
w Kielcach.

Klasyka polska
Moryciński wierząc, iż eksperymenty przynoszą szkodę „dojrzałym formom i ujęciom
scenicznym192 przedstawił widzom (19 września 1946) najbardziej znany utwór Fredry:
„Zemsta wystawiona została z takim entuzjazmem i pietyzmem i w tak pięknej oprawie,
że przedstawienia tego nie powstydziłaby się żadna ze scen polskich”193 – pisał
z zachwytem Mieczysław Łuczkiewicz w „Dzienniku Powszechnym”, nie kryjąc
przedpremierowych obaw o kondycję kieleckiego teatru. Było to pierwsze wystawienie tego
dzieła w powojennej historii sceny194. Według recenzenta „teatr wyszedł z pierwszej swej próby
nie tylko zwycięsko, ale wprost imponująco i że wstępnym bojem podbił sobie całą

Hugon Moryciński, Uwagi o pracy w teatrze, op. cit., s. 42.
Ł [Mieczysław Łuczkiewicz], Otwarcie sezonu w teatrze kieleckim. „Zemsta” Fredry, „Dziennik
Powszechny” 1946, nr 263.
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publiczność”195. Moryciński pracował nad równym poziomem gry całego zespołu, a nie było
to łatwe, zwłaszcza że miał do czynienia z grupą aktorów o różnym stopniu umiejętności.
Efekty od razu dostrzegł recenzent: „Nie odczuwało się prawie znaczniejszych różnic między
grą poszczególnych artystów, co tak niesłychanie raziło w dawnych zrutynizowanych
przedstawieniach”. Reżyser pozwalał sobie podczas pracy z tekstem na nieznaczne innowacje,
bo swoją opowieść zaczął od szóstej sceny dramatu – dialogu Klary z Wacławem. Z grą postaci
harmonizowała „przy umiejętnie użytkowanym świetle” nienachalna, „pogodna”, epokowa
scenografia Jerzego Feldmanna, który od tej pory przygotowywał dekoracje do większości
przedstawień196. Kolorystyka nawiązywała według recenzenta do usposobienia postaci, np.
pastelowe odcienie wnętrz miały oddawać łagodny charakter Cześnika. Doceniwszy
w przedstawieniu element zespołowości, Łuczkiewicz zrezygnował tym razem z oceny
poszczególnych ról, a wcielili się w nie: Stanisław Skolimowski197 (Cześnik), Adam
Rokossowski (Rejent), Zofia Śląska (Podstolina), Irena Bielenin (Klara), Stefan Winter198
(Papkin), Zygmunt Drwęski (Dyndalski). Moryciński po udanej inauguracji swojej dyrekcji,
dbając od początku o interes teatru, którym przyszło mu kierować, podziękował ze sceny
władzom wojewódzkim i dyrekcji Banku „Społem”. Po sukcesie przedstawienia Moryciński
poszedł za ciosem – następną sztukę Fredry w tym samym sezonie – nie mniej popularnego
Pana Jowialskiego wyreżyserował Adam Rokossowski (premiera 19 lutego 1947). W tytułową
rolę wcielił się ceniony aktor Zygmunt Drwęski199.

Ł [Mieczysław Łuczkiewicz], Otwarcie sezonu w teatrze kieleckim. „Zemsta” Fredry, „Dziennik
Powszechny” 1946, nr 263.
196
Ukończył Wydział Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz architekturę w Paryżu
i Rzymie. Projektowane przez Feldmanna dekoracje harmonizowały z założeniem reżysera i klimatem sztuki,
a także stwarzały odpowiedni nastrój, najlepiej za sprawą realistycznego charakteru komponowały się
z utworami klasycznymi. „Człowiek niezwykle dokładny, oprawę plastyczną sztuk teatralnych traktował niemal
jak projekt budowli .[...] Były piękne i pełne ładu, a przy tym wykonane niezwykle starannie i dopracowane w
najdrobniejszych szczegółach. Wielokrotnie zdarzało się, że po rozsunięciu kurtyny, publiczność – zachwycona
ukazującą się scenografią – biła brawo, zanim jeszcze rozpoczęła się akcja sztuki” – Renata Głasek-Kęska, loc.
cit. W czasie wojny zmobilizowany do pułku lotniczego. Pracował na wielu polskich scenach teatralnych
i operowych. Po okresie pracy w Kielcach wyjechał do Szczecina. Był scenografem teatrów w Bielsku-Białej
i Cieszynie, Gnieźnie, Częstochowie (1966-1976). Jego drugą żoną była Zofia Śląska.
197
Stanisław Skolimowski (1895-1965) najdłużej związany był z Łodzią, występował na tamtejszych scenach
jeszcze przed wojną. W czasie okupacji został wywieziony do Niemiec. Po powrocie pracował jako robotnik.
Później grał w Łodzi, Białymstoku, Katowicach. Najczęściej powierzano mu role epizodyczne, bardziej
znaczące zadania stawiał przed nim Moryciński (role Cześnika w Zemście, Burmistrza w Ptaku, Szambelana
w Panu Jowialskim (reż. Adam Rokossowski). Od 1950 do śmierci występował w Teatrze Nowym w Łodzi.
198
Stefan Winter (1908-1973) przed maturą współpracował z Teatrem Popularnym w Łodzi. Podczas wojny
pracował jako cieśla, był więźniem obozu w Chemnitz. Od 1946 w Teatrze im. Żeromskiego. Był kierownikiem
artystycznym w Poznaniu i Toruniu (1954-1955), Bydgoszczy (1955-58). Grywał postacie charakterystyczne.
199
Zygmunt Drwęski (1884-1957). Pracował m.in. w Warszawie, Poznaniu, Grudziądzu. Był kierownikiem
rewii, a także kilku kin. Po wojnie brał udział w organizacji sceny kielecko-radomskiej, był z nią związany aż do
śmierci.
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Hugon Moryciński przyjmował nowych aktorów. Poprawiający się poziom ich
warsztatu zawodowego stwarzał większe możliwości w poszukiwaniach repertuarowych,
w grę mogły wchodzić już bardziej różnorodne, ambitne teksty, zwiększała się możliwość
zaproszenia do współpracy utalentowanych reżyserów. Należała do nich na pewno Hanna
Małkowska – reżyserka, inscenizatorka, aktorka i pedagog. Małkowska wywodziła się
z rodziny o bogatych teatralnych tradycjach – była praprawnuczką Wojciecha Bogusławskiego,
wnuczką wybitnego krytyka Władysława Bogusławskiego i córką autora dramatów
historycznych,

Stanisława

Kozłowskiego.

Uczyła

się

w

Instytucie

Reduty

i występowała w Reducie, gdzie spotkała nie tylko Osterwę, ale i Schillera, i Zelwerowicza.
Współpracowała także m.in. z Wilamem Horzycą, jako jego asystentka. Występowała
w teatrach warszawskich, w Wilnie, w Zjednoczonych Teatrach Pomorskich200. Perspektywa
współpracy z Małkowską, która była świetnym pedagogiem, co potwierdziła chociażby jej
praca dla PWSA w Łodzi – była dla aktorów możliwością rozwoju. Jej dłuższa, niż zakładała,
przygoda z miejscową sceną, rozpoczęła się od komedii, z którą od dawna chciała się zmierzyć.
Kielecka premiera Męża i żony Aleksandra Fredry (9 marca) była jedną z trzech
w 1948 roku prezentacji tej komedii (wystawiły ją także Teatr Miniatury w Warszawie i Teatr
Polski w Szczecinie). Prasa wieściła, iż tym spektaklem teatr kielecki przekonał nawet
najbardziej zatwardziałych wrogów: „nie zasługuje absolutnie na miano „teatrzyku
prowincjonalnego”201. Komedia miała piękną oprawę sceniczną:
Trudno nie zacząć oceny od pierwszych wrażeń, jakich doznajemy po otwarciu kurtyny [...] Jeśli nie wita
jej [oprawa sceniczna – przyp. autorki] huragan braw, to chyba tylko dlatego, ze widownia jest zaskoczona
i „zaczarowana” cukierkowym lekkim i jakże smacznym wnętrzem saloniku. [...] Prof. Jerzy Feldmann
niejednokrotnie dał nam doskonałą próbę swego talentu. W oprawie do Męża i żony – zaprezentował świetne
poczucie stylu, subtelne łączenie barw, lekkość linii. Odnosi się to również i do kostiumów, wykonanych wg
projektów Feldmanna w pracowni własnej teatru202.

Koncepcja teatru Małkowskiej była ściśle związana z literaturą – „Traktując tekst jako
pełnoprawny składnik scenicznego dzieła sztuki, starała się zawsze respektować rodzajowość
utworu, sprawnie i logicznie skonstruować spektakl”. Lata później przybliżała kielczanom
Podczas drugiej wojny światowej z mężem architektem i scenografem, Witoldem Małkowskim, prowadzili
tajne nauczanie, wspólnie kierowali Studium Dramatycznym przy amatorskim zespole „Fredreum” w Przemyślu.
W czasie wojny kierowali Fredreum (w 1944, 1945).
200

Mąż i żona Al. Fredry w teatrze Wojewódzkim w Kielcach, „Życie Radomskie” 1948, nr 74. Zob. także: dr Ł
[Mieczysław Łuczkiewicz], „Mąż i żona” A. Fredry, „Dziennik Polski” z 18 marca 1948, Wycinki prasowe, loc.
cit.
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sylwetkę Małkowskiej oraz jej metody pracy na łamach lokalnej prasy Barbara Majewska: „Nie
należała do reżyserów, którzy epatują publiczność poprzez chwyty inscenizatorskie
i udziwnienia”203. Głównym zadaniem reżyserskim było dla niej wyraziste rozplanowane scen.
Pozostawiała wiele inicjatywy aktorom, których jednak umiała prowadzić. By stworzyć
jednolite

widowisko,

z

jednakową

uwagę

przykładała

do

ról

pierwszorzędnych

i drugoplanowych. W teatrze kieleckim została nawet dłużej niż sam Moryciński, po jego
wyjeździe współpracowała z dyrektorami Kazimierzem Biernackim (kierował sceną
w sezonie 1950/1951), a później Janem Zbigniewem Pastuszko (1951/1952) pozostając na
stanowisku kierownika artystycznego.
Zbiór utworów Fredry zrealizowanych za dyrekcji Hugona Morycińskiego zamykały
Damy i huzary w reżyserii Stanisławy Zbyszewskiej. Jak wypadło przedstawienie? Było
jednym z tych nielicznych, które na łamach prasy oceniono jednoznacznie negatywnie. Hanka
Makarewicz w „Życiu Radomskim” zarzuciła reżyserce niewystarczające uwspółcześnienie
realiów: „To wszystko musi być nasycone dzisiejszą rzeczywistością, dzisiejszą potrzebą
duchową, musi być tak kunsztownie przetopione aby dało – mimo swą dawność i obcość –
doskonałe złudzenie rzeczywistości”204.Według autorki recenzji zasada mimesis nie została
osiągnięta ani za pomocą dekoracji, ani za sprawą kostiumów, doboru obsady czy gry
aktorów205.
Hugon Moryciński przenosił polską klasykę na scenę z pietyzmem w stosunku do
tekstu. Premiera Cudu mniemanego, czyli Krakowiaków i górali Wojciecha Bogusławskiego
(7 maja 1950 w Radomiu), w reżyserii Hanny Małkowskiej była prawdziwym wydarzeniem.
Utwór nabrał symbolicznego znaczenia w historii polskiego teatru począwszy od pierwszego
wystawienia w 1794 roku w Teatrze Narodowym w Warszawie. Kilka tygodni przed trzecim
rozbiorem Polski na scenie pojawił się Bogusławski ubrany w strój o barwach narodowych.
To wszystko działało na wyobraźnię Polaków bardziej niż fabuła. Z pozoru błaha opowieść
o miłości i zatargu krakowiaków z góralami pobudzała afekty patriotyczne. Arie i piosenki
miały charakter satyryczny i działały na emocje, dlatego podczas Insurekcji Kościuszkowskiej
ich teksty drukowano na ulotkach. Po kilku pokazach cenzura zabroniła prezentowania
przedstawienia na długie lata206.

Barbara Majewska, Hanna Małkowska, „Słowo Ludu” 1976, nr 228.
Hanka Makarewicz, Recenzja i nie recenzja, „Życie Radomskie” 1948, nr 271.
205
Ibidem.
206
Zob. Piotr Morawski, „Krakowiacy i górale”, czyli rewolucja, [w:] idem, Oświecenie. Przedstawienia,
Warszawa 2017, s. 433-503.
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Premiera w Radomiu była przygotowywana pod nadzorem inscenizacyjnym Leona
Schillera, który dawał reżyserskie wskazówki Małkowskiej, zjawił się także na próbie
generalnej. Związki legendarnego reżysera z tym utworem są znane – odnalazł uznane za
zaginione libretto i nadał mu miano pierwszej opery narodowej, a potem wystawił je w 1946
roku w Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi tworząc swój najwybitniejszy spektakl po wojnie.
Prace nad spektaklem Teatru Województwa Kieleckiego trwały dwa miesiące
i wymagały wielkiego wysiłku reżyserki i aktorów. W teatrach prowincjonalnych praktykowało
się czasem – co dziś uznane byłoby za plagiat – odwzorowywanie autorskich pomysłów
inscenizacyjnych wielkich twórców teatralnych. W kielecko-radomskim przedstawieniu
chciano przywołać spektakl Schillera sprzed trzech lat. Wykorzystano więc operę Jana
Stefaniego, czeskiego kompozytora, pierwszego skrzypka na dworze króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Rena Hryniewicz207 czuwała nad układem tańca, wymyślonym w 1946 roku,
do spektaklu Schillera, przez Jadwigę Hryniewiecką208. W spektaklu brała udział Wojewódzka
Orkiestra Symfoniczna pod batutą Mariana Stroińskiego. Nad odtworzeniem dekoracji
Władysława Daszewskiego czuwał Marian Gostyński – kielczanin, projektant wnętrz, który od
1949 związał się z Teatrem im. Stefana Żeromskiego i pracował tu do końca życia209. Do licznej
obsady, z inicjatywy Małkowskiej, ceniącej wychowawczą funkcję teatru, dołączyli artyściamatorzy z zespołów świetlicowych Elektrowni Miejskiej i Wojewódzkiego Komitetu Kultury
Fizycznej. Statystami przedstawiającymi lud

byli również amatorzy, którzy na próby

przychodzili „prosto od roboty”210.W tej grupie znalazł się pracownik WKKF – młody Wiesław
Gołas211. Leon Schiller nie szczędził ponoć podczas próby generalnej słów uznania dla zespołu
i Małkowskiej za przygotowanie widowiska „pełnego humoru i temperamentu”. Za „bardzo
dobre” uznał przygotowanie muzyczne212. Dla lokalnej publiczności, podobnie zresztą jak dla
tej wielkomiejskiej, znaczenie miał patriotyczny charakter wydarzenia i ranga „opery

W sezonie 1921/1922 tańczyła także w teatrze Qui Pro Quo. Po raz pierwszy jako solistka wystąpiła w partii
tytułowej w balecie Kleopatra w Teatrze Wielkim. Była także tancerką i piosenkarką warszawskich teatrzyków
rewiowych i kabaretowych. W Kielcach pracowała kilkakrotnie, przy Pani Prezesowej, Królu włóczęgów
w reżyserii Morycińskiego, Romansie z wodewilu w reżyserii Jerzego Waldena, Cudzie mniemanym, czyli
Krakowiakach i góralach w reż. Hanny Małkowskiej.
208
Tancerka, baletmistrzyni w Teatrze Wielkim, wykładowczyni warszawskiej PWST, pierwsza choreografka
w zespole Mazowsze.
209
Poza tym współpracował z innymi scenami – kaliską, poznańską, gorzowską i toruńską.
210
Ewa Dobrzyńska, „My, aktorowie Teatru Narodowego…” Artyści Teatru im. St. Żeromskiego i zespoły
świetlicowe wystawiają „Krakowiaków i Górali”, „Słowo Ludu” 1950, nr 125.
211
Urodzony w 1930 w Kielcach. Ukończył warszawską Państwową Szkołę Teatralną. Zyskał ogólnopolską
popularność dzięki rolom filmowych, telewizyjnym i występom kabaretowym. Grał głównie na scenach
warszawskich. Wielokrotnie nagradzany. Na scenie Teatru im. Żeromskiego wystąpił gościnnie jako Papkin
w Zemście w reżyserii Tadeusza Kubalskiego (1956), a także z kabaretem „Koń” (1958).
212
Ewa Dobrzyńska, Leon Schiller dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie, „Słowo Ludu” 1950, nr 125.
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narodowej”. W XVIII wieku, wraz z rozwojem gatunku i wykształceniem się różnych
rodzajów, opera uległa skonwencjonalizowaniu, o czym lokalni widzowie zapewne mniej
myśleli ekscytując się widowiskiem, nie umknęło to jednak refleksji dziennikarza Jerzego
Figasa (pseudonim As.): „Wielka, sceniczna epopeja narodowa, mniej może opera
w dziewiętnastowiecznym rozumieniu tego słowa, więcej zaś widowisko ludowe, pomyślane
jako przekrój życia chłopa polskiego, jego dążeń i jego oblicza ideowego u schyłku wieku
XVIII”213.
Ewa Dobrzyńska ze „Słowa Ludu” uważała, że tą premierą teatr kielecki zrywał
z „kameralnością”, wychodził poza swój prowincjonalizm214. Już w samym fakcie realizacji
przedstawienia widziała znaczenie polityczne – „to nie przypadek, lecz bardzo logiczna
konsekwencja włączenia się teatru w całość spraw kraju: to jego zobowiązanie
pierwszomajowe”215. W rzeczywistości powojennej odbudowy kraju każdy niemal rodzaj
działalności, w tym pracę sceniczną, traktowano bardzo poważnie, władze przyglądały się, czy
jest użyteczna, oczywiście w specyficznym rozumieniu. Aktorzy, by wziąć udział
w przedstawieniu, zrzekli się wolnych dni, a pracownicy techniczni zadeklarowali tysiąc godzin
dodatkowej pracy216. W myśl socjalistycznej idei sprawiedliwości społecznej wszyscy mieli
służyć wspólnej sprawie – robotnicy-amatorzy i zawodowi aktorzy. Obok artykułu,
w „Słowie Ludu” pojawiły się krótki biogram Wojciecha Bogusławskiego i parę słów
o utworze, wypowiedzi Leona Schillera, Hanny Małkowskiej i Hugona Morycińskiego na temat
przygotowań widowiska – teatrowi poświęcono prawie całą kolumnę217. W „Życiu
Radomskim” podkreślano obecność zespołów amatorskich w przedsięwzięciu: „Żywość,
tempo i harmonia całego przedstawienia jest więc przede wszystkim zasługą amatorskiej części
zespołu”218. Nachylenie politycznie ujawniało się w takich opiniach, w „Słowie Ludu” – Ewa
Dobrzyńska twierdziła, że występy na jednej scenie aktorów z amatorami powinny stać się stałą
praktyką, która przynosi obu grupom wymierne korzyści – „zaplecze, które oceni ich
artystyczne wysiłki, drudzy możliwość sprawdzenia swoich artystycznych umiejętności”219.
Zdzisław Dudzik chwalił pracę reżyserską Małkowskiej, która przenosiła do każdej
swojej realizacji ideę zespołowości wyniesioną z Reduty220. Dziennikarz wyróżnił grę kilkorga

As.[Jerzy Figas], „Krakowiacy i górale” w Teatrze im. Żeromskiego, „Życie Radomskie”, 1950, nr 189.
Ewa Dobrzyńska, Leon Schiller dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie, „Słowo Ludu” 1950, nr 125.
215
Ibidem.
216
Ibidem .
217
Ibidem,.
218
As [Jerzy Figas], „Krakowiacy i górale” w Teatrze im. Żeromskiego, „Życie Radomskie” 1950, nr 189.
219
Ewa Dobrzyńska, Leon Schiller dyrektor teatru Polskiego w Warszawie, loc. cit..
220
Teatr im. St. Żeromskiego, „Cud mniemany czyli Krakowiacy i górale”, „Słowo Ludu” 1950 nr 130.
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aktorów – Stanisławy Orskiej sprawiającej wrażenie „urodzonej do roli młynarzowej”, Zenona
Laurentowskiego wspaniale oddającego groteskowość postaci organisty, Zdzisława
Salamonowicza221 jako górala Bryndasa, a także Czesława Jagielskiego222 w roli Janka. Rola
Bardosa, w którą ponad sto lat wcześniej wcielał się Bogusławski, przypadła Ryszardowi
Pietruskiemu223, unikającemu patosu, osiągającemu pożądane efekty w balansowania między
lekkimi przyśpiewkami a patriotycznymi mocniejszymi tonami224. Przedstawienie zagrano
w wielu miejscowościach w regionie, co nie było tylko wynikiem jego popularności –
Wojewódzka Rada Narodowa wydała na wniosek teatru nakaz współpracy gmin i powiatów
w zakresie umożliwienia obejrzenia widowiska na plenerowych scenach małych miejscowości.
Do obowiązku współorganizatorów należało zapewnienie transportu i „propaganda”, będąca
częściowo czymś, co dziś nazwalibyśmy rodzajem promocji. Przedstawienia na objeździe
obejrzały rzesze widzów – np. według „Słowa Ludu” w Ostrowcu Świętokrzyskim widowisko
obserwował dwunastotysięczny tłum225.
Na kieleckiej scenie realizowano także polskie dramaty obyczajowe przełomu XIX
i XX wieku Chyba można uznać, że powojenne zainteresowanie Zapolską objęło także Kielce,
ale to należy przypisać dyrekcji Erwana i Winklera226, co nie oznacza, że nazwisko autorki
Moralności Pani Dulskiej nie pojawiło się na afiszu za dyrekcji Hugona Morycińskiego,
ale tylko raz, z utworem Ich czworo (premiera 29 listopada 1947). „Trybuna Robotnicza”
nie uznała tej premiery za udaną:
Sztuka grana była nieźle – ale całość źle została ujęta. Dyr. Moryciński [...] popełnił tu, zdaniem moim
pewną pomyłkę. Potraktował całą sztukę dość „lekko” i dał jej oprawę „stylową”, tzn. kazał ją grać
w kostiumach sprzed czterdziestu laty, które co gorsza – nie były zupełnie wierne i bardzo niejednolite. Na dobitkę
i role zostały źle poobsadzane – skutkiem czego aktorzy źle się w nich czuli227.

Zdzisław Salamonowicz (1918-2000), był głównie aktorem operetkowym, występował przede wszystkim
w stołecznym Teatrze Muzycznym.
222
Czesław Jagielski (1911-1972), w latach 1958-1962 pełnił funkcję dyrektora administracyjnego Teatru im.
S. Żeromskiego. Później do śmierci był związany ze sceną toruńską, obsadzany głównie w rolach
charakterystycznych.
223
Ryszard Pietruski (1922-1996), aktor, dyrektor Operetki Warszawskiej (1979-1988). Występował w Teatrze
im. J. Słowackiego w Krakowie, w teatrach warszawskich. Miał na swoim koncie kilkadziesiąt ról telewizyjnych
i filmowych. Był mężem aktorki kieleckiej sceny Marii Homerskiej.
224
Teatr im. St. Żeromskiego, „Cud mniemany czyli Krakowiacy i górale”, „Słowo Ludu” 1950, nr 130.
225
Zdzisław Dudzik, Cud prawdziwy, czyli Krakowiacy i górale wśród robotników Ostrowca i chłopów
Stopnicy, „Słowo Ludu” 1950, nr 150.
226
Moralność pani Dulskiej była pierwszą kielecką realizacją dramatu Zapolskiej po wojnie, w 1946
zaprezentowano Kobietę bez skazy.
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Recenzentowi nie podobał się ani Mieczysław Pawlikowski jako Kochanek „teatralnie
bardzo dobry i komiczny”, ale nie taki, jakim chciała go widzieć Zapolska, ani Zofia Śląska
jako Żona „nie nadaje się do tego typu ról”. Skrytykowana została także Krystyna Wodnicka –
staranna, z dużym wdziękiem, „ale znowu nie było tego, co powinno być”228.
Częściej niż twórczość Zapolskiej, dyrektor wybierał komedie mieszczańskie Michała
Bałuckiego. Na kielecko-radomskiej scenie przygotowano Dom otwarty (15 stycznia 1948)229.
Podobny pomysł miało w tamtym roku pięciu dyrektorów innych scen). Nazwisko Bałuckiego
pojawiło się na afiszu jeszcze kila razy – przy okazji Grubych ryb w reżyserii Franciszka
Rychłowskiego (20 marca 1948), które mimo stałej obecności w polskim repertuarze nie
doczekały się – jak stwierdziła Marta Fik – ważniejszych premier230 oraz Klubu kawalerów
(4 czerwca 1949) w reżyserii Ireny Grywińskiej-Adwentowicz (w przedstawieniu zagrała
także Ochotnicką).
Wydarzeniem artystycznym, szeroko opisywanym w prasie, była premiera Głupiego
Jakuba Tadeusza Rittnera (4 lutego 1948) i to nie dlatego, że dramat był obowiązkową pozycją
repertuaru przedwojennego, stając się nią niemal od chwili napisania w 1910 roku –
przedstawienie miał reżyserować Franciszek Rychłowski, długoletni dyrektor teatrów, m.in.
w Wilnie i Kijowie. Jego obecność znacznie podnosiła rangę premiery. Tym bardziej, że
reżyser, założyciel stałego Teatru polskiego w Kijowie (od sezonu 1912/1913) ściągnął tam do
współpracy aktorskie sławy – przymusowo ewakuowanych z Królestwa: Juliusza Osterwę,
Stefana Jaracza, Wojciecha Brydzińskiego, Michała Tarasiewicza, Aleksandra Zelwerowicza –
wraz z nimi wystawiał wielki repertuar. Najbliżej jednak związał się zawodowo z Juliuszem
Osterwą. Na łamach lokalnej prasy zastanawiano się, z jakim skutkiem poradzi sobie
Rychłowski w Kielcach. Najwyraźniej oczekiwań nie zawiódł: „całość wypadła
nadspodziewanie dobrze, a przedstawienie można zaliczyć do najlepszych w sezonie”231.
Dobrze poprowadził też aktorów, większość z nich została pochwalona w recenzjach: Wacław
Zadroziński, Maria Garbowska, Rena Ruszczycowa, Władysław Szumowicz, Włodzimierz
Wyganowski, Maria Hryniewicz-Winklerowa, Ludmiła Horbacka, Edmund Szafrański232.
228

Ibidem.
„Dom otwarty” M. Bałuckiego w teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach, „Trybuna Robotnicza” z 19 lutego
1948; Dr Ł [Mieczysław Łuczkiewicz], „Dom Otwarty” M. Bałuckiego, „Dziennik Polski” z 26 stycznia 1948,
Wycinki prasowe, loc. cit.
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wojewódzki, „Życie Radomskie” 1948, nr 47; Ł [Mieczysław Łuczkiewicz], Głupi Jakub Tad. Rittnera,
„Trybuna Robotnicza” z 17 lutego 1948, W. Wyganowski, Dyr. Franciszek Rychłowski na scenie Teatru
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, „Trybuna Robotnicza” z 10 lutego 1948, Wycinki prasowe, loc. cit.
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Edmund Szafrański przyjechał do Kielc z Łodzi. Debiutował tam w 1924, w Teatrze Miejskim, później
występował w Teatrze Popularnym. W 1927 ukończył łódzką szkołę dramatyczną. W czasie okupacji został
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Uwagę dziennikarzy przykuła także rolą Hani początkująca aktorka Maria Garbowska233.
Przede wszystkim zaś zachwycał Rychłowski w roli szambelana Karola234. Przedstawienie
cieszyło się dużym zainteresowaniem publiczności.

Klasyka europejska
Repertuar teatru kielecko-radomskiego był lustrzanym odbiciem ogólnokrajowych
tendencji w wyborze klasyków. Od pierwszego sezonu na afiszach zagościli Charles Dickens,
George Bernard Shaw i William Szekspir.
Świerszcza za kominem Dickensa oglądała publiczność teatralna w całej Polsce. Oparty
na tym utworze spektakl w reżyserii Morycińskiego okazał się jednym z najbardziej
uwielbianych przez publiczność w ówczesnej historii Teatru Województwa Kieleckiego.
Na scenie radomskiej osiągnął rekordową liczbę 40 przedstawień. Premierę wystawiono
z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia – 30 listopada 1946 roku. Widzów ujęła
opowieść o pokonywaniu trudnych chwil w życiu, dobroci, miłości i szczęściu. Wygląda na
to, że podobne odczucia miał Mieczysław Łuczkiewicz:
Świerszcz za kominem wystawiony został w przepięknej inscenizacji, z położeniem całego nacisku na
nastrój poezji, który trwał od pierwszej chwili do końca całego przedstawienia. [...] Doskonale zrozumiano autora,
starając się wydobyć jego najlepsze myśli i intencje, reżyser porozumiał się z malarzem i aktorami, dodając jeszcze
jeden wymiar, czynnik, który w nowoczesnej reżyserii stanowi niezastąpione akcesorium: odpowiadającą
dramatowi ilustrację muzyczną235.

Recenzent uważał, że sztukę należy pokazywać młodzieży, zapewne po to, by uczyć ją
szlachetnych postaw: „Tu wszyscy są dobrzy i piękni jako ludzie, nawet głupkowata

wywieziony do Austrii, do pracy w fabryce części do samolotów i czołgów. W teatrze kieleckim pracował
w latach 1945-49. Grywał role charakterystyczne, amantów, role komediowe. Był Członkiem Zarządu Filii
Kieleckiego ZASP-u. Po okresie kieleckim wrócił do Łodzi, gdzie m.in. związał się z Operetką. Zob. także
ZBIG, Rozmowy z aktorami, Edmund Szafrański przybył do Kielc z Łodzi, „Życie Radomskie” 1949, nr 24.
233
Maria Garbowska-Kierczyńska (1922-2016), naprawdę Jędrejek, nazwisko sceniczne przybrała od nazwy
miejscowości Garbów, gdzie się urodziła. Debiutowała w Lublinie w 1946. W Kielcach i Radomiu pracowała
w latach 1947-1949. Od 1949 do 1968 występowała w warszawskim Teatrze Powszechnym, później w Teatrze
Narodowym. Wystąpiła w pierwszym spektaklu Teatru Telewizji (1953). Współpracowała z Polskim Radiem,
przez lata użyczała głosu w słuchowisku „W Jezioranach”. Szerokiej publiczności była przede wszystkim znana
z serialu Plebania. Zob. ZBIG, Na scenie – Maria Garbowska w życiu prywatnym... mgr. Jędrejek, „Życie
Radomskie” 1948, nr 44.
234
„Trybuna Robotnicza” z 17 lutego1948, Wycinki prasowe, loc. cit.
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Dr Ł [Mieczysław Łuczkiewicz], „Świerszcz za kominem” Karola Dickensa. Premiera w Woj. Teatrze im.
Żeromskiego w Kielcach, „Dziennik Powszechny” 1946, nr 334.
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dziewczyna, w rodzaju niańki, popychadło, którego jednak nikt nie popycha – bo to wszystko
jest galeria pięknych wewnętrznie ludzi”236.
Powodzenie spektaklu było kolejnym dowodem na to, że publiczność i lokalni
dziennikarze szukali w teatrze zagłuszenia wojennych wspomnień: „po wielkich wojnach,
w których, w całej pełni występuje człowiek… zwierzę, następuje odprężenie, powrót do sztuki
prawdziwej, do sztuki, która obok piękna i wzruszeń odnawia wiarę w dobro, wiarę
w prawdziwego człowieka”237.
Warto przyjrzeć się temu, jak miejscowi żurnaliści pojmowali „prawdziwą sztukę”.
Widzieli ją nie w mistrzowsko skrojonym tekście czy starannie przygotowanej inscenizacji, ale
w utopijnej fabule. Lepiej czuli się w omawianiu przedstawień na podstawie znanych tekstów,
wyznacznikiem podpowiadającym ocenę był w przypadku komedii śmiech widowni, da się
zaobserwować, że recenzje z takich spektakli były obszerniejsze i bardziej szczegółowe.
O George’u Bernardzie Shaw, irlandzkim przedstawicielu dramatu realistycznego,
brytyjski historyk teatru i literatury Allardyce Nicoll, pisał, iż „przemyślał problemy społeczne
naszej doby, uważniej i wnikliwiej niż którykolwiek ze współczesnych autorów, nazywał go
przy tym „mistrzem przenikliwego śmiechu”238. Noblista z 1925 roku, wprowadzał do swoich
sztuk idee filozoficzne i socjalistyczne, jednak jakkolwiek jasno wyrażał swoje poglądy
w przedmowach do utworów, to stawały się one niejako osobnymi esejami niezależnymi od
samych sztuk teatralnych239, pozwalając postaciom zachować odrębność. Miał też rzadką
umiejętność kreowania ich w taki sposób, by żyły własnym życiem. Bez wątpienia był
indywidualistą i bacznym obserwatorem społeczeństwa. Zasłynął m.in. dzięki Pigmalionowi,
sztuce napisanej w 1913 roku, o zakładzie dwóch przyjaciół – jego ofiarą pada kobieta,
niewykształcona kwiaciarka, którą jeden z nich, wybitny znawca angielszczyzny, najpierw
edukuje i wprowadza na salony, a potem porzuca.
Gdy w latach 20., 30. o kontakt ze współczesną dramaturgią europejską dbał szczególnie
Teatr Polski, rywalizujący ze sceną Narodową, kierujący nim Arnold Szyfman wystawiał
komedie Irlandczyka tak często, że swoją sympatią zaraził szeroką publiczność, twórczość
Shawa
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współczesnej,
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umysłowości

i

teatru

intelektualnego”240, stopniowo zdobywał coraz wyższą pozycję w repertuarze. Jego
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popularność nie słabła z początkiem wojny241. Wymowa dramatów Shawa, łatwo dających się
odczytać w kategoriach klasowych, sprawiała, że grany był w polskim teatrze także po 1945
roku. W okresie działalności Teatru Kameralnego w Łodzi (1945-1949) autor Pigmaliona był
tam wystawiany najczęściej242, grano Cezara i Kleopatrę, Profesję pani Warren, Ucznia diabła.
Wrocławską realizację z wybitną rolą Petkowa Jana Kurnakowicza (1935) chwalił
(w 1948) po latach Bohdan Korzeniewski243. Premiera komedii Żołnierz i bohater
w kieleckim teatrze w reżyserii Andrzeja Rokossowskiego odbyła się 25 grudnia 1946 roku.
W połowie lat 50. utwory irlandzkiego noblisty grał m.in. Teatr Współczesny w Warszawie.
Komedię Candida Shawa wyreżyserował Moryciński (premiera 20 listopada 1948
w Radomiu). Jerzy Szymkowicz-Gombrowicz zwracał uwagę, że na cztery jesienne propozycje
repertuarowe w sezonie, trzy z nich działy się w Anglii244. Recenzent chwalił
w tym spektaklu talent aktorski Zofii Śląskiej, odtwórczyni roli tytułowej, męskość
i kaznodziejski ton Wacława Zadrozińskiego, a także efektywną interpretację pełnych napięcia
momentów Andrzeja Balcerzaka245. Fabuła komedii osnuta jest wokół trzech postaci – pastora
Morella, jego żony Candidy i zabiegającego o jej względy młodego poety. Przedstawienie
miało skłaniać do refleksji nad tym, jak oczekiwania żony wobec męża boleśnie niekiedy
weryfikuje rzeczywistość.
Szczygli zaułek w reżyserii Małkowskiej był udaną premierą radomską. Pozytywnie
odebrał ją Zdzisław Dudzik, na co dzień parający się w nowo powstałym wówczas „Słowie
Ludu”. Wymowę spektaklu odczytał jako krytykę bezwzględnego kapitalizmu246. Premiera (21
września) otworzyła sezon 1949/1950. Najsłynniejszą realizacją tego tytułu była poznańska
z 1951 roku, w reżyserii Wilama Horzycy – jednak jego inscenizacje odbiegały od panującej
polityki kulturalnej, twórcę zatem spychano na margines. Szczygli zaułek był grany przez
polskie teatry do lat 70.
Uczeń diabła Shawa w reżyserii Dobiesława Damięckiego był ostatnią premierą
(1 czerwca 1950 w Radomiu) za dyrekcji Hugona Morycińskiego. Przedstawienie było udane,
mimo trudności ukrytych w tekście. Recenzent „Życia Radomskiego”, zwracał uwagę na
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obecność w utworach Irlandczyka zarówno elementów komediowych, jak i konfliktu
dramatycznego: „tak trzeba delikatnie modelować i cieniować każdy ruch i słowo, aby
z jednej strony nie zagubić tragizmu pewnych sytuacji, z drugiej zaś nie sfałszować zdrowego
i szczerego humoru autora melodramatycznego „śmiechem przez łzy”247. Z tym trudnym
zadaniem poradził sobie Damięcki: „precyzyjnie ustawił wszystkie postacie pod względem
zarówno zależności dramatycznej, jak i psychologicznej248”.
Prawdopodobnie pierwsze w historii kieleckiej prowincjonalnej sceny nagrody
aktorskie,

przyznawane

na

arenie

ogólnokrajowej,

przyniosła

realizacja

dramatu

elżbietańskiego. W sezonie 1946/1947 Ministerstwo Kultury i Sztuki po raz pierwszy ogłosiło
Konkurs Szekspirowski. Do udziału zostały zaproszone wszystkie polskie sceny zawodowe.
Założenia brzmiały szczytnie:
Konkurs miał na celu ożywienie polskiego ruchu teatralnego, zaspokojenie potrzeb estetycznych licznych
w Polsce miłośników Szekspira, a przede wszystkim spopularyzowanie twórczości tego genialnego
dramatopisarza wśród szerokich mas ludowych, które dzięki zmienionym warunkom socjalnym zyskały możność
uczestniczenia w dobrach kultury249.

Główna nagroda wynosiła 50 tys. zł za reżyserię, tyle samo przeznaczono na nagrodę
aktorską oraz za dekoracje. Przewidziana była także nagroda-premia dla zespołu artystycznego
i

technicznego

(dziś
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nagradza

się

już
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za
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w całości wykonane widowisko w kwocie 100 tys. zł. Nobilitacją dla nagrodzonych
przedstawień miały być pokazy festiwalowe w Teatrze Polskim w Warszawie – „u nas
głównym i wyłącznym siedlisku kultu Szekspira”250. W szranki stanęły obok ośrodków
teatralnego centrum ubogie sceny prowincjonalne. Organizatorzy uważali ich udział
w konkursie za oznakę ambicji, odwagi i dowód na „głęboki kult Szekspira”251. Do konkursu
zgłosiły się dwadzieścia dwa teatry, ale tylko trzynaście zdążyło przygotować przedstawienia
na czas. Jerzy Koller252 w programie Teatru Polskiego w Poznaniu do spektaklu Wiele hałasu
o nic (1947) analizował wybory repertuarowe teatrów:

As. [Jerzy Figas], „Uczeń Diabła” w Teatrze im. Żeromskiego w Radomiu, „Życie Radomskie” 1950, nr 155.
Ibidem.
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doktora za pracę o twórczości Juliusza Słowackiego. Pisał m.in. do „Pamiętnika Literackiego”. Był archiwistą w
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Pośród przeznaczonych do Konkursu sztuk wielkie tragedie są reprezentowane jedynie dwoma
pozycjami: Hamlet (4 razy) i Otello (2 razy). Ponieważ Teatr Ziemi Pomorskiej w Toruniu zamiast Hamleta
wystawił Romea i Julię, mamy tedy w sumie trzy wielkie tragedie, kiedy wszystkie inne pozycje poza Dwoma
panami z Werony, zajęły właśnie komedie i baśnie: Wiele hałasu o nic (2 razy, tyle właśnie, co Otello),
Poskromienie złośnicy (3 razy, tyle, co Hamlet), Wieczór Trzech Króli (3 razy), Jak się wam podoba (1 raz), Wesołe
Kumoszki (3 razy). Opowieść zimowa (1 raz). Sen nocy letniej (2 razy), Burza (1 raz) i Dwaj panowie
z Werony (1 raz)253.

Krytyk pisał, że komedia ma wyższość nad tragedią. Niektóre komedie nazywał nawet
„baśniami” (Wiele hałasu o nic, Wieczór Trzech Króli oraz Wesołe kumoszki z Windsoru) i za
ich wielką zaletę uważał to, iż nie muszą być osadzone w realiach konkretnego państwa,
pozostawiają wszystko wyobraźni i charakteryzuje je dowolność realizacji.
W warszawskim finale konkursu znalazły się przedstawienia z Warszawy, Łodzi,
Katowic i Gdyni. Zwyciężyło Jak Wam się podoba w reżyserii i ze scenografią Iwona Galla
(Teatr Wybrzeże w Gdyni), pokonując Hamleta w reżyserii Arnolda Szyfmana ze scenografią
Karola Frycza (Teatr Polski w Warszawie). Tak sąd konkursowy uzasadniał swój wybór:
„Mimo ciężkich warunków pracy wykazał on największy wysiłek zespołowy, wysokiej miary
ofiarność i dyscyplinę pracy zbiorowej, harmonijne zespolenie wszystkich elementów
widowiska i ducha twórczego młodego teatru”254.
Nagroda za reżyserię powędrowała do Leona Schillera za Burzę (scen.
Władysław Daszewski, Teatr Wojska Polskiego w Łodzi). Wybitny spektakl Schillera, jedna
z najlepszych dotąd realizacji Szekspira była widowiskowa, wzbudzała zachwyt, o czym może
świadczyć chociażby entuzjastyczny list od przedstawicielki publiczności:
Wrażenie, jakiego dostarcza wystawienie tego arcydzieła, jest nadzwyczajne, niecodzienne. Uderza
czystość interpretacji, bez najmniejszego odchylenia ku szarży czy przesadzie. W tę sztukę bez skazy, w której
przewijają się przed oczyma widzów wierne obrazy ich własnych namiętności, pożądań i słabości, ich
najczystszych uniesień i najgłębszych umiłowań, interpretacja Pana i lekka gra aktorów nie wniosła żadnego
dysonansu. Piękno miłości nie zniżyło się do sentymentalizmu, nakazy etyki nie stały się nudnymi, rubaszność nie
stała się wulgarną. Szekspir przejrzał się z górnych swoich regionów w czystym zwierciadle polskiej sztuki255.

Ossolineum, a także kierownikiem literackim teatrów we Lwowie (1944-45) i Katowicach (1946-47). Od 1920
mieszkał w Poznaniu, gdzie był stałym recenzentem „Dziennika Poznańskiego”, a w latach 1946-1965
kierownikiem literackim poznańskiego Teatru Polskiego.
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Podobnie o przedstawieniu wyrażała się krytyka: „Ogromne wrażenie wywierała
równowaga między doskonałością obrazu i ruchu scenicznego a dojrzałością myślową
spektaklu; Schiller umiał w utworach klasycznych dostrzec i wydobyć wyraziście to, co
w bieżącym okresie stawało się najbardziej potrzebne i godne realizacji”256 – pisał o spektaklu
po latach Stanisław Marczak-Oborski.
Hugon Moryciński zrealizował Sen nocy letniej w XIX-wiecznym przekładzie Leona
Ulricha257. Komisja konkursowa festiwalu w składzie: Teofil Trzciński, Stanisław Witold
Balicki – publicysta, dyrektor i kierownik literacki teatrów258, oraz Jan Alfred Szczepański
(pseudonim Jaszcz) – literat, publicysta i krytyk teatralny i filmowy259 ocenili spektakl bardzo
wysoko:
Widowisko zwarte, zręcznie zmontowane i wywierające wrażenie dodatnie, o ile jest to możliwe do
osiągnięcia na scence kameralnej, przy nader ograniczonych środkach technicznych i z zespołem złożonym
z zaledwie 19 osób (10 pań i 9 panów). Troskliwość reżysera nie zaniedbała żadnego z elementów sceny, nie
wyłączając ilustracji muzycznej, przy której względy techniczne kazały zrezygnować z Mendelssohna i sięgnąć
po rodzimą próbę, prof. Stroińskiego, nieco baletową, ale na ogół udatną. Reżyserowi nie zabrakło też trafnych
pomysłów, np. udziecinnienie dworu Tytanii, którego postaci odgrywały uczestniczki Wydz. Baletowego Wojew.
Szkoły Muzycznej. Aktorką z prawdziwego zdarzenia jest p. Irena Bielenin, grająca w „Śnie” rolę Puka, również
p. Stefana Wintera można by pokazać na każdej scenie. Ale i te siły aktorskie, które nie przewyższają poziomu
amatorskiego, zostały przez troskliwego reżysera podciągnięte i dobrze wyszkolone260.

(Co więcej Szczepański uznał, że teatr ma całkiem „przyzwoity poziom” i tym samym
potwierdza „miejskość” Kielc261). Przedstawienie było przygotowane z rozmachem –
scenografię zaprojektował, jak zazwyczaj, Jerzy Feldmann, Moryciński zatrudnił także Renę
Hryniewicz. W Kielcach rzadko zatrudniano choreografów, zapewne ze względów

Stanisław Marczak-Oborski, op. cit., s. 212.
„Twardy, bezbarwny i w wielu miejscach nawet niegramatyczny przekład Ulricha” – taką ocenę z recenzji
Kazimierza Ehrenberga (syna Gustawa) opublikowanej w „Głosie Narodu” (1896, nr 75, s. 5) przywołują Anna
Cetera Włodarczyk oraz Alicja Kosim w: Polskie przekłady Shakespeare’a w XIX w. Część I zasoby, strategie,
recepcja, Warszawa 2019, s. 45.
258
Przed wojną recenzent teatralny w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”. W latach 1945-1950 był
naczelnym redaktorem „Dziennika Polskiego” w Krakowie, później m.in. kierownikiem literackim Miejskich
Teatrów Dramatycznych w Krakowie. Był dyrektorem Centralnego Zarządu Teatrów w Warszawie, Teatru
Polskiego w Warszawie, w latach 1965-1970 dyrektorem generalnym w Ministerstwie Kultury i Sztuki.
259
Współpracował z miesięcznikiem „Teatr” i „Trybuną Ludu”, w 1969 był członkiem Komisji
Nagród Ministerstwa Kultury i Sztuki – z pozycji władzy danej mu przez partię potrafił niszczyć kariery
teatralne, swoimi atakami prasowymi przyczynił się m.in. do likwidacji Teatru Rapsodycznego. Oprócz pisania
zajmował się alpinizmem i taternictwem, i miał w tych dziedzinach osiągnięcia.
260
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finansowych. Muzykę do przedstawienia skomponował Marian Stroiński, który zarazem
dyrygował na żywo zespołem Orkiestry Wojewódzkiej262. Aktorów wspierał zespół uczennic
z Wydziału Baletowego Wojewódzkiej Szkoły Muzycznej. Wysiłki organizacyjne
i finansowe się opłaciły – spektakl premierowy wypełnił widownię po brzegi263.
Encyklopedia Teatru polskiego pod hasłem „Festiwal Szekspirowski” nie wzmiankuje
o wyróżnieniu dla przedstawienia kieleckiego. Hugon Moryciński nie otrzymał wprawdzie
nagrody pieniężnej, ale za to – „zaszczytne” wyróżnienie „za pomysłowe rozwiązania
inscenizacyjne widowiska” obok Stanisława Kwaskowskiego za Poskromienie złośnicy (Teatr
Polski Bielsko-Cieszyn) i Zbigniewa Sawana za Wiele hałasu o nic (Teatr Mały Warszawa)264.
Jury doceniło także Jerzego Feldmanna za scenografię oraz kieleckich aktorów Irenę Bielenin
za rolę Puka (za tę samą kreację nagrodę dostał Tadeusz Łomnicki) oraz Stefan Winter, który
wcielił się w postać Spodka. Wyróżnienia w pierwszym Konkursie Szekspirowskim były
ogromnym sukcesem Morycińskiego, zespołu kieleckiego teatru i całych Kielc, które dotąd
były raczej traktowane marginalnie na arenie krajowej w kontekście myślenia o mieście jako
ośrodku kultury. Z perspektywy czasu Festiwal Szekspirowski jest oceniany jako jedno
z najbardziej udanych przedsięwzięć tamtego okresu265. Nie tylko przyczynił się do powstania
interesujących przedstawień, połączył w jednej idei miłości do sztuki i Szekspira teatralne
centrum z prowincją, i dał możliwość zaistnienia mniejszym ośrodkom, ale podejmowany
repertuar był wolny ideologicznie. Mimo mniejszej frekwencji niż się spodziewano, konkurs
ten uważa się za próbę odrodzenia polskiego teatru266.
Szekspirowski Wieczór trzech króli, albo co chcecie w 1948 roku wystawiła filia
radomska (premiera 31 grudnia). Drugą realizację Szekspira w powojennej historii kieleckiej
sceny także reżyserował Moryciński; wykorzystał ceniony za wierność autorowi przekład
Józefa Paszkowskiego267. Szymkowicz-Gombrowicz pisał o przedstawieniu, jak o wydarzeniu
o wielkiej randze – utwór po raz pierwszy grano w Radomiu. Za świetną do tego okazję
kierownictwo sceny uznało pożegnanie ostatniej nocy starego roku: „i zagrano go tak jak na to

W latach 1946-55 kierował Wojewódzką Orkiestrą Symfoniczną w Kielcach. Absolwent Konserwatorium
Muzycznego w Warszawie. Po opuszczeniu Kielc do końca życia był kierownikiem muzycznym Teatru
Wybrzeże w Gdańsku.
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Dr Ł [Mieczysław Łuczkiewicz], Teatr im. Żeromskiego bierze udział w Konkursie Szekspirowskim, „Życie
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Konkurs Szekspirowski wczoraj i dziś, oprac. Jan Ciechowicz, Gdańsk 1997.
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„Wprawdzie nieco twarde i sztywne, ale staranne i wierne” – pisał o tym przekładzie Gustaw Ehrenberg do
Józefa Ignacego Kraszewskiego, treść listu przedrukowują Anna Cetera Włodarczyk oraz Alicja Kosim, [w:]
Polskie przekłady Shakespeare’a w XIX w. Część I zasoby, strategie, recepcja, Warszawa 2019, s. 38.
262

122

zasługiwał. Całą pełnią połączonych mocy, dekoracyjnej, muzycznej i aktorskiej”268. Brat
Witolda Gombrowicza nie żałował „aż tak bardzo”, że nie był to, ani tak znany i dramatyczny
utwór, jak np. Hamlet czy Makbet, ani stwarzający taką atmosferę, jak Sen nocy letniej, bo miał
w sobie „pogodę, której tak bardzo pragną zmęczone dramatycznymi przeżyciami nasze
dusze”269. Przedstawienie odnotował Edward Csató, który pisał w „Kuźnicy” o pracy reżysera:
„Ograniczył nieco wątki miłosne, przede wszystkim starał się ukazać humor błazenady
hultajskiej piątki domowników Oliwii [...] tłem powinna stać się taka właśnie bujna zabawa
ludowa, jakiej szkicem było właśnie radomskie przedstawienie Morycińskiego”270.
Artykuł opatrzono zdjęciem ze spektaklu, obok ilustracji Wiele hałasu o nic z Teatru
Polskiego w Szczecinie oraz Jak Wam się podoba z Teatru im. Wyspiańskiego w Katowicach.
Csató docenił także działalność Morycińskiego jako dyrektora, nie był to jedyny taki głos:
„Wydaje mi się, że rację miał Jaszcz, w swojej «Geografii teatralnej» uznając ten teatr obok
bielskiego za najlepszą scenę, tzw. «prowincji drugiego rzędu» (po tej krakowsko-katowickołódzko-gdyńsko-poznańskiej)” 271.
W artykule W stronę Szekspira Csató poruszył nie tylko kwestię poprawiającego się –
jego zdaniem – w teatrach repertuaru, ale ważne dla podejmowanych tu rozważań zagadnienie,
czy sceny prowincjonalne powinny sięgać po literaturę wysokich lotów, przewyższającą często
ich możliwości percepcyjne, aktorskie i organizacyjne:
Zespół może być nawet półamatorski, byle tylko – to jest warunek niezbędny – pracował pod kulturalnym
kierownictwem. Niech dojdzie do widowni sam chociaż poprawnie wypowiedziany tekst Szekspira, już będzie
dobrze, już przedstawienie reprezentować będzie pewną wartość artystyczną. Prostota, która wynika w takich
wypadkach z konieczności ograniczenia się do jak najbardziej skromnych środków, daje właśnie wyniki
interesujące272.

Jednym z wzorów był w tej wypowiedzi zespół kielecko-radomski prowadzony przez
Morycińskiego.
Śmiać się ze społeczeństwa w 1949 roku było coraz trudniej, taki humor zaczynał być
aktem odwagi, bo poczynania władzy ingerującej w niemal każdy aspekt życia były już
bezwzględne. Bezpiecznym wyborem, jak zawsze była więc klasyka. 24 września na kieleckiej
scenie odbyła się zapowiadana dwa lata wcześniej premiera na podstawie Chorego z urojenia
Jerzy Szymkowicz-Gombrowicz, Wieczór trzech króli, „Życie Radomskie” 1949, nr 2.
Ibidem.
270
Edward Csató, W stronę Szekspira, „Kuźnica” 1949, nr 11, s. 10.
271
Ibidem.
272
Ibidem.
268
269

123

Moliera w przekładzie Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Kielecka premiera była jedną z trzech
inscenizacji tego utworu w 1949 roku – pozostałe odbyły się w Teatrze Miasta Jeleniej Góry
oraz

w

Teatrze

Młodego

Widza

we

Wrocławiu.

O

kieleckiej

realizacji

w reżyserii Jerzego Waldena273 pisało „Życie Radomskie” i „Słowo Ludu”. Na łamach tego
drugiego Dudzik chwalił jego pracę reżyserską: „zmontował całość zwartą żywą w jednolitej
atmosferze – przemawiającą i bawiącą widza”274. W recenzji znajdziemy jedne z nielicznych
słów krytyki pod adresem Feldmanna „za zbyt secesyjny a mało starofrancuski styl” dekoracji.
W

głównej

roli

występował

Zenon

Laurentowski:

„doskonale

wywiązał

się

z trudnego zadania, pomimo, że rola ta nie „leżała” w jego typie”275. Recenzent zarzucał
aktorowi „rubaszny” ton. Laurentowski grywał zazwyczaj role charakterystyczne, często
komiczne, jak: Zagłoba w Panu Wołodyjowskim, Doolittle w Pygmalionie czy Mrozik
w Weselu Fonsia276. W sezonie 1949/1950 był nie tylko aktorem, ale i wicedyrektorem
Państwowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach i Radomiu. Po wyjeździe
Morycińskiego, w 1950 roku także opuścił Kielce.
Ostrą i dziwną nieco reakcję Figasa, przedstawiciela lokalnej prasy, wywołała premiera
sztuki Cyrulik sewilski Pierre’a de Beaumarchais (8 lutego 1950 w Radomiu) będącej podstawą
libretta jednej z najczęściej wystawianych oper komicznych Gioacchina Rossiniego:
Źle się dzieje, o ile odpowiedzialni ludzie, którym powierzono odpowiedzialną kulturalną robotę
uaktywniania bliźnich, popełniają istotne błędy. [...] Czyż zatem można sprytnego, chytrego i przemyślnego
Figara, którego jedynym celem jest złoto i kariera, utożsamiać z ludem francuskim?!...277

Wydaje się, iż nastawienie ideologiczne recenzenta wpłynęło na jego opinię o wartości
artystycznej przedstawienia:
Radomskie przedstawienie „Cyrulika” niestety nie może zachwycić. Poprawność jego leży w granicach
uczciwej roboty scenicznej, ale często zatrąca o amatorstwo. Reżyseria Jerzego Waldena nie podkreśliła tak

Jerzy Walden (1903-1984), aktor, reżyser, dyrektor, pedagog i kierownik artystyczny teatru. Naprawdę
nazywał się Landau. W latach 20. studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach reżyserskich
pracował jako aktor i reżyser w teatrach w Łodzi, Lwowie, Krakowie, Warszawie i Kaliszu. W latach 1939-42
reżyserował w teatrach na terenach zajętych przez ZSRR. Należał m.in. do zespołu Teatru Żołnierza 1 Dywizji
im. Tadeusza Kościuszki. Kierował Dolnośląskim Teatrem we Wrocławiu. W Toruniu pełnił funkcję kierownika
artystycznego. W następnych latach współpracował z wieloma teatrami dramatycznymi i muzycznymi w kraju.
Wykładał na wydziale aktorskim łódzkiej PWSFTviT. Był autorem utworów scenicznych, musicali, przekładów
i wspomnień.
274
Zdzisław Dudzik, Klejnot klasyczny na scenie kieleckiej, „Słowo Ludu” 1949, nr 16.
275
Ibidem.
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Do wybuchu wojny był związany z Poznaniem i tamtejszymi scenami, także muzyczną.
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ważnego elementu sztuki, jakim jest jej klasycyzm. Obawiamy się, że reżyser zadowolił się wyłącznie
opracowaniem sytuacyjnym, nie wygrał należycie nie tylko fragmentów społecznych, ale nawet i groteskowości
dialogu (szczególnie w akcie I), w czym zresztą godnie sekundowali mu aktorzy278.

Osobliwy jest fakt, że z każdej opinii recenzent niejako wycofywał się w kolejnych
zdaniach, np.: „Dekoracje M. Gostyńskiego w akcie I-szym – pożal się Boże, w dalszych aktach
zgoła

udane

i

wierne

epoce.

Kostiumy

historyczne

i

sceniczne

dobre”279.

Z prawdopodobnie jedynej recenzji z tego przedstawienia wynika, że z rolą Figara dobrze
poradził sobie Andrzej Balcerzak – „wybił się”, „był najbliższy scenicznej koncepcji autora”280.
Kielecka scena zaprezentowała Cyrulika sewilskiego jeszcze dwa razy w 1963 roku
w reżyserii Stefana Burczyka oraz w 1975 roku w reżyserii Andrzeja Dobrowolskiego.

Klasyka rosyjska
Sposobem wielu dyrektorów polskich teatrów na zalecenie władz dotyczące
wystawiania sztuk radzieckich było zastępowanie ich wielką literaturą rosyjską. Często sięgano
po Trzy siostry Antoniego Czechowa i Maskaradę Michaiła Lermonotwa. Takie decyzje
repertuarowe niekiedy wystarczały, by uśpić czujność władz – Joanna Krakowska zwraca
uwagę, iż „metoda i wzory były wystarczającym alibi” – by nie dostrzec, albo pominąć
przebijające się silnie przez tekst psychologizm i symbolizm281.
Na inaugurację sezonu 1947/1948 Moryciński wystawił Rewizora Mikołaja Gogola
w przekładzie Juliana Tuwima (premiera 27 września). Spektakl odbył się w „dowód naszego
kontaktu z wielką kulturą narodu rosyjskiego”282 w ramach Miesiąca Przyjaźni PolskoRadzieckiej, z tej okazji cały miesiąc był wypełniony wydarzeniami kulturalnymi w mieście.
Kilka dni później, na początku października, z okazji obchodów powtórzono premierę
w Radomiu, miała charakter uroczysty – wzięli w niej udział przedstawiciele władz, stronnictw
i organizacji283.
„Nie przygaduj zwierciadłu, kiedy masz gębę krzywą” – takim mottem opatrzył
Rewizora Gogol wydając drukiem największą z komedii rosyjskich – „jest w tym śmiechu
delikatny umiar, mimo ostrości satyry wdziera się współczucie”, dlaczego, bo jego bohaterowie
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zdają się być prawdziwi i są nam bliscy284. W polskich teatrach dramat wystawiano od 1850
roku. Do historii polskiego powojennego teatru weszła wielka rola Horodniczego w wykonaniu
Jana Kurnakowicza w inscenizacji Rewizora we Wrocławiu (reż. Jerzy Walden, 1947);
powtórzył ją jeszcze w Krakowie (Teatr im. J. Słowackiego, reż. Janusz Warnecki, 1947)
i Warszawie (Teatr Narodowy, reż. Bohdan Korzeniewski, 1952). Jego Horodniczy był
„służalczy i groźny, zabarwiony brutalnością285. Wobec takiej tradycji scenicznej uznano, że
decyzja Morycińskiego by zrealizować Rewizora w Teatrze im. Żeromskiego świadczyła o jego
„wielkich ambicjach”, i wymagała „olbrzymiego wysiłku artystycznego, zarówno reżysera jak
i całego zespołu kieleckiego”286. Włodzimierz Wyganowski287, który zagrał Lapkina-Tiapkina,
trudnił się także dziennikarstwem, i co dziś wydaje się osobliwe, pisał recenzję
o przedstawieniu, w którym sam grał. Streścił dramat, uniknął wyrażenia opinii o kolegach ze
sceny, pokusił się tylko o uzmysłowienie czytelnikowi linii interpretacyjnej reżysera: „poza
uwzględnieniem nowych wymagań artystycznych teatru współczesnego, w wielkiej mierze
idzie po linii życzeń i uwag autora, wyrażonych po prapremierze petersburskiej”288. Moryciński
„zharmonizował wszystkie czynniki składające się na całość”. Według Łuczkiewicza aktorzy
dali z siebie „maksimum wysiłku, dobrej woli, pietyzmu dla dzieła i zrozumienia epoki”289. Dla
niego komedia Gogola zabrzmiała zbyt groteskowo, nie dodał już, że taki sposób
przedstawienia społeczeństwa rosyjskiego nie sprzyjał przekonywaniu Polaków o słuszności
idei płynących ze wschodu290. Żadnych wątpliwości nie budziły „bogate, barwne” dekoracje
i kostiumy Feldmanna. Szczególnie podobał się Wacław Zadroziński jako Chlestakow291 –
aktor często partnerował Stanisławie Orskiej jako „amant bohaterski”, oprócz atrakcyjnego
wyglądu posiadał umiejętność świetnego śpiewania, kielczanie zapamiętali go też jako
pogromcę serc niewieścich292.
Radomska

realizacja

Burzy

Aleksandra Ostrowskiego

w

reżyserii

Hugona

Morycińskiego okazała się jednym z najważniejszych spektakli w jego karierze i w całej
powojennej historii teatru. Spektakl powstał z myślą o Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk
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Rosyjskich i Radzieckich w 1949 roku. Ministerstwo Kultury i Sztuki zorganizowało imprezę
teatralną na ogromną skalę, udział wzięły w niej wszystkie teatry zawodowe, a spektakle
przygotowali cenieni twórcy. Stało się tak z pewnością dlatego, że uczestnictwo było
obligatoryjne. Małgorzata Jarmułowicz nazwała ten festiwal pierwszym, po konferencji
w Oborach, „aktem reformy socjalistycznej”, zapowiedzią przeobrażeń, jakie objęły polski
teatr293. Festiwal miał mieć znaczenie polityczne, wychowawcze i artystyczne:
Manifestujemy nasz związek z Wielkim Ruchem, podejmując odpowiedzialny trud wystawienia
dramatów rosyjskich i dramatów radzieckich. Manifestując, objawiamy radość pogłębiającej się z miesiąca na
miesiąc wielkiej, niezłomnej, zwycięskiej naszej Przyjaźni, pisząc na frontonach naszych teatrów: Quod bonum –
felix favstumque sit294.

– pisał dumny, jak można wnioskować chociażby po temperaturze wypowiedzi, Henryk
Szletyński. Czas rozpoczęcia festiwalu – 27 listopada – zbiegł się z corocznymi obchodami
Miesiąca

Przyjaźni

Polsko-Radzieckiej295.

Utworzono

komitet

honorowy

z prezesem Rady Ministrów, Józefem Cyrankiewiczem na czele, złożony z członków partii,
rządu, przedstawicieli instytucji społecznych, świata nauki, sztuki oraz przodowników pracy.
Można odnieść wrażenie, iż w organizację przedsięwzięcia lub poprzez udział zaangażowane
było wiele grup społecznych. Nad „poprawnym” przebiegiem działań czuwali naczelnicy
wydziałów kultury w poszczególnych województwach. Akcja była promowana w specjalnych
numerach miesięcznika „Teatr” oraz innych wydawnictwach kulturalnych w Polsce.
Warunkiem partycypacji było przygotowanie spektaklu opartego na utworze przynależącym do
rosyjskiej klasyki lub współczesnej, socrealistycznej dramaturgii radzieckiej. Część twórców
decydowała się na adaptację sceniczną utworu należącego do kanonu. Wybrało to rozwiązanie
piętnastu twórców, trzydziestu dziewięciu zdecydowało się wystawić teksty współczesne,
siedmiu zaadaptowało sztuki Maksyma Gorkiego. Wydarzenia towarzyszące przygotowało
ponad tysiąc zespołów wiejskich i tysiąc świetlicowych296. Trzyosobowe grupy sędziowskie
wyjeżdżały do teatrów, które zgłosiły udział w konkursie i oceniały przedstawienia.
Wyselekcjonowane zespoły zostały dopuszczone do etapu krajowego. W tej części konkursu
przedstawienia

były

prezentowane

w

warszawskich

teatrach

Polskim

i Narodowym. Festiwal zakończono 21 grudnia, w dniu siedemdziesiątych urodzin Józefa
Małgorzata Jarmułowicz, Sezony błędów i wypaczeń, op. cit., s. 57.
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Stalina. Sąd konkursowy, któremu przewodził Leon Kruczkowski, przyznał prawie 120 nagród
pieniężnych i wyróżnień dla zespołów artystycznych i technicznych oraz indywidualne dla
twórców, w sumie 15 350 000 zł297. Biorąc pod uwagę wszystkie inicjatywy amatorskie
i zawodowe, najwięcej było realizacji utworów Antoniego Czechowa, wśród nich zwycięska –
Trzy siostry z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w reżyserii Bronisława
Dąbrowskiego. Artur Maria Swinarski na łamach „Odrodzenia” docenił walory artystyczne
przedstawienia, zganił założenia ideowe:
Z jego reżyserią nie mogę zgodzić się w dwóch punktach. Dąbrowski kazał Tuzenbachowi słowa
o pracy mówić zbyt programowo, zbyt gorliwie. Zaś Wierszynin jest nie taki, jakim stworzył go Czechow, lecz
raczej taki, jakim widzi go Masza: jest zanadto „atrakcyjny”, interesujący i ciepły; słowa banalne tak rozgrzewa,
że brzmią chwilami jak prawdziwa poezja. Ale te błędy prawie zacierają się w doskonałym spektaklu, szczególnie
drugi, bo Wierszynin w swej mylnej koncepcji przeprowadzony jest konsekwentnie przez całą rolę298.

Pozostałe spektakle władza krytykowała za zbytni romantyzm i równie niemile
widziane wówczas ujęcie formalistyczne. Propagandziści tuszowali sytuacje oporu, do których
dochodziło ze strony publiczności. Jej „mieszczańska” część – jak pisze Jarmułowicz –
w opozycji do „robotniczej” nie chciała bezkrytycznie przyjmować serwowanych treści –
bojkotowała występy. Takie sytuacje zdarzały się także na widowni teatru kieleckoradomskiego, podczas przedstawienia „Burzy” pojawiały się opinie, że „naród rosyjski sprzed
rewolucji inny był niż ten przedstawiony w sztuce”299.
Moryciński sięgnął po utwór Aleksandra Ostrowskiego. Sąd konkursowy docenił te
starania, tym chętniej, że utwór z XIX wieku stał się stałą pozycją repertuarową w teatrach
Związku Radzieckiego. Spektakl kielecki został zakwalifikowany do finału i zaprezentowano
go w Teatrze Polskim. Morycińskiemu przyznano wyróżnienie za reżyserię. Występ
w Warszawie był jeszcze bardziej nobilitujący ze względu na to, iż zespół z Kielc
zainaugurował festiwal – pierwszy spektakl (29 listopada) oglądali przedstawiciele rządu,
korpusu dyplomatycznego i świata artystycznego, następnego dnia zespół kielecko-radomski
zaprezentował się przed szeroką publicznością. To nie jedyne nagrody, jakie przedstawienie
przyniosło jego twórcom. Maria Homerska300 otrzymała wyróżnienie za rolę Katieriny, Jerzy
Jędrzejewicz zdobył drugą nagrodę za przekład sztuki (pierwszej nie przyznano), drugą nagrodę
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przyznano również zespołowi technicznemu teatru. Do Warszawy z Kielc pojechały aż 74
osoby.
Utwór przedstawia rozterki Katieriny. Kobieta jest nieszczęśliwa, bo będąc żoną
Kabanowa, zakochuje się i wdaje w romans z Borysem. Kochanek odchodzi, by uzyskać spadek
po bogatych krewnych, a porzucona i zhańbiona Katierina nie mogąc znieść bólu utraty
i brzemienia grzechu, rzuca się do rzeki i popełnia samobójstwo, wydarzeniu towarzyszy
groźna aura burzy. W akcję dramatu wplątana jest jeszcze teściowa Kabanowa bezkrytycznie
uwielbiająca swojego syna i nie znosząca jego żony. Zamknięta, jakby zwiędła społeczność
małego miasteczka demaskuje treść życia ówczesnej Rosji. Samobójczy akt Katieriny jest
protestem przeciwko „królestwu ciemnoty i przestarzałym pojęciom”301. Spektakl
Morycińskiego uwydatniał – wg Heleny Wielowieyskiej związanej mocno z teatrem
dziennikarki i poetki – krytycyzm do społeczeństwa rosyjskiego302. Recenzenci przekonywali,
że taki obraz społeczeństwa rosyjskiego zniknął i nigdy już nie powróci.
Recenzent Bolesław Wójcicki na łamach „Życia Warszawy” chwalił odtwórczynię
głównej roli, Marię Homerską za „trafne uderzenia w akcenty liryzmu”303. To zdanie podzielał
także

Olgierd

Terlecki

z

„Dziennika

Literackiego”304.

Nagroda

na

festiwalu

i pozytywne opinie otworzyły aktorce drzwi do dalszej kariery. Wcześniej pracowała tylko na
scenie olsztyńskiej i kieleckiej. Rolę Kuligina w wykonaniu Edmunda Biernackiego305
recenzent uznał za chybioną. W obsadzie znaleźli się aktorzy warszawscy – Edward Apa
(Borys) oraz Helena Wandycz306 (Żebraczka). Wójcicki stwierdził, iż mimo dużego nakładu
pracy aktorzy nie zdołali sprawić, by widz warszawski uwierzył w spektakl. Inaczej reagowała
publiczność miejscowa. Tak relacjonował przedstawiciel lokalnej prasy: „sąsiadka moja z lewej
strony ocierała ukradkiem łzy, spływające po jej twarzy. [...] – Przeżywałam całą akcję łącznie
z artystami”307. Zarzucano spektaklowi naturalistyczne, zbyt dosłownie potraktowane efekty,
jak wycie psa308. Mimo niedostatków przedstawienia widzowie z Radomia chodzili na nie
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chętnie i oglądali je z zainteresowaniem. Możliwość obejrzenia nagrodzonej w Warszawie
Burzy mieli przez cały tydzień, z wyjątkiem poniedziałków309. teatr kielecki chwalono zaś za
popularyzację „nieśmiertelnej” pozycji repertuarowej rosyjskiego autora310.
Dzięki festiwalowi kielecki teatr po raz drugi znacząco zaistniał na arenie krajowej.
Należy jednak pamiętać, że nie była to impreza neutralna politycznie, ponadto na poziomie
festiwalu odbił się negatywnie, na co wskazuje Małgorzata Jarmułowicz, krótki okres
powstawania przedstawień, szybkie dokonywanie przekładów sztuk, rozbite wewnętrznie
zespoły podlegające w wielu miejscach nowym dyrektorom obsadzonym na stanowiskach
w wyniku coraz śmielszych roszad personalnych dokonywanych przez władze, i co warto
zauważyć, przegląd sztuk festiwalowych przyniósł zaledwie wycinkowe ujęcie dokonań
socjalistycznej dramaturgii radzieckiej311.

Repertuar rozrywkowy
W XIX wieku na promenadach paryskich ukształtował się teatr bulwarowy –
nastawiony na zysk, bez większych ambicji artystycznych, dedykowany szerokiej publiczności
mieszczańskiej. Królowała tam komedia, najbardziej chyba kochana przez widzów. Teatr w
Polsce na początku XX wieku dużo z tych tendencji zachował, szeroka publiczność
niezmiennie miała słabość do lżejszych, zabawnych utworów. Początki teatru powojennego nie
różniły się zbytnio od tego sprzed 1939 roku, ten czas nie sprzyjał rewolucjonizowaniu recepcji
teatralnej – stwierdza Joanna Krakowska312. Nadal więc w repertuarze przeważały komedie
i farsy z wielkimi gwiazdami w rolach głównych. Tyle, że na scenach prowincjonalnych, takich
jak w Kielcach, z braku wielkich indywidualności aktorskich, stawiano na zespołowość.
Przy okazji ustalania programu powraca odwieczny dylemat – dokonania wyboru
między misją artystyczną i uprawianiem teatru ambitnego, nowatorskiego, poszukującego
a zadowoleniem publiczności i utrzymaniem wpływów w kasie. Istnieje przecież możliwość –
tłumaczą niektórzy skłonni wybrać tę drugą drogę – że zadowoleni z rozrywki widzowie
zostaną zachęceni do częstszego bywania w teatrze na tyle, że spróbują posmakować innej jego
odmiany. Po wojnie było o to szczególnie trudno, przeszkadzała szara rzeczywistość,
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doskwierała bieda, wkraczał nowy ustrój. Spustoszenie, jakie spowodowała wojna, u wielu
pozostawiło luki w edukacji, które później odbijały się na odbiorze trudniejszych przedstawień.
Te wszystkie czynniki wpływały na to, że chcąc utrzymać teatr, zwłaszcza jedyny
w województwie, należało mieć na względzie potrzeby publiczności, a ta upodobała sobie
zwłaszcza sztuki obyczajowe.
W pierwszym sezonie dyrekcji Hugona Morycińskiego publiczność bawiła się
beztrosko przy takich przedstawieniach, jak XIX-wieczna farsa pt. Żołnierz królowej
Madagaskaru Stanisława Dobrzańskiego (1947), ubarwiona dowcipami i piosenkami Juliana
Tuwima i Tadeusza Sygietyńskiego, która śmieszyła publiczność warszawską przed wojną313
(Jerzy Zarzycki zekranizował ją dwukrotnie w 1939 i 1958), czy Szkarłatne róże Aldo de
Benedettiego (premiera w Radomiu, 1947), sztuka była zresztą tak popularna, że stała się
scenariuszem filmowym włoskiej produkcji Vittorio De Sica i Giuseppe Amato z 1940 roku.
Teatr Województwa Kieleckiego wystawił w 1947 roku także krotochwilę Jutro pogoda
Jamesa Hopwooda. Ta opowieść ujmowała publiczność od Leicester, gdzie zaprezentowano
sztukę po raz pierwszy w Empire Theatre w 1915 roku, po Kielce:
Jest młode małżeństwo. Billy Barlett, człowiek o głębokim sercu, wzór męża, nie tylko wzór, ale unikat
między mężami. Żoneczka nie jest zadowolona, nudzi się. Człowiek kochany powinien w jej mniemaniu otaczać
się tajemniczością, być interesującym. Od niezadowolenia jeden krok do – rozwodu314.

Przewidywalne scenariusze tego typu utworów, nie mogło być inaczej, zakończone były
happy endem. Kielczanie i radomianie bawili się dobrze także na Królowej przedmieścia
Konstantego Krumłowskiego315 (premiera 6 kwietnia 1947) w adaptacji i reżyserii Hugona
Morycińskiego. W wodewilu zadebiutował na kieleckiej scenie Mieczysław Pawlikowski,
o jego aktorstwie pisano tak: „można powiedzieć tylko to, że każdą rolę potrafi oddać
właściwie, zmienia całkowicie «skórę» i nigdy się nie powtarza”316. Tak zaczęła się jego,
trwająca dwa sezony przygoda z Kielcami. Błahej komedii nie mogło zabraknąć w żadnym
roku prowadzenia sceny przez Morycińskiego. Piotr Olkusz na łamach „Dialogu” zwraca
uwagę, by tego rodzącego się w belle-époque gatunku scenicznego nie traktować jedynie
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spektaklu Jutro pogoda Jamesa Hopwooda, Katowice sezon 1934/35.
315
Popularny wodewil został sfilmowany przez Eugeniusza Bodo w 1938.
316
Iwona Gousse, Głośna sztuka „Przyjaciel nadejdzie wieczorem” na deskach teatru wojewódzkiego, „Życie
Radomskie”1948, nr 62.
313
314

131

w takich kategoriach317 i nie lekceważyć go w opisie rzeczywistości, mimo iż autorzy wodewili
nie mieli szczęścia zostać zapisanymi w rozprawach akademickich, a ich nazwiska żyły, tyle
co afisze, na których się znalazły:
Cywilizacja wodewilu jest jednym z ogniw łańcucha zdarzeń i doświadczeń, które uformowały kulturę
nowoczesności, odciskając swoje piętno na jej kształcie: zarówno, gdy jej mieszkańcy śmiali się, jak i wówczas,
gdy przeżywali powojenne traumy i rozliczenia, gdy stawiali czoło nowym międzypokoleniowym konfliktom318.

Krzywe odbicie rzeczywistości, jakim jest wodewil, sprawia, że wymyka się on
klasyfikacjom pojęciowym, co według kulturoznawcy przemawia na jego korzyść. Poważny
ton i wydźwięk polityczny wodewilu znikał na przestrzeni lat, w reakcji na potrzeby widowni.
Popularność wodewilu malała, gdy gatunek ten mieszając się z operą, wydał na świat operetkę.
Przedwojenny przebój, Roxy Barriego Connersa, był popularny także w latach 19451948. „Roxy – to taki sobie Kopciuszek w mieszczańskiej rodzince amerykańskiej. Historia
właściwie stara jak świat, a zawsze słuchana z zainteresowaniem”319. Sztuka nie była zbyt
wartościowa: „komedia, właściwie nikomu niepotrzebna, ale i nieszkodliwa, a nadająca się
w sam raz, na zatkanie kilku dni, dzielących sezon urlopowy od otwarcia nowego sezonu
teatralnego”320. Za to Roxy była uwielbiana przez widzów do tego stopnia, że przedwojenne
aktorki, jak Jadwiga Zaklicka, stawały się rozpoznawalne w kraju dzięki występom gościnnym
w tytułowej roli w tej lekkiej sztuce. Główna postać była siedemnastoletnią, przebojową
i inteligentną córką bogatego amerykańskiego kupca. Znane i cenione artystki tej miary, co
Halina Mikołajska, decydowały się przyjąć rolę Roxy ze względów zarobkowych, by móc brać
udział w ambitniejszych projektach321. Kasowy pewnik w Kielcach wyreżyserowała Zofia
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Śląska (premiera 5 września 1947). Kielecką Roxy została Krystyna Wodnicka322
„odznaczająca się prawdziwym wdziękiem i bezpośredniością”323.
Sukcesem frekwencyjnym okazała się także sztuka zapożyczona z paryskich scen –
Pani prezesowa Maurice’a Hennequina i Pierre’a Vebera324 – w polskich realiach okraszona
piosenkami Jerzego Jurandota, który ją przetłumaczył. Premiera farsy w reżyserii Hugona
Morycińskiego odbyła się w listopadzie 1947 roku. Oceniono ją pozytywnie, choć recenzent
„Życia Radomskiego” miał wyraźnie większe oczekiwania: „Zręcznie i dowcipnie napisana
sztuczka, z dobrymi tekstami piosenek Jurandota, dobrze grana, ale sztuczka”325. Publiczność,
jak to bywa na takich przedstawieniach, była zachwycona: „I tłumy. Szał ciał i uprzęży. Przy
kasie ogonki. Całe miasto entuzjazmuje się: nareszcie dobra sztuka”, „ach”, jakież to
piękne”326. Wykonanie jednej z piosenek sprawiło, że kiedy Stanisława Orska pojawiała się na
ulicy, to „małe urwisy [...] starsi panowie też, panienki też”, śpiewali „nóżki, ach nóżki” –
słowem – „miasto żyje nóżkami”327 – pisano w prasie radomskiej. Aktorce należy poświęcić
kilka słów. Stała się w Kielcach i Radomiu jedną z najbardziej uwielbianych artystek.
Pracowała w Teatrze im. Żeromskiego blisko 30 lat, od sezonu 1945/1946 do 1972 roku, kiedy
przeszła na emeryturę. Edward Kusztal, jeden z najlepszych aktorów teatru, po jej śmierci
w 1991 roku, nazwał ją, na łamach „Gazety Wyborczej”, „najpopularniejszą aktorką w dziejach
naszego teatru”328 – i chyba nie ma w tym stwierdzeniu przesady. Orska329 grała prawie
w

każdym

przedstawieniu.

Przed

wojną

należała

do

artystek

rewiowych

Krystyna Wodnicka (1922-1986), w Teatrze im. S. Żeromskiego pracowała w sezonie 1947/1948 oraz
w latach 1949-52. Występowała także m.in. w Poznaniu, Gdańsku i na Śląsku. Współpracowała z radiem,
telewizją i estradą jako autorka tekstów piosenek, programów dla dzieci i adaptacji scenicznych. Wraz
z Ryszardem Pietruskim była autorką scenariusza do telewizyjnej wersji musicalu Boso, ale w ostrogach według
Stanisława Grzesiuka.
323
dr Ł [Mieczysław Łuczkiewicz], „Roxy”. Komedia amerykańska Barry Connersa (premiera w Teatrze
im. Żeromskiego w Kielcach), (źródło niepodpisane), Wycinki prasowe 1955;1947-1948, Zespół archiwalny nr
1266, Archiwum teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Inna recenzja: B.K., Scena i Ekran, Premiera
„Roxy”
w Kielcach, „Życie Radomskie” 1947, nr 194.
324
Po raz pierwszy zaprezentowano ją w 1912, w Théâtredu Palais-Royal. Na język polski sztukę przetłumaczył
Jerzy Jurandot – literat, autor komedii, utworów satyrycznych i tekstów rewiowych, kierownik literacki
kabaretów Cyrulik Warszawski i Małe Qui Pro Quo, a także teatrzyku rewiowego w getcie warszawskim.
Pracował jako naczelnik Wydziału Estrady w MKiS. W lutym 1945 organizował w Łodzi Teatr Miniatur Syrena,
późniejszy Teatr Syrena w Warszawie.
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Twój Maciuś [Mieczysław Pawlikowski], List drugi. Mój Drogi!, „Życie Radomskie” 1947, nr 278.
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Ibidem.
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Edward Kusztal, Byli, odeszli, nie ma ich…, „Gazeta Wyborcza. Kielce” 2007, nr 255.
329
Stanisława Orska (1907-1991), naprawdę nazwała się Oporska. Była aktorką i śpiewaczką. Do Kielc trafiła
za dyrekcji Erwana i Winklera. Wcześniej od 1930 występowała w warszawskich teatrach komediowych
i muzycznych – Komedia Muzyczna, Ananas, Nowy Ananas, Teatr na Kredytowej, Wielka Rewia. W czasie
wojny występowała w kawiarni U aktorek i jawnych teatrach warszawskich.
322

133

i wodewilowych, specjalizowała się w rolach komediowych kokietek, wraz z wiekiem
otrzymywała więcej ról dramatycznych.
Z recenzji Czesława Michniaka w „Życiu Radomskim” dowiadujemy się, że dyrektor
organizował przynajmniej raz do roku widowisko na większą skalę330. W 1948 roku była to
premiera Króla włóczęgów Justina Huntleya McCarthy’ego331 (15 kwietnia), którą sam
wyreżyserował, zrealizowana podobno z nawet większym rozmachem niż Sen nocy letniej.
Dziennikarz zastanawiał się, czy ta komedia zasługiwała „na tyle pracy włożonej”,
powątpiewając w jej aktualność, utwór opowiada bowiem o stosunkach panujących we Francji
Ludwika XVI. Michniak docenił jednak przedstawienie jako „wybitnie” rozrywkowe, w
którym „humor, taniec muzyka i śpiew konkurują z osiągnięciami reżysera i dekoratora”.
Publiczność odbierała przedstawienie nadzwyczaj gorąco. W czwartek 13 maja zagrano
dodatkowy pokaz ze względu na powodzenie spektaklu, 14 maja dano „ostatnie przedstawienie
dla tych maruderów, którym dotąd czas nie pozwolił na bytność w teatrze”332.
Do najmocniejszych punktów przedstawienia zaliczano przygody Tabarina, w tę rolę wcielał
się Tadeusz Kalinowski333: „Na grze tego artysty opiera się w dużym stopniu strona komediowa
widowiska; jeżeli publiczność się bawi, to dlatego, że Tabarin p. Kalinowskiego wypadł
najlepiej”334. Aktor świetnie śpiewał, podobał się kobietom, nazywany „amantem komicznym”
rywalizował o uwielbienie damskiej części publiczności z Wacławem Zadrozińskim335. W rolę
René wcielił się Henryk Bąk, jeden z niewielu aktorów występujących na kieleckiej scenie,
którym udało się zrobić ogólnopolską karierę336.
Jadzia Wdowa Ryszarda Ruszkowskiego miała prapremierę we Lwowie w 1896 roku.
Wodewil grany niegdyś głównie w teatrach ludowych i ogródkowych, był równie znany, co
farsa Wesele Fonsia z Adolfem Dymszą która, jak wspominał Stanisław Marczak-Oborski,
Czesław Michniak, Nowa premiera Teatru im. Żeromskiego, Król włóczęgów, „Życie Radomskie” nr 108,
1948.
331
Operetkę z 1925 przełożyli i przeróbce poddali kompozytor, dyrygent i pianista Tadeusz Sygietyński oraz
Julian Tuwim. Utwór grano często na polskich scenach do lat. 70. W 1930 na podstawie Króla włóczęgów
powstał amerykański film Ludwiga Bergera i Ernsta Lubitscha.
332
„Król włóczęgów” przedłużył swą gościnę, „Życie Radomskie” nr 132, 1948.
333
Tadeusz Kalinowski (1915-1969) uczestniczył w kampanii wrześniowej, wojnę spędził w Krakowie
i w Warszawie, uczestnicząc w konspiracyjnych koncertach. Został zaangażowany do stałego zespołu kieleckoradomskiego na sezon 1947/1948. Występował także m.in. w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, we
Wrocławiu i Katowicach. Pracował z m.in. z Henrykiem Szletyńskim, Bronisławem Dąbrowskim, Wilamem
Horzycą, Jerzym Jarockim. Grał w filmach, w tym w Popiele i diamencie Andrzeja Wajdy jako Wejchert (1958).
334
Czesław Michniak, Nowa premiera Teatru im. Żeromskiego, Król włóczęgów, „Życie Radomskie” nr 108,
1948.
335
Renata Głasek-Kęska, op. cit., s. 34.
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Henryk Bąk (1923-1987) z Kielc przeniósł się do Łodzi, do szkoły teatralnej, którą ukończył w 1949.
Występował na scenach warszawskich (Dramatyczny, Polski, Narodowy, Na Woli) i krakowskich (Teatry
Dramatyczne, Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie). Wystąpił w kilkudziesięciu filmach i serialach.
W Kielcach zagrał kilka niezauważonych przez recenzentów drugoplanowych ról w komediach.
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„elektryzowała Warszawkę” jeszcze przed wojną337 (Teatr Narodowy, 1939). Jerzy
Szymkowicz-Gombrowicz w „Życiu Radomskim” określał tekst jako „libretto do nienapisanej,
muzycznej farsy”, dopiero adaptacja Tuwima według niego uczyniła tekst krwistym, „satyrą na
pewne kołtuńskie środowiska byłego ziemiaństwa”338. Ruszkowski opisywał kabotynów,
których „świat zamyka się w kręgu pieniądza, kart, wina i wyścigów”339. Przedstawienie
w Kielcach w reżyserii Stanisławy Zbyszewskiej (premiera 31 grudnia 1948) spełniało swoje
zadanie karnawałowej rozrywki. Trudnością dla realizatorów był z pewnością jego operetkowy
charakter, ale wyszli z opresji zwycięsko. Recenzent przy okazji oceniania spektaklu pozwolił
sobie na uwagę na temat publiczności kielecko-radomskiej: „świat pracy odwiedzający tak
chętnie teatr pragnie przede wszystkim znaleźć w nim rozrywkę i wypoczynek, droga do
wielkiego repertuaru dramatycznego prowadzić winna poprzez sztuki o lżejszym
charakterze”340. Komedia w zabawny sposób ośmieszała klasę mieszczańską, widzowie mogli
poczuć się lepiej kpiąc z tych, którym na pierwszy rzut oka powodzi się lepiej.
Na kieleckiej scenie zrealizowano także przedwojenną komedię Cudze dziecko Wasilija
Szkwarkina (premiera 2 marca 1949 w Radomiu). Tekst o perypetiach miłej Maszy, której grozi
perspektywa urodzenia nieślubnego dziecka, zrealizowała Stanisława Zbyszewska i według
„Życia Radomskiego” udało jej się niemal wszystkie postaci narysować ostro i przekonywująco
– „żyją na scenie życiem, przemawiają do widza językiem prawdy życiowej”341.
Sztuka niewysokiego lotu, nie powtórzyła w Polsce sukcesu, jaki odniosła na scenach
moskiewskich. Zagrano ją tylko kilka razy342.
Działalność oddziału radomskiego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach została
zainaugurowana premierą Szklanki wody Eugène’a Scribe’a 25 września 1948 roku. Komedia
z kanonu europejskiego teatru bulwarowego grana była od dawna w polskich teatrach:
„bezideowość, schematyzm, pustka intelektualna – za to akcja prowadzona jest sprawnie,
zręczna jest intryga. [...] jedyny, ale za to zasadniczy mankament jego twórczości – to brak
walorów artystycznych, głębszych myśli, płytkie potraktowanie tematu”343. Recenzent
odmówił sztuce walorów artystycznych, choć należała do nurtu pièce bien fait, z którego często

Stanisław Marczak-Oborski, Teatr polski w latach 1918-1965, op. cit., s. 31.
Jerzy Szymkowicz-Gombrowicz, Jadzia wdowa, „Życie Radomskie” 1949, nr 13.
339
Ibidem.
340
Ibidem.
341
(Zastępca), Z Teatru im. St. Żeromskiego w Radomiu, Cudze dziecko. Komedia radziecka W. Szkwarkina,
„Życie Radomskie” 1949, nr 71.
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W Teatrze Rozmaitości w Krakowie (1965), Teatrze Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu (1967) oraz Teatrze
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (1971).
343
A. Stefański, „Szklanka wody” E. Scribe’a, „Ilustrowany Kurier Polski” 1965, nr 226.
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czerpali dyrektorzy teatrów mieszczańskich u schyłku XIX wieku344. Komedia, według
recenzenta, miała nabrać wyrazu dopiero na scenie, za sprawą reżyserii oraz gry Jadwigi
Zaklickiej, gwiazdy jeszcze z okresu przedwojennego. Aktorka była żoną Teofila Trzcińskiego,
dyrektora

między

innymi

Teatru

Miejskiego

im.

Juliusza

Słowackiego

w Krakowie, w latach 1918-1926, 1929-1932 i należała do formującego się wówczas tzw.
„pierwszego garnituru” zespołu tego teatru, była jedną z najczęściej obsadzanych aktorek:
Emploi Zaklickiej obejmowało postacie bliższe dawnemu pojęciu „naiwnych”. Artystka odnosiła […]
sukcesy, wspierane umiejętnie prowadzoną reklamą prasową. Do największych należała rola w kasowym przeboju
Roxy B. Connersa [...], Klara w Egmoncie i tytułowa rola w Ifigenii w Aulidzie. W tej ostatniej udało się aktorce
uniknąć deklamacyjnego patosu, stworzyła natomiast postać wrażliwej, pełnej prostoty i wdzięku wiejskiej
dziewczyny345.

W Kielcach rolą królowej Anny urzekła Jerzego Szymkowicza-Gombrowicza:
Była wprawdzie przysłowiowym ptaszkiem w złotej klatce, lecz ptaszkiem rozśpiewanym wszystkimi
gamami talentu i kunsztu aktorskiego. Koloratura jej głosu, gestykulacja, swoboda poruszania się na scenie
i ciągle zaskakująca widza, niewyczerpana w swych przemianach mimika, złożyły się na grę, zasługującą na
najwyższą pochwałę346.

Reżyserię Zaklickiej dziennikarz Jerzy Szymkowicz-Gombrowicz ocenił jako mało
szablonową. Za mocny punkt przedstawienia uznał także nowoczesną dekorację Jerzego
Feldmanna, która podobno na scenie nabrała znaczenia osobnej „kompozycji architektonicznej
i malarskiej”347.
Romans z wodewilu Władysława Krzemińskiego, czyli na nowo opracowane
Krowoderskie zuchy Stefana Turskiego, były jedynym polskim – w pewnym sensie
współczesnym, bo opracowanym na nowo po wojnie – utworem w ostatnim sezonie dyrekcji
Morycińskiego, sympatycznym lecz błahym jeśli chodzi o podejmowaną tematykę: „barwne
widowisko, lekka muzyka, taniec i piosenka w teatrze”348. Sztuka opowiadała o miłości

Zob. Dariusz Kosiński, Teatr kulturalnego miasta, w: idem, Teatra polskie. Historie, Warszawa 2010,
s. 417-437.
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Jerzy Szymkowicz-Gombrowicz, Jesienna premiera, „Życie Radomskie”1948, nr 268.
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Tadeusz Boy-Żeleński, Parę słów o dawnych i dzisiejszych „Zuchach z Krowodrzy”, program Państwowego
Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie do Romansu z wodewilu Władysława Krzemińskiego,
Częstochowa 1961.
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biednego studenta do „panny z dobrego domu”. Prapremiera Romansu z wodewilu odbyła się
w 1948 roku, w Starym Teatrze w Krakowie. Na powodzenie widowiska złożyło się wówczas
wiele czynników:
widz odnalazł – przeniesione do teatru – Planty, Błonia i krakowski Rynek. Usłyszał ze sceny prosty
język miejscowych murarzy, zobaczył śmieszące go do łez, wielkomiejskie fumy wzbogaconych łyków. Łatwe
melodie piosenek popłynęły z teatru na ulicę. [...] Krzemiński wykorzystał jeszcze jeden z uroków Krakowa –
legendę Zielonego Balonika. Barwny zbiór felietonów Boya Znasz li ten kraj jest świetnym komentarzem,
wprowadzającym w klimat ówczesnego Krakowa, a tym samym w aurę sztuki349.

Muzykę skomponował Alojzy Kluczniok – krakowski kompozytor i dyrygent, który
kierował tamtejszą operetką i chórem Polskiego Radia.
Jak przeszczepione na inną scenę widowisko, dla którego zrozumienia ważna była
znajomość kontekstów, postaci, a nawet miejsc związanych z Krakowem, odbierała
publiczność kielecka? Całkiem nieźle, choć pewnych elementów nie sposób było zastąpić:
Reżyser Jerzy Walden zmontował bardzo miłe, barwne, melodyjne i wesołe widowisko. Dekoracje
zaprojektowane przez parę krakowskich plastyków, Piętkównę i Setkowicza, barwne i przekonujące, jeżeli chodzi
o krakowski rynek i planty – wnętrza jednakże nie mają właściwego charakteru350.

Dyrektor Moryciński był także inicjatorem działań, które dziś nazwalibyśmy
„okołoteatralnymi”, jak dyskusje, odczyty, czy występy gościnne. Teatr jednak mógł użyczać
swej sceny jedynie za zgodą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Już mało kto w Kielcach pamięta,
że występowała tu Hanka Bielicka i Ludwik Sempoliński, jako aktorzy Teatru Miejskiego
w Lublinie
artystycznie

351

. Po odejściu Hugona Morycińskiego do Szczecina nastąpiła ledwie roczna,
podporządkowana

realizmowi

socjalistycznemu,

dyrekcja

Kazimierza

Biernackiego. Trudno się było przeciwstawić fali ideologii, która zalała polski teatr. Przełamała
ją tylko ostatnia realizacja Niemców Leona Kruczkowskiego w reżyserii Emila Chaberskiego
(1951) – spektaklu, który zaplanowany był w Kielcach jeszcze przez… Morycińskiego.

349

Ibidem.
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351
Pismo z Wydziału Programowego Ministerstwa Kultury i Sztuki, 11 czerwca 1948, Materiały dotyczące
udzielania zezwoleń na organizowanie imprez, Urząd Wojewódzki Kielecki II, sygn. 2111, Archiwum
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5. DYREKCJA TADEUSZA BYRSKIEGO
Sytuacja teatru polskiego w latach 1952-1958
W

PRL

ambitne

dążenia

repertuarowe

były

tłumione

przez

lata,

choć

w poszczególnych okresach w różnym stopniu. Jednym z przejawów stalinizmu w sztuce był
socrealizm, który próbował pogrzebać wolnościowe i narodowe mity poprzez zaszczepienie
w umysłach nowych, narzuconych idei1.
Początkowo realizm socjalistyczny ogarnął literaturę, zaraz potem przeniósł się na inne
dziedziny artystycznej działalności. Repertuar socrealistyczny obowiązywał w polskich
teatrach od konferencji w Oborach w 1949 roku. Dyrektywa tam przedstawiona dawała prawo
tworzenia sztuki „socjalistycznej w treści i narodowej w formie”, co oznaczało w praktyce
preferowanie na ogół prymitywnych, propagandowych z założenia utworów, prostych
w przekazie, kreujących czarno-biały obraz robotniczo-chłopskiej walki z „reakcjyjnymi”,
„imperialistycznymi”, „wrogimi” zakusami Zachodu, przeznaczonych dla masowego odbiorcy.
Realizm socjalistyczny przeciwstawiany był wszelkim awangardowym eksperymentom
i innowacjom formalnym, jakiekolwiek przejawy indywidualizmu były bezwzględnie tępione,
naturalizm uważano za zbyt pesymistyczny, romantyzm – za przesiąknięty mistycznymi,
dekadenckimi „miazmatami”. W teatrze preferowano realistyczny, ale schematyczny i mocno
skonwencjonalizowany

styl

gry

aktorskiej

–

o

inny

było

trudno,

zważywszy

niepełnowymiarowe, „papierowe” postaci jakimi dramat socrealistyczny zapełniał polskie
sceny.
W myśl założeń, socrealizm miał służyć budowie socjalistycznego społeczeństwa,
całkowicie podporządkowanego władzy. A ta wykorzystywała teatr jako platformę
propagandową. Wielu twórców, często wbrew sobie, godziło się na upokarzające traktowanie
przez zwierzchników stosujących zasadę „kija i marchewki”, która stała się podstawowym
narzędziem polityki kulturalnej socjalistycznego państwa2. Inni stawiali opór. Władze
próbowały wykorzystywać ludzi kultury i sztuki do własnych celów, trzymając ich
w niepewności, rozdzielając według uznania stanowiska, mieszkania, nagrody na festiwalach
i odznaczenia państwowe. Inteligencję objęto szczególną kontrolą. Jak zawsze w tego typu
sytuacjach historycznych, polityczne machinacje skierowane były zwłaszcza w stronę
autorytetów. Jako jeden z przykładów można wskazać (choć nieobce mu były konformistyczne
Zob, Maria Napiontkowa, Socrealistyczny porządek początku lat pięćdziesiątych, [w:] Teatr polskiego
Października, s. 48-58.
2
Joanna Krakowska, Mikołajska. Teatr i PRL, Warszawa 2011, s.114.
1
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i moralnie nieczyste zachowania) Leona Schillera, odsuniętego ze stanowiska dyrektora
stołecznego Teatru Polskiego i przeniesionego do Państwowego Instytutu Sztuki Polskiej
Akademii Nauk, gdzie znacząco przyczynił się do rozwoju badań teatrologicznych i powołał
do istnienia „Pamiętnik Teatralny”, czasopismo o wysokim poziomie naukowym3. Wilam
Horzyca, reżyser o niepodważalnym autorytecie, którego dyrekcja w teatrze lwowskim przeszła
do historii jako jedna z najlepszych w przedwojennej Polsce, po wojnie dyrektor teatrów
poznańskich w latach 1949-1951, został usunięty ze stanowiska. Ten ruch na długo pogrążył
sceny poznańskie. Współtwórcę nurtu monumentalnego i jednego z najlepszych dyrektorów
teatrów okresu międzywojennego zwolniono także z funkcji szefa Teatrów Dramatycznych w
Warszawie. Z podziw budzącą godnością Horzyca nie przestawał jednak pracować, tworząc
jeszcze wiele znakomitych przedstawień i prowadząc z sukcesem Teatr Narodowy
w Warszawie.
W teatrze polskim w latach 50. starano się wychować nową publiczność – egalitarną,
głównie robotniczą. Marzeniem władz było, by stała się ona ludowym, antyinteligenckim
arbitrem rzeczywistości nie tylko scenicznej, ale też tej realnej – politycznej. Przy krakowskim
oddziale Związku Literatów Polskich powstał Warsztat Dramaturgiczny organizujący
publiczne dyskusje, do których zapraszano m.in. przedstawicieli klasy robotniczej i młodzież.
Zainteresowanie publiczności repertuarem socrealistycznym było jednak tylko wytworem
propagandy. W rzeczywistości sztuki radzieckie – podobnie zresztą jak większość
współczesnych utworów – miały najmniejsze powodzenie u publiczności, głównie ze względu
na agitacyjny charakter i niski poziom artystyczny4. Małgorzata Jarmułowicz podaje jako
przykład na potwierdzenie tego zjawiska najniższą, w skali ogólnopolskiej, frekwencję na
widowni Teatru Nowego w Łodzi5 – scena opierała swój repertuar na utworach
socrealistycznych. Dużo lepsze wyniki osiągano realizując klasykę – Zemsta Aleksandra Fredry
w reżyserii Bohdana Korzeniewskiego grana była w Teatrze Narodowym 223 razy, podczas
gdy przedstawienia oparte na literaturze współczesnej powtarzano maksymalnie 60 razy6.
Mimo to sztuki radzieckie dominowały ilościowo – katalizatorem tego zjawiska był Festiwal
Polskich Sztuk Współczesnych w 1951 roku poprzedzony dwuletnim okresem przygotowań.
Informację o konkursie ogłoszono we wszystkich polskich teatrach. Zwyciężyła sztuka pt.
Zwykła sprawa Adama Tarna w reżyserii Erwina Axera z Teatru Współczesnego w Warszawie
Stanisław Marczak-Oborski, Teatr polski w latach 1918-1965, op. cit., s. 252.
Małgorzata Jarmułowicz, Sezony błędów i wypaczeń. Socrealizm w dramacie i teatrze polskim, Gdańsk 2003,
s. 65.
5
Ibidem.
6
Ibidem, s. 66.
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– „frapujące przedstawienie, trzymające w napięciu obie strony rampy i mocno punktujące
ideowy rozwój utworu aż do sugestywnego politycznie zakończenia” – pisał Stanisław
Marczak-Oborski 1 stycznia 1950 roku na łamach „Nowej Kultury”7. Autor dostrzegł w tekście,
na którym oparto spektakl, świadomość „roboty dramatycznej oraz umiejętności wydobycia
efektu teatralnego”. Utwór demaskował amerykański system sądownictwa, brał w obronę
niewinnego robotnika oskarżonego o zbrodnię. Był on komunistą, podobnie jak ofiara, która –
jak się okazało – została zabita przez wysłanników rządzącego stronnictwa politycznego. Tekst
powstał jednak poza konkursem, co było jednym z argumentów przemawiających za tym, że
pomimo ogromnego wysiłku organizatorów przegląd okazał się fiaskiem. Poziom artystyczny
przedstawień był niski, schematyzm sztuk – przeciwnie, wysoki, ale takie opinie próbowała
zatuszować cenzura. Pokonkursowy referat Leona Kruczkowskiego nie uzyskał zgody na
publikację8. Indoktrynacja trwała nadal. Z repertuaru usuwano sztuki takich autorów Zachodu,
jak Jean-Paul Sartre i Jean Giraudoux, czy rodzimych – Jerzego Zawieyskiego z etykietą pisarza
katolickiego mistyka oraz Jerzego Szaniawskiego, jednego z najsprawniejszych dramaturgów
okresu przedwojennego, którego twórczość nie dała się zaszufladkować.
W 1951 roku zreorganizowano struktury Ministerstwa Kultury i Sztuki – Generalną
Dyrekcję Teatrów, Oper i Filharmonii zastąpił Centralny Zarząd Teatrów. W okresie
1952-1956 kierownictwo nad resortem kultury objął dotychczasowy wiceminister,
Włodzimierz Sokorski, którego kadencję Stanisław Marczak-Oborski nazywa jednym
z najbardziej jałowych okresów w dziejach9. Około 1952 roku zarzuty stawiane literaturze
socrealistycznej, z powodu jej przesadnej ilustracyjności i tendencyjności, przedostawały się
już do opinii publicznej. Pierwszym tego typu artykułem był tekst Nowy Zoil, czyli
o

schematyzmie

krytyka

teatralnego

i

eseisty,

Ludwika

Flaszena,

późniejszego

współpracownika Jerzego Grotowskiego10. W 1953 roku o możliwość decyzyjności upomnieli
się ludzie teatru, tego m.in. dotyczyło wystąpienie Leona Schillera podczas Plenum Zarządu
Głównego SPATiF zapoczątkowujące proces decentralizacji teatrów.
Paradoksalnie jednak to próba obrony socjalizmu w jego czystej, ideowej postaci
doprowadziła do niszczącego doktrynę od środka wybuchu. Symptomy nadciągającej odwilży
pojawiały się już w 1952 roku podczas sesji ministerialnej Rady Kultury i Sztuki zwołanej

Stanisław Marczak-Oborski, Rozprawa trwa, „Nowa Kultura”, 1 stycznia 1950,
www.encyklopediateatru.pl/artykuly/116904/rozprawa-trwa [dostęp: 17.01.2021].
8
Leon Kruczkowski, Po festiwalu polskich sztuk współczesnych, przypisy Stanisław Witold Balicki, „Dialog”
1974, nr 1, s. 91-102.
9
Stanisław Marczak-Oborski, Teatr polski…, op. cit., s.232.
10
Ludwik Flaszen, Nowy Zoil, czyli o schematyzmie, „Życie Literackie” 1952, nr 1, s. 3-4.
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przez Włodzimierza Sokorskiego poświęconej językoznawczej pracy Stalina o tym, że język
nie należy do nadbudowy, nie ma też klasowego charakteru. Te twierdzenia najszybciej
wykorzystali ludzie teatru upatrując w nich wytrychu – postulując rozszerzenie formalnych
i ideowych kryteriów realizmu socjalistycznego11. Duże wrażenie na polskich twórcach zrobiły
występy gościnne Teatru im. Mossowietu z Moskwy, który zaprezentował przedstawienia
oparte na rozbieżnych gatunkowo tekstach – obok Osobliwych zdarzeń Carlo Goldoniego,
włoskiej, klasycznej komedii sytuacyjnej o miłości, zagrano Sztorm Władimira BillaBiełocerkowskiego – przykład politycznej literatury rewolucyjnej autorstwa byłego robotnika
radzieckiego. Dyrektor moskiewskiej sceny Jurij Zawadski był znany z opinii, że każda sztuka
wymaga własnej formy – ta idea szybko zaszczepiła się w Polsce i Związku radzieckim. Wraz
z występami trupy Berliner Ensemble Bertolta Brechta w 1952 roku, wrócił temat dramaturgii
zachodniej. Goście z Niemiec wystawili pacyfistyczną Matkę Courage i jej dzieci Bertolta
Brechta, Rozbity dzban Heinricha von Kleista i Matkę Maksyma Gorkiego. Brecht jako
prawdziwie ideowy komunista nie należał do ulubieńców koniunkturalnych partyjnych
decydentów w Polsce. Wbrew ich oczekiwaniom, zamiast urządzenia zaplanowanej nagonki
prasowej, dziennikarze wyrazili podziw dla zespołu Berliner Ensemble i ich kierownika
artystycznego.

Coraz

bardziej

widoczna

była

potrzeba

zmian.

W

dniu

5 marca 1953 roku umarł Stalin – to wydarzenie zmieniło losy sporej części świata, ale nie od
razu.
Jednym z bardziej drastycznych, ofensywnych posunięć była likwidacja Teatru
Rapsodycznego w 1953 roku. W dobie socrealizmu poziom artystyczny teatrów znacząco się
obniżył, na obronę tego zjawiska władze partyjne przedstawiały dane statystyczne dotyczące
frekwencji w teatrach oraz zwiększającej się liczby scen – z 84 w 1952 do 113 w 1955 roku12.
Teksty socrealistyczne były tak mierne, iż starano się sięgać po bardziej „bezpieczne”
utwory o tematyce historycznej – np. Polacy nie gęsi Ludwika Hieronima Morstina (Teatr
Polski w Warszawie, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, 1953), czy Król i aktor
Romana Brandstaettera (Teatr Nowy w Poznaniu, Teatr Współczesny w Szczecinie, 1952)13.
Repertuary teatrów były ubogie we współczesne sztuki, Marta Fik dzieliła je na przeważające
liczebnie produkcyjniaki, jak Kret Jerzego Lutowskiego (reż. Józef Wyszomirski, Państwowy
Teatr im. Wojska Polskiego, 1953), „inteligenckie” – Dr Anna Leśna Ireny Krzywickiej, która
przyciągnęła do teatru rzeszę olsztynian, którzy chcieli na własne oczy zobaczyć markowaną

Małgorzata Jarmułowicz, s. 70.
Ibidem, s. 75.
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operację chirurgiczną, co zresztą krytyka ogólnopolska uważała za zbyteczny naturalizm (Teatr
im. Stefana Jaracza, 1951)14, oraz „wiejskie”, np. Zwycięstwo Janusza Warmińskiego
i w jego reżyserii (Teatr Nowy w Łodzi, 1950), które obrazem środowiska uatrakcyjniało
ograną tematykę15. Zresztą utwór przyniósł aktorowi nagrodę państwową drugiego stopnia za
reżyserię (1951) i przez dwa kolejne lata nie schodził z afiszy także innych polskich scen (Teatr
Polski w Poznaniu, 1951; Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, 1952, Teatr
Ateneum w Warszawie, 1952; Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach). Niedocenionym
utworem była Odbudowa Błędomierza Jarosława Iwaszkiewicza (Stary Teatr w Krakowie,
1951), choć kilka teatrów uznało tekst za wart wystawienia nawet po latach (Teatr Kameralny
we Wrocławiu, 1951; Teatr Polski w Poznaniu, 1964; Teatr Wybrzeże w Gdańsku, 1974; Teatr
im. Wilama Horzycy w Toruniu, 1980). W 1964 roku zrealizowano nawet na jego podstawie
spektakl Teatru Telewizji, reżyserował wówczas Marek Okopiński. Warto wspomnieć także
o opartym na faktach dramacie Juliusz i Ethel Leona Kruczkowskiego wyreżyserowanym przez
Aleksandra Bardiniego w warszawskim Teatrze Polskim, z Tadeuszem Kondratem i Haliną
Mikołajską w rolach głównych (1954). Akcja dramatu zaczynała się na kilkanaście godzin
przed egzekucją państwa Rosenbergów, Amerykanów skazanych na śmierć za szpiegostwo na
rzecz Związku Radzieckiego. Sztuka ucieszyła władze komunistyczne, była zgodna
z założeniami propagandy, ale recenzenci, na czele z Janem Kottem, dostrzegali w niej tragizm
i konflikt moralny, wysokie walory artystyczne i wzruszające, doskonałe kreacje aktorskie16,
a jak słusznie zauważyła Joanna Krakowska: „sztuki ideowe [...] nigdy w gruncie rzeczy
reżimowi nie sprzyjały, bo zawarta w nich idea [...] musiała prędzej czy później wydać
owoce”17.
Repertuar, w skali rocznej, nadal był zatwierdzany przez jednostkę ministerialną, od
1954 roku był to Centralny Zarząd Teatrów. Pojawiały się głosy, że zakaz wystawiania
dramaturgii zachodniej był poważnym błędem. Rok 1955 przyniósł roszady na stanowiskach
dyrektorskich w dwudziestu polskich teatrach. Przełom zmierzał w kierunku decentralizacji
i przekazywania teatrów pod nadzór Rad Narodowych (1956). Przemiany w życiu politycznym
i kulturalnym zaczęto nazywać odwilżą, po tym jak popularność zyskała powieść rosyjskiego
pisarza o żydowskich korzeniach Ilii Erenburga, o tym samym tytule, opublikowana w Polsce
w 1955 roku. Najbardziej niezależnym ośrodkiem intelektualnym stał się dyskusyjny Klub

Stanisław Marczak-Oborski, Teatr polski…, op. cit., s. 250.
Marta Fik, Trzydzieści pięć sezonów, Warszawa 1981, s. 120.
16
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Krzywego Koła gromadzący na Starym Mieście w Warszawie takie postaci, jak Jacek Kuroń,
Jan Józef Lipski, Władysław Bartoszewski, Leszek Kołakowski, Tadeusz Kotarbiński, Jerzy
Kreczmar, Artur Sandauer. Należał do niego także Tadeusz Byrski. Między innymi dzięki
apelom pojawiającym się na łamach „Nowej Kultury” nastąpił powrót publikacji, czy to
prasowych czy książkowych, autorów wcześniej zakazanych – Johna Steinbecka, Ernesta
Hemingwaya, Williama Faulknera, Thomasa Manna. W 1956 roku utwory pisarzy zachodnich
stanowiły już ważną część repertuaru teatrów. Z inicjatywy znawcy współczesnej literatury
dramatycznej, Adama Tarna, wówczas kierownika literackiego Teatru Ateneum, powstał
miesięcznik „Dialog”, poświęcony aktualnej dramaturgii teatralnej, filmowej i radiowej. Pismo
stało się jednym z najbardziej opiniotwórczych w tym zakresie, pełniąc tę rolę do dziś.
Uwagę reżyserów teatralnych zaczęły zwracać sztuki krytyczne wobec systemu.
Emocje budził Ostry dyżur Jerzego Lutowskiego wystawiony przez Erwina Axera w Teatrze
Narodowym, z Andrzejem Szczepkowskim i Danutą Szaflarską (1955). Prowokacyjny utwór
przedstawiał członków partii jako czarne charaktery stojące wobec konfliktu „ideowego”, czy
poddać się niezbędnej dla ratowania życia operacji, którą miał przeprowadzić chirurg
z AK-owską przeszłością. Najbardziej złożoną postacią dramatu jest lekarz, Tadeusz Osiński,
który z racji zawodu i przeszłości wojennej przypomina samego autora. Spektakl wywołał
burzę. Otwartość na świeże, pogłębione psychologicznie dramaty charakteryzował sposób
kształtowania linii repertuarowej połączonych teatrów Narodowego i Współczesnego, którymi
Axer zarządzał przez wiele lat. Wymienione utwory miały być zwiastunami odwilży, choć nie
miały wielkiej rangi artystycznej.
Rok 1956 był okresem intensywnych przemian politycznych i ideowych18. W marcu
zmarł I sekretarz KC PZPR, Bolesław Bierut, co wpłynęło na rozłam w partii. Strajki
czerwcowe w Poznaniu, krwawo stłumione, okazały się wstrząsem dla społeczeństwa
i przyspieszyły proces chwilowej demokratyzacji. Na skutek tych zmian m.in. uwolniono
z więzień więźniów politycznych, wśród których był kardynał Stefan Wyszyński. Władzę nad
nową ekipą PZPR przejął Władysław Gomułka. Jedną z najważniejszych przemian
odwilżowych był powrót do repertuaru dzieł romantycznych. Choć początkowo miał być
realizowany w oparciu o marksistowską doktrynę, liczyło się to, że wracał do łask, a okazją do
jego prezentowania była setna rocznica śmierci Adama Mickiewicza. Dziady zrealizowane
przez Aleksandra Bardiniego były prawdziwym wydarzeniem sezonu 1955/1956 – premiera
wzbudziła ambiwalentne emocje m.in. nazbyt zachowawczy charakter realizacji zarzucał
Poświęca im książkę Maria Napiontkowa obserwując politykę kulturalną od lat 40. Zob. Teatr polskiego
Października, Warszawa 2012.
18
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inscenizacji Bohdan Korzeniewski19. Reżyser pozbawił dramat tego, co jest jego konstytuującą
cechą,

czyli

metafizyki.

Podobnie

było

z

Weselem

Stanisława

Wyspiańskiego

wyreżyserowanym przez Marię Broniewską i Jana Świderskiego na inaugurację Teatru Domu
Wojska Polskiego w Warszawie w 1955 roku. Przywrócenie polskiego repertuaru
romantycznego oznaczało dla teatru powiew wolności, kontynuację tego, co uniwersalne, ale
władze partyjne wciąż miały zbyt dużo do powiedzenia – Ministerstwo Kultury i Sztuki
decydowało na przykład o tym, który teatr może wystawić ten utwór, a Centralny Zarząd
Teatrów miał kontrolować teatralne losy Wesela i całej twórczości Wyspiańskiego.
Przedstawienia poza miejscem realizacji musiały być poprzedzone „stosownym” odczytem
o wyzwalającej mocy socjalizmu20. Na nieufne i zbyt ostrożne podejście do arcydzieł
dotykających mocno polskości i spraw narodowych nie zgadzała się krytyka. Konstanty Puzyna
apelował by Wesele traktować jako utwór aktualny: „Nie miał więc zamiaru cieszyć się
z odzyskanych cytatów i wzruszać niezafałszowaną polskością, tylko chciał zwrócić uwagę na
polityczny sarkazm Wyspiańskiego i jego ironię, ujmującą wszystkie dialogi dramatu
w cudzysłów”21.
Nowe władze partyjne na czele z Władysławem Gomułką, z początku, zanim znów
„przykręciły śrubę”, patronowały odwilży i jej „zakulisowym współsprawcom” – jak pisze
Małgorzata Jarmułowicz, a społeczeństwo wciąż łączyła wiara w socjalizm – „poprawiony
i z ludzką twarzą”22. Powrót literatury romantycznej na polskie sceny był pokłosiem XX Zjazdu
Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w 1956 roku wsławionego pamiętnym referatem
I sekretarza KC KPZR Nikity Chruszczowa O kulcie jednostki i jego następstwach, który
rozpoczął proces odkłamywania zbrodni i ideologii stalinizmu. Teatralnym odkryciem była Noc
listopadowa Wyspiańskiego w reżyserii Kazimierza Dejmka, który skoncentrował swoje
przedstawienie na walce o wolność: „szło tu raczej o ukazanie wszelkich komplikacji
związanych z pojęciem «wolność»; pokazanie, iż opowiedzenie się po jednej stronie wiąże się
z wieloma tragediami, ale to jest konieczne”23. Kordian Juliusza Słowackiego w reżyserii
Axera, w Teatrze Narodowym, zapisał się w historii nie tylko ze względu na wyjątkową kreację
bohatera romantycznego przez Tadeusza Łomnickiego. Podczas monologu o męczennikach
Sybiru publiczność wstała, rzucała na scenę kwiaty i z płaczem odśpiewała Rotę. Należy
wspomnieć także Hamleta zrealizowanego w Starym Teatrze w reżyserii Romana
Bohdan Korzeniewski, W obronie aniołów, „Pamiętnik Teatralny” 1956, z. 1, s. 6.
Joanna Krakowska, op. cit. s. 173.
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Zawistowskiego – zwanego „Hamletem po XX Zjeździe” z Leszkiem Herdegenem
w roli tytułowej i egzystencjalistyczne Wyzwolenie Wyspiańskiego wyreżyserowane przez
Bronisława Dąbrowskiego w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie ze Stanisławem
Zaczykiem w roli Konrada.
Poza teatrem zinstytucjonalizowanym pracowali wielcy artyści, których dokonania
miały im wkrótce zapewnić rozgłos nie tylko w kraju. W 1955 roku w Krakowie Tadeusz
Kantor, wraz Marią Jaremianką, założył teatr Cricot II. Przedstawieniem inaugurującym
działalność tej sceny była Mątwa Stanisława Ignacego Witkiewicza (1956). W domowym
Teatrze na Tarczyńskiej działał z grupą entuzjastów Miron Białoszewski. Tworzyli scenę
poetycką, awangardową i zarazem zaangażowaną politycznie. Świeżo po studiach
na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, swoją karierę teatralną rozpoczynał scenografreżyser, autor „teatru plastyków”, Józef Szajna.
Największym osiągnięciem Października w polskim teatrze było zielone światło dla
nowej światowej dramaturgii – „z punktu widzenia ideologów socrealizmu całkowicie
nieortodoksyjnej: formalistycznej, głęboko pesymistycznej, absurdalnej”24. Na początku roku
1957 pierwszą w Polsce realizację utworu Samuela Becketta, Czekając na Godota w Teatrze
Współczesnym w Warszawie, wystawił Jerzy Kreczmar, współpracownik Erwina Axera, który
jako pierwszy przenosił na scenę dzieła współczesnej światowej dramaturgii, wiele jego
inscenizacji na trwałe zapisało się w historii polskiego teatru. Sztuki o kondycji człowieka były
wówczas odczytywane przez pryzmat sytuacji politycznej w kraju – zauważał na łamach
„Teatru” Mikołaj Sokołowski, historyk literatury:
Chciano zobaczyć sztukę, która wyznaczyłaby nową epokę w narodowych dziejach. Nie chodziło
o komentarz do ówczesnych wydarzeń politycznych, lecz o widowisko, którego uczestnicy staliby się
współtwórcami historii. Teatr miał stwarzać okazję uczestniczenia w dziejowych wypadkach, prowokować je [...].
Narzucanie romantycznych pojęć (na przykład „widowisko narodowe”) na sztukę Becketta w inscenizacji
Kreczmara świadczyło o nastrojach panujących wśród krytyków. Spodziewali się spektaklu rozliczającego się
w romantycznym stylu z rzeczywistością25.

Kreczmar zrezygnował w swoim przedstawieniu z wymiaru metafizycznego odrzucając
założenia inscenizacyjne autora na rzecz relacji społecznych i politycznych. Podobnie było
z innymi dramatami, które trafiały na polskie sceny. Jednej z pierwszych realizacji Krzeseł

24

Joanna Krakowska, op. cit., s.192.
Michał Sokołowski, Godot i Dziady, „Teatr” 2010, nr 1,
www.teatr-pismo.pl/archiwalna/index.php?sub=archiwum&f=pokaz&nr=1353&pnr=60 [dostęp: 02.01.2020].
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Eugène’a Ionesco podjął się w Starym Teatrze w Krakowie debiutujący Jerzy Grotowski.
W 1957 roku odbyła się prapremiera Iwony, księżniczki Burgunda Witolda Gombrowicza
w Teatrze Dramatycznym w Warszawie w reżyserii Haliny Mikołajskiej26.
Z planów repertuarowych znikały sztuki radzieckie, ale droga ku uwolnieniu się od doktryny
socrealizmu nie była jeszcze zakończona. Stracił on na znaczeniu na skutek dopuszczenia do
obiegu innych estetyk i dzieł, ale wciąż był obecny. W 1956 roku Centralny Zarząd Teatrów
powołał komisję do opracowania wniosków do zmiany systemu organizacyjno-finansowego27,
która ustaliła nowe zasady kierowania polskimi scenami, przewodził jej, zamykający swoją
czwartą dyrekcję w Teatrze Polskim, Arnold Szyfman. Co prawda, partia powoli wycofywała
się z nadzoru nad sprawami artystycznymi, ale kontrola nie ustała, funkcję tę spełniał Główny
Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Proces decentralizacji, pod okiem następcy
Władysława Sokorskiego na stanowisku ministra kultury Karola Kuryluka trwał jeszcze długo,
do 1959 roku, przy czym czołowe sceny warszawskie –Teatr Wielki i Opera Objazdowa, Teatr
Polski, a także Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pozostały pod nadzorem
Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Irena i Tadeusz Byrscy. Dyrektorzy scen prowincjonalnych
Zaproszono nas gorąco do Radomia i Kielc. Nie łudziliśmy się ani na chwilę, że jedziemy tam, gdzie
trudno znaleźć ochotnika. Dwa miasta – dwa teatry, zespół rozstrzelony w ciągłych podróżach. To rok 1952 już
wiemy, że nie pojedziemy tam, gdzie mamy ochotę, może apetyt przyjdzie przy jedzeniu. Niepoprawni dietetycy
– rzeczywiście przyszedł. […] Siedzimy już trzeci rok. […] Czyżby to był kres naszej wędrówki?28

Teatralna wędrówka Ireny i Tadeusza Byrskich miała wiele przystanków. Ciężką pracą,
własnymi niezłomnymi zasadami i wiarą w sztukę budowali, w sensie organizacyjnym
i artystycznym, polskie teatry na prowincji29. Oboje w młodości zetknęli się z Juliuszem
Osterwą i ideą Reduty, każde w innych okolicznościach. Jednak i dla niej, i dla niego na zawsze

26

Joanna Krakowska, op. cit., s.197.
Paweł Płoski, Teatry państwowe w PRL 1958-1989. Organizacja-reformy-programy, niepublikowana praca
doktorska napisana pod kierunkiem prof.dr.hab. Edwarda Krasińskiego, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2018,
s. 43.
28
Irena i Tadeusz Byrscy, Nasze dziesięcioletnie lekcje geografii, Akta I. T. Byrskich, teczka nr 1274, Archiwum
Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
29
Część wniosków z tego podrozdziału została opublikowana w formie artykułu, zob. Paulina Drozdowska, Stan
badań nad działalnością artystyczną i pedagogiczną Ireny i Tadeusza Byrskich – przegląd wybranych publikacji
i zagadnień, [w:] Byrscy – etos teatru, red. Diana Poskuta-Włodek, Kielce 2017, s. 23-41.
27
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najważniejszą wartością okazał się podpatrzony w Reducie i głęboko przyswojony etos pracy
u podstaw w teatrze i poprzez teatr.
Byrski wstąpił do Instytutu Reduty w roku 1924, ale – jak pisze Diana Poskuta-Włodek
– jego Redutowa inicjacja zaczęła się nieco wcześniej, gdy pod opieką rodziców oglądał w tym
teatrze spektakle, między innymi Ponad śnieg bielszym się stanę Stefana Żeromskiego30. Po
odbyciu rocznego kursu w Instytucie wyjechał z Redutą do Wilna. Wkrótce, rozczarowany
kompromisami artystycznymi, po rozmowie z nim w cztery oczy, której treści nigdy nie
ujawnił, Byrski odszedł z tego teatru. Mimo to do końca życia Osterwy pozostał z nim
w luźnym kontakcie i pielęgnował w pamięci swoje młodzieńcze, teatralne doświadczenie,
z którego czerpał pracując przez wiele lat na prowincji:
Na zawsze […] zachował Byrski w pamięci obserwację (choć z oddalenia) objazdów Reduty ze
spektaklami po kresowych miastach i miasteczkach, granie dla prowincjonalnej publiczności, często pierwszy
i ostatni raz w życiu obcującej ze sztuką teatru, a nade wszystko szacunek dla tej publiczności i przekonanie, że
warto i trzeba dla niej grać, znosić trudy podróży, niedostatek dochodów, czy nawet Redutową anonimowość na
afiszu31.

Byrska zetknęła się z Osterwą jeszcze bardziej przelotnie, a jej stosunek do Reduty był
bardziej oparty na uznaniu jej dokonań niż na znajomości Redutowych metod pracy
z autopsji. Należała raczej do formacji Stanisławy Wysockiej i Aleksandra Zelwerowicza – jej
profesorów z Oddziału Dramatycznego przy Państwowym Konserwatorium Muzycznym
w Warszawie (wcześniej krótko uczęszczała do warszawskiej Szkoły Dramatycznej Jana
Lorentowicza). Podczas studiów w Oddziale Dramatycznym brała udział w zajęciach
z Osterwą i Mieczysławem Limanowskim – bez większego dla nich zachwytu.
Byrscy poznali się w efemerycznej, lecz z różnych względów dla nich ważnej Placówce
Żywego Słowa – skromnym teatrzyku powstałym w październiku 1928 roku, przekształconym
wkrótce

w

jeden

z

najlepszych

polskich

teatrów

okresu

międzywojennego

– Ateneum. Pobrali się w Poznaniu w 1932 roku, i odtąd nie rozstawali się, pracując zawsze
wspólnie, choć każde z nich zachowało własną silną osobowość i odrębność twórczą. Łączyła
ich także praca w radiu wileńskim i warszawskim.
W okresie wojny prowadzili dom dziecka w Stoczku Łukowskim (1944-1945). Ich
podopiecznymi były dzieci, które przed wybuchem powstania warszawskiego wyjechały

30
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Diana Poskuta-Włodek, Teatralna edukacja Ireny i Tadeusza Byrskich, [w:] ibidem, s. 45.
Ibidem, s. 49.
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z Byrską ze stolicy na kolonie. Po niektórych wychowanków wrócili rodzice, inne czekały aż
odnalazła je dalsza rodzina. Uważając, że najlepszą formą terapii i rozwoju będzie dla
podopiecznych teatr, Byrscy zorganizowali Scenę Dziecięcą, na której wystawili m.in. montaż
Ody do młodości Adama Mickiewicza, Kołysanki Czesława Miłosza oraz Świętej Barbary
Krystyny

Przygodzkiej.

W

zajęciach

teatrzyku

w

Stoczku

brało

udział

około

osiemdziesięciorga dzieci w wieku 3-18 lat. Działalność tymczasowego domu dziecka trwała
rok. Ponadto Tadeusz Byrski podczas wojny należał do Armii Krajowej, był oficerem
prasowym w Biurze Informacji i Propagandy, a wspólnie z żoną organizował spotkania Teatru
Wyobraźni, w ramach których przygotowywali interpretacje dramatów i nowel, m.in. Tristana
Tomasza Manna i Syna marnotrawnego jego autorstwa.
Po wojnie, nie dbając o rozgłos ani dobra materialne, Byrscy przenosili się z teatru do
teatru, w poszukiwaniu nowych wyzwań. W roku 1946 Tadeusz Byrski jako kierownik
artystyczny prowadził scenę opolską w Państwowych Teatrach Śląsko-Dąbrowskich, których
dyrektorem był Władysław Krasnowiecki. Byrski wystawił tam m.in. Wyspę pokoju
Eugeniusza Piotrowa i Świerszcza za kominem Charlesa Dickensa, Irena Byrska pracowała
w tym teatrze jako reżyserka, aktorka i organizatorka wieczorów poetyckich. W 1951 roku
Byrski objął kierownictwo artystyczne toruńskiej sceny Państwowych Teatrów Ziemi
Pomorskiej (Byrska wyreżyserowała tam m.in. Świerszcza za kominem Dickensa, Panią Dulską
na rozdrożu Anatola Sterna, Zemstę Aleksandra Fredry, jej mąż Zbiegów Haliny Auderskiej
i Lekarza mimo woli Moliera).
Z datą 17 listopada 1952 roku Centralny Zarząd Teatrów wystawił dokument
zawierający nominację Tadeusza Byrskiego na stanowisko dyrektora i kierownika
artystycznego Państwowego Teatru im. Stefana Żeromskiego Kielce-Radom od 1 grudnia
195232. Zastępcą dyrektora był aktor Stanisław Kamiński nominowany na to stanowisko przez
Ministerstwo Kultury i Sztuki 25 września 1950 roku, a więc za poprzedniej dyrekcji. Byrski
sprawował funkcję do 30 września 1958 roku, od 1 października stanowisko objął Czesław
Jagielski, a Irena Byrska do końca tego roku pełniła funkcję kierownika artystycznego.
Odwołana została przez Czesława Domagałę, przewodniczącego Wojewódzkiej Rady
Narodowej, działacza partyjnego ze średnim wykształceniem. Lata spędzone przez Byrskich
w Kielcach okazały się dla Teatru im. Stefana Żeromskiego złotym okresem w jego historii.

Protokół sporządzony w dniu 4 listopada 53 r. przez J. Sikorskiego księgowego-rewidenta Centralnego
Zarządu Teatrów w Warszawie z przeprowadzonej w czasie od 28 października do 4 listopada 1953 r. rewizji
finansowej i gospodarczej Państwowego Teatru im. St. Żeromskiego w Kielcach, Protokół z działalności Teatru
za rok 1953, teczka 1275, Archiwum Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
32
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Uznawany był wówczas (razem z filią radomską) za jedną z najważniejszych scen poza
głównymi ośrodkami teatralnymi w kraju. Mimo to na dalszych losach Byrskich zaważył
konflikt z władzami.
Do najważniejszych spektakli Byrskich z tego okresu należą: Pluskwa Włodzimierza
Majakowskiego w reżyserii Byrskiej (1955), Kaligula Alberta Camusa w reżyserii Byrskiego
(1957), Powrót Odysa Stanisława Wyspiańskiego wyreżyserowany wspólnie (1958). Przy
kieleckim teatrze Byrscy utworzyli Studium Teatralne – jedyną w Polsce szkołę średnią dla
przyszłych aktorów, która działała od 1 października 1955 do 30 lipca 1958 roku. Kierowniczką
placówki była jej pomysłodawczyni, Irena Byrska, która miała już doświadczenie w tej materii
– w latach 1930-1933 pracowała na przykład jako instruktorka w świetlicach dzielnicowych
w Warszawie, potem uczyła w Studiu Teatralnym przy Teatrach Miejskich, którym kierowała
w latach 1934-1935. Po wojnie (1949-1951) w warszawskiej PWST uczyła mówienia
wiersza33.
Byrscy mieli własne poglądy na sprawy teatru, jego artystyczny kształt i społeczną
użyteczność. Znalazły one wyraz w sposobie prowadzenia kieleckiego Studium Teatralnego.
Zajęciom przyświecała idea pokory dla sztuki i sceny. Spośród 434 kandydatów przyjęto
26 osób, tylko 18 osób zdobyło dyplom. Wśród słuchaczy znaleźli się m.in.: Andrzej
Antkowiak, piosenkarka Joanna Rawik, późniejsi aktorzy Teatru Żeromskiego: Regina
Redlińska, Zenon Jakubiec, Anna Ciepielewska, Irena Jun, Stanisław Niwiński i inni. Studium
działało z rozmachem, na zaproszenie Byrskich wykładali w nim znakomici aktorzy – m.in.
Jacek Woszczerowicz, Władysław Woźnik, reżyserzy – Bohdan Korzeniewski, Wilam
Horzyca, krytycy – Artur Sandauer, cenieni wykładowcy i wybitni humaniści – Irena
Sławińska, Roman Ingarden, Władysław Tatarkiewicz, Zbigniew Raszewski, Bolesław
Taborski, Stefan Srebrny, tłumacze, krytycy literaccy, poeci – Julian Rogoziński, Jerzy
Hordyński, Kazimierz Michałowski. Organizowano wycieczki (np. córka patrona teatru
Monika Żeromska była przewodniczką wyprawy do Konstancina). W tym samym czasie,
z inicjatywy Ireny Byrskiej, uruchomiono w kieleckim teatrze małą scenę (na drugim piętrze,
w miejscu dzisiejszej biblioteki, scena oddzielona dwiema kolumnami), na której słuchacze
pracowali nad swoim warsztatem aktorskim. Szkoła była samodzielną placówką wychowawczą
z internatem mieszczącym się w budynku teatru, wyposażonym w stołówkę oraz bibliotekę,
które

służyły

uczniom.

Zespół

Studium

Teatralnego

przygotował

przedstawienia

pełnospektaklowe: Pokój Arystofanesa (1956), Ocalenie Antygony Krystyny Berwińskiej
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Irena Byrska, [w:] Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1910-2000, t. 3, Warszawa 2017, s.141-142.
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(1957), Dzieje Tristana i Izoldy Josepha Bédiera (1957), Romeo i Julia Williama Szekspira
(1958),

Wesele

Stanisława

Wyspiańskiego

(1958)

oraz

kilka

wieczorów

poezji,

w tym dla dzieci (Byczek Fernando, 1956). Przyczyny i okoliczności odejścia Byrskich
z Kielc zostały omówione dalej. Faktem jest, że ich działalność artystyczna w Teatrze im.
Stefana Żeromskiego została doceniona wyróżnieniem państwowym w 1955 roku.
Kolejnym wyzwaniem dla Byrskiego było objęcie dyrekcji poznańskiej sceny od sezonu
artystycznego 1958/1959. Z kolei, nim małżeństwo przeniosło się do Gorzowa
Wielkopolskiego, gdzie w latach 1963-66 teatrem kierowała Byrska (do ważnych przedstawień
z tego okresu należały Mazepa Juliusza Słowackiego i Uciekła mi przepióreczka Stefana
Żeromskiego nagrodzone za reżyserię na III Wrocławskim Festiwalu Teatralnym, ponadto
Panopticum transcendentalne Tytusa Czyżewskiego, Jaskinia filozofów Zbigniewa Herberta),
wspólnie przygotowywali dla Telewizji Polskiej pierwsze przedstawienia dla młodzieży (Don
Alwares, albo niesforna w miłości kompanija Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, 1961;
Dom pod Oświęcimiem Tadeusza Hołuja, 1962 – adaptacja Irena Byrska, reżyseria Tadeusz
Byrski). Reżyserka przygotowała Prowincjuszkę we własnej adaptacji w Teatrze Telewizji
(1961). W 1966 roku wyemitowano także jej głośne przedstawienie Don Alwares z Teatru
w Gorzowie (1964).
W latach 1966-1971 Tadeusz Byrski był zatrudniony na etacie jako reżyser w Teatrze
Nowym w Łodzi (Śluby panieńskie, Pierścień Wielkiej Damy). Później pracował na różnych
scenach, ale z żadną nie związał się już stałą umową (Teatr Polski i Współczesny
w Szczecinie, Teatr Ziemi Mazowieckiej, Teatr Dramatyczny w Gdyni, Teatr Wybrzeże
w Gdańsku). Jego żona przebywająca na emeryturze od 1966 roku także zajmowała się
reżyserią (teatry: Ludowy w Krakowie, Dramatyczny w Wałbrzychu, Ziemi Opolskiej,
Wybrzeże w Gdańsku). Ponadto zagrała epizody w filmach – jedną z postaci w Kontrakcie
Krzysztofa Zanussiego (1980), Annę Walentynowicz w Człowieku z żelaza Andrzeja Wajdy
(1981), w Przypadku Krzysztofa Kieślowskiego (1981).
Na przełomie lat 1975/1976 Byrscy podpisali List 59 przeciwko zmianom
w konstytucji PRL mającym m.in. nadać PZPR kierowniczą rolę w państwie i zawiązać
nienaruszalny sojusz z ZSRR, a w konsekwencji jeszcze bardziej uzależnić Polskę od
socjalistycznej władzy. W stanie wojennym Byrscy wozili paczki do obozów internowanych,
jeździli na procesy polityczne, organizowali teatr domowy. Irena Byrska kierowała Komisją
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Kultury NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze i uczestniczyła w pierwszym Zjeździe
„Solidarności” w 1981 roku34.
Znani byli z odbudowywania teatrów i życia kulturalnego na prowincji jako ludzie
prawi o zasadach moralnych, katolicy, ale nie klerykalni, w swojej pracy często wizjonerscy.
Tadeusz Byrski zmarł w 1987 roku, jego żona spędziła ostatni okres w Domu Artystów
Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, dożyła 96 lat. Mieli troje dzieci: Marię Agnieszkę
Byrską-Zaczykową – aktorkę, Marię Katarzynę Byrską-Cugini – rzeźbiarkę mieszkającą
w Szwajcarii oraz Marię Krzysztofa – orientalistę, profesora nauk humanistycznych,
ambasadora RP w Indiach w latach 1993-1996.
Imponująca jest lista ich artystycznych przyjaźni – byli poważani przez
najwybitniejszych twórców polskiej kultury, m.in. Jerzego Grotowskiego, Czesława Miłosza,
Leszka Mądzika, Zbigniewa Herberta, a także przez lokalnych, cenionych działaczy kultury,
prowadzących Uniwersytet Ludowy w Pawłowicach i Rożnicy – małżeństwo Helenę
Babiniczową z Mackiewiczów i Waldemara Babinicza. Niektórzy, jak Bohdan Korzeniewski
i Bronisław Dąbrowski, wyrazili swój szacunek dla Ireny i Tadeusza Byrskich zostawiając wpis
w Złotej Księdze pamiątkowej w teatrze kieleckim:
Z wyrazami prawdziwego uznania dla kultury, smaku i inicjatywy kierownictwa teatru, które zmieniło
go do nie do poznania35.
Życzę serdecznie sukcesów w Waszej trudnej, lecz jakże cennej i potrzebnej ludziom Kielecczyzny pracy
– Zapraszam do Warszawy i proszę także o pamięć a w razie kłopotów zespół Państw. Teatru Polskiego zawsze
chętnie Wam służy pomocą i poradą36.

Byrscy mieli niebagatelny wpływ na wychowanie i kształtowanie młodych pokoleń, nie
tylko aktorów. Pod ich okiem zawodu uczyli się nie tylko aktorzy, ale też młodzi wówczas,
a uznani potem w kraju scenografowie – Liliana Jankowska i Antoni Tośta. Jednym z dowodów
na to, jak cenieni byli Byrscy, jest przyznawana dorocznie nagroda ich imienia na Festiwalu
Teatru Telewizji Polskiej i Teatru Polskiego Radia „Dwa Teatry” w Sopocie. Inspirowali nie
tylko ludzi uprawiających sztukę teatralną, ale także pedagogów i animatorów kultury, jak

Zob. Zbigniew Osiński, Nazywał nas bratnim teatrem. Przyjaźń artystyczna Ireny i Tadeusza Byrskich
z Jerzym Grotowskim, Gdańsk 2005, s. 83-85.
35
Bohdan Korzeniewski, wpis z 3 sierpnia 1954 w Złotej Księdze z lat 1954-57, Archiwum Teatru im. Stefana
Żeromskiego w Kielcach.
36
Bronisław Dąbrowski, wówczas dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego, Złota Księga 1954-57,
loc. cit.
34
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Magdalena Helis-Rzepka, polonistka z Kielc, która od lat kultywuje pamięć o Irenie i Tadeuszu
Byrskich.

Tadeusza Byrskiego rozważania o teatrze
Tadeusz Byrski dużo pisał o teatrze, i nie tylko. Wyrażał swoje poglądy na wiele kwestii
– omawiał metody pracy, sięgał pamięcią do czasów swojej edukacji, wspominał ludzi, którzy
mieli na niego wpływ, prowadził bogatą korespondencję, publikował w czasopismach37.
W kontekście rozważań nad sceną kielecką uwagę przykuwają zwłaszcza dwa eseje
Byrskiego dotyczące przeniesienia dyrektora do Poznania i premiery Policji Mrożka
w Kielcach – okoliczności różnie zapamiętanych przez ludzi, być może wymagających
wyjaśnienia.
W artykule Mój romans z kielecką milicją opublikowanym w pracy zbiorowej
O teatrze i dramacie przygotowanej przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w 1989 roku
Tadeusz Byrski zdaje relację z okoliczności powstania premiery Policji Sławomira Mrożka
rozwiewając w ten sposób domysły, jakie wokół sprawy narosły przez lata38. Byrscy zgłosili
sztukę Sławomira Mrożka jako jedną z propozycji repertuarowych do Ministerstwa
w sezonie artystycznym 1957/1958. Wcześniej grano ją jedynie na deskach warszawskiego
Teatru Dramatycznego. Policja była ostatnią sztuką wystawioną przez Byrskiego jako
dyrektora teatru kieleckiego. Byrski udziela w tym artykule odpowiedzi na często później
zadawane pytanie, czy chcieli z żoną opuścić Kielce – pisze: stało się tak „mimo dużych oporów
z naszej strony”39. Policja nie była premierą pochwalaną przez ministerstwo. Tadeusz Byrski

Zob. Byrski Tadeusz, Teatr – radio – wspomnienia, Kielce 1976; Byrski Tadeusz, W pogoni za Teatrem,
Instytut im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2015; Irena i Tadeusz Byrscy. Czesław Miłosz.
Korespondencja, oprac. Paweł Bem, Maria Prussak, Warszawa 2017; Zbigniew Osiński, Nazywał nas bratnim
teatrem...op. cit.; Tadeusz Byrski, O teatrze radiowym: fragmenty wspomnień, „Pamiętnik Teatralny” 1973,
z.3-4; Mówię, więc jestem, „Pamiętnik Teatralny” 1977, z.2.; Tadeusz Byrski in memoriam, „Pamiętnik
Teatralny”1988, z.3-4., Posłowie, „Pamiętnik Teatralny” 1981, z,1-2; Głosy o Antonim Bohdziewiczu (19061970), „Zeszyty Literackie” 2006, R. 24, nr 3; To już historia, „Więzi”1965, nr 11; Tak sobie myślę: Szkoda,
że ich nie ma, „Więź” 1977, nr 1 itd. Do, wymienionego jako ostatnie, katolickiego pisma społecznokulturalnego reżyser przygotował kilkadziesiąt esejów w latach 1971-1984; powstały tu dwa jego cykle
Rozmowy z samym sobą oraz Tak sobie myślę, w których dzielił się poglądami na tematy teatralne, społeczne,
dotyczące wiary, dzielił się także wspomnieniami. Przed wojną artykuły Ireny i Tadeusza Byrskich pojawiały się
w „Kurierze Polskim”, „Słowie”, „Scenie Polskiej”, „Po prostu”, „Środach Literackich” i „Teatrze Ludowym”.
Po 1945 publikowali także czasem na łamach „Teatru” „Odrodzenia”, „Nowej Kultury”, „Kultury”,
„Współczesności”, „Tygodnika Powszechnego”, „Polityki”.
37
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przytacza dwie rozmowy między nim a urzędnikami w tej sprawie. Decyzję odmowną zrzucano
na karb zbyt późnego złożenia odpowiednich dokumentów, czemu dyrektor zaprzeczał, innym
razem przestrzegano go, by mundury nie przypominały rosyjskich. Niedługo później
przedstawiciel Milicji Obywatelskiej zgłosił się do Byrskiego z prośbą, aby jubileusz MO w
Kielcach obchodzić w teatrze i zakończyć uroczystość przedstawieniem, najlepiej takim, które
opowiadałoby o życiu milicjantów. Próbę do spektaklu obejrzało dwóch tzw. milicyjnych
kaowców, czyli instruktorów kulturalno-oświatowych. Postanowiono zaprezentować spektakl
na święcie milicji. Ministerstwo wciąż jednak nie dawało zgody na wystawienie sztuki, o czym
Byrski poinformował instruktorów z komendy. Wkrótce zadzwonił do reżysera sekretarz
propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR z żądaniem, aby Policja uświetniła uroczystość.
Ministerstwo wydało tymczasowe pozwolenie na wystawienie sztuki na tę wyjątkową
okoliczność. Byrski pisze, że wątpliwości co do sposobu uczczenia jubileuszu nie opuszczały
ówczesnego komendanta MO, pułkownika Leonarda Urbana aż do uroczystości, mimo to
przedstawienie było jej częścią – autor tekstu nie podaje konkretnej daty, właściwa premiera
ukończonego spektaklu miała miejsce później – 6 października 1958 roku.
Po spektaklu komendant otrzymał bukiet róż od odtwórcy roli więźnia – Witolda
Tokarskiego. Dopiero wtedy ustał „lekki szmerek” wśród mundurowych zgromadzonych na
widowni i atmosfera jakby się rozluźniła. W międzyczasie, mimo wątpliwości, Byrscy dali
ministerstwu odpowiedź, że zgadzają się na wyjazd do Poznania – „do końca rozmów nie
opuszczało nas poczucie zdrady. Zdrady Kielc, kieleckiej publiczności, tej części zespołu,
której nie będziemy mogli ze sobą zabrać”40. Byrski kończył próby Policji. W tym czasie
nadeszło zaproszenie z ministerstwa w sprawie omówienia pozycji repertuarowych dla teatru
poznańskiego, który miał objąć po opuszczeniu Kielc. Kilka dni przed wyjazdem na naradę do
Warszawy otrzymał formalny zakaz grania sztuki Mrożka. Podczas zebrania reżyser sam
podniósł sprawę Policji. Otrzymał odpowiedź, że minister Tadeusz Galiński nie zgadza się na
wystawienie tej sztuki w Kielcach, ze względu na „za cienką warstwę” inteligencji, ale widzi
taką możliwość w Poznaniu. Byrski odmówił wtedy objęcia jakiejkolwiek sceny w Polsce.
Ostatecznie ministerstwo ustąpiło pod warunkiem, że sztuka nie będzie grana pod auspicjami
Państwowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach i Radomiu. Byrski pisze, że na to
przystał upatrując w tym szans na zwiększenie zainteresowania sztuką: „stworzy się klimat
jakiejś niezwykłości”41. Premierę entuzjastycznie odebrała widownia kielecka – „raz po raz
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akcja była przerywana gorącymi oklaskami”42. Reżyser deklaruje, że z wyżej wymienionych
względów spektakl nie widnieje w żadnych dokumentach z tamtego sezonu rejestrujących
pozycje repertuarowe teatru. W archiwum teatru znajdziemy teczkę ze zdjęciami, scenariuszem
i afiszem teatralnym sztuki – nie widnieje na nim napis „Państwowy Teatr im. Stefana
Żeromskiego w Kielcach”, tylko „Aktorzy Państwowego Teatru…..” można się domyślać, że
w ten sposób Byrski rozwiązał kwestię zakazu ministerstwa. W każdym razie pamięć o tym, że
w Kielcach odbyła się premiera Policji Mrożka w jego reżyserii nie zginęła – odnajdziemy ją
także na wortalu e-teatr43. Tadeusz Byrski nie wspominał o żadnych zwolnieniach wśród
milicjantów.
Aneks w książce Zbigniewa Osińskiego zatytułowany: Irena i Tadeusz Byrscy
o poznańskiej dyrekcji 1958/1959 zawiera niepublikowany wcześniej tekst Byrskich Poznań,
miasto zamknięte?44. Wracają tam do sprawy kieleckiej. Opuścili miasto będąc już mocno
związanymi z regionem świętokrzyskim – „Chyba już nigdy nie rozstaniemy się z tą ziemią”45.
Byrskim zależało, przede wszystkim, na zapewnieniu pracy i mieszkań świeżo upieczonym
absolwentom Studium Teatralnego, mieli też dalekosiężne plany na wielką skalę związane
z rozbudową szkoły i całym kompleksem wokół niej:

W Zamku w Pieskowej Skale osiada Studium Teatralne naszego teatru. Radomski teatr usamodzielnia
się, ewentualnie współpracuje z nowym wówczas, wspaniałym budynkiem w Skarżysku. Kierownictwo teatru
kieleckiego staje się dysponentem szlaku turystyczno-artystycznego: Kielce – Chęciny – Góry Świętokrzyskie
– Książ Wielki – Miechów – Pieskowa Skała. W tej ostatniej prowadzi prace laboratoryjne, buduje pawilon
mieszkalny, z hotelem, z motelami, z domem pracy twórczej. Daje przedstawienia na dziedzińcu zamkowym,
koncerty i prelekcje w salach zabytkowych; gdzieś potem buduje w oparciu o kilkuletnie badania
i doświadczenia, w odpowiedniej rzecz prosta odległości od zamku, nowoczesny budynek teatralny. Jednocześnie
organizuje objazd po północnej części województwa krakowskiego i południowej części województwa
kieleckiego – objazd oparty na nowej zasadzie, z wozem-sceną46.

Władze chciały odwieść twórców od realizacji tych marzeń, wiedziały jednak, że
Byrscy nie zapomną o rozbudzonych sukcesami ideach i będą konsekwentnie do nich dążyć.
By odsunąć sprawę w czasie i zająć uwagę reżyserów „awansem”, zaproponowano im dyrekcję
w Poznaniu, w większym ośrodku teatralnym, o znakomitszej niż Kielce tradycji teatralnej.
42
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Małżeństwo podjęło decyzję: „nie każą, nie wypędzają, podobno cenią, mówią
o trwałym wkładzie w dorobek tej ziemi, ale grozi brak perspektywy, rozwoju. Więc chyba
wyjechać trzeba”47. Rzeczywistość rozbiła także plany w Poznaniu. Wydział Kultury, nie
rozwiązawszy sprawy lokalowej – Byrscy nie mieli gdzie kontynuować pracy szkoły aktorskiej,
tę działalność zmuszeni byli przenieść poza mury miasta – nie chciał podjąć z nimi dyskusji.
Spotykały ich także szykany i donosy wypływające ze środowiska aktorskiego.
Zbiory archiwalne Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach są zasobne w dwa ważkie
eseje pióra Byrskiego zatytułowane Jak to rozsądnie robić? i Tak to widzę48. Ten drugi jest
swego rodzaju manifestem dotyczącym sytuacji „pracowników kultury”, niedocenianych, także
finansowo, przez państwo, co nie sprzyja poszukiwaniom artystycznym. W Jak to rozsądnie
robić? Byrski dotyka kwestii repertuaru w teatrze prowincjonalnym „gdzie są, jak twierdzą
«świadomi rzeczy», specjalne zadania, a co za tym idzie i specjalne mogą być ograniczenia”49.
Repertuar według Byrskiego powinien być „gorący”, przedstawiać to, „od czego zależy nasza
dusza” zawarty w tekście dramaturga, którego praca „to chodzenie po linii i ciągle o krok od
wulgaryzacji”50. Krytykuje sceniczne adaptacje dzieł wielkich pisarzy polskich. Dotyka
kwestii współpracy z autorami sztuk. Na ogół okazuje się ona trudna, z powodu braku
zainteresowania współpracą z teatrem lub przeciwnie, niezgody na dokonywanie zmian
w tekście. Nie oszczędza również kierowników literackich, którzy jego zdaniem winni należeć
do Związku Literatów Polskich, co zapewniłoby lepszy kontakt teatrów z pisarzami i ich
aktualnymi zainteresowaniami. Tymczasem autorzy sztuk zaglądają do teatru głównie
w poszukiwaniu pieniędzy, nie wykazują się zadowalającą znajomością literatury teatralnej.
Kierownicy literaccy za mało dbają, by przez teatr przewijało się wielu dramaturgów – większy
wybór mógłby zapewnić różnorodność repertuarową. Byrski narzeka również na poziom
dramaturgii:
Zepsuci dobrymi tekstami, jakimi obdarzyła nas historia literatury, chcemy chociaż jakiego
takiego podobieństwa do wspaniałego języka wielkich. Rozumiemy, że nie wszyscy mogą być wielkimi
i rozumiemy, że repertuar złożony z utworów genialnych mógłby doprowadzić do histerii, ale mówimy
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ze sceny językiem danego autora. Przeżuwamy ten tekst dziesiątki, setki razy. Jakże nie czuć tych
wszystkich słabości. Czujemy je51.

Najlepsze zaś sztuki zagraniczne nie są ani przesyłane, ani tłumaczone. Tu z kolei
nadzieję upatruje Byrski – w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Według niego dyrektorzy teatrów
od czasów wojny utracili kontakty zagraniczne. Byrski jest w swych poglądach dosyć
nowoczesny, ceni sztuki uznawane wówczas za nieteatralne. Rozmyśla także nad
publicznością, nie ufa recenzentom – tęskni za głosem ludzi „prostych, wrażliwych, lubiących
rozrywkę kulturalną”. Co się tyczy recenzentów, wymienia tych, którzy krytykują repertuar
Teatru im. S. Żeromskiego za jego kierownictwa: Romana Szydłowskiego, Stanisława
Marczaka-Oborskiego, a także Jana Pawła Gawlika – który wg Byrskiego solidaryzuje się
z kolegami w Warszawy i powtarza za nimi, jakoby teatr brał na siebie zadania ponad swoje
możliwości52. Puentuje tę kwestię oczekiwaniem na merytoryczną dyskusję. Co do
publiczności zaś, Tadeusz Byrski prezentuje krótką analizę widzów w Kielcach i Radomiu.
Wyciąga wnioski z czteroletniej pracy w obu miastach i konstruuje taki oto podział:
Kielce
a) robotnicy – są,
b) inteligencja – jest,
c) snobów – trochę jest,
d) zamożnych ludzi uczciwych – bardzo mało,
e) zamożnych ludzi nieuczciwych – trochę
I ta sama klasyfikacja w Radomiu:
a) robotnicy – są,
b) inteligencja – małe wysepki – można by podać adresy,
c) snobów – sporo, ale nienawidzących zdecydowanie prowincji,
d) zamożnych ludzi uczciwych – chyba wcale,
e) kombinatorów – zatrzęsienie53
Kierownik obu scen zastrzega naturalnie, że jest świadomy niedoskonałości owego
podziału oraz tego, że nie korzysta z żadnej perspektywy badawczej. Byrski oponuje przeciw
podziałowi Teatru im. Żeromskiego na dwie sceny. Dziś ten problem nie istnieje, ale inny, na
który zwracał uwagę Byrski, jest wciąż aktualny. Publiczność kieleckiego teatru nadal preferuje
51
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komedie, o czym świadczą wpływy z biletów, a także werdykty publiczności podczas
plebiscytu „O Dziką Różę”. Niezmiennie i dziś jakże często usłyszeć można argument, który
około sześćdziesięciu lat temu przytaczał Tadeusz Byrski: „tyle mam dramatów w życiu […],
że ja do teatru chcę przyjść i pośmiać się bezmyślnie”54. I z pewnością konflikt między
zadowoleniem publiczności a poszukiwaniami artystycznymi dotyczy niejednej z polskich
scen. Remedium na ten problem reżyser upatrywał w wychowaniu i edukacji młodzieży.
Kierownik kieleckiej sceny w swoim wywodzie dotykał także dysproporcji między zarobkami
aktorów w teatrze i filmie, co według niego pozbawiało teatr zdolnych aktorów, nie przynosząc
korzyści filmowi polskiemu. Najciekawsze podsumowanie rozważań Tadeusza Byrskiego
i jego spojrzenie na pracę w teatrze jest ujęte w „krótkim oświadczeniu od kierownictwa”:
Traktujemy tę sprawę jako służbę społeczną. Mamy ambicję, żeby teatr w danym środowisku
był jednym ze słupków, które trzymają kulturę artystyczną. Chcemy to robić prosto, szczerze, ale
z godnością. Nasza praca to próby i doświadczenia, żeby zespół uczciwych i dobrych smaków
artystycznych dał zbiorową wolę lepszego, ładniejszego życia. I komfort, i wygoda, i mówienie prawdy,
i jedna moralność dla wszystkich – i dowcip, i smaczny uśmiech55.

Repertuar. Przekraczanie granic lokalności
„Sądzę, że teatr będzie ratował nas przed dehumanizacją”.
Irena Byrska56
„Z kilkunastu teatrów prowincjonalnych teatr ten wyróżnia się repertuarem
o ambitnym profilu, jakiego nie posiada wiele cenionych czy przecenionych scen
stołecznych”57 – tak teatr kielecki za dyrekcji Byrskich postrzegał Jan Paweł Gawlik. Podobnie
myśleli inni krytycy i recenzenci obserwujący ich artystyczne poczynania, nie tylko
z kieleckiego podwórka, ale przede wszystkim ze stolicy. W ten sam sposób, z perspektywy
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czasu, ocenili ich historycy teatru, wśród nich Stanisław Marczak-Oborski: „niewielki teatr
kielecki, z którego dyrekcja Byrskich stworzyła rzetelny ośrodek kulturalny”58.
Było to tym trudniejsze, że nad działalnością teatru, jak wszędzie w Polsce, „czuwała”
władza socjalistyczna, co można zobaczyć wczytując się w pierwsze zdania obowiązującego
w teatrze Regulaminu Pracy:
Pkt 2:
Prawa i obowiązki pracowników określone postanowieniami przepisów przytoczonych w punkcie 1 muszą być
pogłębione przez zrozumienie zadań jakie stoją przed klasą robotniczą Polski Ludowej realizującej 6-letni plan
budowy socjalizmu i naszej niezłomnej wiary w utrzymanie pokoju, a w szczególności przez:
a)

rozszerzenie znajomości zasad marksizmu-leninizmu, […]

b) szczerą samokrytykę własnej pracy,
c)

uczciwą i odważną krytykę pracy kierownictwa i współpracowników59.

Zespół artystyczny, do którego zaliczono również inspicjentów i suflerów, miał realizować
zadania wynikające z „nowego socjalistycznego stosunku pracy”:
1) opanowanie podstawowych zagadnień marksizmu,
2) kształcenie, oparte na wypróbowanych wzorach teatrów radzieckich, w szczególności MCHAT-u/system
Stanisławskiego,
3) dążenie do wydobycia obiektywnego sensu odtwarzanej na scenie sztuki przez ideologiczną
i polityczną analizę utworu60.

Według tego dokumentu plany repertuarowe musiały być zgodne z wytycznymi KC
PZPR, MKS i CZT.
Podczas analizy repertuaru kształtowanego przez Byrskich na pierwszy plan wysuwają
się dwie prapremiery o historycznym znaczeniu w polskim teatrze: Pluskwa Włodzimierza
Majakowskiego w reżyserii Ireny Byrskiej oraz Kaligula Alberta Camusa w reżyserii
i z główną rolą Tadeusza Byrskiego. Byrska jako pierwsza zrealizowała również Komentarz do
podróży Cooka Jeana Giraudoux. Do artystycznych dokonań Byrskich z okresu pracy
w Kielcach należy dopisać wspólnie wyreżyserowany Powrót Odysa Stanisława
Wyspiańskiego. Dla Byrskich ważna była także adaptacja sceniczna dramatu pt. Uciekła mi
przepióreczka Stefana Żeromskiego – ze względu na nazwę teatru, jego powiązanie z lokalną

Stanisław Marczak-Oborski, Teatr polski…, s. 316.
Regulamin pracy, teczka 1275 z lat 1953-55, Archiwum Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
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tradycją, ale też dla przywołania pamięci Reduty, gdzie ten dramat miał przed laty swoją
prapremierę. Legendą obrosła nieudana próba uzyskania zgody Witolda Gombrowicza na
światową prapremierę Ślubu w Kielcach. Jedyny spektakl Policji Sławomira Mrożka oglądał tu
premier Józef Cyrankiewicz. Byrscy cenili także dramaturgiczny talent swojego przyjaciela
Zbigniewa Herberta, stąd prapremiera Drugiego pokoju. Przypomnieli fragmenty Dziadów
Adama Mickiewicza. Dzięki odważnym decyzjom repertuarowym zapisali się w historii
polskiego teatru jako twórcy, którzy w trudnych czasach starali się uprawiać sztukę niezależną.
Z repertuaru radzieckiego wybierali najbardziej istotne, ich zdaniem, pod względem
teatralnym pozycje. Tak powstały przedstawienia: Niespokojna starość Leonida Rachmanowa
oraz Poemat pedagogiczny Antona Makarenki. Byrscy niejako zmuszeni do wystawiania także
innych tendencyjnych sztuk, utrzymanych w konwencji realizmu socjalistycznego, jak Sprawa
rodzinna Jerzego Lutowskiego czy Zwycięstwo Janusza Warmińskiego.
Zła sytuacja współczesnej polskiej dramaturgii, spowodowana głównie względami
politycznymi sprawiła, że dominantą repertuaru w latach 1952-1953 roku stały się utwory
inspirowane historią. W polskich teatrach, w tym na scenach kieleckiej i radomskiej, grano
opartą na trzynastozgłoskowcu opowieść o tęsknocie Jana Kochanowskiego za krainą lat
dziecinnych, czyli Drogę do Czarnolasu Aleksandra Maliszewskiego oraz Zbiegów Haliny
Auderskiej, gdzie sprawa chłopska z XVIII wieku, w ujęciu Tadeusza Byrskiego, stała się
okazją do pokazania postaw przyjmowanych przez każdą władzę, bez względu na czasy.
Do żywych wciąż wspomnień z historii najnowszej – „echa lat ubiegłych zaczarowanych
w poezji i pieśni”61 powrócili twórcy przy okazji wieczoru zatytułowanego Kartki z dziejów
Warszawy. Mając w pamięci kampanię wrześniową przygotowali Domek z kart Emila
Zegadłowicza. Ze współczesnych komedii wybrali Adwokata i róże Jerzego Szaniawskiego,
i R.H. Inżyniera Brunona Winawera, ale także powojenne słabsze utwory, jak bajka Kot
w butach Zenona Laurentowskiego i Rodzinka Jerzego Jurandota. Na innych scenach popularne
były klasyczne dramaty Wiśniowy sad Antona Czechowa, czy Wrogowie Maksima Gorkiego.
Byrscy poszukiwali inspiracji repertuarowych w znanych, wybitnych utworach zagranicznych.
Sięgnęli po literaturę skandynawską – Ojca Augusta Strindberga, Norę (Dom lalki) Henrika
Ibsena, ale też po Prowincjuszkę Ivana Turgeneva ale też mało wykorzystywaną na polskiej
scenie prozę Josepha Conrada (Freję z siedmiu wysp, Falka, Neutralnego). Choć Irena
i Tadeusz Byrscy musieli borykać się z nieprzychylnością władz i często z pustkami na
widowni, nie szli na łatwiznę, a takim wyjściem byłoby wypełnianie planów repertuarowych
Ł [Mieczysław Łuczkiewicz], Pracownicy Teatru im. St. Żeromskiego rozpoczynają „Miesiąc Budowy
Warszawy”, „Słowo Ludu” 1953, nr 210.
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agitkami albo błahymi komedyjkami. Stawiali więc na dobrą rozrywkę, którą miała zapewnić
polska i światowa klasyka. Nie byli oryginalni wystawiając Zemstę, choć na afiszu z utworów
Fredry znalazło się też nieco mniej eksploatowane Dożywocie. Z Szekspira wybrali nieco
rzadziej grywane Stracone zachody miłości.
Byrscy kształtowali linię repertuarową wspólnie z kilkoma kierownikami literackimi.
Najpierw z Jerzym Jędrzejewiczem, który pracował w teatrze jeszcze za czasów Morycińskiego
(do 31 grudnia 1954), później z Jerzym Zagórskim, współtwórcą grupy poetyckiej „Żagary”,
eseistą i tłumaczem (1 stycznia 1955-31 grudnia 1955)62, a także z Juliuszem Burskim63
(1 stycznia 1957-31 sierpnia 1958). Do upragnionych efektów artystycznych reżyserska para
dążyła przede wszystkim razem ze stałymi współpracownikami: scenografem Marianem
Gostyńskim, kompozytorem Mirosławem Niziurskim oraz plastykami Lilianą Jankowską
i Antonim Tośtą.
Publiczność, którą Byrscy, jako pedagodzy z przekonań i zamiłowania, pragnęli
edukować, nie zawsze stała po ich stronie:
Między rolą piekarni chleba naszego powszedniego w zakresie kultury, między zadaniami zaspokajania
głodu przeżyć artystycznych coraz liczniejszych i wybredniejszych konsumentów zaczęła rysować się pewna
rozbieżność. [...] Dla przeciętnego widza ważne jest przede wszystkim to, co widzi, mniej ważne jak widzi.
Zagadnienie jakości jest zagadnieniem pochodnym i wyłania się wtedy, gdy zaspokojone zostało pewne minimum
potrzeb.[...] Bardzo ambitnie wystawiona Pluskwa poniosła w Radomiu generalną klapę, podczas gdy na ckliwe
przedstawienie Clavigo, któremu Goethe nie dał nic dobrego oprócz nazwiska, ludzie walili drzwiami i oknami64.

Można sądzić, że istniało wśród widzów przekonanie, iż lepiej rozumiał ich potrzeby
kierownik artystyczny sceny radomskiej w latach 1955-1958, aktor Zdzisław Karczewski.
W Radomiu65, oprócz prapremiery wspomnianego już Clavigo, realizował komedie i lekkie
dramaty, m.in.: Huzarów Pierre’a Aristide’a Bréala, Seans Noela Cowarda, Szkarłatne róże

Wcześniej pełnił tę funkcję w Teatrach Dramatycznych w Krakowie.
Absolwent filologii polskiej KUL. W 1956 pracował w Centralnym Zarządzie Teatrów. W Kielcach
przygotował m.in. opracowanie dramaturgiczne Ludzi i morza wg opowiadań Josepha Conrada. Zajmował się
jego twórczością, reżyserował na jej podstawie spektakle Teatru Telewizji i opracowywał scenariusze; za
program Wieczory z Conradem został nagrodzony Złotym Ekranem oraz nagrodą Komitetu do spraw Radia
i TelewizKULKji (1968, 1969). Ukończył Wydział Reżyserii na PWSFTViT w Łodzi. Był scenarzystą
i kierownikiem zespołów filmowych „Nurt” i „Perspektywa”. Współpracował z uczelniami zagranicznymi.
64
Jan Paweł Gawlik, Repertuar kielecki, „Życie Literackie” 1956, nr 28.
65
Problemy lokalowe radomskiej filii powracały. W Archiwum Teatru im. S Żeromskiego znajduje się odręczne
pismo Tadeusza Byrskiego zatytułowane Sprawa budowy sali teatralnej w Radomiu. Dyrektor uważał że miasto
powinno wybudować nowy gmach na siedzibę teatru, ewentualnie wskazuje do przystosowania na ten cel
budynku Corazziego, nie zgadza się na adaptację pałacu kultury, który znajduje się w sąsiedztwie filharmonii
i hali sportowej. [W:] Protokół z działalności Teatru za rok 1953, teczka 1275.
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Aldo Benedettiego. Zwykle obsadzał się w głównych rolach. Druga, jak gdyby, linia
repertuarowa wyznaczona była jeszcze przez takie tytuły, jak: Pociąg-widmo Arnolda Ridleya
i Dama z kameliami Aleksandra Dumasa-syna, miała być kompromisem oczekiwanym przez
władze i widzów. Czasy były tym trudniejsze – o czym przypomniała Marta Pawlina-Meducka.
Znikała

zorganizowana

publiczność

z

zakładów

pracy,

rosła

popularność

kin,

w których od połowy lat pięćdziesiątych grano dużo filmów zachodnich66. Rozrywkowymi
przedstawieniami

zachwycał

się

Aleksander

Czaplicki,

główny

recenzent

„Życia

Radomskiego” w tamtych latach67. Przeciwnego zdania był Jan Paweł Gawlik, którego okres
pracy recenzenckiej w „Słowie Ludu” przypadł na dyrekcję Byrskich. Wolał on ambitniejsze
przedstawienia, obszernie i profesjonalnie omawiał je zazwyczaj na łamach niedzielnego
dodatku społeczno-kulturalnego do dziennika „Słowa Tygodnia”. Według Gawlika Karczewski
„zaszczepiał kieleckiej scenie wirusa łatwizny i tandety estetycznej. Różnicował
i rozwarstwiał publiczność”68. Niektórzy recenzenci, powtarzając nierzadko opinie
przedstawicieli lokalnych władz i widzów, zarzucali Byrskim, że dbając o zaspokojenie ambicji
artystycznych, gdzieś daleko pozostawili publiczność sceny kielecko-radomskiej, że tworzyli
teatr nie dla niej, a dla siebie. Zbigniew Osiński przypominał interesującą wypowiedź Tadeusza
Byrskiego na temat wizji teatru, która mogłaby być tu odpowiedzią. Badacz tłumaczył niejako
politykę prowadzenia przez parę twórców scen prowincjonalnych, trzymanie się na uboczu,
brak dążenia do rozgłosu w trosce o efekt artystyczny:
Chciałbym, żeby teatr był swego rodzaju tajemnicą, żeby tworzył otoczony aureolą ciszy, spokoju, żeby
dał się kontemplować. By oddzielił nas od świata. Nie pomogą przyjazne, ustawicznie otwierane drzwi
i gryzione herbatniki, nawet mówienie: to jest nasz teatr. Rzecz prosta, należy zwalczać niepotrzebną celebrę69.

O niewielu chyba dyrektorach teatrów można powiedzieć, że tak mocno jak Byrscy byli
zaangażowani w tworzenie środowiska wokół prowadzonych przez siebie instytucji.
Szczególnie udało im się to w Kielcach. Teatr i Studium skupiały ludzi zainteresowanych
rozwojem sztuki w mieście. Okazją do dyskusji były spotkania organizowane w budynku przy
Sienkiewicza 32, na których czytano współczesne dramaty i rozmawiano o życiu kulturalnym

Marta Pawlina-Meducka, Irena i Tadeusz Byrscy w Kielcach, w: Etos Byrskich…, op. cit., s. 159.
Recenzent aktywnie uczestniczył w literackim i naukowym życiu regionu – należał do powołanego w 1963
Radomskiego Towarzystwa Naukowego, przewodził tam Komisji Historii i Nauk Społecznych. Od 1971 został
redaktorem naczelnym wydawanych przez organizację roczników.
68
Jan Paweł Gawlik, Legenda i prawda, [w:] Teatr Byrskich: refleksje, dokumenty, wspomnienia (wybór),
op. cit., s. 30-31.
69
Zbigniew Osiński, Nazywał nas bratnim teatrem, op. cit., s.166.
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w Polsce, szukano sposobów interpretowania tekstów na scenie, metod ich realizacji – takie
działania nierzadko spotykały się z oporem władz miasta i części publiczności.
Z biegiem czasu coraz więcej osób spoza Teatru wchodziło w orbitę wpływów Byrskich. […] Używali
przy tym magnetyzmów najprostszych: gościnności, dobrej kawy, pogawędki przy płonących na kominku
szczapach. […] Tak zawiązywało się życie towarzyskie, zrazu doraźne na tak zwanych piątkowych „kawach”,
przewidzianych w zasadzie dla ludzi teatru, później, jeśli dobrze pamiętam, od wiosny 1956 roku, już
w regularnych formach Klubu Teatralnego jednoczącego wszystkich, którzy interesowali się sceną kielecką. [...]
Atrakcyjność Klubu podnosiły znacznie spotkania z wybitnymi specjalistami: dr Stanisław Jershina miał wieczór
autorski, Artur Sandauer omawiał swoje, wówczas sensacyjne, szkice: Bez taryfy ulgowej, Tadeusz Kantor zdawał
śmiałą relację o nowinkach dramaturgicznych z zagranicy… Po prelekcji był zwykle czas na dyskusję, często
zagorzałą. Zabierali w nich głos sympatycy teatru, aktorzy, słuchacze Studium Teatralnego. Krąg się zamykał,
powstawało środowisko70.

Starania o identyfikację widzów z teatrem przybrały postać Klubu Przyjaciół Teatru
i cotygodniowych spotkań przy kawie w świetlicy.
Byrscy byli bardzo otwarci na środowisko. Ich legendarne herbatki przy kominku były okazją do
zetknięcia się z ciekawymi ludźmi, młodymi i starszymi, z różnych środowisk. Spotkania te iskrzyły się swobodną
wymianą myśli, inteligentną konwersacją i przednim humorem, w czym prym wiódł niezrównany gawędziarz, pan
Byrski71.

Klub Przyjaciół Teatru powołany został w czerwcu 1957 roku. Skupiał ludzi różnych
zawodów, żywo zainteresowanych sprawami kultury i sztuki. Towarzyskie rozmowy nieraz
przybierały formę poważnych dyskusji nie tylko na temat widzianych przedstawień. Oprócz
spotkań w teatrze, członków Klubu łączyły wyjazdy do innych teatrów, do filharmonii, opery,
muzeum. Gdy Byrskich przenoszono do Poznania, uczestnicy klubowych spotkań starali się ich
bronić na łamach prasy72.
Realizacje sztuk radzieckich – niekoniecznie agitacyjne
Mimo iż socrealizm opanował polskie sceny już kilka lat wcześniej, Irena i Tadeusz
Byrscy obejmując teatr kielecki odżegnywali się od twórczości radzieckiej. Pojawiła się na

Świętosław Krawczyński, Raptularz świętokrzyski, Łódź 1983, s.128-129.
Jarosław Strzemień, Studium – wspomnienia z daleka, [w:] Byrscy – etos teatru, op. cit., s. 221.
72
Klub Teatralny przy Teatrze im. St. Żeromskiego w Kielcach, List to redaktora, „Słowo Ludu” 1958, nr 164
„Słowo Tygodnia” nr 26.
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kieleckich i radomskich afiszach dopiero w drugim, pełnym sezonie ich dyrekcji 1953/1954.
Na podstawie sztuk radzieckich powstały wówczas dwie premiery.
Niespokojna starość Leonida Rachmanowa była jedną z poważniejszych pozycji
repertuaru radzieckiego. Do premiery w reżyserii Byrskiego (12 grudnia 1953 w Radomiu)
dekoracje przygotował Karol Frycz – wybitny scenograf, profesor ASP, pracował wówczas dla
krakowskich Państwowych Teatrów Dramatycznych73. Prapremiera polska odbyła się
w 1941 roku w polskim teatrze we Lwowie; w 1951 roku w Poznaniu wystawiając Niespokojną
starość jako reżyser zadebiutował Adam Hanuszkiewicz. Według Tadeusza Byrskiego utwór
nadawał się do uczczenia 36. rocznicy Rewolucji Październikowej.
Niespokojna starość przedstawia postać 70-letniego profesora botaniki uniwersytetu
petersburskiego, który wierzył w postęp, co budziło opór władz carskiej Rosji. W 1953 roku
utwór przeniesiono cztery razy, na sceny prowincjonalne: (oprócz Kielc) Bydgoszczy, BielskaBiałej i Tarnowa.
Dziennikarz i publicysta Bolesław Bartoszewicz74

sukces spektaklu przypisywał

dobrze zagranej roli tytułowej:
W przedstawieniu takiej sztuki jak Niespokojna starość zasadniczą rolę odgrywa jej główny bohater. [...]
sukces widowiska zależy m. in. od tego, w jakim stopniu aktor poradził sobie z postacią Poleżajewa. Zygmunt
Milski włożył w swoją nową rolę całe bogate doświadczenie aktorskie, wyposażył ją we wszystkie cechy
charakteru starego uczonego, z jego mądrością, powagą, a zarazem dziwactwami, które bardziej wzruszają niż
drażnią. Poleżajew Milskiego przemawia do nas głęboko, dzięki świetnej, precyzyjnej grze artysty75.

Zygmunt Milski76, z pochodzenia warszawiak, grywał na wielu scenach, po wojnie sam
zorganizował w Krakowie teatr objazdowy, z którym zjeździł województwo łódzkie,
poznańskie i Ziemie Zachodnie. O dekoracjach Karola Frycza wiadomo tyle, że były „ładne
i historycznie wierne”77. Recenzent uważał, że zespołowi należało się uznanie „za wartość

Współpracował z Byrskimi jeszcze tylko raz, przy Marii Stuart Juliusza Słowackiego w reżyserii innego
utalentowanego krakowianina Jerzego Ronarda Bujańskiego, zaprojektował wówczas scenografię i kostiumy.
Premiera odbyła się kilka miesięcy po Niespokojnej starości.
74
Związany m.in. z „Przeglądem Kulturalnym” i „Tygodnikiem Kulturalnym”.
75
Bolesław Bartoszewicz, Dzieło klasyki radzieckiej w Teatrze Żeromskiego, „Słowo Tygodnia” 1953, nr 49.
76
Występował także pod pseudonimem Antoni Włodarczyk. W stolicy pracował w kilku teatrach, m.in. im.
Aleksandra Fredry i w zespołach objazdowych. W Kielcach i Radomiu występował w latach 1947-1954. W 1957
był w Starym Teatrze w Krakowie. Grał także na scenach Bydgoszczy, Kalisza, Jeleniej Góry, Tarnowa.
77
Bolesław Bartoszewicz, Dzieło klasyki radzieckiej w Teatrze Żeromskiego, „Słowo Tygodnia” 1953, nr 49.
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artystyczną i wymowę ideową przedstawienia opartego na wielkim utworze radzieckiej
klasyki”78.
W drugiej części sezonu (premiera w czerwcu 1954) na afiszu znalazł się Poemat
pedagogiczny Antona Makarenki. Utwór radzieckiego ideologa edukacji socjalistycznej był
jednym z tych wyborów repertuarowych, które miały Byrskim zapewnić przychylność władz,
a przynajmniej jej pobłażliwość. Poemat pedagogiczny obrazował relacje nauczyciela
z trudną młodzieżą. Pierwszą adaptację sceniczną Poematu pedagogicznego w Polsce
zrealizował w 1951 roku Kazimierz Dejmek, debiutując w ten sposób jako reżyser w Teatrze
Nowym w Łodzi.
Irena Byrska zorganizowała trzymiesięczną pracę nad spektaklem (od 8 stycznia do 14
kwietnia79) jako wspólne działanie z niedoświadczonymi aktorami. Znając dziś prace Victora
Turnera powiedzielibyśmy, że podjęła ideologiczną misję stworzenia Communitas, braterskiej
harmonii80: „zgranie zespołu, szczery entuzjazm, jaki promienieje dla wszystkich wykonawców
dla idei makarenkowskiej, znalezienie odpowiedniej linii w realizacji, która była nie
naturalistycznym reportażem z domu wychowawczego”81. Nad opracowaniem tekstu pracował
kolektyw – wraz z Ireną Byrską młodzież: Stefania Błońska, Bohdan Czechak82, Jan Güntner,
Maria Karchowska83, Ryszard Kotas84, Ryszard Moskaluk, Henryka Rodkiewicz, Lidia
Rybotycka, Henryk Sakowicz85 – wśród wymienionych absolwenci krakowskiej szkoły
teatralnej, którzy sami się zgłosili, jako grupa, mając za sobą analizę tekstu Makarenki86:
Przyszli do teatru grupą, nie […] przez dyrekcję, tylko tak, jak sami się ustawili, jako pewien zgrany już
trochę kolektyw […] Trzeba przecież pamiętać, że tok pracy teatru na prowincji to nie zawsze na wysokim
szczeblu artystycznym wzloty, ale to też czasem konieczne fatygi, kompromisy. Sens polega tylko na tym, żeby

Utwór wydano w 1938. Za: Dramat obcy w Polsce. 1966-2002. Premiery, druki, egzemplarze, red. Stanisław
Hałabuda, Jan Michalik, Anna Stafiej, Kraków 2011.
79
Tadeusz Byrski, Jak pracował teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach i Radomiu nad „Poematem
Pedagogicznym” Antoniego Makarenki, rękopis, Akta I.T. Byrskich, nr 1274, Archiwum Teatru im. Stefana
Żeromskiego w Kielcach.
80
Viktor Turner, Liminalność i communitas, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej.
Kontynuacje, przeł. Ewa Dżurak, red. Marian Kempny, Ewa Nowicka, Warszawa 2004.
81
Tadeusz Byrski, Jak pracował teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach i Radomiu…, loc.cit.
82
Bohdan Czechak (1929-1992), związany z wieloma scenami, m.in. rzeszowską, bydgoską, gnieźnieńską.
Na scenie kielecko-radomskiej pracował w latach 1953-1955 i 1964-1970.
83
Urodzona 1927, zmarła w 2003. Pracowała na scenach olsztyńsko-elbląskiej i lubelskiej. Z teatrem kieleckoradomskim związała się w latach 1951-1954.
84
Znany jako Kotys. Urodzony w 1932 w Mniowie koło Kielc, zmarł 21 stycznia 2021. Popularny aktor
teatralny, filmowy i serialowy. Zaczynał karierę na scenie kieleckiej (1953-1955), później pracował m.in.
w teatrach: Polskim we Wrocławiu i Stefana Jaracza w Olsztynie.
85
Henryk Sakowicz (1929, Wilno-1991, Gdańsku) występował m.in. w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Wziął
udział w dwudziestu produkcjach Teatru Telewizji. Pracował także dla Teatru Polskiego Radia.
86
Tadeusz Byrski, Jak pracował teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach i Radomiu…, loc. cit.
78

164

zawsze kierownictwo wskazywało na termometr i wszystko nazywało właściwym imieniem. Tak się złożyło,
że młodzież ze szkoły krakowskiej pracowała nad Poematem pedagogicznym Makarenki87.

Twórcy zasłużyli na recenzję w ogólnopolskim „Teatrze”:
Przedstawienie gorące, agitacyjne, głęboko humanistyczne; wynik nie tylko pewnych satysfakcji
aktorskich, ale i przeświadczenia o społecznej trafności i celowości utworu. Irena Byrska z zespołem
przebudowała tekst – oparty na opracowaniu Rakowieckiego; Wszystko tchnęło tu prawdą, żarliwością, miłością
człowieka i wiarą w człowieka. A więc prawdziwie socjalistyczna postawa88.

Wydaje się, że koncepcja wspólnego działania była twórczym odbiciem idei Makarenki
o pedagogicznej sile pracy zespołowej. Uważał on, że doskonały rozwój jednostki dokonuje się
właśnie w grupie. Byrska wcieliła w życie te zamysły, nie tylko na poziomie formy i treści
spektaklu,

ale

nawet

jego

przygotowania.

Pedagogów

różniły

intencje

– Byrskiej przyświecała miłość do teatru, Makarence ideologia marksizmu i leninizmu.
Bogusław Henl89 pisał w „Słowie Ludu” o aktualności i atrakcyjności tekstu, jego przydatności
w procesie wychowania przyszłych budowniczych socjalizmu:
Chodzi przecież o wychowanie młodzieży na budowniczych socjalistycznego państwa, o właściwe
wychowanie zwłaszcza młodzieży wykolejonej wojną […] warto, aby nauczyciele, rodzice i w ogóle wszyscy
– bo wszyscy walką z chuligaństwem jesteśmy bezpośrednio zainteresowani, zobaczyli Poemat w Teatrze
Żeromskiego i uczyli się od wielkiego radzieckiego pedagoga – humanisty Antoniego Makarenki sposobów
i metod pracy wychowawczej90.

Byrska

wierzyła

zresztą

na

początku

w

niektóre

komunistyczne

idee.

W przygotowanie Poematu pedagogicznego, razem z zespołem technicznym, było
zaangażowanych ponad czterdzieści osób, praca zespołowa pod przewodnictwem reżyserki
przyniosła oczekiwane rezultaty. Recenzent „Słowa Tygodnia” docenił „właściwe”
opracowanie tekstu i nadanie mu odpowiedniego tempa na scenie: „Plastycznie wypadły
również sceny zbiorowe, silne w wyrazie, a jednak nie przeszarżowane. Jedynie można by mieć
zastrzeżenie do zakończenia sztuki zbiorowym tańcem kolonistów, który «pachnie» nieco
banalnym happy-endem”91. Spośród zespołu wyróżniał się podobno Tadeusz Byrski
87

Ibidem.
Andrzej Wróblewski, O teatrze, który chce kształtować środowisko, „Teatr” 1954, nr 25, s. 13.
89
Był związany także z Radiem Kielce.
90
Bogusław Henl, Dobra kolektywna robota, „Słowo Ludu” 1954, nr 139 – „Słowo Tygodnia” nr 22.
91
Ibidem.
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w roli Makarenki: „potrafił z tej postaci wydobyć i wygrać wszystkie odcienie, a co
najważniejsze uczynić ją bardzo nam bliską, ludzką”92. Z pozostałych kreacji dziennikarzowi
podobali się szczególnie „pełen serdecznego ciepła i humoru” Edmund Biernacki (Serdiuk),
Bohdan Czechak „porywczy” Taraniec, czy sprytny i pomysłowy koniuch Bratczenko, czyli
Jan Güntner93, „przesadna w swej afektacji”, zbyt „inteligencka” wydała mu się Henryka
Rodkiewicz jako Lidia. Utwór o wychowaniu nowego człowieka w dobie socjalizmu zagościł
na scenie po realizacji Byrskiej jeszcze przynajmniej dwukrotnie – w Praskim Teatrze
Ludowym w Warszawie (1962) oraz w Teatrze Muzycznym w Gdyni (1977).

Nonkonformistyczna Byrska
Ponad ćwierć wieku po prapremierze moskiewskiej (1929) prapremiera polska Pluskwy
Włodzimierza Majakowskiego w reżyserii Ireny Byrskiej z 29 grudnia 1955 roku była jednym
z najważniejszych, o ile nie najważniejszym wydarzeniem artystycznym całej dyrekcji. Sztuka
była „wystawiona szczególnie drapieżnie” – pisał Jan Paweł Gawlik94. Wzbudziła lawinę
skrajnych opinii, przynosząc Teatrowi im. Stefana Żeromskiego rozgłos, ale też wywołując
polemikę na łamach ogólnopolskich gazet. Nigdy wcześniej i długo później nie pisano tyle o
żadnym

kieleckim

spektaklu.

Mimo

to

publiczność

nie

była

zachwycona

– raczej okazywała znudzenie, lub po prostu była nieobecna na widowni.
Pluskwa wyszła spod pióra Włodzimierza Majakowskiego – Rosjanina, bolszewika,
awangardzisty, przedstawiciela kubofuturyzmu – kierunku łączącego w sobie cechy kubizmu
i futuryzmu. Napisał ten dramat w okresie NEP-u – Nowej Polityki Ekonomicznej. Utwór stał
się jednym z jego najsłynniejszych dramatów. Od razu wystawił go w swoim teatrze twórca
nowatorskiego współczesnego teatru sowieckiego, Wsiewołod Meyerhold. W Polsce
przygotowanie adaptacji scenicznej Pluskwy było przez pewien okres zabraniane – w 1937 roku
cenzura przerwała próby w Warsztacie Teatralnym Państwowego Instytutu Sztuk
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Ibidem.
Jan Güntner (ur. 1931, Kraków) dzięki referencjom Tadeusza Byrskiego został przyjęty do teatru Cricot 2
Tadeusza Kantora. Grał także w Starym Teatrze, Teatrze Ludowym, współpracował z Teatrem 38. Kierował
Teatrem Bagatela w latach 1979-1981. Był współzałożycielem Piwnicy pod Baranami. Wystąpił w
kilkudziesięciu spektaklach Teatru Telewizji.
94
Jan Paweł Gawlik, Legenda i prawda, [w:] Teatr Byrskich: refleksje, dokumenty, wspomnienia (wybór),
op. cit., s. 26. Gawlik oprócz krytyki teatralnej i publicystyki, które uprawiał m.in. na łamach: „Przeglądu
Kulturalnego”, „Życia Literackiego”, „Nowej Kultury”, „Słowa Ludu”, „Trybuny Robotniczej”, „Kultury”
i „Teatru” trudnił się dramaturgią. Ponad dekadę kierował Starym Teatrem w Krakowie. Mimo, iż był
współtwórcą złotej ery tego teatru, odchodził w nieprzychylnej atmosferze. Kierował także Teatrem Telewizji
(1977-1982). Przewodził Teatrowi Rzeczypospolitej (1983-1985) i Dramatycznemu w Warszawie (1983-1985)
oraz Teatrowi im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (1985-1989).
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Teatralnych95. Irena Byrska zdecydowała się wystawić tekst jako pierwsza, kiedy Polacy
dopiero próbowali przejrzeć przez propagandową mgłę stworzoną przez członków rządzącego
partyjnego monolitu. Mówiła wtedy tak: „nie chcemy być ostrożni, gdy tępimy pluskwy”96.
Sięgnięcie po tego rodzaju repertuar było decyzją o uprawiania teatru ambitnego
i „nieułatwionego” – tak nazwała to Marta Fik97. Przedstawienie zrealizowane dwa lata po
śmierci Stalina było jednym z pierwszych odwilżowych w Polsce. Wyrażało sprzeciw wobec
oficjalnej polityki, stawiało opór propagandzie i schematyzmowi w sztuce98. Krytycy łączyli je
z politycznie nonkonformistycznymi realizacjami, porównywali najczęściej do innej adaptacji
scenicznej dramatu Majakowskiego – Łaźni w reżyserii Kazimierza Dejmka, spektaklu
wystawionego premierowo 11 grudnia 1954 roku w Teatrze Nowym w Łodzi, zaskakującego
nowatorstwem formy i odwagą tematyczną:
Godzić będzie bowiem jedynie w sprawców wynaturzeń rewolucji, sięgając w tym ataku do arsenału
środków w teatrze socrealistycznym właściwie niespotykanych: do umowności i metafory, realistycznego
symbolu i syntetycznego skrótu, do wyjaskrawiającej deformacji postaci i przedmiotów – groteski i karykatury99.

Z Pluskwą było inaczej, zbierała różne opinie, temat nadmiernego użycia satyry
i groteski powracał w ogólnopolskich recenzjach. Choć spierano się o interpretację utworu
Majakowskiego, władze nie obraziły się na Byrskich, jak łódzcy dygnitarze na Dejmka.
Kieleckie przedstawienie oglądał premier Józef Cyrankiewicz. Grający w przedstawieniu
Witold Tokarski100 tak wspominał reakcje polityka: „Powiedział coś takiego: No tak, to jest
trudny spektakl, ale tu potrzeba zaangażowanego ideowo zespołu i dyrekcji”101. Na spektakl
przybywali recenzenci z teatralnego centrum – „snoby zachłystują się z zachwytu
i przyjeżdżają z Krakowa i Warszawy”102. Oglądali koleje losu Prisypkina. Robotnik, były
partyjniak i konformista planował zawrzeć małżeństwo z manikiurzystką Elzewirą, córką
bogatych państwa Renesansów, co miało przynieść mu awans społeczny. Jego dotychczasowa
Stanisław Marczak-Oborski, Teatr polski…, op. cit., s. 111.
Recenzje Pluskwy 1956, teczka 1268, Archiwum Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach; Irena Byrska,
Nie chcemy być ostrożni, gdy tępimy pluskwy, „Słowo Tygodnia” 1956 nr 12.
97
Marta Fik, Trzydzieści pięć sezonów, op.cit, s. 510.
98
Jan Paweł Gawlik, Spór o „Pluskwę”, „Życie Literackie” 1956, nr 215, s. 7.
99
Małgorzata Jarmułowicz, Sezony błędów i wypaczeń…op. cit., s. 77.
100
Urodzony w 1931, pochodzi z Kielc. W 1954 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Aktorską w Krakowie.
Na scenie zawodowej debiutował w Kielcach, pracował pięć lat, po czym przeniósł się do Teatrów Ziemi
Pomorskiej, gdzie występował do emerytury. Zagrał blisko 200 ról.
101
Grzegorz Walczak, Jak pod suknią do teatru się wchodziło i co wkurzyło premiera. Wspominki na kieleckiej
scenie, „Gazeta Wyborcza. Kielce”, www.kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,24334304,jak-pod-suknia-doteatru-sie-wchodzilo-i-co-wkurzylo-premiera.html [dostęp: 06.07.2019].
102
Roman Szydłowski, „Pluskwa” w Kielcach, „Przyjaźń” 1956, nr 9, s. 9.
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narzeczona, na wieść o tych wydarzeniach, usiłowała popełnić samobójstwo, ale to nie zrobiło
wrażenia na Prisypkinie. Za to, niby klątwa, podczas wesela, wybuchł pożar. Prysipkin jako
jedyny przeżył katastrofę. Uratował go lód powstały z wody płynącej z sikawek strażackich.
Obudził się w 1979 roku, po pięćdziesięciu latach hibernacji. Znalazł się w kraju rządzonym
totalitarnie i skomputeryzowanym. Zastał odhumanizowany świat, opanowany przez roboty,
które pozbawiły go złudzeń i potraktowały „bez jakiejkolwiek czułostkowości”103.
Przedstawienie Byrskiej było podzielone na dwie części, po cztery i pięć „obrazów”104,
które nawiązywały do fabuły – pierwsza ukazywała zdarzenia sprzed wypadku i pożar – była
określana „dziwaczną” ze względu na stronę wizualną:
Symbolizm wizualny części I, wyrażający się w dziwaczności kostiumów, masek, gestu itd. Dziwaczność
ta sprawia, że ukazujące się na scenie postacie „strasznych mieszczan” z Prisipkinem włącznie, zostały odrealnione
i nie należą właściwie do żadnej konkretnej epoki historycznej. Nie są to ani nepowskie ryje z roku 1928, ani też
nasze, rodzime z roku bieżącego. Są to niejako ryje idealne. W ten sposób ostrze satyry nie godzi w żywego
człowieka, ale w fikcję105.

Ta fikcyjność była powodem zarzutów. Natomiast część druga wzbudzała
niezadowolenie krytyków przez urzeczywistnienie i nazbyt mocne akcenty wymierzone
przeciw sytuacji w państwach komunistycznych, zbyt ludzki wydawał się także główny
bohater. Druga część, po przebudzeniu bohatera, miała zabarwienie komediowe. Ludzie
przyszłości nie tylko odnaleźli Prisypkina i odmrozili go, ale nawet zdecydowali się
wyeksponować go w ogrodzie zoologicznym jako gatunek „mieszczuchus vulgaris”. Razem
z nim w klatce została zamknięta pluskwa, która także przeżyła, nadano jej nazwę „pluskwa
normalis”:
Tu i muzyka (Stefan Kisielewski) zdobywa się na najefektowniejsze pasaże, i młodzi scenografowie
(Liliana Jankowska i Antoni Tośta) odkrywają w sobie złoża dowcipu, i aktorzy (zwłaszcza Józef Zbiróg106,
Andrzej Balcerzak i Adam Rokossowski) starają się jak najgorliwiej przysłużyć ogólnej koncepcji. Skutek?
Powstało widowisko, nader dodatnio świadczące o formalnych możliwościach kieleckiego teatru [...]. Spójrzmy
Jan Paweł Gawlik, Legenda i prawda, [w:] Teatr Byrskich: refleksje, dokumenty, wspomnienia(wybór),
op. cit., s. 27.
104
Program Państwowego Teatru im. Stefana Żeromskiego do prapremiery polskiej Pluskwy Włodzimierza
Majakowskiego, Kielce 1956.
105
Aleksander Czaplicki, Pluskwa, „Życie Radomskie” 1956, nr 78.
106
Józef Zbiróg (1930-2009) występował na scenach wielu polskich teatrów, m.in.: im. Stefana Jaracza w Łodzi,
Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, którego był
dyrektorem artystycznym w latach 1988-1991. Grał także w filmach. W Kielcach pracował do 1956 (zagrał
jeszcze w 1964 u Andrzeja Dobrowolskiego w Balladzie Polskiej Bohdana Drozdowskiego, oraz w 1979
w Puszczy Jodłowej Stefana Żeromskiego wyreżyserowanej przez Halinę Gryglaszewską).
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na przykład, na kostiumy, ni to skafandry, ni kombinezony robocze, sklecone z blachy, nylonu itp. Są one
niezgrabne, nieestetyczne, brzydkie – sądzę, że świadomie zbrzydzone. Wszyscy noszą takie same ubiorymundury, świecące hełmy czy cylindry, mechanizacja ruchów i myśli doprowadzona do robotowej precyzji.
Aż się człowiek otrząsa na myśl, że miałby żyć w takim „komunizmie”, zmaszynizowanym, wypranym
z wszelkich umysłowych i zmysłowych radości107.

Krytyk teatralny i badacz historii literatury, Stefan Treugutt108, doceniał konsekwencję:
„Na

przedstawienie

Pluskwy

złożyła

się

poważna

praca

interpretacyjna.

W spektaklu nie ma przypadkowości i luk, z reżyserią wysokiej próby rymowała dobrze
scenografia i muzyka. Śmiała zaś myśl interpretacyjna zachęca do nowego odczytania tekstu,
do dyskusji”109. Podjął ją Tadeusz Kudliński. Krytyk i recenzent „Tygodnika Powszechnego”
pisał, że inscenizacja Byrskiej uwypukliła zasadnicze cechy stylowe dramatu: „żywiołowość,
bufonady, poetycką fantastykę i wspaniałą retorykę. Podkreśliła trafnie kontrasty i spięcia,
rysując dojmująco tendencję i ekspresję symbolów”110.
W drugiej części spektaklu reżyserka pokazała widzom wizję przyszłości kojarzącą się
z antyutopijną planetą Aldousa Huxleya:
Akcenty satyryczne umieszczone w obrazie przyszłości [...] rozszerzyła na całą wizję jutra. Powstał
pamflet na uproszczone pojęcie o komunizmie. Pamflet na mechanistyczny, antyhumanistyczny ideał postępu [...]
jest to wizja przerażająca. To nie komunizm, to Huxley w swojej najczystszej formie111”.

Reżyserka ukazała ideę komunizmu jako oddaną świetnie groteskę, za sprawą
scenografii i kostiumów pracujących z Byrskimi na stałe, Liliany Jankowskiej i Antoniego
Tośty:
Już pierwsza odsłona uderza drobiazgową, do szczegółu przemyślaną pracą reżysera i pełnym inwencji,
syntetycznym skrótem oprawy scenograficznej. W prostokąt sceny wpisana zostaje wysoka, śmiało przeskakująca
ramy tradycyjnego „pudełka” półkolista „ściana” obciągnięta szarym, niewyrobionym workowym płótnem.
Jan Alfred Szczepański, Chrońmy pluskwy, czyli Irena Byrska contra Majakowski, „Teatr” 1956, nr 7,
s.
13-14.
108
Stał się później osobowością telewizyjną, wygłaszał przedmowy do przedstawień Teatru Telewizji. Był
członkiem PZPR od 1953 do 1981, I sekretarzem POP PZPR w Instytucie Badań Literackich.
109
Stefan Treugutt, Majakowski na scenie kieleckiej, „Przegląd Kulturalny” 1956, nr 5, s.3.
110
Tadeusz Kudliński, Przylądek dobrej nadziei, „Tygodnik Powszechny”1956, nr 8, s. 5. Kudliński pozostawał
pod urokiem teatru Byrskich, tak pisał po obejrzeniu przedstawienia: „Zawsze z uczuciem pewności
przyjeżdżam na «gospodarstwo» p.p. Byrskich, by ujrzeć coś ciekawego, nowego, świeżego. Również i tym raz
przedstawienie Pluskwy nie zawiodło tradycji. Wyjeżdżam z żalem, że nie mogę stale być w tej istotnie
artystycznej atmosferze kieleckiej” – Złota Księga 1954-57, wpis z 25 stycznia 1956, loc.cit.
111
Jan Paweł Gawlik, Spór o „Pluskwę”, loc. cit.
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Na płótnie tym, tu i ówdzie, przyczepione strzępy plakatów. Środek „ściany”, gdzieś na wprost widowni –
przerwany, a na tle spokojnego, ciemnobłękitnego „horyzontu”, na tle ciemnobłękitnej dali, ustawione są obrotowe
drzwi. Wewnątrz półkola kilka symetrycznie, ukośnie w stosunku do drzwi ustawionych budek przypominających
zresztą do złudzenia parawaniki. Jeszcze parę prymitywnych głośników. – To wszystko112.

Niewątpliwym atutem przedstawienia była scenografia:
Pomysłowe były karykatury ubiorów części I, parawanowe, skrótowe dekoracje i dobry, sugestywny
obraz cz. II przy ciekawym wykorzystaniu światło i cienia. Znakomita końcowa metafora mieszczańskiego banału:
zamkniętej w klatce kanapy „bordo” i podobnego abażuru113.

Dekoracje i kostiumy chwalono niemal we wszystkich recenzjach, nawet w tych gdzie
negatywnie oceniono całe widowisko114. Podobnie było z muzyką Stefana Kisielewskiego –
„potrafiła przeskoczyć z rzewnych związanych z okresem roku 1929 melodyjek do grozy
huczących płomieni”115. Większość krytyków omawiających przedstawienie zwróciła uwagę
na postać Prisypkina. Oprócz wspomnianego już Witolda Tokarskiego, w dublurze występował
Zbigniew

Zaremba116:

„W

wykonaniu

Z.

Zaremby

postać

ta,

szczególnie

w części II i w finale komedii, zyskała wiele żywości w niecodziennym styku złowrogiego
wynaturzenia i sublimacji cech charakteru do granic absurdu, mimo pozornej humorystyki”117.
W Prisipkinie dostrzegano istotę o cechach ludzkich, która na tle zmechanizowanego,
odczłowieczonego

społeczeństwa

wypadała

pozytywnie.

Bohater

miał

w drugiej części budzić zbyt wiele sympatii, co było dla niektórych recenzentów jednym
z argumentów na potwierdzenie błędnej interpretacji sztuki Majakowskiego118, Karolinie
Beylin na przykład Witold Tokarski przypominał Charliego Chaplina119. Jan Paweł Gawlik
stawiał jednak tę koncepcję jako wzór dla późniejszej o dwadzieścia lat realizacji scenicznej
w reżyserii Konrada Swinarskiego, gdzie w rolę pijaka i oszusta Prisypkina wcielał się Tadeusz
Jerzy Panasewicz, Czy Pluskwa gryzie?, „Kronika Łódzka” 1956, nr 4, s.7.
Tadeusz Kudliński, Przylądek dobrej nadziei, „Tygodnik Powszechny” 1956, nr 8, s. 5
114
Zob. także Roman Szydłowski, „Pluskwa” w Kielcach, „Trybuna Ludu” 1956, nr 60; Stefan Treugutt,
Majakowski na scenie kieleckiej, „Przegląd Kulturalny” 1956, nr 5, s.3.
115
Karolina Beylin, Nie żałujmy Pluskiew, „Ekspress Wieczorny” 1956, nr 20, s.3.; zob. też: August Grodzicki,
„Pluskwa” w Warszawie, „Życie Warszawy” 1956, nr 105.
116
Ur. 1926, zm. 2009. Przez kilkadziesiąt lat związany z Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
Występował w Kielcach do 1962.
117
Tadeusz Kudliński, Przylądek dobrej nadziei, „Tygodnik Powszechny” 1956, nr 105, s. 5.
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Jan Paweł Gawlik, Legenda i prawda, [w:] Teatr Byrskich: refleksje, dokumenty, wspomnienia (wybór),
op. cit., s. 23.
119
Karolina Beylin, Nie żałujmy Pluskiew, „Ekspress Wieczorny”, 1956, nr 20, s.3. Recenzentka była jedną
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Łomnicki120. Recenzenci pomijali opis gry pozostałych aktorów, Kudliński wyróżnił jeszcze
tylko Tadeusza Kubalskiego, który „grał pochlebcę Bajana dając pyszną sylwetkę
zdeklasowanego kamienicznika”121.
Spektakl Ireny Byrskiej otrzymał wiele entuzjastycznych recenzji na łamach
ogólnopolskiej prasy, jak ta z „Przekroju”, gdzie przywołana jest opinia bliżej nieokreślonego
widza teatralnego, który oglądał kielecką i moskiewską realizację:
Rozmawialiśmy z jednym takim, który widział „Pluskwę” w Moskwie, gdzie niedawno wznowiono ją po
25 latach i gdzie grana jest z olbrzymim powodzeniem. Powiada, że moskiewski spektakl jest wprost znakomity
aktorsko, ale kielecki ciekawszy plastycznie i że o niektóre koncepcje inscenizacyjne będą się na pewno krytycy
teatralni spierać122.

Przed realizacją Pluskwy po obejrzeniu przedstawienia moskiewskiego przestrzegała
Byrskich w liście Krystyna Żywulska (7 grudnia 1955):
Przyznam się szczerze, że głęboko podziwiam Waszą odwagę, dla mnie bowiem Pluskwa jest sztuką
najtrudniejszą do wystawienia ze wszystkich dotąd przeze mnie widzianych. […] Wymaga wyjątkowej
znajomości ówczesnego okresu NEP-u, wyjątkowo skomplikowanej inscenizacji i wyjątkowo dobrych aktorów
nawet w najdrobniejszych epizodach. Gdyby można było zobaczyć przedstawienie Moskiewskie sprawa byłaby
ułatwiona, bo oni przed realizacją głęboko to wszystko przestudiowali i można by powtórzyć ich wersję, która jak
sądzę jest najbardziej zbliżona do ideału123.

List był odpowiedzią odmowną (z braku czasu) na prośbę Byrskich o przyjazd do Kielc.
Jak można wnioskować, twórcy najwyraźniej prosili o jakieś sugestie co do realizacji.
Interpretację Byrskiej docenił filolog klasyczny Stefan Srebrny: „przedstawienie
Pluskwy, które oglądałem dwa razy, należy do najlepszych […], jakie w ogóle widziałem”124.
Przedstawienie Meyerholda z 1929 roku i wznowienie w Moskiewskim Teatrze Satyry
w 1955 roku oglądała urodzona na Ukrainie Jadwiga Siekierska o wysokiej pozycji
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w strukturach partii, teoretyk i krytyk sztuki, działaczka komunistyczna i propagatorka realizmu
socjalistycznego125. Pisała tak:
Widziałam oba przedstawienia, każde na swój sposób wspaniałe aktorsko i odkrywcze reżysersko.
Oba przedstawienia były swego rodzaju „wstrząsem”, rewelacją teatralną, pobudzały do myślenia, do dyskusji.
Obie inscenizacje różnią się stylem gry, koncepcją reżyserską (meyerholdowska była bardziej jednolita
i konsekwentna), ale obie, zgodnie z zamierzeniem autora i tekstem sztuki, tropią i przygważdżają mieszczanina,
obie ukazują jego odrażający, groźny pysk. Dlatego wznowienie Pluskwy Majakowskiego tak chwyta i dziś widza
radzieckiego. Siła drobnomieszczaństwa ciągle trwa, choć zmieniają się maski i kostiumy, i walka z nią też trwa,
aż do skutku126.

W archiwum teatru przechowywana jest kartka pocztowa, którą Siekierska zapowiada
swój przyjazd do Kielc, razem z Jaszczem127. Pluskwę Byrskiej uznała za „chybioną”: „Nie
mogę zgodzić się z przeczytanymi recenzjami, wysoko oceniającymi kieleckie przedstawienie.
Mam wrażenie, że recenzenci w danym wypadku upodobnili się nieco do owych dworzan ze
znanej bajki Andersena, wychwalających piękno szat... nagiego króla”128. Zarzucała reżyserce
przede wszystkim to, że nie wydobyła akcentowanego w sztuce Majakowskiego ataku na
mieszczaństwo. Podobnych głosów było więcej. Rozpętała się prawdziwa burza – dyskusje
toczyły się między innymi w „Nowej Kulturze” i „Życiu Literackim”. Gawlik pokusił się nawet
o artykuł, w którym relacjonował przebieg polemiki:
Jedni chwalą inscenizację za świeżość jej rozwiązań formalnych i odwagę w stawianiu zagadnień, inni
gorszą się i zżymają, a pewien krytyk napisał nawet o ideowym sfałszowaniu problematyki sztuki. W czasie
dyskusji spór o Pluskwę stał się właściwie sporem o rozumienie Majakowskiego, o ideę i principia teatru129.

Odniósł się m.in. do zarzutów Janiny Ludawskiej, która skrytykowała jego wypowiedź
broniącą inscenizacji Byrskiej jako ośmieszającej komunistyczną rzeczywistość”130.Według
Gawlika odczytanie utworu jako satyry było zgodne z intencją autora, czemu zdecydowanie
sprzeciwiała się recenzentka. Należy jednak zauważyć, że swojej oceny bronił dość
125
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zachowawczo. Tłumaczył, że chodziło mu o „natężenie satyry”, której miał nie wytrzymywać
tekst Majakowskiego.
Także według Jaszcza, czyli Jana Alfreda Szczepańskiego, publicysty i krytyka
teatralnego publikującego m.in. w gazetach krakowskich, „Teatrze” i organie prasowym PZPR
– dziennikiem „Trybuną Ludu”, Byrska przyjęła złe założenie inscenizacyjne:
O jakimś podwójnym ostrzu satyry nie ma i nie może być mowy. Ludzie przyszłości pełnią w Pluskwie
służebną funkcję tym silniejszego, tym bardziej plastycznego potępienia Prisypkinów im wyraźniej każdy
dostrzeże szpetotę pluskiew w skontrastowaniu ich z promiennym człowiekiem z epoki komunizmu [...].
Majakowski nie znosi relatywizmu, jego hasło jest gromkie, agitacja bezpośrednia, slogan wiecowy. Majakowski
to nie udziwnianie lecz wyolbrzymianie, nie wykrzywianie lecz prostowanie, nie rozpraszanie sił lecz kierowanie
ich w jeden cel131.

Jerzy Panasewicz z „Kroniki Łódzkiej” krytykował koncepcję przedstawienia
bohaterów w części drugiej jako ujednoliconych robotów:
Bezceremonialnie wyrzuciła wszystkie odautorskie uwagi Majakowskiego, ubrała „ludzi przyszłości”
w jednolite, trudne do opisania kostiumy, będące jakąś gumową, obcisłą i lekką odmianą kostiumu nurka, nałożyła
im na głowę hełmy z zapalającymi się ewentualnie latareczkami, kazała im chodzić w niektórych scenach
półnaturalnym krokiem po linii prostej z gwałtownymi zwrotami, mówić nie zawsze naturalnym głosem i tak dalej,
i tak dalej. [...] Tak rzecz wygląda w teatrze. W tekście jednak jest nieco inaczej, chciałoby się powiedzieć –
bardziej „po prostu”132.

Reżyserka odniosła się do zarzutów stawianych jej inscenizacji: „Dla mnie jest jasne,
że Majakowski w pierwszej części sztuki załatwia jedną sprawę, a w drugiej inną, choć
organicznie z pierwszą związaną. I jeśli to tak właśnie wyszło, to znaczy, że środki do
wyrażenia tej reżyserskiej myśli użyte były nieźle”133. Wydaje się jednak, że odpowiedzią na
takie tłumaczenia mogłaby być dalsza część recenzji Panasewicza, świadcząca o głębokim
nieprzekonaniu do koncepcji reżyserki: „Została tej ostrej komedii wyrwana część zębów
i jeżeli nawet dało to korzyści formalno-artystyczne, to wywołało niesłuszne chyba
przesunięcie jej ciężaru z „demaskacji dzisiejszego mieszczaństwa” na polemikę
z uproszczonymi wyobrażeniami o przyszłości”134.

Jan Alfred Szczepański, Chrońmy pluskwy czyli Irena Byrska contra Majakowski, „Teatr” 1956, nr 7, s.14.
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Z interpretacją Ireny Byrskiej nie zgadzał się w pełni Jan Paweł Gawlik, mimo iż był
wielkim orędownikiem przedstawienia:
Odczuwam interpretację sztuki jako eksperyment, eksperyment ogromnie dyskusyjny i – ryzykowny. Bo
Byrska rozszerzyła satyrę Majakowskiego. Akcenty satyryczne umieszczone w obrazie przyszłości, ale
skierowane – wydawałoby się – przeciw współczesnym Majakowskiemu niebezpieczeństwom i przerostom
rozszerzyła na całą wizję jutra. Powstał pamflet na uproszczone pojęcie o komunizmie. Pamflet na
mechanistyczny, antyhumanistyczny ideał postępu. Ale między pamfletem na coś, co jest wypaczeniem pojęcia
o rzeczy jeszcze nieistniejącej a pamfletem na rzecz samą, istnieje granica cienka i nie dla wszystkich oczywista.
Pamflet na błąd, pamflet na odchylenie dzieli od pamfletu na zasadę tylko mały krok. Krok, o którym łatwo
zapomnieć. [...] interpretacja Byrskiej nie jest znowu tak dowolna jakby można sądzić ma pierwszy rzut oka.
Wręcz przeciwnie – wypływa ona organicznie z tekstu. Bo obok swojej inspirującej intelektualnie roli, kielecka
Pluskwa jest niewątpliwie wybitnym dziełem inscenizacyjnym135.

Kilka miesięcy po swojej pierwszej recenzji i po sporze o Pluskwę jasno skonstatował:
Trudności sceniczne, jakie nastręcza sztuka, polegają nie tylko na „rozszczepieniu” satyry (to byłoby
łatwe), ale również na zachowaniu kontrastu obu części komedii. Kontrast ten jest zasadniczym dramaturgicznym
założeniem

Pluskwy,

Tymczasem

Byrska

zatarła

go.

Więcej

–

zmieniła

znaki

wartości.

I dlatego poniosła porażkę. Porażkę – nie klęskę, jak sugeruje Jaszcz. Od klęski uchroniła ją ranga artystyczna
przedstawienia, której nie można pomijać, jeśli chce się oddać inscenizacji sprawiedliwość136.

Należy pamiętać, jak wiele czynników wpływa na odbiór spektaklu, nie są od nich wolni
recenzenci i nie mam tu na myśli jedynie względów osobistych trudnych do zdefiniowania
i ulotnych – jak stan ducha, możliwości percepcyjne, miejsce, z którego ogląda się
przedstawienie. Wziąć pod uwagę trzeba także dyspozycję aktorów danego dnia i wiele innych
aspektów wynikających z samej efemerycznej natury teatru. W opisywanym momencie
historycznym kluczową rolę przy ocenie spektaklu odgrywała zgodność wymowy lub jej brak
z panującą ideologią. Kontrola środowiska artystycznego w PRL-u decydowała często
o kształcie przedstawienia, ale też o jego recepcji krytycznej. Wielu twórców realizowało
zachowawcze adaptacje sceniczne, dokonywało konformistycznych wyborów repertuarowych.
Krytycy często pisali stronnicze recenzje, jak te z Pluskwy w reżyserii Ireny Byrskiej.
Agnieszka Kania zauważyła, że fala krytyki dotknęła przede wszystkim drugiej części
przedstawienia, bo wytworzony obraz zagrażał wizerunkowi politycznemu kształtowanemu
Jan Paweł Gawlik, „Pluskwa”, czyli o ciekawej inscenizacji i ryzykownych drogach nowatorstwa, „Słowo
Tygodnia” 1956, nr 3.
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przez władzę137. Mimo iż Majakowski, zwłaszcza pod koniec życia, krytykował radziecką
rzeczywistość, to jego twórczość była traktowana jak narzędzie propagandy.
Byrska w sposób bardzo taktowny ucięła dziennikarskie dywagacje. Twierdziła że
krytycy niepotrzebnie są zbyt ostrożni przypisując błędną interpretację nieporadności
reżyserskiej. Uważała że jej realizacja była absolutnie zgodna z pojmowaniem wymowy
utworu:
Chciałam jak najczulej nastawić aparat teatru, aby głos Majakowskiego ostrzegł, że jeśli nie przestaniemy
budować

ulic

Kruczych,

jeśli

nie

przestaniemy

organizować

„tańców

10.000

robotników

i robotnic”, jeśli nie przestaniemy nazywać teatrów przedsiębiorstwami i „wykorzystywać (zgodnie z planem)
życia każdego robotnika do ostatniej sekundy”, to mogą przyjść takie czasy, że nawet Prisypkin-pluskwa będzie
sprawą ciekawą, emocjonującą, że pienić się będzie jak dżuma na bezradnym wyjałowionym psychicznie
społeczeństwie i że warto będzie zorganizować światowy festiwal kulturalny aktywu, zwołać dzieci, młodzież
i starców, aby się napatrzyli jak „zwierz” pije wódkę, ćmi machorę i śpiewa ckliwe romanse. Aby się nad nim
litowali. „Wypadki z zewnątrz zachodzić będą przecież rzadko”. ALE TO NIE BĘDZIE KOMUNIZM.
W dwadzieścia kilka lat po śmierci Majakowskiego Pluskwa stała się drastyczniej „feeryczna” niż za jego życia138.

Realizacja Pluskwy obnażyła nie tylko problem z realizacją założeń komunizmu która
w teorii pociągała, a w rzeczywistości rozczarowała wielu, na czele z reżyserką: „Komunizm
nie potrzebuje zasłonek utkanych z ostrożności. Jest ideałem, jest jedyną słuszną formą
współżycia ludzi na ziemi. Chodzi o to, aby nam nie utrudniano i tak niełatwego marszu ku
niemu”139. Świadectwa odbioru spektaklu, zarówno recenzje pozytywne, jak i polemiki,
a także liczebność widzów na spektaklu dowodzą słuszności tezy postawionej przez Joannę
Krakowską w książce PRL. Przedstawienia: „przedstawienie jest mechanizmem raczej niż
strukturą, maszynką wytwarzania sensów raczej niż skończonym przekazem. [...]
Najważniejsza w historycznej narracji może być nie rekonstrukcja tego przekazu, ale
przepuszczenie przez nie, czyli przez jego mechanizm, pewnego wycinka rzeczywistości” 140.
Przykładem, który przeanalizowała badaczka, jest przedstawienie Pluskwy właśnie, tyle że
w reżyserii Konrada Swinarskiego, w Teatrze Narodowym. Reżyser zginął 19 sierpnia 1975
roku w katastrofie lotniczej. Premiera odbyła się już po jego śmierci, 30 sierpnia. Te wydarzenia
zdeterminowały odbiór spektaklu, narosła legenda wokół przerwanych nagle prób, chodziło
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oczywiście o postać artysty, jego ostatnie spotkania z zespołem aktorskim, proces twórczy –
jak pisze Krakowska, spektakl był obarczony „semantyczną nadwyżką” ze względu na
okoliczności, miejsce, czas i temat141. „Semantyczną nadwyżkę” dla spektaklu Ireny Byrskiej
stanowiła historia.
Nim kielecka Pluskwa została zaprezentowana w stolicy, oglądali ją przede wszystkim
mieszkańcy miasta. W „Słowie Tygodnia”, społeczno-kulturalnym dodatku „Słowa Ludu”
dziękowano za spektakl: „Jesteśmy wdzięczni Irenie Byrskiej i całemu zespołowi kieleckiego
teatru za to dobre i interesujące przedstawienie. Przedstawienie, które zmusza do myślenia.
Taka inscenizacja, zgodna według mnie z intencją Majakowskiego – każe myśleć”142. Autorka
listu do redakcji, Walentyna Strzemieniowa odniosła się do satyrycznego ujęcia tekstu
Majakowskiego z aprobatą, twierdząc, że było ono zgodne z zamierzeniem autora143. Takie
opinie wychodziły jednak od przedstawicieli „światłej” i „ambitnej” inteligencji kielecką – jak
ją nazywał Gawlik.

Byrscy mogli więc liczyć, jeśli chodzi o ambitny repertuar, na

nauczycielstwo i młodzież – „ona była jego oparciem i adresatem”144. Tyle że ta publiczność,
inteligencja i młodzież, bywała zwykle na kilku popremierowych przedstawieniach, potem sala
teatralna pustoszała. Organizatorzy widowni zapełniali ją inną grupą widzów, rekrutujących się
z zakładów pracy i rozmaitych instytucji, świeżo właśnie powołanych. Ale i ten widz,
najczęściej

słabo

przygotowany

–

albo

wręcz

nieprzygotowany

– do świadomego, przemyślanego odbioru trudnej literatury i niełatwej inscenizacji, dawał się
niekiedy uwieść wartościowym spektaklom, o czym świadczy znakomity odbiór inscenizacji
Żeromskiego Uciekła mi przepióreczka145.
Niestety, w przypadku Pluskwy to się nie sprawdziło. Andrzej Drawicz146
w „Sztandarze Młodych” zwracał uwagę na obojętność i brak zainteresowania kieleckiej
publiczności:
Kieleccy Prisypkinowie patrzą na scenę obojętnie, poziewając. Szepczą. Szeleszczą papierkami. Nie oburzają się
– bo z jakiej racji? Majakowski w Teatrze im. Żeromskiego okazał się w miarę barwną, w miarę anachroniczną
komedyjką w guście fantastyczno-naukowym147.
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Nie brakowało komentarzy, że Byrscy realizują repertuar zbyt ambitny: „A normalna
publiczność nudzi się, bo nic nie rozumie. Nikt się nie obraził ani nie oburzył. «To przecież nie
o nas» – mówią sobie wesoło. To było w czasie jakiegoś tam NEP-u. Ale u nas? Coś podobnego
nie może się u nas zdarzyć”148.
Roman Szydłowski z kolei uważał, że poprzez niezrozumiałe dla kielczan spektakle,
Byrscy tracą kontakt z publicznością, a to jej przede wszystkim powinni dedykować uprawiany
teatr, czynić go zrozumiałym, pełnym odniesień do lokalnych realiów149. Oczywiste, że jako
cenzor

i

kierownik

Wojewódzkiego

Urzędu

Kontroli

Prasy,

Publikacji

i Widowisk, kierownik Wydziału Propagandy KC PZPR nawoływał do realizacji polskich
i zagranicznych sztuk współczesnych, które, jak twierdził na łamach „Trybuny Ludu”, coraz
bardziej interesują widzów. Asekurował się podkreślając, że docenia ambicje artystyczne
i wychowawcze Byrskich i że może jest w swej ocenie nazbyt surowy, mimo to przygotowanie
adaptacji scenicznej Pluskwy nazwał „mierzeniem sił na zamiary”. Według niego
przedstawienie było nieudane, amatorsko zagrane, nawet „sukces scenografów” był mu nie w
smak: „Nie wyszedł na zdrowie przedstawieniu. Wskutek efektywności obrazu świata
przyszłości punkt ciężkości spektaklu przesunął się bowiem ku innym sprawom i problemom
niż to zamierzył Majakowski”150.
Przedstawienie, mimo iż zrealizowane dużym nakładem pracy, miało w Kielcach
znacznie mniejsze powodzenie niż wystawiony przez Zdzisława Karczewskiego Clavigo
Johanna Wolfganga Goethego151. Największe dotąd zainteresowanie krytyki ogólnopolskiej,
które Pluskwa przyniosła teatrowi, co miało przecież niebagatelne znaczenie dla kultury
regionu, nie zmieniło faktu, że spektakl okazał się kasową porażką. Gawlik upatrywał główny
problem teatru właśnie „w dysproporcji między wartościami artystycznymi sceny kieleckiej
a warunkami jej pracy”152. „Głos Pracy” przepowiadał za to duże zainteresowanie spektaklem
w stolicy:

Roman Szydłowski, „Pluskwa” w Kielcach, „Przyjaźń” 1956, nr 9, s.9.
Roman Szydłowski, „Pluskwa” w Kielcach, „Trybuna Ludu” 1956, nr 60.
150
Ibidem.
151
Jan Paweł Gawlik, Repertuar kielecki, „Życie Literackie” 1956, nr 28.
152
Jan Paweł Gawlik, Teatr zagrożony, „Dialog” 1956, nr 8, s. 114.
148
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Rzeczywiście, ciekawe i twórcze przedstawienie „Pluskwy” (tego bowiem nikt nie negował), które
w czasie występów gościnnych w Warszawie cieszyło się ogromnym powodzeniem, rozgrywało się na rodzimej
scenie przy prawie pustej widowni153.

Krytycy publikujący na łamach prasy ogólnopolskiej wyrażali ubolewanie nad
ugrzecznionym wobec władz repertuarem scen stołecznych – „na scenach i widowniach wielu
teatrów najpiękniejszych tradycjach i nieskończenie większych możliwościach straszy po
dawnemu nuda nicowanych po raz setny konwencji tematów”154. Występy zespołu kieleckoradomskiego w Teatrze Żydowskim w Warszawie (25 kwietnia-7 maja 1956)155 i pokazanie
w stolicy Pluskwy tę monotonię przerywały. Spektakl obejrzał krytyk „Życia Warszawy”
August Grodzicki, który wyraził opinię, że takie pozycje repertuarowe powinny być
realizowane na scenach warszawskich. Wystawianie ich tylko w teatrze „prowincjonalnym”, to
pewnego rodzaju skandal156. Zastanawiał się jedynie, czy takie wyzwania powinien przed sobą
stawiać zespół, który mimo ambicji i dzielnej pracy może przecież nie podołać. Do zarzutu, iż
Byrska postawiła na akcenty satyryczne, wbrew intencji autora, Grodzicki odniósł się
niepewnie: „Wydaje się jednak, że tych akcentów satyrycznych nie wymyślił reżyser, są one
niewątpliwie – choć mniej ostre – w tekście Majakowskiego”157. Dalej nie miał jednak
wątpliwości co do swojej oceny: „Przy takim zwichnięciu zasadniczej myśli utworu nie może
uratować przedstawienia fakt, że aktorzy robili wiele, aby według swych sił podołać trudnym
zadaniom, że dekoracje L. Jankowskiej i A. Tośty były pomysłowe a muzyka
S. Kisielewskiego efektowna”158. Wspomniana już Jadwiga Siekierska także stawiała pytanie,
czy ambitny repertuar może zrealizować każdy zespół:
Czy każdy nasz zespół teatralny może i powinien zagrać każdą sztukę? Czy właśnie od kieleckiego teatru
(nie dość mocnego aktorsko) należało rozpocząć tryumfalny marsz Pluskwy przez teatry polskie? Czy słusznie, że
również w Kielcach przygotowuje się do wystawienia Komentarz do podróży Cooka, sztukę Giraudoux, autora
nader elitarnego, lubującego się w intelektualnych grach i gierkach bardzo dwuznacznych?159

Zofia Sieradzka, Z wędrówek po teatrach. Od „Pluskwy” do „Damy Kameliowej” – i co dalej, „Głos Pracy”
1957, nr 146.
154
Anna Topolska., „Pluskwa” w Kielcach, „Przekrój” 1956, nr 564, s.13.
155
140 lat Teatru w Kielcach. Od Teatru Ludwika do Teatru im. Stefana Żeromskiego. Kronika 1879-2019, t.2.,
red. Grzegorz Cuper, Kielce 2018, s. 71.
156
August Grodzicki, „Pluskwa” w Warszawie, „Życie Warszawy” 1956, nr 105.
157
Ibidem.
158
Ibidem.
159
Jadwiga Siekierska, O wielkiej ambicji i wątpliwym efekcie, „Świat” 1956, nr 8, s.11.
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Recenzentka stwierdziła, będąc pod wrażeniem takich spektakli, jak Łaźnia Dejmka, Kaukaskie
koło kredowe Brechta w Krakowie czy Czarująca szewcowa w Katowicach, iż jest
zwolenniczką rozwijania samodzielności teatrów w doborze repertuaru, pod warunkiem
rozważenia „kto i gdzie, i z jaką sztuką wyrusza na teatralny podbój kraju”160. Z dzisiejszej
perspektywy pytanie, czy każdy teatr powinien realizować każdy repertuar, czy scenie
prowincjonalnej wolno sięgać po ambitne dzieła, jest kuriozalne. Tymczasem kwestia ta,
w odniesieniu do sceny kieleckiej, była podnoszona już wcześniej, gdy granice prowincji
próbował przekraczać Hugon Moryciński.

Nurt socrealistyczny
W repertuarze Ireny i Tadeusza Byrskich pojawiały się także współczesne sztuki
socjalistyczne, jak Sprawa rodzinna Jerzego Lutowskiego czy Zwycięstwo Janusza
Warmińskiego (1953) – „dobre sztuki, których tematem jest walka o nowe metody pracy
w

budującym socjalizm społeczeństwie”–

pisał

Aleksander Czaplicki

w

„Życiu

Radomskim”161. Pierwszy z utworów zawierał wątki sensacyjne, ale zachowywał konwencję
realizmu socjalistycznego. Wyreżyserowała go Stefania Błońska. Publicysta i dziennikarz
Bolesław Bartoszewicz zachęcał na łamach „Słowa Tygodnia” do życia w myśl idei
socjalistycznych:
Sztuka Lutowskiego uczy jak żyć. Ukazuje, jak rosną ludzie w działaniu, jak dojrzewają w walce ze
starym, wyzbywając się dawnych nawyków, wbrew naszej woli tkwiących niekiedy w nas czadem przeszłości.
Sztuka Lutowskiego uczy czujności, przypomina o nieustającej jej potrzebie162.

Z kolei Zwycięstwo przygotował Tadeusz Muskat (były dyrektor artystyczny Teatru
Wybrzeże w Gdańsku, współpracownik Teatru Polskiego Radia) w Radomiu. Autor utworu –
aktor i reżyser – był w czasie wojny żołnierzem Armii Krajowej, a jako dyrektor Teatru
Ateneum realizował m.in. współczesny repertuar zachodni. Dziwić więc może nieco tematyka
podejmowana w jego dramacie, czyli walka o socjalistyczną postawę na przykładzie wiejskiej
Spółdzielni Produkcyjnej „Zwycięstwo” w Rozgardzie, choć z drugiej strony idee socjalizmu
w teorii pociągały początkowo sporą część inteligencji. Ciekawostką było, że komentarz do
sztuki zamieszczony w programie teatralnym do premiery kieleckiej napisała Antonina

160

Ibidem.
Aleksander Czaplicki, „Zwycięstwo”, „Życie Radomskie” 1953, nr 223.
162
Bolesław Bartoszewicz, Lekcja czujności – lekcja życia, „Słowo Tygodnia” 1953, nr 19.
161

179

Pietrzak, członkini tejże spółdzielni. Recenzent „Życia Radomskiego”, Aleksander Czaplicki,
przekonywał, że deklaracje ideowe zostały przekute twórczo w akcję dramatyczną, nie
pozostawiając nikogo obojętnym163.
Ślub Gombrowicza – tylko nie w Kielcach
Do legendy polskiego teatru przeszła już historia starań Tadeusza Byrskiego o zgodę
autora na pierwszą w kraju, kielecką inscenizację Ślub Witolda Gombrowicza. Utwór jest
„zapisem fascynacji tworzenia się znaczeń, igrania z sensem w mowie i poza mową”164;
wykładnią gombrowiczowskiej filozofii, gdzie spod nieustannej recytacji, fabrykacji słów
wyłania się przyjaźń i walka istoty ludzkiej z Formą; tekst dowodzący, iż czynniki zewnętrzne
i wewnętrzne czynią nas tym, czym credo quia absurdum jesteśmy we własnych
wyobrażeniach. Bo Ślub, jak zauważyła Mirosława Bukowska-Schielmann na łamach
„Pamiętnika Literackiego”, jest poprzez zmaterializowany sen Henryka fenomenologicznym
odsłanianiem świata165. Otwiera problematykę podmiotowości i przedmiotowości.
Byrskiemu, mimo usilnych starań, nie udało się wystawić utworu w Kielcach, ponieważ
autor nie wyraził na to zgody166. Niespodziewający się takiego obrotu sprawy reżyser rozpoczął
przygotowania do spektaklu i zmuszony był je przerwać. Środowisko kieleckie, a przynajmniej
tutejsza

prasa,

potraktowały

sprawę

poważnie

–

„na

wiadomość

o zaniechaniu prób Ślubu zwróciliśmy się do dyrektora Byrskiego z prośbą o wyjaśnienie”167.
Na opublikowanie udostępnionej korespondencji z pisarzem przebywającym wówczas
w Argentynie, słowa wyjaśnienia od reżysera i szerokie omówienie dramatu pióra Świętosława
Krawczyńskiego, które zresztą sam Gombrowicz uznał za „bystre i ciekawe”, redakcja „Słowa
Ludu” poświęciła niemal w całości dwie kolumny w cotygodniowym dodatku168. Byrski nadał

Aleksander Czaplicki, „Zwycięstwo”, „Życie Radomskie” 1953, nr 223.
Mirosława Bukowska-Schielmann, „Ja, sztuka […] jestem, jak Sen”: o „Ślubie” Witolda Gombrowicza,
„Pamiętnik Literacki. Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 1992, 83/2, s. 99.
165
Ibidem, s. 101.
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Zob. także: Zbigniew Osiński, Świadectwo Czesława Miłosza i niedoszły „Ślub” Witolda Gombrowicza
w Kielcach, [w:] idem, op. cit., 131-139; Irena i Tadeusz Byrscy. Czesław Miłosz. Korespondencja, op. cit.,
s. 34; Monika Bator, „Słowo Ludu” o teatrze Byrskich. Uwagi, impresje, opinie na łamach kieleckiego
dziennika, [w:] Etos Byrskich…, op. cit., s. 175-177; Agnieszka Kania, Kontrowersje wokół wystawionych
w Państwowym Teatrze im. Stefana Żeromskiego sztuk: „Pluskwa” Majakowskiego i „Ślub” Gombrowicza,
„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2015, t. 4, s. 124-129.
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Wycinki prasowe 1956-57, Archiwum Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach; Od redakcji, „Słowo
Tygodnia” 1957, nr 29.
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Świętosław Krawczyński, Dlaczego nie w Kielcach? „Słowo Tygodnia. Dodatek społeczno-kulturalny” 1957,
nr 29.
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list do Gombrowicza 29 marca 1957 roku, kiedy ten przebywał w Buenos Aires. Z treści
pisma wnioskować można, że reżyser nie spodziewał się odmowy:
Teatr nasz [...] ma zamiar wystawić Pana sztukę ŚLUB. W związku z tym, zwracam się do Pana
z uprzejmą prośbą, czy nie zechciałby Pan napisać słowa od autora do programu, przesłać nam jakieś swoje
ostatnie zdjęcie. Rzecz prosta, kontakt osobisty najbardziej pożądany, ale to niestety, niemożliwe. Książkę Pana
dostałem w roku zeszłym od Miłosza podczas wizyty u nich pod Paryżem169.

Nie pomogło powołanie się na przyjaźń z późniejszym noblistą, ani przedstawienie
siebie jako człowieka światowego, któremu nieobce są podróże. Gombrowicz dość grzecznie
odmówił, ale chciał mieć pewność, że reżyser nie wystawi dramatu:
Niestety – zmuszony jestem odmówić zgody na wystawienie tego utworu przez teatr Pana. Jak Panu
wiadomo, Ślub jest dramatem wyjątkowo trudnym. Zgodzę się na wystawienie dopiero po dokładnym
przestudiowaniu wszystkich możliwości, jakie się nasuwają i, zresztą, to musiałoby być załatwione za
pośrednictwem Zaiksu, który objął pieczę nad mymi prawami autorskimi.
Proszę nie traktować tego jako wyrazu jakiejś specjalnej nieufności do teatru, którym Pan kieruje – po
prostu idzie mi o zachowanie pełnej swobody decyzji, to bynajmniej nie przesądza czy w przyszłości nie przyjmę
Pana propozycji. Na razie byłbym zobowiązany za odpowiedź czy, wobec tego, rezygnuje Pan
z wystawienia Ślubu.170

Byrski nie przyjął tej odpowiedzi, próbował dalej, co tłumaczył w prasie:
Możliwie obszernie, o ile rozmiary listu na to pozwalały, przedstawiłem sytuację naszego teatru –
streściłem historię jego kilkuletniej działalności pod naszym kierownictwem. Wypunktowałem wszystkie ambitne
pozycje; dołączyłem zdjęcia. Omówiłem wielką dyskusję, jaka się rozwinęła w prasie całego kraju dookoła
koncepcji realizacyjnej Pluskwy Majakowskiego [...] Apelowałem w liście do wolnej koncepcji świata, jaką
właśnie autor w swoich utworach głosi, i że to chyba wpłynie na zmianę stanowiska171.

Pisarz nie zmienił stanowiska. Nie przekonał go argument, że rozpoczęły się już próby
i decyzja o ich odwołaniu nie podziała na zespół aktorski motywująco. Prawdziwym powodem,
dla którego Gombrowicz nie chciał udzielić zezwolenia, była prowincjonalność Kielc, i jak
zapewne sądził, twórców tutejszego teatru. Dał to Byrskiemu jasno do zrozumienia, co więcej
- jego intuicja w kwestii losów dyrektora okazała się prorocza:
169

Tadeusz Byrski, ibidem.
List z 4 kwietnia 1957, ibidem.
171
Ibidem.
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Absolutnie nie da się nic zrobić. [...] zresztą moja siostra też pisała o Panu. Ale przypuszczam, iż Pan sam to
rozumie: to jest przedsięwzięcie „na wariata”. Absolutnie wykluczone, aby Ślub miał debiutować na prowincji,
prowincjonalnymi siłami, przed kielecko-radomską publicznością. Pan sam wie, że to nie może się udać, że to
nawet może fatalnie zaszkodzić sztuce, którą przecież i tak czeka ciężka batalia ponieważ jest nieco ekscentryczna.
Rozumiem, że Panu w tej chwili trudno wycofać się z tego, ale sam Pan sobie winien. Przecież trzeba zacząć od
uzyskania zgody autora. Pisze Pan, że o przerwaniu pracy nad sztuką nie może być mowy. Uprzedzam. Że będę
się bronił wszystkimi dostępnymi środkami. Mam jednak nadzieję, że Pan nie zechce zaszkodzić Ślubowi i mnie.
Coś zresztą wyczuwam z Pańskiego listu, że Pan długo w Kielcach nie zabawi i że chyba spotkamy się kiedyś na
innym, dogodniejszym terenie172.

W

dalszej

części

listu

Autor

Trans-Atlantyku

zaproponował

rozwiązanie

kompromisowe – wyraził przypuszczenie, iż mógłby się zgodzić na wystawienie kilku scen,
lub, na przykład, pierwszego aktu. Swoją decyzję uzależniał od rozpoznania sytuacji na „terenie
polskim”. Całość fragmentów miała być nie większa niż jedna trzecia sztuki. Mediacje
Czesława Miłosza173 niewiele zmieniły:
Miłosz pisał o Panu – bardzo przyjaźnie i pozytywnie – ale nie mogę zmienić mojej decyzji. [...] Choćby nawet
wszystko znalazło się w teatrze Pańskim dla Ślubu, nie ma publiczności. Dwa ustępstwa: 1) Zgadzam się, jak już
pisałem, na wystawienie fragmentów pod warunkiem, że w sumie nie będą większe od jednego aktu sztuki. 2)
Zgadzam się na jednorazowe przedstawienie za zaproszeniami, tytułem eksperymentu. [...] Bardzo mi przykro
odmawiać… już to, że Pan tak walczy o to przedstawienie sprawia, iż miałbym do Pana zaufanie… ale Ślub nie
może debiutować w Kielcach. To wykluczone174.

Ostatecznie Byrski poniekąd spełnił życzenie autora. Próba czytana odbyła się 11 maja
1957 roku. Wzięli w niej udział: Edmund Biernacki, Anna Ciepielewska, Stanisław Kamiński,
Tadeusz Kubalski, Kazimierz Kurek, Noemi Korsan, Helena Maassówna, Kazimiera
Machlicka, Stanisław Makowski, Stanisław Niwiński, Henryk Sakowicz, Jadwiga Sulińska
oraz Ludwika Śniadecka: „Stan prób czytanych upoważnił nas do zrobienia półpublicznej
próby dla naszych Klubowców. O wrażeniach z tej próby niech raczej wypowiedzą się ci,
którzy byli słuchaczami. Zdaje się, że sens utworu był przez zespół wydobyty”175. Czytaniu
przysłuchiwało się skromne grono publiczności złożone głównie z członków Klubu Przyjaciół
Teatru: „Wersja sceniczna nadana Ślubowi w Kielcach, „ujawniona” członkom Klubu
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Teatralnego, zdawała się świadczyć o maksymalnej pieczołowitości, z jaką kielecki zespół
aktorski pragnął przygotować prapremierę wielkiego dzieła emigracyjnego pisarza”176.
Z tonu ostatniego listu Tadeusza Byrskiego do Witolda Gombrowicza pobrzmiewał żal
i rozgoryczenie, ujawniała się w nim artystyczna ambicja reżysera nie tylko w zakresie
realizacji dobrej literatury, ale przede wszystkim w stosunku do nowatorskich działań,
uderzających w zastany porządek i świadomość widza: „Wydawało mi się, że jeżeli można
kiedykolwiek b. patetyczne powiedzonko Konrada – Wyspiańskiego «idę by walić młotem»,
spożytkować w działaniu słowem ze sceny, to właśnie utworem teatralnym Pana”177.
Ważnym, w kontekście przedstawionych tu rozważań, fragmentem korespondencji jest
odniesienie się Tadeusza Byrskiego do tak odmiennego od jego własnego poglądu Witolda
Gombrowicza na prowincję:
Myśmy już zrozumieli – że jesteśmy w tej chwili teatrem podrzędnym, cokolwiek byśmy tu robili.
I doskonale zdaję sobie sprawę, że jeżeli coś się u nas w geografii teatralnej zmieniło, o czym Pan ma prawo nie
wiedzieć, to prawdopodobnie nie tak dalece, jak to sobie niektórzy kulturalniacy Polski powojennej, naiwnie
wyobrażają178.

Redakcja komentując cały incydent, słusznie zresztą uznała, że cała sprawa winna stać
się przyczynkiem do refleksji nad powracającą niezmiennie kwestią powinności i możliwości
repertuaru scen poza teatralnym centrum. Gombrowicz próbował niejako się zrehabilitować
wysyłając do redakcji „Słowa Ludu” list:
Ja więc najchętniej powierzyłbym rękom tak wybitnego dyrektora modelowanie sceniczne mojego
dramatu – gdyby nie jeden wzgląd. Bomba nie jest po to, aby wybuchła na peryferiach. Bomba jest, aby położyć
ją w samym centrum. Nikt nie celuje z armaty gdzie indziej, niż w sam środek179.

Imię Byrskich w środowisku polskiej kultury i sztuki zostało więc poniekąd obronione,
bezsprzecznie jednak fakt pozostawania na prowincji ograniczył ich twórcze zamierzenia.
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178
Ibidem.
179
Przedruki: Irena i Tadeusz Byrscy. Czesław Miłosz. Korespondencja, op. cit., s. 34; Program Teatru im.
Stefana Żeromskiego w Kielcach do Ślubu Witolda Gombrowicza, Kielce 1987. Reżyserował wówczas Bogdan
Augustyniak.
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Polskie dramaty historyczne
Uciekanie się do tematyki historycznej było, jak zauważa Małgorzata Jarmułowicz,
celową strategią literatów, którzy nie chcieli stać się narzędziem propagandy i odżegnywali się
od tego typu świeżopowstałej dramaturgii, nie chcąc przy tym być utożsamianymi z jej niskim
poziomem180. Do takich sztuk zaliczyć można: Drogę do Czarnolasu Aleksandra
Maliszewskiego i Zbiegów Haliny Auderskiej.
„Prapremiera prowincjonalna” – tak o premierze Drogi do Czarnolasu Aleksandra
Maliszewskiego w reżyserii Tadeusza Byrskiego (1953) pisał Aleksander Czaplicki w „Życiu
Radomskim”181,

bowiem

Kielce

były

pierwszym po

Warszawie

miastem,

gdzie

zaprezentowano realizację sceniczną tego utworu. Pierwszy raz utwór zaprezentowano
w stolicy rok wcześniej, w reżyserii kierującego Teatrem Współczesnym Erwina Axera.
Uhonorowany Nagrodą Państwową III stopnia dramat o powrocie Jana Kochanowskiego do
krainy lat dziecinnych napisany został trzynastozgłoskowcem, :
Co prawda sztuka Maliszewskiego daje tylko mały wycinek z tego olbrzymiego i barwnego obrazu,
pokazuje nam epokę i jej problemy, niejako mimochodem – ale co za pełnia wyrazu poetyckiego, jaki urok wizji
i słowa płynie ze sceny182.

Czaplicki uznał Drogę do Czarnolasu za dramat szczególnie trudny do realizacji,
zapewne ze względu na formę i stylizowany na epokę język, dlatego akt jego wystawienia
poczytywał za odwagę:
Sztuka jest bardzo trudna do realizacji scenicznej, toteż wystawienie jej przez teatr, jako pierwszy teatr
poza Warszawą, jest nowym świadectwem odwagi i uporu z jakim kierownictwo teatru i jego zespół aktorski
walczą o właściwą linię repertuarową i poziom artystyczny swej placówki183.

Tadeusz Byrski, według recenzenta, wywiązał się z zadania prawidłowo:
Reżyser Tadeusz Byrski pewną ręką poprowadził zespół przez głębię i rafy poetyckiego żywiołu
i każdej postaci wskazał właściwe dla niej miejsce w obrazie. Jego to niewątpliwie zasługą jest, że przedstawienie

Małgorzata Jarmułowicz, op. cit., s.75.
Aleksander Czaplicki, „Droga do Czarnolasu”, „Życie Radomskie” 1953, nr 129.
182
Ibidem.
183
Ibidem.
180
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ma zdecydowany ton poetycki i że wiersz Maliszewskiego oraz cytaty z mistrza Jana wychodzą
z ust aktorów w nieskażonej postaci184.

W rolę Kochanowskiego u Axera wcielił się Marian Wyrzykowski185. W Kielcach widzowie –
a wśród nich na premierze oklaskiwany autor – oglądali Andrzeja Balcerzaka:
Pokazuje nam poetę jako człowieka, u którego głębia myśli i napięcie uczucia są czymś zwykłym
i właściwym jego naturze. Dlatego właśnie, i słusznie, gra Balcerzaka jest prosta i pozbawiona jakichkolwiek
efektów aktorskich. Mimo to, a może właśnie dlatego, od pierwszego ukazania się Kochanowskiego na scenie,
czujemy, że jest to człowiek górujący nad otoczeniem186.

Cały obraz dopełniała scenografia zaprojektowana przez Mariana Gostyńskiego:
Dekoracje (przedstawiające kolejno) dwór w Sycynie, gospodę w Piotrkowie i komnatę na zamku
królewskim w Warszawie, są stylowym tłem dla barwnych, renesansowych scen sztuki. Szkoda jedynie, że po
ciemnej i dusznej gospodzie nie dał nam scenograf popatrzyć przez okna zamku na dachy Starego Miasta, i na
Wisłę, jak tego pragnął autor sztuki187.

Warto zauważyć, że dramat nawiązywał do geografii Ziemi Radomskiej, gdzie mieściła
się przecież filia sceny kieleckiej.
Halina Auderska opublikowała Zbiegów w 1952 roku. Oprócz sztuk scenicznych
autorka miała na swoim koncie słuchowiska radiowe, scenariusze filmowe, a także prozę.
Związała się ze światem teatru – należała do zespołu redakcyjnego miesięcznika „Dialog”, była
współzałożycielką i wieloletnią prezeską Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI
założonego w 1948 roku w Pradze.
Temat sztuki dotyczył sprawy chłopskiej z XVIII wieku, Auderska potraktowała ją
jednak w sposób nieoczywisty: „Nie ma okrutnych panów i szlachetnych włościan – są tam
natomiast ludzie, jak podstoli Oborski, którzy nie przez deklaracje słowne, lecz czasem nawet
wbrew tym deklaracjom – przez działanie – wyrażają interesy i dążenia swojej klasy”188.
Tadeusz Byrski – reżyser przedstawienia (1955) dostrzegł szansę zaprezentowania postaw
przyjmowanych przez każdą władzę, gdy w grę wchodzi walka o własne interesy, bez względu
na czasy. Pracował nad tym utworem wcześniej już dwukrotnie – w Teatrze Ziemi Pomorskiej
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Aleksander Czaplicki, Zbiegowie. Sztuka historyczna Haliny Auderskiej, „Życie Radomskie” 1955, nr 135.
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w

Toruniu

(1952)

i

teatrze

Polskiego

Radia

(1954).

Premiera

odbyła

się

w Rożnicy (wieś w województwie świętokrzyskim), gdzie Helena i Waldemar Babiniczowie
prowadzili Uniwersytet Ludowy. Spektakl był grany w plenerze, na tarasie tamtejszego pałacu.
Na scenie, przy zapalonych pochodniach, pojawiały się żywe konie. Ten obraz wzbudzał
zachwyt publiczności, wśród której panowała wówczas całkowita cisza189. „Piękną”, według
Czaplickiego190, scenografię do przedstawienia przygotował Leonard Torwirt, malarz,
konserwator zabytków i scenograf, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
– świetnie rozumiejąc się z Wilamem Horzycą najwięcej opraw scenicznych zaprojektował
właśnie dla sceny tego miasta191. Recenzent „Życia Radomskiego” i tym razem wydał
pozytywny osąd o przedstawieniu, zapadła mu w pamięć szczególnie jedna „malarska” scena
aktu drugiego: „rodzina Krzewinów ustawiona w mocnym światłocieniu, mimo milczenia
i bezruchu skupia na sobie całą uwagę widza”192. Dziennikarz wyróżnił grę Wandy
Swaryczewskiej193 i Czesława Jagielskiego. Wybitny talent zdradzał już wtedy młody Witold
Pyrkosz194, nawet w mniejszych rolach: „ciekawym, niepokojącym zjawiskiem jest Witold
Pyrkosz, jako zbiegły chłop i obieżyświat, roznoszący po Rzeczypospolitej hasła wolności
i równości społecznej” 195. Byrski jako reżyser prowadził starannie aktorów grających
epizody:
Odrębną pozycję w sztuce tworzą dwaj łotrzykowie bez czci i wiary ekonom z Leśnowoli (Kazimierz
Jarocki) i ekonom z Sękocina (Witold Tokarski). Aż dreszcz ogarnia człowieka, kiedy patrzy na tych oprawców,
którzy wyszli z ludu i z tego piekła nędzy i poniżenia wynieśli tylko żądzę życia i ślepą nienawiść196.

Historyczna i socjologiczna wiedza, a także erudycja Auderskiej podnosiły wartość
sztuki.

Helena Babiniczowa, Irena i Tadeusz Byrscy – działacze społeczni z łaski Bożej, [w:] Teatr Byrskich…,
op. cit., s. 20–21.
190
Aleksander Czaplicki, Zbiegowie…, loc.cit.
191
Jego scenografię do Romea i Julii z 1947 wyróżniono podczas Konkursu Szekspirowskiego jako wybitnie
nowoczesną.
192
Aleksander Czaplicki, Zbiegowie…, loc.cit.
193
Jej życie zawodowe związane było z dwiema scenami, krakowsko-radomską i przede wszystkim Teatrem
Ludowym w Krakowie (1955-1990), z przerwą na epizod kielecki (1954-1955; 1961-1962).
194
Witold Pyrkosz (1926-2017), popularny aktor teatralny, filmowy i serialowy. Jako 29-latek debiutował
w 1955 w Teatrze im. Żeromskiego rolą Janka Topolskiego w spektaklu Lekkomyślna siostra W.
Perzyńskiego w reżyserii Tadeusza Kubalskiego. Wystąpił tu jeszcze w roli Bicza w Zbiegach H. Auderskiej
w reżyserii Tadeusza Byrskiego.
195
Aleksander Czaplicki, Zbiegowie. Sztuka historyczna Haliny Auderskiej, „Życie Radomskie” 1955, nr 135.
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Ibidem.
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Pod koniec pierwszego sezonu działalności Irena Byrska przygotowała wieczór
artystyczny pod hasłem Kartki z dziejów Warszawy. Prezentowano poezję Adama Ważyka,
Władysława Broniewskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Stefana Wiecheckiego,
przeplatano je piosenkami Świętosława Krawczyńskiego, oraz, przede wszystkim, Władysława
Szpilmana. Nazwisko pianisty i kompozytora żydowskiego pochodzenia, który dzięki pomocy
Polaków przeżył drugą wojnę światową ukrywając się na terenie tzw. aryjskiej części
Warszawy (i którego losy wiele lat później stały się inspiracją dla powstania oscarowego filmu
Romana Polańskiego) najlepiej świadczy o wymowie tego wieczoru. Dochód ze spektaklu
przeznaczono na odbudowę Warszawy. Tego typu zbiórki były praktykowane po wojnie nie
tylko przez artystów. Byrscy wykorzystali ten wieczór, by dać wyraz swojej patriotycznej
postawie. W tego typu działaniach ujawniał się także ich zmysł pedagogiczny, kierowany nie
tylko w stronę młodzieży, ale i widzów teatralnych w każdym wieku, zmysł i głęboka potrzeba
moralna, która im samym nakazywała świecić przykładem.
Wrzesień jako Miesiąc Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, na radomskiej scenie
rozpoczynała premiera współczesnego tekstu Domku z kart Emila Zegadłowicza (1954).
Sztukę, której akcja rozgrywa się wokół kwestii klęski wrześniowej, wyreżyserował Tadeusz
Muskat – dyrektor artystyczny Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Aleksander Czaplicki, wbrew
zamierzeniom zarówno autora tekstu jak i reżysera, chwalił… propagandowy potencjał sztuki:
Zegadłowicz z niezwykłą ostrością spojrzenia dojrzał i ocenił przyszły udział Czerwonej Armii w dziele
wyzwolenia narodu. Sztuka w lapidarnym skrócie ukazuje całą nicość ideową klasy, która rządziła Polską przed
wrześniem, policyjny system rządzenia, jej klasowy egoizm, jej kłamstwa i zdradę. Ukazuje nam także te elementy
naszego społeczeństwa, które walczyły z brutalną przemocą faszyzmu197.

Recenzent wyróżnił Krystyna Wójcika198 za rolę Brunona Sztorca, choć wydała mu się
ona nazbyt mistyczna. Recenzent żałował, że bohater sztuki, autor opublikowanego przed
wojną artykułu demaskującego faszyzm, zatytułowanego Domek z kart nie jest komunistą: „nie
reprezentuje żadnego ruchu masowego [...] I to jest największym brakiem obrazu z taką
plastyką nakreślonego przez Zegadłowicza. Nie ma w nim klasy robotniczej”199. Wrażenie na
recenzentach robił Tadeusz Byrski w roli „skupionej i bardzo mocnej”:

Aleksander Czaplicki, „Domek z kart” Emila Zegadłowicza, „Życie Radomskie” 1954, nr 222.
Z kielecko-radomską sceną związany w latach 1949-1954. Pracował także w teatrach w Rzeszowie,
Olsztynie, Elblągu, Bydgoszczy, Toruniu, Lublinie.
199
„Domek z kart” Zegadłowicza na scenie teatru im. St. Żeromskiego, „Słowo Ludu” 1954, nr 208.
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Jest w grze Byrskiego taki moment, kiedy widz doznaje wstrząsu i ten wstrząs wywołany jest właśnie
sztuką aktorską [...] To moment, kiedy redaktor Korbicki, zmaltretowany przez faszystowską bojówkę, podnosi
się z podłogi: ma inną twarz – twarz człowieka, w której życie w ciągu kilku sekund wyżłobiło nowy rys – gorzkiej
świadomości i niezłomnego postanowienia200.

Za siłę przedstawienia w „Słowie Ludu” uznano równą grę całego zespołu201.
Scenografię do Domku z kart przygotował Roman Bubiec, który współpracował przede
wszystkim ze scenami muzycznymi i operowymi w kraju.
Tadeusz Byrski, podczas dyrekcji w Kielcach, ale też w innych okresach swej
działalności, poszukiwał nieszablonowych tematów, lubił też prezentować publiczności
nieznane utwory wielkich literatów. Wyreżyserował na przykład Klucz od przepaści Krzysztofa
Gruszczyńskiego, dramat, w którym amerykański lotnik zrzuca bombę na Hiroszimę, a wyrzuty
sumienia

prowadzą

go

za

klasztorną

bramę.

Tekst

wprowadzający

w świat Zachodu zdawał się być egzotyczny na tle socjalistycznych produkcyjniaków, a temat
religii w ówczesnej dramaturgii był prawdziwą rzadkością202.
Ostatnią realizacją za dyrekcji Tadeusza Byrskiego była prapremiera Drugiego pokoju
jednego z nielicznych dramatów autorstwa poety Zbigniewa Herberta. Przeznaczony na dwoje
aktorów dramat odegrała para małżeńska – Stanisław Niwiński i Anna Ciepielewska203.

Komedia współczesna
Z pozycji polskich w repertuarze pojawiły się takie komedie, jak przedwojenna:
R.H. Inżynier Brunona Winawera (1958, Radom) czy Rodzinka Jerzego Jurandota w reżyserii
Jerzego Ronarda Bujańskiego (1953). Drugi z wymienionych autorów był naczelnikiem
Wydziału Estrady Ministerstwa Kultury i Sztuki, utworzył także Teatr Miniatur „Syrena”
w Łodzi (przeniesiony w 1948 do Warszawy), którym przez wiele lat kierował, ponadto pisał
piosenki i teksty satyryczne.

Profil jego szeroko zakrojonej działalności i tytuł utworu

napisanego w oparciu o komedię Woźny i minister André Birabeau pozwalają się domyślać,
jaki sztuka pt. Rodzinka ma charakter. Rok po jeleniogórskiej premierze w 1952 roku, pełna
humoru słownego i sytuacyjnego opowieść trafiła do Kielc.
Aleksander Czaplicki, „Domek z kart” Emila Zegadłowicza, „Życie Radomskie” 1954, nr 222.
„Domek z kart” Zegadłowicza na scenie teatru im. St. Żeromskiego, „Słowo Ludu” 1954, nr 208.
202
Małgorzata Jarmułowicz, Sezony błędów i wypaczeń…op. cit., s. 141.
203
Anna Ciepielewska (1936-2006) debiutowała w Kielcach. Wystąpiła w kilkudziesięciu produkcjach
filmowych i telewizyjnych. Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie ukończyła w 1956. Była
związana z teatrami w Poznaniu, Katowicach i warszawskimi: Klasycznym, Nowym i Ateneum.
200
201
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Stały recenzent „Życia Radomskiego” chwalił żywe tempo akcji, choć uznał,
że momentami nazbyt zbliżało komedię do farsy204. Aktorzy dali widzom różnorodne postaci.
Na pierwszy plan miała wysuwać się czterdziestosześcioletnia Stanisława Orska, która
porzuciła emploi kokietki łamiącej męskie serca i równie skutecznie wcieliła się w silną,
przebiegłą kobietę:
Jako matka ministra, była żona ministra i aktualna żona rekina przemysłu zbrojeniowego. Kiedy
obserwujemy, jak doskonale wciela ona postać „kobiety z głową”, która umie torować sobie drogę przez gąszcz
ludzkich ambicji, pożądań, interesów, holując przy tym za sobą syna, który już w kołysce był kandydatem na
ministra, jak precyzyjnie podaje każdą kwestię, jak zawsze znajduje właściwy ton i gest – nie możemy oprzeć się
spostrzeżeniu, że rola Klaudii tak pasuje do Orskiej, jak gdyby autor pisał ją właśnie dla niej205.

Oprawę plastyczną stanowiła scenografia Mariana Gostyńskiego złożona z mebli
w stylu buduarowym, oraz „wartych obejrzenia”206 kostiumów. Premiera odbyła się
w Wierzbicy koło Radomia (na tydzień przed premierą w Radomiu). Spektakl przeznaczony
był do objazdu – to jeden z przykładów realizacji idei Tadeusza Byrskiego o prezentowaniu
spektakli w terenie, przed publicznością, która ma utrudniony dostęp do tego rodzaju oferty
kulturalnej. „Życie Radomskie” donosiło, że tzw. zespół komediowy z myślą o wciąż
spragnionych rozrywki widzach wystąpił z inicjatywą prezentowania komedii w dni wolne od
przedstawień granych w normalnym rytmie, czyli w poniedziałki w Kielcach i Radomiu, jako
uzupełnienie oferty programowej teatru. Powstało przedstawienie na podstawie sztuki
Jurandota Takie czasy – ukazującej zwykłe życie prostych ludzi, budujących nowe stosunki
społeczne. Wystąpili: Kazimiera Machlicka, Anna Przysiecka, Julian Krzywka, Bolesław
Orski, Mieczysław Ostrowski, Witold Pyrkosz i Witold Tokarski. Przedstawienie zostało
wyreżyserowane zbiorowo, pracę konsultował Tadeusz Kubalski.
Tadeusz Byrski miał się zwycięsko zmierzyć także z jednym z lepszych dramatów
dwudziestolecia międzywojennego – Adwokatem i różami Jerzego Szaniawskiego207 (premiera
w 1956, w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach współpracy z regionem). Kunsztowna, liryczna
komedia stanowi realizacyjne wyzwanie zarówno dla twórców przedstawienia, jak i widzów.
Postaci są ukazane w filozoficznej zadumie, co charakterystyczne dla autora Dwóch teatrów.
Mimo to, opowieść o emerytowanym adwokacie, któremu przychodzi zmierzyć się
Aleksander Czaplicki, Rodzinka… Komedia Jerzego Jurandota w Teatrze im. Żeromskiego, „Życie
Radomskie” 1954, nr 2.
205
Ibidem.
206
Ibidem.
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Jerzy Szymkowicz-Gombrowicz, „Adwokat i róże”, „Życie Radomskie” 1957, nr 5.
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z dylematami moralnymi, cieszy się dużym scenicznym powodzeniem właściwie od czasu
prapremiery w reżyserii Aleksandra Zelwerowicza w 1929 roku w Teatrze Nowym
w Warszawie. Wystawiany był m.in. w Teatrze Reduta, Starym Teatrze w Krakowie, Teatrze
Miejskim im. Bogusławskiego w Kaliszu, Teatrze Polskim ZASP-u w Londynie, dwukrotnie
w Teatrze Telewizji oraz jako słuchowisko Teatru Polskiego Radia. W postaci wcielali się
wybitni polscy aktorzy, jak Halina Mikołajska, Aleksandra Śląska, Jan Englert, Adam
Hanuszkiewicz, Zbigniew Zapasiewicz.
Bajkę dla dzieci pt. Kot w butach na podstawie opowiadania Zenona Laurentowskiego
wyreżyserowała Lidia Rybotycka (1958). Zarówno dramaturg, jak i reżyserka byli mocno
związani ze sceną kielecką. Laurentowski208 nie tylko jako aktor Teatru im. Żeromskiego
w Kielcach i Radomiu, ale i wicedyrektor w sezonie 1949/1950. Był autorem wielu piosenek,
utworów satyrycznych, estradowych, adaptacji scenicznych i przeróbek sztuk. Rybotycka grała
na scenie i reżyserowała, zarówno spektakle aktorskie, jak i lalkowe; szczególnie interesowała
ją praca na rzecz dzieci i młodzieży, której poświęciła się później jako pedagog. Przez szereg
lat

była

związana

ze

sceną

kielecko-radomską

(między

1954

a

1961).

Kot

w butach był grany chętnie na polskich scenach, poczynając od 1955 roku w praskim Teatrze
Ludowym w Warszawie, gdzie spektakl na jego podstawie przygotowała choreografka,
tancerka, aktorka i reżyserka, wychowana m.in. na Studium Iwo Galla w Warszawie, Barbara
Fijewska wspólnie z Konradem Swinarskim.
Irena Byrska została w Kielcach po wyjeździe męża jako kierownik artystyczny, choć
funkcja dyrektora przypadła Czesławowi Jagielskiemu. Po opisywanej już Policji do końca
grudnia odbyły się jeszcze cztery premiery: bajka Kot w butach, Igraszki trafu i miłości,
Powódź, czyli studium o strachu Henniga Bergera. Leonce i Lena prapremiera polska tekstu
Georga Buchnera, w której porusza się tematykę tajemnicy życia i poszukiwania
najsłuszniejszej wobec niego postawy (1958) była ostatnim przedstawieniem, kiedy Byrska
miała jeszcze wpływ na kształt repertuaru miejscowej sceny.
Zagraniczne nowości
Komentarz do podróży Cooka Jeana Giraudoux, choć po raz pierwszy wystawiony
w Paryżu w 1935 roku, polską prapremierę miał dopiero 29 maja 1956 roku w reżyserii Ireny
Byrskiej. Spektakl sprawił, że zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma „Teatr” Maria

Związał się przede wszystkim z Teatrem Nowym w Poznaniu. Często występował także w Toruniu. Od 1950
grał w Warszawie: w Teatrze Domu Wojska Polskiego (1950-1951) i w Teatrze Ludowym (1951-1965).
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Czanerle nazwała Byrskich buntownikami209. Według niej mieli Byrscy przeciwstawiać się
„treści i formie teatru minionego dziesięciolecia”, gdyż „sztuki, jakie grają od roku, wyrażają
namiętną negację przeciw afirmacji i zakłamaniu tych lat”210. Okazywało się bowiem, że wobec
problemów i konfliktów wewnętrznych, jakie przyniosła rzeczywistość powojenna,
i wobec rozczarowania wynikającego z rozbieżności między ideą wspólnotowości i równości,
jaką głosił komunizm porywając tłumy, a tym, jak niebezpieczną i krzywdzącą ideologią się
okazał, aktualnością odznaczała się nieprzemijająca, genialna pod względem artystycznym,
klasyka. Teksty współczesne nie mogły się z nią równać – zresztą z tą opinią zgadzał się
Tadeusz Byrski. Według Czanerle w teatrze poszukiwało się wówczas przede wszystkim tego,
co rezonowało ze sprawami bieżącymi, a najlepiej aby było przy tym wzniosłe, jak poezja
i filozofia:
Ucieczka od sztuki prostego myślenia i naiwnych, z góry wiadomych wniosków. Wszyscy prawie
pożądają poetyckiej metafory, myśli zaskakującej i pogłębionej oraz wniosków, które by dotyczyły jakichś spraw
z dziedziny moralno-filozoficznej, czy społeczno-politycznej problematyki, które nas dziś obchodzą211.

Komentarz do podróży Cooka nawiązywał do renesansowych koncepcji Erazma
z Rotterdamu o szlachetnym i dobrym dzikusie oraz Michela de Montaigne, dla którego
barbarzyńca symbolizował uszczęśliwiającą człowieka naturę. Czanerle nazwała dramat
„zabawną komedią”, która dotyka problemu kolonializmu. W swoim tekście zadrwiła nawet
nieco z zamieszczonego w programie do spektaklu tekstu eseisty i tłumacza związanego
z Kielcami Juliana Rogozińskiego, który częściowo opowiedział się po stronie Tahitańczyków,
niezmanierowanych, szczerych i naturalnych, którzy za moralne postępowanie uznawali
podążanie za instynktami, przeciwstawiając im Europejczyków z ich cywilizacją pieniądza
i ograniczeniami, jakie nakłada na nich kościół212. Koncepcja ta wywodzi się z XVIII-wiecznej
idei „szlachetnego dzikusa” Jeana Jacquesa Rousseau. Mieszkańcy wysp Oceanu Spokojnego
pojawiają się także w powieści Denisa Diderota Supplement to the Voyage of
Bougainville (1772).

W Wydziale Kultury KC PZPR Maria Czanerle pełniła funkcję starszego instruktora teatrów (1949-1954).
W czasie okupacji była kierownikiem artystycznym I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte.
210
Maria Czanerle, O konflikcie z widownią (W związku z „Komentarzem do podróży Cooka”), „Teatr” 1956,
nr 15/16, s. 3.
211
Ibidem.
212
Ibidem.
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Według Czanerle Byrska zrealizowała przedstawienie zbyt odważnie, podczas gdy
„Warszawa jest bardziej wierna tradycji”. Irena Byrska potraktowała niektóre elementy
przedstawienia komediowo:
Pierwszym zadaniem każdego prawdziwego czy samozwańczego misjonarza było ubranie tubylców
w takie właśnie gatki i kaftany, jakimi w Kielcach sparodiowano sztukę Giraudoux. Szczytem nie tylko parodii,
ale i nonsensu było namalowanie na tych ubraniach tatuażu, a pornografią uwypuklenie drugorzędnych cech
kobiecych213.

Nadanie

przedstawieniu

komediowego

kolorytu

spowodowało

nieadekwatne

w niektórych momentach reakcje publiczności214. Jednym z powodów, dla którego powstał
artykuł Czanerle na łamach „Teatru”, były puste miejsca na widowni: „Hołubiona od tylu lat
widownia odwróciła się tyłem do jednej z najambitniejszych pozycji teatru kieleckiego.
Rodzime kołtuństwo raz jeszcze wzięło górę nad świeżością i prawdą, nad poezją
i wdziękiem sztuki. Ktoś rzucił swoje «nie uchodzi» i przedstawienie padło”215. Krytyczka
postanowiła zdiagnozować przyczyny braku zainteresowania publiczności ambitniejszymi
propozycjami:
Przeskok jednak od sztuki spokojnie opisującej moralno-obyczajowe zakamarki życia lub naiwnie
afirmującej jego pozory – do sztuki filozoficznych podtekstów i intelektualnych spięć – dokonał się zbyt
raptownie, toteż nowy teatr zastał znaczną część dotychczasowej widowni nieprzygotowaną. Widzowie,
przyzwyczajeni powoli przeżuwać treść sztuki opartą na znanych sobie kameralnych przeżyciach bohaterów, nie
chwytając często szerokich metafor dotyczących wielkich konfliktów ani skrótów i point, będących wyrazem
syntetycznego myślenia ludzi, którzy posiedli wiedzę o życiu dostępną tylko wybrańcom216.

Jedynym sposobem na taki stan rzezy była według Czanerle lepsza edukacja. Rewolucja
społeczna nie dokona się za pomocą skoku – pisała. Twierdziła, że spracowani ludzie wolą
przeżywać emocje, śmiać się niż poddawać refleksji i intelektualnym rozważaniom, do których
spektakl prowokował.
Komentarz do podróży Cooka realizowano w Polsce rzadziej, niż inne dramaty Jeana
Giraudoux, mimo to niektóre przedstawienia zapisały się w historii naszego teatru. Znane są
dwie głośne realizacje przygotowane na podstawie tekstu Giraudoux o nieco zmienionym tytule
Jan A. Zaremba, Giraudoux do połowy, „Słowo Tygodnia”1956, nr 26.
Agnieszka Kania, Kontrowersyjnie, klasycznie, wybitnie. Styl i organizacja pracy Byrskich w Teatrze
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w latach 1952–1958, [w:] Byrscy – etos teatru, op. cit., s.169.
215
Jan Paweł Gawlik, W stronę farsy, „Słowo Tygodnia” 1956, nr 34.
216
Maria Czanerle, O konflikcie z widownią…, loc.cit.
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– Przyczynek do podróży Cooka. Spektakl telewizyjny z 1964 roku wyreżyserował Adam
Hanuszkiewicz, w jednej z głównych ról wystąpiła Zofia Kucówna. W Teatrze Polskim
Warszawie w 1960 roku odbyło się przedstawienie w reżyserii Zygmunta Hübnera, połączone
z inscenizacją Improwizacji paryskiej. Z dystansem i dyskretnym komizmem grali Pana
i Panią Banks Barbara Ludwiżanka i Henryk Borowski.
Diana Poskuta-Włodek nazwała Kaligulę Alberta Camusa w reżyserii Tadeusza
Byrskiego „jednym z ważniejszych wydarzeń polskiego teatralnego Października”217, choć
w czasie gdy powstał pisano o nim tyleż dobrze, co źle. Ze strony ogólnopolskiej krytyki nie
brakowało opinii wykpiwających pretensjonalność działań na prowincji. Małżeństwo twórców
spotykało się z nimi często, mimo to, niezrażeni, pracowali nadal z niemniejszym
zaangażowaniem i wiarą.
Prapremiera polska Kaliguli Alberta Camusa odbyła się 27 września 1957 roku
otwierając w Państwowym Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach sezon 1957/1958.
Okazała się jednym z najważniejszych dokonań artystycznych w całym okresie dyrekcji
Byrskich w Kielcach, a może nie tylko. Jak to się stało, że dzieła jednego z najwybitniejszych
intelektualistów europejskich drugiej połowy XX wieku nie zrealizował dotąd żaden polski
teatr? Łatwo sądzić, że nie doszło do tego ze względów politycznych – Camus, w latach 40.,
kiedy powstał Kaligula, już nie krył się z ostrą oceną stalinizmu, nie bał się mówić o mało
znanych na Zachodzie faktach masowych zbrodni dokonywanych w ZSRR218.Wojciech
Natanson, krytyk teatralny i tłumacz utworów autora Dżumy przypominał dzieje sztuki
inspirowanej postacią rzymskiego cesarza-tyrana w Polsce, jak również wrażenie, jakie na nim
zrobiła:
W 1956 roku (w listopadzie) miesięcznik „Dialog” nr 7 opublikował mój przekład Kaliguli Alberta
Camusa. [...] W 1946 Tadeusz Bereza przywiózł mi egzemplarz z Paryża i wręczając go przepowiedział
z uśmiechem, że tę sztukę ja przełożę. [...] Po przeczytaniu Kaliguli głęboko się zainteresowałem, nawet
zachwyciłem. Sztuka niezmiernie sceniczna a zarazem poetycka, tętni życiem. [...] Niespodziewanie ktoś
zadenuncjował utwór jako «wrogi ideowo i pamflet na Stalina». Władze zakazały więc „Twórczości” drukowania
dalszych części utworu. Krakowski Stary Teatr i scena łódzka wycofały się. Tylko w Warszawie uparł się reżyser,
Czesław

Szpakowicz.

Doprowadzono

do

próby

generalnej,

na

którą

zaproszono

krytyków

i artystów. Na zakończenie odbyła się dyskusja. Większość tych, którzy w niej wzięli udział, wypowiedziała się
za wystawieniem Kaliguli. W rezultacie Ministerstwo zakazało premiery. Po „odwilży”, spowodowanej „polskim

217

Diana Poskuta-Włodek, Roman-Włodek, Kaligula [w:] Encyklopedia teatru polskiego,
www.encyklopediateatru.pl/przedstawienie/11984/kaligula [dostęp: 07.07.2019].
218
Zob. Wojciech Natanson, Albert Camus i „Kaligula”, [w:] Program Państwowego Teatru im. Stefana
Żeromskiego do spektaklu Kaligula Alberta Camusa, 1957, s. 14-18.
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Październikiem” […], ów zakaz został milcząco uchylony. Ale na razie teatry nie kwapiły się
z wystawieniem Kaliguli219.

Tadeusz Byrski wykazał się odwagą decydując się na przeniesienie utworu na scenę.
Narażając się na niechęć władz, zmierzył się z dziełem wybitnego pisarza jako reżyser
i odtwórca głównej roli, a nawet chciał zaprezentować przed Camusem swój spektakl. Autor
nie przyjechał na premierę, ale przysłał Tadeuszowi Byrskiemu list:
Cieszę się bardzo, że sztuka moja grana jest w Polsce i byłbym Panu bardzo wdzięczny za informację,
jaką wywołuje reakcję. Zdaje mi się, że, niestety, trudno mi będzie odpowiedzieć na pańskie miłe zaproszenie.
[…] Chciałbym jednak prosić o powiadomienie mnie o dniu premiery, na wypadek gdybym mógł skorzystać
z jakiegoś nieoczekiwanego urlopu220.

Kilka tygodni później Camus otrzymał Nobla. W tekście do programu spektaklu
zatytułowanym Albert Camus i Kaligula Natanson dodawał, że sztuka jest krytyką wszelkiego
rodzaju

systemów

totalitarnych,

zarówno

z

punktu

widzenia

moralnego,

jak

i socjologicznego221. Ten wybór repertuarowy i sposób inscenizacji dramatu można nazwać
swego rodzaju prowokacją Byrskiego, śmiałym aktem wymierzonym w każdego rodzaju
zniewolenie. Jak odważny był to krok świadczy zdanie, które padło podobno podczas rozmowy
dyrektorki szkoły z historykiem z, którego wysłała go na przedstawienie Byrskiego: „Nabrała
mnie pani, to nie jest przedstawienie o Kaliguli, tylko o Stalinie” – na co ta odpowiedziała –
A jeśli o Stalinie, to co?222. Anegdotę przytoczył Ryszard Miernik – poeta
i prozaik, pracownik Komitetu Wojewódzkiego PZPR, związanego z Kielcami, w latach 1961
– 1982 kierownik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Prezydenta miasta Kielc – po latach
opowiedział ją w książce Teatr Byrskich: refleksje, dokumenty, wspomnienia (wybór)223.
Byrski uznając, że sam najlepiej odda postać historycznego tyrana, wywołał komentarze
w ogólnopolskiej prasie, bo cesarz, według wyobraźni autora, miał być dużo młodszy. „Jaszcz
pokrzykiwał w recenzji: «Byrski nie bądź Kaligulą, Byrscy bądźcie ludźmi!»224” – wspominał
Wojciech Natanson, Byrscy i „Kaligula”, [w:] Teatr Byrskich: refleksje, dokumenty, wspomnienia (wybór),
op. cit., s.17-18.
220
Albert Camus, Od autora „Kaliguli” [list do Tadeusza Byrskiego], „Słowo Ludu”, nr 268 – „Słowo
Tygodnia” 1957, nr 43.
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Program Państwowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach do spektaklu Kaligula Alberta Camusa,
loc.cit., s.17.
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Ryszard Miernik, Z cyklu: Silva Rerum, w: Teatr Byrskich: refleksje, dokumenty, wspomnienia (wybór),
op. cit., s. 41.
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Ibidem.
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Mirosław Niziurski, Byrscy i muzyka, w: Teatr Byrskich: refleksje, dokumenty, wspomnienia (wybór), op. cit.,
s.48.
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po latach Mirosław Niziurski, kompozytor muzyki do przedstawienia. Dziennikarz „Trybuny
Ludu” znany był z tego, iż pisząc swoje recenzje używał ciętego języka, nie był też daleki od
posługiwania się ironią, także w tym przypadku:
Występy gościnne teatru kieleckiego [...] poprzedziła fama, że to dobre, ba wyborne przedstawienie.
Niestety trudno nam przyłączyć się do tych pochlebnych opinii. Niezbyt sceniczny, pełen filozofowania
rozłożonego na głosy dramat [...] jest szczególnie trudny do wystawienia przez teatr, nie dysponujący dostatecznie
silną kadrą aktorską ani odpowiednimi środkami scenoplastyki. Mówiąc tedy szczerze: wzrusza nas energia i upór,
z jakimi teatr kielecki stara się uprzystępnić swemu widzowi utwór wybitnego pisarza francuskiego – ale to jednak
nieporozumienie. [...]Obawiam się, że publiczność kielecko-radomska, która tak zresztą kocha swój teatr, iż pono
uczęszcza gorliwie na misterium Byrskich podług Camusa225.

Andrzej Kijowski krytykował przedstawienie, które według niego cechował
prowincjonalizm:
Kieleckie przedstawienie było popisem złego smaku. Po ciemnej, zawalonej deskami scenie chodziły
ogromne osy. Byli to senatorowie rzymscy, odziani w czarne kostiumy, żółto, poprzecznie prążkowane. Kostiumy
te były wcięte w kibici i opuszczone na pięty w formie półokrągłego odwłoku. Było to malownicze, ale całkiem
niezrozumiałe. [...] Ekspresja wykonawcy roli głównej polegała na mówieniu szeptem. [...] Te szepty, te
ciemności, te pauzy, te plum-plum przez głośnik, te przyrządy, te żółte pasy na czarnym tle [...] – oto Kielce. Oto
prowincja226.

Tadeusz Kudliński z kolei, mimo iż dostrzegał pewne niedostatki przedstawienia,
uważał je za oryginalne i interesujące. Program realizowany w Kielcach, w odróżnieniu od
Jaszcza, oceniał jako „korzystny”227.
Camus ukazywał w tej sztuce narodziny kultu jednostki i totalitaryzmu, które Tadeusz
Byrski-Kaligula, dzięki swemu powściągliwemu aktorstwu, tym intensywniej ujawniał.
Zachwycony Jan Paweł Gawlik pisał:
Byrski właściwie gra czystą ideę – ideę oświeconego totalizmu. Jego Caligula prowadzi swój
eksperyment, jak gdyby bawił się swoimi partnerami, czyni doświadczenia z prostotą małego chłopaczka
posługującego się zabójczą logiką. [...] Ta świadomość gry, to poczucie eksperymentu, żonglerka pojęć i słów
w przymierzu z bezwzględnością i potęgą nie opuszczą Caliguli tak długo, dopóki nie zacznie działać narkotyk
władzy – poczucie bezkarności. [...] Największą wartością kreacji Byrskiego jest jej walor intelektualny,

Jaszcz [Jan Alfred Szczepański], „Kaligula” z Kielc, „Trybuna Ludu” 1958, nr 81.
Andrzej Kijowski, Egzystencjalistyczne misterium z Kielc, „Teatr i Film” 1958, nr 8.
227
Tadeusz Kudliński, Kielce grają Camusa, „Tygodnik Powszechny” 1957, nr 40.
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sprzymierzony z zaskakującą swobodą wyrazu. Byrski troskliwie wydobywa filozoficzną dialektykę dramatu, nie
pomijając niczego, co analizie Camusa dodaje ostrości i głębi. Jest to właściwie kreacja kongenialna228.

Henryk Weber w „Słowie Tygodnia” zwracał uwagę na pierwiastek ludzki w postaci
tyrana, bo przecież szaleństwo urasta w głowie człowieka, który jest istotą zdolną do
najgorszych okrucieństw: „Różnorodne są jej (postaci) strony psychiczne. Od lirycznej zadumy
do wściekłości. Od stanu, w którym jest sobą, do stanu, w którym udaje, gra – ale tak, by tylko
widzowie to dostrzegli [...] Mistrzostwo osiąga Byrski w partiach cynicznych”229. Jan Kott
sprzeciwiał się takiej koncepcji postaci kreowanej przez Tadeusza Byrskiego, który
przypominał mu raczej Ryszarda III: „koncepcja wydała mi się zupełnie sprzeczna z logiką
artystyczną sztuki. Kaligula Camusa jest estetą, poetą i filozofem, który realizuje swoją
obłąkaną logikę absurdu. Musi być młody, powinien być piękny. Byrski pokazał Ryszarda III
w późnych latach”230. Recenzent uważał szaleństwo starego człowieka za mało
prawdopodobne, ponadto twierdził, iż reżyser pozbawił przedstawienie poetyckości, które
niesie sztuka Camusa. Kott pisał, że Kaligula nie jest uniwersalny, nie porusza aktualnych
kwestii, a to wyznaczało dla niego wartość nadrzędną utworu literackiego, czy teatralnego:
„Największą fascynacją jest dla mnie sprawdzalność tekstu. Na widowni odpowiada echo albo
milczenie. Sam byłem zdziwiony brakiem wewnętrznego rezonansu na Kaligulę”231. Za taki
stan rzeczy winę przypisywał chyba przede wszystkim samemu Camusowi, który według niego
swój dramat napisał ujmując go mniej ciekawie i aktualnie niż Gajusz Swetoniusz Trankwillus
Żywoty Cezarów. Kott doceniał „empiryczną wiedzę o rzeczywistości”, która według niego
przynieść może więcej niż filozofowanie. Zastanawiające jest takie podejście do utworu
Camusa, bo przecież doświadczenie tyranii nie było obce współczesnym. Rok 1957 okazał się
dla samego Kotta przełomowy – wtedy zerwał z partią, zaczynał oficjalnie kontestować PRL,
a pęknięcia w światopoglądzie musiały przecież znajdować swoje odbicie w słowie przez niego
pisanym, podobnie jak wcześniej mocne korzenie wiążące go z komunizmem.
W przedstawieniu wyreżyserowanym przez Byrskiego podobała się krytykowi gra Anny
Ciepielewskiej w roli Scypiona: „liryczna, skupiona i bardzo filmowa”. W swojej recenzji
odniósł się także do kwestii repertuaru w Kielcach, zachowując obiektywizm i zdrowy

Jan Paweł Gawlik, Granica wolności i granica władzy, „Słowo Tygodnia” 1956, nr 43.
Henryk Weber, Już dawno takiego przedstawienia nie wdziałem…, „Słowo Tygodnia” 1957, nr 40.
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Jan Kott, Kaligula i księżyc, „Przegląd Kulturalny” 1958, nr 13.
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rozsądek: „Nie wiem czy Kaligulę należało grać właśnie w Kielcach. Ale wiem, że bardzo łatwo
w Warszawie układać repertuar dla Kielc i decydować, co jest za trudne i co w sam raz”232.
O roli Byrskiego pisał m.in. także Natanson, który twierdził, iż decyzji o dojrzałym
wieku aktora grającego tę postać można było bronić, bo zdarzały się różne ujęcia, zwłaszcza
w inscenizacjach samego Camusa233. Tak przedstawiał swoją interpretację postaci władcy
odnalezioną w przedstawieniu i kreacji Byrskiego: „zbuntował się przeciw okrucieństwu
natury, pozbawiającym ludzi szczęścia i przecinającym ich życie. Ale ów bunt Kaliguli jest
gorszy od zła przeciw któremu się kieruje. Sam buntownik przyznaje pod koniec sztuki, że
wybrał drogę niesłuszną. I że przegrał”234.
Wspomnienie związane z Kaligulą przywołała wcielająca się w rolę Caesoni Kaja
Machlicka-Starzycka, dla której jedno z przedstawień było pożegnaniem z Kielcami.
Wypowiadała do Kaliguli-Byrskiego kwestię: „Powiedz, że chcesz, abym została”. Po latach
wspominała: „I kiedy na ostatnim moim przedstawieniu miałam powiedzieć to zdanie, łezki
pojawiły się w oczach i spłonęły słonym strumyczkiem po policzkach”235. Tak oto sztuka
teatralna czasem przenika się z życiem, a może po prostu niekiedy sztuka splata się
z rzeczywistością i prywatnością aktora.
Z entuzjazmem wspominał Kaligulę w wykonaniu Tadeusza Byrskiego Mirosław
Niziurski: „Kielecki Kaligula był wspaniały! Było to widowisko awangardowe w każdym
szczególe i bardzo aluzyjne. [...] Do tej pory nie wyobrażam sobie innej kreacji, niż ta, którą
stworzył Tadeusz Byrski!”236
Mirosław Niziurski, urodzony w Kielcach, brat pisarza Edmunda, kompozytor i krytyk
muzyczny, wykładowca na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, został kierownikiem
muzycznym w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w 1957 roku. Praca przy Kaliguli, kiedy
„porwany wizją reżyserską i wspaniałą koncepcją plastyczną dzieła” tworzył muzykę do
przedstawienia „jak w transie”237, ugruntowała jego pozycję. Od tamtej pory Niziurski
komponował do niemal wszystkich przedstawień powstających na kieleckiej scenie. Podczas
przedstawienia utwory wykonywał na żywo, pod batutą kompozytora, zespół Wojewódzkiej
Orkiestry Symfonicznej.
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Ibidem.
Wojciech Natanson, Byrscy i „Kaligula”, w: Teatr Byrskich: refleksje, dokumenty, wspomnienia (wybór),
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Ibidem, s.18.
235
Kaja Starzycka-Kubalska, (wtedy Machlicka), Pamiętam…, [w:] Teatr Byrskich, op. cit., s. 65.
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Przedstawienie podsumował Jan Paweł Gawlik w „Słowie Ludu”: „całość odznacza się
dużą kulturą sceniczną, umiarem i smakiem, oraz celnością szczegółowych rozwiązań, niekiedy
wręcz znakomitych”238. Tadeuszowi Byrskiemu partnerował i pomagał w reżyserii
przedstawienia jako asystent Stanisław Niwiński239 (dwudziestosześciolatek dublował czasami
Byrskiego). Wcielał się w postać Helikona. W scenach zbiorowych występowali Słuchacze
Studium Aktorskiego. Na kształt ostateczny przedstawienia pracowali także autorzy
„interesującej w kolorze i architektonice” scenografii i „świetnie wystylizowanych”
kostiumów240 – Liliana Jankowska i Antoni Tośta – dwudziestoparoletni wówczas pomysłowi
plastycy, którzy współpracowali z Byrskimi. Za przygotowanie scenografii do Kaliguli zostali
uhonorowani wyróżnieniem artystycznym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.
W Kielcach Jankowska i Tośta pracowali wspólnie, oboje mogli poszczycić się także
indywidualnymi osiągnięciami poza Teatrem Żeromskiego. Wszyscy autorzy publikacji
dotyczących sceny kieleckiej wzmiankują o nich przy okazji omówień okresu pracy Byrskich
w Kielcach, podają jednak niewiele faktów, dlatego przyjrzyjmy się twórcom nieco bliżej.
Liliana Jankowska urodziła się w 1930 roku. Ukończyła studia na Wydziale Scenografii
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 1955 roku241. Zadebiutowała scenografią do Tragedii
optymistycznej Wsiewołoda Wiszniewskiego w reżyserii Lidii Zamkow w Teatrze Wybrzeże
w Gdańsku242. Pierwszy etap pracy, czyli lata 1955-1960, związała z Byrskimi, Kielcami
i Antonim Tośtą – twórcy najczęściej pracowali wspólnie „wykazując się umiejętnością
charakteryzowania dramatu, komponowania metafory wydarzeń przez zwięzły skrót lub trafny
symbol plastyczny”243. Jankowska projektowała scenografie dla scen dramatycznych Kielc,
Lublina, Koszalina i Gdańska. W latach 1971-1979 była zatrudniona na stanowisku scenografa
w Teatrze Polskim w Bydgoszczy244. O poziomie jej prac mogą świadczyć liczne nagrody.
Prezentowała swe prace na zbiorowych wystawach scenografii polskiej we Florencji, Paryżu,
Pradze i indywidualnej wystawie w Krakowie (1968). W 1971 roku rozpoczęła współpracę
z Teatrem Wielkim, była scenografem baletów i oper245.

Jan Paweł Gawlik, Granica wolności i granica władzy, „Słowo Tygodnia”1956, nr 43.
Stanisław Niwiński (1932-2002), w 1956 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Aktorską w Krakowie. W
Kielcach zadebiutował w 1956 w Zemście Aleksandra Fredry w reżyserii Tadeusza Kubalskiego jako Wacław,
pracował tu do końca dyrekcji Byrskich. Po latach wystąpił na kieleckiej scenie jeszcze kilkakrotnie. Związany
także z teatrami w Poznaniu, Katowicach, Klasycznym i Ateneum w Warszawie. Jego pierwszą żoną była
aktorka Anna Ciepielewska.
240
Jan Kott, Kaligula i księżyc, op. cit.
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Nota z biografią zawodową Jankowskiej – „Teatr”1974, nr 20, s.14.
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238
239

198

W pracach scenografki od początku pojawiała się wyraźna inspiracja surrealizmem, począwszy
od omawianej wyżej Pluskwy w reżyserii Byrskiej. Przyjechała dla niej po latach do Kielc, żeby
przygotować scenografię do Aby podnieść różę Andrzeja Trzebińskiego.
Antoni Tośta (urodził się w 1931 w Koniecpolu w województwie śląskim, zmarł
w Toruniu, w 2003) oprócz scenografii, parał się reżyserią. W kieleckim teatrze pracował tak
jak Jankowska od 1955 do 1960 roku (okazjonalnie w 1963 zaprojektował dekoracje do Tańca
czarnego sierżanta Johna Ardena w reżyserii Krystyny Berwińskiej). W latach
1963-1992 był związany ze sceną toruńską. Przygotował scenografie do blisko 150
przedstawień (wśród nich wspólnie z Lilianą Jankowską). Pracował w Teatrze Wybrzeże
w Gdańsku, Starym w Krakowie, Syrena i Powszechnym w Warszawie, Nowym w Poznaniu.
Współpracował z wybitnymi reżyserami – m.in. Lidią Zamkow, Krystyną Skuszanką, Jerzym
Grotowskim (przy Bogach deszczu w Starym Teatrze, 1957), Izabelą Cywińską. Pracował dla
Teatru Telewizji (Ruchome piaski Piotra Choynowskiego, 1978); Domek z kart Marii Koszyc,
Emila Zegadłowicza, 1981); Anna Christie Eugene O'Neilla w reż. Marka Okopińskiego,
1984). Sam dwukrotnie reżyserował Łaźnię Majakowskiego (w Toruniu i w Zielonej Górze)246.
Dwa razy został doceniony na Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu – za scenografię
do Wesela Stanisława Wyspiańskiego (1966) oraz do spektaklu Dzień dobry i do widzenia
Athola Fugarda w Teatrze Polskim w Bydgoszczy (1976).
Wyjazdy przedstawień do większych osrodków były swego rodzaju nobilitacją, tak jak
inspirujące i mobilizujące były przyjazdy gości z Warszawy i Krakowa. Mocno odbiły się
w pamięci aktorów i ludzi związanych z teatrem Byrskich. W ich przypadku można mówić
o przełamywaniu lokalności placówki, którą tworzyli, choć nie zabiegali o splendor, uważając,
że dobry teatr można i należy robić wszędzie. Kwestia „zaistnienia” nie była dla nich czymś
istotnym, była niejako elementem ubocznym interesujących działań artystycznych. Kaligula
był siedmiokrotnie prezentowany na Scenie Prób w warszawskim Teatrze Dramatycznym,
między 21 a 27 marca 1958 roku. Przedstawienie zapoczątkowało serię wystawień sztuki
w kraju, m.in. w Krakowie w Starym Teatrze w reżyserii Lidii Zamkow-Słomczyńskiej
z Leszkiem Herdegenem (1963). Niemal dwadzieścia lat później (1982) w Teatrze
Dramatycznym w Warszawie despotycznego władcę grał Piotr Fronczewski, w spektaklu
wyreżyserowanym przez Andrzeja Chrząstkowskiego. Rola Kaliguli należała także do
ulubionych Ludwika Solskiego, tyle że chodziło o postać z dramatu historycznego Cezar Kajus
Kaligula pióra Karola Huberta Rostworowskiego, z 1917 roku. Wybitny aktor kreował postać
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cesarza-tyrana używając skrajnie odmiennych od Byrskiego środków artystycznego wyrazu:
„Solski był w niej namiętny, rzutki, władczy. Czy czaił się do skoku, czy miotał w gniewie, czy
drgał od wątpliwości, czy milczał – zawsze był nie tylko straszny, lecz i nieszczęśliwy”247.
Twórczość Alberta Camusa cieszyła się w Polsce coraz większą popularnością,
zrealizowano m.in. Stan oblężenia w reżyserii Krystyny Skuszanki i Jerzego Krasowskiego
w Teatrze Ludowym w krakowskiej Nowej Hucie ze scenografią Józefa Szajny (1958), Sąd
ostateczny (Upadek) w reżyserii Janusza Majewskiego wyprodukowany przez Teatr Telewizji
w 1970 roku. Monodram Dżuma z Zygmuntem Hübnerem w reżyserii Kazimierza Brauna
z Teatru Współczesnego im. Edmunda Wiercińskiego (1983) po sukcesach zagranicznych
w Niemczech i Holandii prezentowany był m.in. w odcinkach, w formie słuchowisk, na antenie
Teatru Polskiego Radia (od 1984).

Dyskusja o repertuarze
Zwiększająca się liczba pustych miejsc na widowni podczas spektakli, rosnące
zainteresowanie władz poczynaniami Byrskich oraz burzliwe spory dotyczące realizowanych
przez nich premier na łamach ogólnopolskiej prasy, doprowadziły dyrektora do organizacji
publicznej debaty nad repertuarem. Miała przynieść kierownictwu wskazówki, jak go układać
i jakie sztuki doń wybierać. W 1956 roku odbyła się druga dyskusja248, zrelacjonowana na
trzydziestu dwóch stronach maszynopisu, który przetrwał w archiwum teatru249.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz (Stanisław Ornatowski z wydziału
propagandy KW PZPR), prasy ogólnopolskiej (Maria Czanerle, Wojciech Maciejewski
z Polskiego Radia Warszawa, Andrzej Wróblewski) i lokalnej (Mieczysław Łuczkiewicz, Jerzy
Szymkowicz-Gombrowicz, Jan Paweł Gawlik, Jadwiga Barbanelli z Radomia, Walentyna
Strzemieniowa,

nazywany

profesorem

Jan

Aleksander

Zaremba

związany

z „Gazetą Kielecką” – należał do kolegium redakcyjnego „Cychrów. Miesięcznika
poświęconego zagadnieniom upowszechniania kultury”), ludzie kultury w Kielcach i regionie
(m.in. Aleksandra Dobrowolska – kustosz Muzeum Świętokrzyskiego, Ludmiła KowalczykMroczkowska która zajmowała się badaniem czytelnictwa w Kielcach, Waldemar Babinicz,
pan o nazwisku Berke z Towarzystwa Wiedzy Powszechnej)250. Zaproszono Hugona

Świętosław Krawczyński, Kaligula, „Słowo Tygodnia” dodatek „Słowa Ludu” 1967, nr 36.
W dokumencie wspomina się o pierwszej dyskusji, która miała się odbyć dwa lata wcześniej.
249
Dyskusja o Teatrze w Kielcach i Radomiu 56, nr teczki 1276, Archiwum Teatru im. Stefana Żeromskiego
w Kielcach.
250
O wątpliwej przyjaźni Babinicza do Byrskich przekonywał niejaki Janusz z Wrocławia w odręcznym liście
(nadanym 12 stycznia 1956, niepodpisanym nazwiskiem). Relacjonował Byrskiemu, jak wyglądała jego
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Morycińskiego, Jana Zbigniewa Pastuszkę – jako wysłannika ministerstwa, aktorów (Noemi
Korsan, Ryszard Moskaluk, Czesław Jagielski, Bronisław Borski). Gospodarzami byli Byrski
i kierownik literacki Jerzy Zagórski. Każdy z wymienionych uczestników spotkania zabrał
głos251.
Moryciński, już wtedy prowadzący teatr w Rzeszowie, sformułował zadania teatrów na
prowincji:
Zdaniem moim każdy dyrektor ma prawo kształtować środowisko przez swoją linię repertuarową –
i założenia Teatru Kieleckiego odnośnie formowania repertuaru uważam za słuszne. Należałoby tylko wprowadzić
pewną korektę: z dwóch sztuk problemowych wybierać raczej łatwiejsze, łatwiej czytelne w danym środowisku252.

Nad ogólnie pojmowaną rolą teatrów terenowych zastanawiał się także m.in. Bronisław
Borski.

Wypowiedź

aktora

dotycząca

eksperymentów

artystycznych

wzbudziła

u większości dyskutantów sprzeciw:
Teatr terenowy musi czerpać z różnych tematów, musi być na poziomie – ale zdaniem moim nie może
sobie pozwolić na to, ażeby być teatrem eksperymentalnym. Musi pamiętać o tym, że olbrzymi procent jego
widzów składa się z robotników. […] fakty, że widownia zapełniona jest w 1/3 świadczą o nieporozumieniu
z tymi masami.

Prawa do eksperymentowania bronili inni aktorzy. Dla Noemi Korsan był to atut, który
przemówił za wybraniem na miejsce pracy właśnie teatru Byrskich:
Jedną z przyczyn, która skłoniła mnie do wstąpienia do tego teatru było właśnie to, że uważałam, iż jest
to teatr eksperymentalny, który nam aktorom daje bardzo dużo i pozwala na rozwój. […] Jesteśmy za
eksperymentowaniem, nawet gdyby się coś w nim nie udało. Nie przeraża nas również dominacja – ani autorytet
artystyczny kierownictwa.

Ostatnie zdanie było odpowiedzią na wypowiedź Borskiego, który zarzucał Byrskim
apodyktyczność. Zgodne były opinie co do tego, że Radom ma inną specyfikę niż Kielce.
Zmęczenie zespołu dojazdami, odmienne oczekiwania publiczności itp. sprawiły, że widziano
potrzebę uniezależnienia tamtejszej sceny od Teatru im. Żeromskiego. Z kolei przemiany
rozmowa z Babiniczem: „Wracając do Wrocławia zaczepił mnie w pociągu p. Babinicz. Zaczynając, że
entuzjastycznie wpisałem się do księgi. I powiada: «a czy Pan wie, że Byrscy mają wrogów?» Odpowiedziałem:
«a czy zauważył Pan, że źli ludzie nie mają wrogów»? [...] Odnośnie p. Babinicza to też zauważyłem, że go
czuć. To nie jest przyjaciel za jakiego się mieni”.
251
Cytuję fragmenty niektórych wypowiedzi w zmienionej kolejności.
252
Wszystkie cytaty w tym podrozdziale za: Dyskusja o Teatrze w Kielcach i Radomiu 56, nr teczki 1276.
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w związku z obejmującą Polskę decentralizacją były pretekstem, by poruszyć ten temat.
Pastuszko jako ówczesny przedstawiciel Centralnego Zarządu Teatrów tłumaczył jak proces
będzie przebiegał:
Teatry winny decydować o swoim wyglądzie – oczywiście z uwzględnieniem zadań politycznych kraju
budującego socjalizm. Decydować będzie o ich wyglądzie zespół teatru przy współpracy z wojewódzkimi radami
narodowymi. […] Decentralizacja obejmie w dalszym rzucie cały wachlarz zagadnień kulturalnych. Przewiduje
się np. w sprawach repertuarowych utworzenie czegoś w rodzaju portfelu repertuarowego, który gromadzić będzie
pewien zapas sztuk, organizować koncerty, zamawiać przekłady sztuk itd. Organem będzie miesięcznik, którego
pierwszy numer już się ukazał: „Dialog”.

Pastuszko bronił autorytetu Byrskich oraz ich prawa do eksperymentowania. Jako były
dyrektor teatru znał jego publiczność: „Pozycje repertuarowe teatru są bardzo cenne – a fakt
nierównej frekwencji, np. Pluskwy w Kielcach i Radomiu jest sygnałem, że Radom nie lubi
sztuk problemowych”. Odpowiedział także na zarzuty stawiane Byrskim w sprawie teatru
amatorskiego: „To jest nakładanie obowiązku na teatr, który nie jest w stanie obsłużyć
wszystkich teatrów amatorskich. Należałoby raczej zorganizować coś w rodzaju poradni,
zespołu konsultantów, może objęcie patronatu nad świetlicami”. Chwalił repertuar
i przywiózł z Warszawy rozwiązanie w sprawie Radomia:
Repertuar naszego Teatru jest oryginalny – co jest jego cechą dodatnią – dzięki temu zwraca na siebie
uwagę w całym kraju – zwraca uwagę na stronę kulturalną Kielc – co ma duże znaczenie. […] Zaskoczyły mnie
pewne uwagi na temat Radomia, posiadającego swoje tradycje rewolucyjne. Wydaje mi się, ze Kielce nie mają
prawa „poklepywać” go i traktować z góry. Radom jest środowiskiem specyficznym. W Radomiu krytykuje się
i warszawskie przedstawienia. Sadzę, że najlepszym rozwiązaniem będzie danie Radomiowi własnego teatru, […]
i czego życzy sobie i Partia i WRN.

Przedstawiciel Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Berke życzył sobie na afiszu więcej
klasyki, utworów dotyczących problemów chłopskich i komedii. Wyraził wątpliwość, czy teatr
jest w ogóle w stanie obsłużyć widza. Sama natura publiczności także stała się przedmiotem
rozważań. Pastuszko Przekonywał, że kluczem do chodzenia do teatru nie musi być
wykształcenie, a zainteresowanie nim, bo według niego (i partii) odbiorcą sztuki teatralnej była
przede wszystkim inteligencja, to robotnicy stawali się „nową inteligencją”. Jan Paweł Gawlik
zwrócił uwagę na to, że publiczność jest różnorodna i ma odmienne potrzeby, a w skali kraju
nie ma badań z zakresu socjologii, które pomogłyby w ich rozpoznaniu. Poruszył wiele kwestii,
analizował rolę krytyki, jego zdaniem powinna być wyrazicielem opinii fachowej, ponieważ
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ma wpływ na publiczność i kierunek, w jakim podąża teatr. By poznać opinię widzów,
proponował ankiety po każdym przedstawieniu. Podkreślał, że wykwalifikowani recenzenci
z teatralnego centrum rzadko interesują się teatrami na obrzeżach i powinni być wysyłani
w teren. Chwalił politykę prowadzenia teatru przez Byrskich. Do jego wypowiedzi
bezpośrednio odniósł się Waldemar Babinicz, zarzucał Gawlikowi brak szczerości. Mówił
o wielu aspektach pozytywnych, jakie dostrzegał w pracy Byrskich, takich jak działalność
w terenie, ale nie omieszkał wspomnieć o niezadowalającej frekwencji i że doszły go słuchy
o rozłamie w zespole. Miał dla Byrskiego następujące rady: „Chodzi o to, ażeby Teatr na
zewnątrz reprezentował jednostkę jednolitą, zwartą, w której nie ma konfliktów problemowych
[…] Jeżeli robotnicy nie przychodzą do Teatru, to należy szukać z nimi kontaktu – trzeba, żeby
Teatr przyszedł do nich”. Ponadto, co nie może dziwić, współtwórca Uniwersytetu Ludowego
zwracał uwagę na potrzeby młodzieży. Na potrzebach dorosłego widza radził skupić się Jan
Zaremba. Dziennikarzowi Wróblewskiemu nie podobał się repertuar Byrskich, za mało było w
nim odniesień do rzeczywistości. Podobną opinię wyraził Szymkowicz, jego zdaniem, by móc
oddziaływać na publiczność, tak jak chcieli tego Byrscy, trzeba ją najpierw przyciągnąć do
teatru, nie odstraszać. Żurnalista przekonywał, że „widz nie zawsze idzie do teatru po to, żeby
rozwiązywać problemy”. Według niego publiczność radomska słabiej interesowała się
lokalnym teatrem z racji mniejszej odległości od Warszawy, dzięki czemu częściej miała
oglądać spektakle w stolicy, niż kielczanie.
Wyraźnie rysuje się podział między dziennikarzami – ci spoza regionu, jeśli nie zawsze
aprobowali wybory repertuarowe Byrskich, to przynajmniej bardziej doceniali ich odwagę
i poszukiwania artystyczne. Strzemieniowa i Barbanelli z lokalnych redakcji

uważały,

że przedstawienia są za trudne dla publiczności robotniczej, choć ta pierwsza twierdziła także,
że ludzie ze średnim wykształceniem powinni je rozumieć. O głos publiczności upomniała się
Czanerle, która zauważyła, że wypowiadająca się większość to osoby mniej lub bardziej
związane z teatrem. W końcu więc przemówił widz z Opoczna:
Mam wrażenie, że społeczeństwo opoczyńskie żyje tymi samymi zagadnieniami, co cała Polska […] jest
natomiast bardziej spragniona teatru, żywego słowa. […] pragnie raczej problemów współczesnych,
odpowiadających jego tęsknotom do lepszego życia; – żąda, ażeby w sztukach znalazły się problemy, które nurtują
masy ludzi. […] Publiczność prowincjonalna chciałaby ujrzeć i usłyszeć szerszy wachlarz aktorów – starszych i
młodszych. Ludzie tęsknią również do tematyki regionalnej – specjalnie do przedstawień związanych z regionem
opoczyńskim. […] Wydaje mi się, że publiczność odległych ośrodków prowincjonalnych lubi tematykę
egzotyczną, fantastyczną, baśniową.
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Zapisano także opinię niejakiego Borucińskiego – reprezentanta wsi, który w teatrze był kilka
razy w życiu. Deklarował, że polubił teatr, ale obejrzane przedstawienia uważał za trudne
w odbiorze.
Tadeusz Byrski kilkakrotnie odniósł się do uwag dyskutantów, nie przytaczam ich ze
względu na to, że o wszystkich argumentach piszę omawiając ich artystyczną i pedagogiczną
działalność w Kielcach. Po pierwszym przeczytaniu materiału archiwalnego wydaje się, że
przeważały opinie pozytywne o prowadzeniu teatru przez Byrskich, wnikliwsza analiza
pozwala jednak doszukać się więcej zarzutów stawianych pod ich adresem. Na pewno odważne
– zwłaszcza jak na Kielce i Radom – decyzje repertuarowe budziły dużo wątpliwości, czasem
niechęć do wyzwań intelektualnych, jakie twórcy stawiali swoim odbiorcom. Bez wątpienia
kieleckie i radomskie środowisko ludzi odwiedzających teatr było mocno skonfundowane całą
sytuacją. Zastanawiano się nad przyszłością teatru i można odnieść wrażenie, że już wtedy
także nad dalszą przyszłością Byrskich w Kielcach.

Polskie utwory klasyczne
Byrscy, najwyraźniej z utęsknieniem – sądząc po ich artystycznej przeszłości i po tym,
jak szybko włączyli je do repertuaru – oczekiwali na możliwość wystawiania utworów
romantycznych.
Zrealizowali Sceny z „Dziadów” (premiera 25 listopada 1955). Z części pierwszej
Byrski wraz z Zagórskim wybrali monolog Dziewicy, chór młodzieńców, pieśń Strzelca
o czarnym myśliwym, tekst Upiora; z części drugiej – fragment ze sceny w kaplicy, z części
czwartej – fragment monologu Gustawa, z części trzeciej – scenę pierwszą więzienną i salon
warszawski. Jan Paweł Gawlik pisał, że koncepcja spektaklu była rodem z Teatru
Rapsodycznego, co w praktyce oznaczało udramatyzowanie akcji i wydobycie plastyki słowa
poetyckiego253. Na taki kształt interpretacji z pewnością wpływ wywarła wspólna praca nad
arcydziełem z Leonem Schillerem w 1939 roku podczas przygotowań do transmisji widowiska
w reżyserii i według scenariusza w Polskim Radiu, którą Byrski – główny reżyser słuchowiska,
wspominał w książce W pogoni za teatrem254; doświadczenie radiowe bez wątpienia
procentowało także w postaci umiejętności odpowiedniego wydobycia słowa, ze zdobytej przez
reżysera wiedzy skorzystali aktorzy255.

Jan Paweł Gawlik, Okruchy wielkiego teatru, „Słowo Tygodnia” 1955, nr 40.
Tadeusz Byrski, W pogoni za teatrem, redakcja i noty biograficzne Iwona Arkuszewska, Dorota Buchwald,
Monika Krawul, Warszawa 2015, s. 177.
255
Jan Paweł Gawlik, Okruchy wielkiego teatru, „Słowo Tygodnia” 1955, nr 40.
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Z powracających na sceny dzieł romantycznych zrealizowano w całości Marię Stuart
(1954) i Fantazego Juliusza Słowackiego (1955, reż. Tadeusz Kubalski). Reżyserię dramatu
o królowej Szkocji powierzono Jerzemu Ronardowi Bujańskiemu, który „wzruszająco”
kreował postać Nicka – „prostego człowieka o gorącym sercu, który nosi w sobie tragiczne
przeznaczenie”256 (w dublurze występował Bolesław Orski)257. Przygotowania do spektaklu
odbywały się pod znakiem 105. rocznicy śmierci Słowackiego. Przedstawienie ocenił
pochlebnie Aleksander Czaplicki:
Teatr [...] dał wielkiemu dziełu polskiego romantyzmu najdoskonalszy, na jaki go było stać, kształt
sceniczny. Monumentalne dekoracje, olśniewające barwą, rozmachem, bogactwem szczegółów oraz piękne
kostiumy skomponował Karol Frycz, a zrealizował Marian Gostyński. Do reżyserii powołano Jerzego Ronarda
Bujańskiego, wybitnego teatrologa, aktora i reżysera, wychowanka Reduty Osterwy. Specjalną muzykę, opartą na
starych, stylowych tekstach, opracował Gustaw Wolff. Wreszcie zespół aktorski, inspirowany przez wielką poezję
i prowadzony pewną ręką Bujańskiego, zdobył się na godny uznania wysiłek, dając porywające
i wzruszające widowisko258.

Mniej entuzjastycznie odniósł się do przedstawienia Stanisław Jerschina259:
Jest bezsporną zasługą teatru [...], że pokazał dramat Słowackiego naszej publiczności, a w nim świetną
grę kilku najważniejszych postaci na tle pięknej dekoracji Frycza. Zbyt wielka jednak jest rozpiętość pomiędzy
osiągnięciami tego wystawienia, a jego brakami i błędami. Nie dość gruntownie przestudiowano problematykę
dzieła, charaktery osób, motywację ich czynów. Nie dość starannie przeprowadzono podział ról, a część osób
wybranych – wśród nich ważną postać Botwela! – pozostawiono bez kierunku, zapominając o zasadzie, że nie ma
na scenie postaci, epizodów, szczegółów gry nie zasługujących na precyzyjne oszlifowanie i ścisłe zespolenie
z całością dzieła260.
Aleksander Czaplicki, „Maria Stuart” Juliusza Słowackiego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego, „Życie
Radomskie” 1954, nr 89.
257
Bolesław Orski (1903-1984). Naprawdę nazywał się Bolesław Dahlke. Karierę aktorską rozpoczynał
w Krakowie przede wszystkim rolami operetkowymi i wodewilowymi, kształcił się tam w Miejskiej Szkole
Dramatycznej. W latach 1933-35 organizował przedstawienia dla dzieci. Był jednym ze współzałożycieli
objazdowego Teatru Ziemi Krakowskiej. Deklarował, że występował w Teatrze Polskim w Kielcach. Grał także
we Lwowie. Podczas okupacji służył w AK. Po wojnie powołał do życia teatr robotniczy ŚWIT. W Teatrze
im. Stefana Żeromskiego występował w latach 1950-1977. Był laureatem m.in. odznaczenia Zasłużony dla
Kielecczyzny. Ostatnie lata spędził w Skarżysku-Kamiennej. Był niewysoki, krępy, obsadzany często w
charakterystycznych rolach. Jego grę cechowała niezwykła naturalność, miał przenikliwy głos: ”Posiadając
rzetelny warsztat aktorski oraz warunki zewnętrzne, które jednych fascynowały, innych drażniły naginał postacie
literackie do własnej osobowości. Z jednakową pasją grał Anzelma w Pierwszym dniu wolności, co Harpagona
w Skąpcu, Kalmitę w Chłopcach, czy Bęczkowskiego w Przepióreczce” (za: Stanisław Mijas, Aktor serdeczny,
„Słowo Ludu”1984, nr 5).
258
Aleksander Czaplicki, „Maria Stuart” Juliusza Słowackiego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego, „Życie
Radomskie” 1954, nr 89.
259
Polonista. Doktorat i habilitację uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zakładał w Kielcach
Studium Nauczycielskie, którym przez wiele lat kierował (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego).
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Stanisław Jerschina, „Maria Stuart” w Państwowym Teatrze, „Słowo Tygodnia” 1954, nr 13.
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W postać Botwela wcielił się Zygmunt Milski. Rolę tytułową grała Kazimiera
Machlicka261, na zmianę z Anną Przysiecką262:
Machlicka pokazuje nam Marię jako dumną i namiętną kobietę, związaną z niekochanym mężczyzną,
kochającą bez miary innego i uwikłaną w sieci intrygi dworskiej. Rola ma duże bogactwo barw i odcieni
psychologicznych, nieoczekiwanych wzlotów i upadków wewnętrznych, aż do ostatecznego upadku – do zbrodni.
Z tego wielkiego bogactwa Machlicka nie uroniła nic i stworzyła postać pulsującą żywą krwią263.

Z tak zwanego drugiego pokolenia romantyków na afiszu pojawiło się nazwisko
Cypriana Kamila Norwida przy okazji premiery Pierścienia wielkiej damy (1958).
Byrscy w swoich artystycznych działaniach okazywali się przewidujący. Starali się
przełamywać skostniałą rzeczywistość nie zważając na polityczną poprawność, niekiedy byli
nowatorscy, zawsze pielęgnowali słowo i dbali o jego wysoki status w teatrze, tak jak
o wysoki poziom edukacji i kultury swoich uczniów, widzów, a nawet współpracowników.
Irena Byrska pierwsza w historii teatru kieleckiego sięgnęła po dramat Uciekła mi
przepióreczka Stefana Żeromskiego, patrona tej sceny (1955). Chciała w ten sposób uczcić
dziesięciolecie powojennego, stałego teatru w Kielcach. Utwór miał prapremierę jeszcze przed
wojną, rok po napisaniu, w 1925 roku w Teatrze Narodowym w Warszawie. Reżyserował
i wcielał się wówczas w rolę Przełęckiego Juliusz Osterwa, Smugonia grał Stefan Jaracz. Na
decyzję repertuarową zapewne miała wpływ pamięć o tamtym przedstawieniu i o znajomości
Byrskiego z Osterwą. Przed wojną utwór Żeromskiego traktujący o miłości i potrzebie
kształcenia ludu grano m.in. w Wilnie, we Lwowie, w Toruniu, Lublinie, Poznaniu
i Częstochowie. Przepióreczka była ostatnim dziełem pisarza przed śmiercią, jako jego ostatnie
słowo budzi do dziś szczególne zainteresowanie: „Sprawia wrażenie rozrywki pisarskiej, na
marginesie ostatecznych porachunków z dziełem twórczym całego życia. Zauważono, że ta

Starzycka-Kubalska, żona Tadeusza Kubalskiego. Aktorka pracowała teatrze kieleckim w latach 1951-1957.
Później występował w Kaliszu, Koszalinie i Zielonej Górze. Szczególnie ważny był dla aktorskiego małżeństwa
Teatr im. Bogusławskiego, którym Kubalski kierował i gdzie powołał do życia inicjatywę Kaliskich Spotkań
Teatralnych. Zbudował tam także Dom Aktora.
262
Ukończyła PIST w 1938. W czasie okupacji w Warszawie brała udział w ruchu oporu. Więziona na Pawiaku,
potem w Ravensbrück. Po wojnie m.in. w teatrach: Studio w Warszawie, w Toruniu, we Wrocławiu. W sezonie
1945/1946 i w latach 1950-1961 grała w Kielcach. Obsadzano ją w takich rolach, jak: Mańka w Panu Damazym
Aleksandra Fredry (1953), Celina Sieniawianka w Uciekła mi przepióreczka Stefana Żeromskiego (1955)
w reż. Ireny Byrskiej, Matka w Balladynie Juliusza Słowackiego w reżyserii Jadwigi Marso (1960).
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Aleksander Czaplicki, „Maria Stuart” Juliusza Słowackiego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego, „Życie
Radomskie” 1954, nr 89.
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komedia w gruncie rzeczy tragiczna, po raz pierwszy ukazała uśmiech Żeromskiego”264 – pisał
Julian Wołoszynowski w programie do spektaklu, mimo iż nie wszystkie dramatyczne
zdarzenia, jak kaprysy księżniczki Sieniawianki i profesora fizyki Przełęckiego wydawały mu
się wiarygodne. Dramat ukazuje historię Edmunda Przełęckiego, działacza społecznego
i naukowca, który zamierza założyć uniwersytet ludowy w Porębianach. Pomagają mu w tym
tamtejsi wiejscy nauczyciele. Plany komplikuje miłość. Jedna z nauczycielek, Dorota
Smugoniowa, mężatka, zakochuje się w Przełęckim. Ten, chociaż odwzajemnia uczucie, nie
chce rozbijać małżeństwa. Postanawia skompromitować się w oczach ukochanej i wyjechać:
„rewolucyjne, na swój sposób, zamierzenia Przełęckiego rozbijają się o głos indywidualnego
sumienia, o sprawy etyki osobistej”265. Anna Kuligowska-Korzeniewska pisze o przywiązaniu
bohaterów do idei tworzenia wiejskich ośrodków sztuki i nauki i porównuje do niej pracę
Byrskich na prowincji. Przypomina także słowa Heleny Babiniczowej, która nazywała ich
„działaczami społecznymi z Bożej łaski”266. Przepióreczka była przygotowana z myślą
o przedstawieniach w terenie. Historyczka teatru zwraca uwagę, że praca na rzecz społeczności
lokalnych splatała się z marzeniem twórców o teatrze-laboratorium, spokrewnionym z naturą –
wyniesionym z Reduty, a po latach podtrzymywanym przez korespondencję z Jerzym
Grotowskim267. Ale nie tylko w ten sposób – gorzowski zespół pod wodzą Byrskiego odbył
trzydniową wizytę w teatrze Grotowskiego w Opolu268.
Jan Paweł Gawlik uważał dramat Uciekła mi przepióreczka za jeden z najlepszych
utworów Żeromskiego, najbardziej sceniczny, bardziej aktualny niż jego proza, skrojony na
miarę dramatów Szaniawskiego269. Uważał jednak, że słabością tekstu jest młodopolski,
archaiczny język. Jednocześnie doceniał to, że Byrska nie unowocześniała tekstu na siłę,
zachowując język i charakter ówczesnych realiów:
Bardzo dobrze się stało, że teatr kielecki wyraźnie podkreślił historyczność Przepióreczki, usuwając tym
wątpliwości, zapobiegając nieporozumieniom, stwarzając wobec sztuki niezbędny dystans. [...] Ulegamy pięknu
języka Żeromskiego, nie zawsze tak przeraźliwie młodopolskiemu, sentymentalnemu i rozgadanemu [...].
Ulegamy napięciu przeciwstawnych racji, dramatowi Przełęckiego, Smugoniowej, Smugonia, słowem – teatrowi
Żeromskiego270.
Julian Wołoszynowski, Po trzydziestu latach, Program Państwowego Teatru im. Stefana Żeromskiego do
spektaklu Uciekła mi przepióreczka, Kielce-Radom 1955, s.5.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Zbigniew Osiński, Nazywał nas bratnim teatrem…, op. cit., s. 161.
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Chwalił Byrską za reżyserię, staranne przygotowanie całości, żywe tempo
i „kongenialne momenty” współgrania tekstu i akcji.
Tadeusz Kudliński zapewniał w swojej recenzji, że jadąc na przedstawienie zdecydował
się „wyzbyć” wspomnienia kreacji Osterwy i do sposobu grania Przełęckiego podejść
z wyrozumiałością i świeżym spojrzeniem. W jego ocenie „nie obdarzony wdziękiem Osterwy”
Józef Zbiróg „rozgrywa swe pojedynki drapieżnie i miękko, ze swobodą i śmiałą dezynwolturą
[...]. Jest to Przełęcki nowy i inny [...], a przecież zrodzony z ducha dobrej tradycji”271. Inne
zdanie o tej kreacji miał Gawlik, widział w nim bawidamka, zwiedzionego gdzieniegdzie
zabawnym zabarwieniem dramatu:
Nieporozumieniem była natomiast postać Przełęckiego w interpretacji Józefa Zbiróga. [...] Dał postać
wdzięczną, miłą, ale bardzo powierzchowną. [...] Być może są to zbyt mocne słowa. Nie piszę ich jednak na zimno.
Gdybym nie wierzył w talent Zbiróga, zarzuty sformułowane byłyby nieco inaczej [...]. Jeśli dostrzeże on na czym
fałsz polega – wszystko będzie w porządku272.

Byrska była w tej kwestii orędowniczką poglądu swojego męża: „Mogą być błędy
w dawaniu dużych zadań młodemu, początkującemu aktorowi – ale jest to jedyna droga szkoły
aktorskiej, nauki rzemiosła i wejście we wszystkie tajemnice warsztatu”273. Młodemu aktorowi
partnerowała

Barbara

Wałkówna:

„w

młodzieńczej

bezradności,

ufności

i bezpośredniości, czysto mówiąca, ciepła w liryzmie i mocna w zrywach”274.
Kudliński pozytywnie ocenił scenografię autorstwa Salomei Gawrońskiej275:
„Wzbogacono wnętrze wiejskiej izby szkolnej. Zerwano z koncepcją sceny pudełkowej dając
ponad szkółką widok gór i ruiny zamczyska, jakże ważnych dla treści sztuki”276. Recenzenta
zasmuciła za to reakcja radomskiej publiczności, która chichotała nie zauważając niuansów
w relacji Przełęckiego i Smugoniowej, nie dostrzegłszy tragizmu poświęcenia własnego
szczęścia w imię innych wartości.
Ważny był sposób ukazania grona nauczycielskiego. Żeromski konstruował postaci
inspirując się pierwowzorami – tę kwestię omówiła Aleksandra Dobrowolska w artykule

Tadeusz Kudliński, „Zbiegowie” i „Przepióreczka”, „Życie Literackie” 1955, nr 21, s.7.
Jan Paweł Gawlik, Wokół „Przepióreczki”, „Słowo Ludu” 1955, nr 85.
273
Tadeusz Byrski, Do Redakcji „Słowa Tygodnia”, „Słowo Tygodnia” nr 48. List napisany w Poznaniu, 29
listopada 1958 roku.
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Tadeusz Kudliński, „Zbiegowie” i „Przepióreczka”, „Życie Literackie” 1955, nr 21, s.7.
275
Tworzyła scenografię i kostiumy głównie dla scen dramatycznych. Najdłużej związała się z Teatrem
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
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pt. O regionalizmie Przepióreczki w dodatku do „Słowa Ludu”277. O ile Przełęcki miał wdzięk
i sposób wyrażania Osterwy, o tyle pierwowzory postaci profesorów były związane z osobą
krajoznawcy, regionalisty z Sandomierza, Aleksandra Patkowskiego. Dawał on lekcje historii
i polskiego w gimnazjum oraz seminarium nauczycielskim, był także inicjatorem powołania
Powszechnego Uniwersytetu Regionalnego im. Stanisława Konarskiego dla wiejskich
nauczycieli z ziemi sandomierskiej, radomskiej i kieleckiej. Wykładowcy, tacy jak
językoznawca Kazimierz Nitsch, etnograf Kazimierz Moszyński, archeolog Włodzimierz
Antoniewicz, botanik Seweryn Dziubałtowski, historyk sztuki Tadeusz Szydłowski mieli dać
życie bohaterom dramatu. Zarówno Żeromski, jak i Patkowski wierzyli w słuszność ruchu
regionalnego, zmierzającego do dogłębnego poznania rodzinnej ziemi. Pisarz dostrzegał
pożytek we współpracy wykształconych i prostych ludzi, i ta idea znajduje odbicie w tekście.
W postaci dramatu wcielili się z różnym skutkiem: doskonały Andrzej Balcerzak
(Bukański), bardzo dobry Michał Lekszycki278 (Ciekocki), nieporadny w aktorskiej sztuce
Adam Rokossowski jako geolog279. Według Gawlika odpowiedni pomysł inscenizacyjny na
przedstawienie profesorskiego grona miał być kluczem do powodzenia całego spektaklu:
Weźmy na przykład sprawę właściwego „ustawienia” grona profesorskiego, za którą kryje się stosunek
inscenizatora do sprawy kursów, do połowicznych reform społecznych, do całej przeszłości. Traktować ją na serio
– to znaczy dowieść nieświadomości teatru wobec tamtej epoki. Niezbędny jest dyskretny komentarz sceniczny
stwarzający dystans280.

Recenzent nie zgodził się z tylko jedną sceną – reakcji grona nauczycielskiego na
wiadomość o darowiźnie Porębian Przełęckiemu – dopatrzył się w niej nadmiernie
wyeksponowanej chciwości, ten element przechylił jego zdaniem klimat tej sceny „w stronę
nazbyt ostrej satyry i wprowadził pewien fałsz w bardzo konsekwentną i słuszną tonację
całości”281. Gawlik natomiast uznał przedstawienie za jedno z najciekawszych dokonań
Byrskich.
Takie spektakle jak Kaligula i Powrót Odysa (1958), pojawiające się na afiszach około
1956 roku, były dowodem na zjawisko zmian w polskim teatrze. Kończył się etap
Aleksandra Dobrowolska, O regionalizmie „Przepióreczki”/ Przed kielecką premierą komedii Żeromskiego,
„Słowo Tygodnia”1955, nr 14, zob. także eadem: Bohaterowie Żeromskiego chodzili po Kielcach,
„Słowo Tygodnia” 1953, nr 30.
278
Aktor kilku scen teatralnych. Najdłużej związany z Teatrem Ludowym w Krakowie (1955-1966) oraz
Teatrem Współczesnym w Szczecinie (1980-1990).
279
Jan Paweł Gawlik, Wokół „Przepióreczki”, „Słowo Ludu” 1955, nr 85.
280
Ibidem.
281
Ibidem.
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werystycznych realizacji klasyki i dramatów socrealistycznych282. Realizacja sceniczna utworu
Wyspiańskiego była kolejnym ważnym spektaklem z kieleckiego dorobku Byrskich. Oparty na
motywach

antycznych

Powrót

Odysa

miał

już

bogatą

tradycję

teatralną

– począwszy od prapremierowej inscenizacji z 1917 roku w Teatrze im. J. Słowackiego
w Krakowie w reżyserii Józefa Sosnowskiego ze staranną oprawą plastyczną, po legendarną
realizację Tadeusza Kantora w 1944 roku, w której „Bohater jawił się tu jako niewielki, skulony
wędrownik w wyszarzałym płaszczu żołnierskim i hełmie nie kojarzącym się z żadną konkretną
armią. Personifikował ponadczasowego człowieka «powracającego z wojny»”283.
Premiera wyreżyserowana wspólnie przez Byrskich w 1958 roku miała być formą
uczczenia pięćdziesiątej rocznicy śmierci Wyspiańskiego. Byrscy realizowali już Powrót
Odysa trzydzieści lat wcześniej w Placówce Żywego Słowa, gdy tę rocznicę obchodzono po
raz dwudziesty. Wówczas zespół teatru pod wodzą Janiny Górskiej, do którego należeli m.in.
Irena Solska, Zofia Małynicz, Feliks Zbyszewski, przygotował scenę Odysa i chóru Syren
z III aktu. Obchody odbywały się wówczas w auli Uniwersytetu Warszawskiego, transmitowały
je wszystkie polskie stacje radiowe. Byrski opisał to wydarzenie w książce Teatr-radiowspomnienia, znajdziemy je także w późniejszej wersji wspomnień – W pogoni za teatrem284:
Zdaje mi się, że Hanka Małkowska, jak zwykle precyzyjna i staranna, zapisała ten chór Syren na papierze
nutowym. [...] Kiedy tak sprawdzam te doświadczenia teraz, chyba nigdy nie słyszałem tak pięknie, tak bogato i
tak dojrzale artystycznie opracowanego chóru na melopei285.

Placówka Żywego Słowa realizowała metodę odczytywania utworów wykorzystując
melorecytację. Stefan Srebrny diagnozował, iż utwór Wyspiańskiego, mimo zastosowania
aleksandrynu i wersów trzynastozgłoskowych, bliski jest raczej muzyce niż melodyjności słów:
„Rozbity na dwie czy nawet trzy części, włożony w usta dwóch lub kilku osób, nadaje akcji
tempa, zwięzłości i napięcia. W części zamykającej zamienia się w nieprzerwany strumień
muzyczny”286. Dygresja ta jest o tyle ważna, że na melodyjności frazy Wyspiańskiego
budowano także inscenizację kielecką. Muzykę do przedstawienia przygotował Zbigniew
Turski – kompozytor i dyrygent, złoty medalista Olimpijskiego Konkursu Sztuki i Literatury
w dziedzinie muzyki na letnich igrzyskach olimpijskich w 1948 roku. Ilustrację muzyczną do

Stanisław Marczak-Oborski, Teatr polski…, op. cit., s. 316.
Ibidem, s. 159.
284
Tadeusz Byrski, W pogoni za teatrem, op. cit., s.95.
285
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przedstawienia stanowiło nagranie Orkiestry i Chóru Polskiego Radia pod dyrekcją Jerzego
Kołaczkowskiego. Pieśń Femiosa śpiewał Józef Wojtan, solisty opery warszawskiej287.
Dekoracje do spektaklu zaprojektował brat Tadeusza Byrskiego, Stanisław – scenograf,
profesor łódzkiej PWSA, gdzie pełnił funkcję kierownika katedry malarstwa, był także
dyrektorem i kierownikiem artystycznym łódzkiego Teatru Lalek Pinokio.
Inscenizacyjnie przedstawienie opierało się na zależności dramatu i konwencji teatralnej
od wzorca antycznej tragedii – takie rozpoznanie stawia Grażyna Golik- Szarawarska opierając
się w dużej mierze na artykule Stefana Srebrnego zajmującym pokaźną część programu do
spektaklu288. Filolog klasyczny dostrzegł, że żaden inny polski dramaturg nie był tak zakochany
w starożytnej kulturze, wrośnięty weń wręcz, jak Wyspiański289.
Symbolika zaczerpnięta z antyku, według Srebrnego, jest kluczem do rozumienia
twórczości Wyspiańskiego. Tymon Terlecki pisał na łamach „Teatru” o Achilleis i Powrocie
Odysa, opartych na dwóch szczególnie ważnych dla Wyspiańskiego mitach wziętych z Iliady
i Odysei:
Jednak trwałą wartością „Achilleis” być może najbardziej dojrzałego, wyważonego, artystycznie
przekonującego i teatralnie ciągle aktualnego dzieła Wyspiańskiego – jest perfekcyjna realizacja dramatycznych
snów symbolizmu. To dramat totalny, tak bardzo pożądany i tak rzadko realizowany przez tę epokę. Podsumowuje
całe doświadczenie człowieka i rodzaju ludzkiego290.

Powrót

Odysa

jako

zupełnie

odmienny

pod

względem

wyobrażeniowym,

intelektualnym i strukturalnym, otwiera według niego „najtragiczniejsze perspektywy i wyraża
tragiczne rozumienie ludzkiego życia”291. Wyspiański, w odróżnieniu od Homera, nie pozwala
bohaterowi odpocząć w bezpiecznej przystaniu u boku Penelopy, prowadzi go do domu, by za
chwilę znów stamtąd wyrwać. Odys kieruje się pragnieniem ocalenia syna od klątwy, której
sam podlega:

www.encyklopediateatru.pl/osoby/2846/jozef-wojtan, [dostęp: 25.07.2019].
Grażyna Golik-Szarawarska, „Paideia” jako ideał wychowawczy w twórczości i działalności Ireny i
Tadeusza Byrskich, [w:] Byrscy – etos teatru, op. cit., s. 71.
289
Stefan Srebrny, Wyspiańskiego „Powrót Odysa”, [w:] Program Państwowego Teatru im. Stefana
Żeromskiego w Kielcach do spektaklu Powrót Odysa Stanisława Wyspiańskiego, 1958, s. 5.
290
Tymon Terlecki, Wyspiański i my, [w:] Wyspiański żywy, Książka zbiorowa wydana staraniem Związku
Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Londyn 1957, s. 5-14; Wyspiański: w stronę „theatrum mundi”, „Teatr” 2008, nr
1,
s. 72-80.
291
Ibidem.
287
288

211

Można to rozumieć jako wyjątkowy wariant psychoanalitycznego znaczenia domu, które dokładnie
opracował

Gaston

Bachelard. Królewski

dwór

Odysa

jest

najbardziej

pożądanym

i jednocześnie

najbardziej odrażającym miejscem na ziemi – miejscem, w którym zdecydował się jego los .
292

Nowa seria mordów dokonanych na zalotnikach żony doprowadza bohatera do upadku
– bezdomność i samotność Odysa stają się jego więzieniem. U Homera Odyseusz, który wiele
wycierpiał, wymierza winnym zasłużoną karę. Stefan Srebrny tłumaczy ten konflikt innym
rozumieniem zagadnienia prawdy autorów, których dzieliło tyle epok293. Homer cenił
osiągnięcie celu, bez względu na środki; dla Wyspiańskiego prawda była wartością nadrzędną,
zbliżającą człowieka do bóstwa. Oprócz ostatniej sceny Jan Paweł Gawlik nie widział
w inscenizacji Byrskich nic istotnego, dostrzegał za to niedoskonałe rozwiązania formalne
i niezrozumienie tekstu przez twórców spektaklu:
Tym razem jednak odwaga nie opłaciła się, a gra nie warta była świeczki. [...] Co z tego,
że przedstawienie zdradza wyraźne cechy [...] dobrego stylu inscenizacji kształtowanych na tej scenie, skoro już
w scenariuszu porażone jest paraliżem konstrukcyjnym, a najzręczniejsze pomysły nie zasłaniają jego
wewnętrznej pustki dramatycznej [...] Owszem były tam ładne obrazy, piękne założenia, oszczędne rozwiązania,
ale co z tego, kiedy zostały zdeprawowane przez tekst. Jeszcze najlepiej wypadła scena wymordowania zalotników
– klarowna i żywa, jedyna dramatyczna scena całego przedstawienia. Ruch potęgował ekspresję, konflikt postaw
i nieunikniona konieczność spięć [...] tworzyły zalążek dramatu z kości i krwi294.

Według recenzenta jeden z najważniejszych wyborów repertuarowych Byrskich,
realizacyjnie zakończył się fiaskiem: „Nie udał się. Rzecz pomyślana z rozmachem okazała się
jałowa i czcza […]. Nie uratowała wieczoru ani obsada, ani podwójna reżyseria, ani ciekawa
scenografia Stanisława Byrskiego”295. Z obsady Gawlikowi podobał się Czesław Jagielski,
odtwórca tytułowej roli: „Bo cóż z tego, że Czesław Jagielski rozwija się coraz bardziej
w swoim aktorstwie, skoro cały trzeci akt nikogo nie obchodzi”. Najbardziej do gustu przypadła
mu jednak Noemi Korsan296 – „kurtyzana zuchwała i wabiąca zarazem, perfidna
i łasząca się, rubaszna i wyzywająca. Narysowana czystymi barwami postać Melanto
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Ibidem.
Stefan Srebrny, Wyspiańskiego „Powrót Odysa”, loc.cit., s.6-8.
294
Jan Paweł Gawlik, Przeciw Odysowi, „Słowo Tygodnia” 1958, nr 25.
295
Ibidem.
296
Aktorka i reżyserka żydowskiego pochodzenia. Podczas okupacji więziona w getcie w Drohobyczu
i w niemieckich obozach koncentracyjnych. Związana z krakowskimi Państwowymi Teatrami Dramatycznymi
w latach 1949-1954. W 1961 ukończyła reżyserię na PWST w Warszawie. W Kielcach debiutowała w Pluskwie
W. Majakowskiego, Powrót Odysa był jej ostatnim zagranym tu spektaklem.
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wyróżniała się czystością środków i siłą wyrazu”. Przedstawienie nie podobało się Gawlikowi,
ale jedno potknięcie nie mogło zmienić jego oceny działalności artystycznej Byrskich.

Klasyka europejska
Utwory zagraniczne nie były mile widziane przez władzę, bezpieczniej, jeśli już, było
sięgać po klasykę, choć Byrscy i ten zakaz traktowali z rezerwą, wprowadzając na scenę polską
kilka prapremier, wśród których znalazł się tekst mało znany i do dziś prawie nie grany
w polskich teatrach – Clavigo Johanna Wolfganga Goethego. Spektakl wyreżyserował
w Radomiu (1955) Zdzisław Karczewski. Zdecydował się zagrać główną rolę, mimo że Gawlik
twierdził, iż mu ona „nie leżała”297. Być może uznał, że teatrowi brakuje aktora, (oprócz niego),
który udźwignąłby zadanie oddania emocji targających postacią. Aleksander Czaplicki nie krył
podziwu dla jego kreacji archiwisty królewskiego w Madrycie:
Należy podziwiać wirtuozerię, z jaką artysta prowadzi rolę po drogach i bezdrożach pychy, porywów
uczucia miłosnego, wahań i bezsilnej rozpaczy, jak niezawodnie ukazuje widzom słabość wewnętrzną Claviga,
który nie umie przezwyciężyć żadnej ze swoich namiętności, aby bez reszty oddać się jednej z nich298.

Uwagę recenzentów przykuła również trzydziestoczteroletnia, pochodząca ze Lwowa
Iga Mayr: „Prostota gry i umiejętność wypośrodkowania efektów artystycznych, utrzymująca
postać w tym miejscu, w jakim żywiołowość odczuć, daleka jeszcze od egzaltacji, porusza
widza swoją rozległą skalą, wydają mi się jednym z najlepszych wartości przedstawienia”299.
Sentymentalnie i operetkowo nieco, według Gawlika, grał Ryszard Moskaluk300 brata
porzuconej przez Clavigo mściciela Beaumarchais’go, lokalnym widzom takim jak Czaplicki,
wciąż jednak skala emocji wydawała się za mała:
Można by życzyć sobie, aby w grze Moskaluka było więcej jeszcze ognia i więcej młodzieńczego,
rycerskiego zuchwalstwa [...] Szczególnym zwycięstwem Moskaluka jest scena, w której spotyka się on
z Clavigiem i w długiej opowieści przybliża się krok za krokiem do upragnionego celu – do ugodzenia
krzywdziciela siostry słowami: „Zdrajcą jesteś ty!”301.

Jan Paweł Gawlik, Przeciw Odysowi, „Słowo Tygodnia” 1958, nr 25.
Aleksander Czaplicki, Clavigo. Tragedia w pięciu aktach Jana Wolfganga Goethego, „Życie Radomskie”
1955, nr 305.
299
Jan Paweł Gawlik, „Clavigo” czyli o niebezpieczeństwach dydaktyki, „Słowo Tygodnia” 1956, nr 8.
300
Zagrał ponad 100 ról. Opuścił Kielce po wyjeździe Byrskich. Do lat 90. był związany z Teatrem Wybrzeże
w Gdańsku.
301
Aleksander Czaplicki, Clavigo…, loc. cit.
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Stanisława Orska wcielała się „z godnym umiarem” w rolę Zofii, ale zwłaszcza
w chwili odgrywania sceny śmierci nie omieszkała użyć chwytów będących efektem farsowych
przyzwyczajeń, co ganił Gawlik uważając za przejaw niskich ambicji artystycznych. Clavigo
bardzo podobał się widzom, co według krytyka, wiele mówiło o ówczesnej publiczności
kielecko-radomskiej:
Czy to niedobrze, że widownia wzrusza się dramatem – powiedzmy – blisko wielkiego repertuaru? Że
przeżywa dzieło Goethego sentymentalne i ckliwe [...]. Widownia, która tak mocno reaguje na dzieje pana Clavigo,
jest widownią świeżą, kształtowaną w przeszłości przez, nie zawsze najlepsze, wzory estetyczne. Jest to widownia
mało jeszcze odporna na wszelką łatwość estetyczną. Teatr kształtuje dopiero jej smak i uczy wzruszeń. Od
gatunku jego sztuki zależy kierunek edukacji. [...] W innym środowisku, w innym mieście problem ten nie byłby
może tak wyraźny. W Radomiu, w Kielcach trzeba się z tym liczyć302.

Gawlik uważał, że wystawianie tego typu sztuk było niezgodne z w „walką” Byrskich
o ambitny repertuar.
Innym przykładem niemieckiej klasyki była Intryga i miłość Friedricha Schillera
(1958). Utwór ukazuje, jak miłość potrafi zetknąć dwa skonfliktowane światy, tu: arystokrację
dążącą do uciech cielesnych i pragnące władzy mieszczaństwo, a także, że niezgodność
charakterów potrafi zniszczyć najczystsze uczucie. Przedstawienie było jednym z tych
niewielu, które zdaniem Jana Pawła Gawlika zasłużyły na krytykę – „podobnie niedobrego
przedstawienia dawno nie widziałem” – zaczął swój tekst303. Spektakl wywołał polemikę, która
mogła mocno nadszarpnąć stosunki między recenzentem a dyrektorem wtedy już poznańskiej
sceny.
Zainicjował ją Tadeusz Byrski na łamach „Słowa Tygodnia”, traktując prasę jako
narzędzie tyleż przydatne, co niebezpieczne – chętnie pozwalał jej bronić racji swoich
i prowincjonalnego teatru, gdy udostępniał korespondencję z Gombrowiczem, innym razem zaś
zabraniając wypowiadać się publicznie swoim pracownikom304. Poszło o to, że w recenzji
Gawlik wyraził opinię, iż młodzi aktorzy nie powinni być obsadzani w wielkich rolach,
z którymi mogą sobie nie poradzić, przeciwnego zdania był Byrski. Przywołuję fragmenty tych
wypowiedzi, by pokazać, w jakim utrzymane były tonie:

Jan Paweł Gawlik, „Clavigo” czyli o niebezpieczeństwach dydaktyki, loc.cit.
Jan Paweł Gawlik, Szkolna intryga i szkolna miłość „Słowo Tygodnia”1958, nr 260.
304
Bolesław Bartoszewicz, Jowisz zmarszczył brwi, „Trybuna Ludu” z 20 grudnia 1954; (w), Tu teatr p.
Byrskiego Między nami, „Życie Radomskie” 1955, nr 8, Wycinki prasowe 1955;1956-57, zespół archiwalny
nr 1266, Archiwum Teatru im. Stefana Żeromskiego.
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Byrski: Trafiłem na ustępy, które, tak mi się wydaje, domagają się zajęcia publicznie stanowiska [...] Otóż
Szanowny, wytrwały teatru kieleckiego recenzencie [...] Jest Pan człowiekiem inteligentnym, Panie Redaktorze
i dosyć często odważnym. Niech Pan niepotrzebnie nie kanonizuje teatru. I tak mamy w Polsce za dużo
fetyszów305.

Gawlik: Nie jestem pewien, czy nie zrobiono Panu brzydkiego kawału i nie sfingowano go [listu – przyp. P.D.)
[...] Zdumienie podyktowane zostało głównie tonem listu Pana i jego konsekwencjami, jeśli można się tak wyrazić
– moralno-psychologicznymi. [...] Korzystając z okazji pragnę przypomnieć, że zawdzięczam Panu
i Pana scenie parę cennych wieczorów i miłych rozmów, które sobie cenię i cenić nie przestanę. Życzę Panu
w Poznaniu sukcesów i powodzenia, oraz tego, aby poznański teatr Pana stał się również sławny jak był teatr
kielecki306.

Nie każda decyzja czy posunięcie nawet najbardziej zdolnych czy cenionych twórców, czy
dyrektorów zdaje się być nieomylna i elegancka.
Tadeusz Byrski jako dyrektor poszukiwał inspiracji repertuarowych w dorobku
literatury europejskiej. Jednym z przykładów dramaturgii skandynawskiej był Ojciec Augusta
Strindberga. Utwór ukazuje jak konflikt rozumu z emocjonalnością, fałszywie rozumianej
miłości z poczuciem odpowiedzialności, prowadzić może do opresji kobiet, ale i mężczyzn.
W dramacie rozgrywa się walka o wychowanie kilkunastoletniej Berty, córki Laury i Adolfa.
Wyznawana przez matkę koncepcja wychowania córki z pominięciem edukacji i rozwoju
intelektualnego zestawiona zostaje z postawą ojca-intelektualisty reprezentującego postęp.
Tradycja wystawiania Ojca sięga w polskim teatrze krakowskiej prapremiery z roku 1908.
Wielokrotnym odtwórcą tytułowej roli był Karol Adwentowicz. Z tą legendą w Kielcach
mierzył się Zdzisław Karczewski, który grał Adolfa i reżyserował przedstawienie:
Zdzisław Karczewski stara się, zwłaszcza w akcie pierwszym, nie ulegać dawnym tradycjom, iść raczej
po linii wytyczonej przez Kortnera [Fritza, aktora i reżysera berlińskiego, który stworzył postać Ojca
z oszczędnych środków wyrazu, jako człowieka całkowicie normalnego – przyp. P.D.]. Ale w dalszym rozwoju
sztuki problem, czy jest ojcem Berty, czy nie, pochłania go tak całkowicie, że nie zostaje już miejsca na walkę
o duszę Berty. Artysta daje kreację konsekwentną i prawdziwą, jest oszczędny w gestach, głosie i wyrazie307.

Tadeusz Byrski, Do Redakcji „Słowa Tygodnia”, 29 listopada 1958, Poznań, „Słowo Tygodnia” nr 48.
Jan Paweł Gawlik, Odpowiedź Byrskiemu, „Słowo Tygodnia” 1959, nr 1.
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Jacek Frühling z „Teatru” zarzucał reżyserowi niedostateczne podkreślenie otępienia
otoczenia Laury. Według niego przebrzmiałą wartość miał już wtedy przekład Ignacego
Suessera.
Z utworów skandynawskich wystawiono także Norę (Dom lalki) Henrika Ibsena (1954,
Radom). Sztukę wyreżyserowała absolwentka wydziału reżyserskiego warszawskiej PWST,
Olga Koszutska. Wśród kilku przygotowanych przez młodą reżyserkę przedstawień był
spektakl Ludzie i morze na podstawie mniej znanych opowiadań Josepha Conrada (1958) –
Freji z siedmiu wysp, Falka i Neutralnego w przekładzie Stanisława Wyrzykowskiego,
w opracowaniu dramaturgicznym Juliusza Burskiego. Na spektakl złożyła się także
jednoaktówka Jutro w przekładzie Zbigniewa Herberta. Zapewne w trosce o wierność wobec
literackiego pierwowzoru, Jan Paweł Gawlik nie krył swej niechęci do tworzenia adaptacji:
Jestem zaprzysiężonym wrogiem adaptacji, uważam ją za czyn z natury rzeczy barbarzyński, naruszający
wewnętrzną autonomię i równowagę utworu literackiego, za swoisty akt przemocy wobec rodzaju i gatunku, nie
mówiąc już o pożałowania godnym – losie autora. Najzręczniejsza nawet adaptacja przestaje być tym, co stworzył
autor – w najlepszym razie stając się autonomicznym dziełem literatury dramatycznej, opartym wprawdzie na
motywach i wątkach oryginału, ale poddanym prawidłowościom sceny308.

Takie wypowiedzi wydają się osobliwe z punktu widzenia sytuacji we współczesnym teatrze,
który bazuje niemal wyłącznie na adaptacjach. Gawlikowi podobał się jednak scenariusz
zachowujący „właściwości Conradowskiej sztuki”, czyli odpowiednie złożenie narracji
i akcji, komentarza autora i bezpośredniego przedstawienia konfliktu. W ogóle przedstawienie
początkującej reżyserki miało w jego oczach wiele zalet: „Inscenizacja bardzo udana
– zarówno w układzie obrazów jak i kompozycji nastrojów. Zastrzeżenia zaś to nazbyt liberalna
selekcja wykonawców i [...] skłonność natrętnego pointowania akcji”309.
Coraz widoczniej ujawniał się także talent duetu Jankowska i Tośta:
Żadna bowiem z dotychczasowych prac Jankowskiej i Tośty nie miała tyle ascetycznej prostoty [...] żadna
nie była tak bardzo skromna. Parę misternie zaprojektowanych krzeseł z czerwonymi akcentami barwnymi, biały
trapezowaty i wklęsły ekran na niebieskim tle symbolizował zarówno surowość postawy, barwność języka, jak
i nieobjętą przestrzeń morza [...] Umiar i smak, znakomity nieomylny smak patronował tej plastyce wyznaczając
również rangę przedstawienia310.

Jan Paweł Gawlik, Conrad na scenie, „Życie Literackie”1958, nr 39, s.8.
Jan Paweł Gawlik, Próba Conrada, „Słowo Tygodnia” 1958, nr 36.
310
Ibidem.
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Mimo drobnych potknięć Gawlik bardzo cenił pracę reżyserką i scenograficzną w tym
przedstawieniu. Zarzuty stawiał pod adresem aktorów:
Których nieraz chwaliłem z tego miejsca, […] ale którzy nie dopracowali się tym razem pełnej
i dojrzałej – zarówno wobec Conrada, jak inscenizacji wizji swoich postaci. Anna Ciepielewska znacznie lepiej
czuje się w dramatycznym niż rapsodycznym nurcie [...] jako bierny element obrazu staje się nieco sentymentalna
i sztuczna. Stanisław Niwiński mimo swego chłopięcego wdzięku i bardzo ładnej sylwetki w znakomitej scenie
zatopienia brygu – nie wydaje mi się mimo wszystko bohaterem z Conrada, brak mu bowiem szorstkości ludzi
morza i owej surowości przeżyć…311

Krytyk oszczędził tylko Wiesława Grabka312 i Czesława Jagielskiego.
Byrscy sięgnęli także do kanonu francuskiego, po utwory Alfreda de Musseta Nie igra
się z miłością (1953) oraz Świecznik (1958, Radom). Przypomnieli Cyda Pierre’a Corneille’a
(1957), a także historię nieszczęśliwej miłości z powieści Aleksandra Dumasa-syna Dama
kameliowa (1957). W repertuarze znalazła się również rosyjska Prowincjuszka Iwana
Turgieniewa (premiera 1957, Radom).
Byrscy wzbogacali repertuar o inne formy wypowiedzi – myślę, że można określić je
mianem edukacyjnych. Organizowali odczyty i wieczory poezji, poranki dla młodzieży, które
miały na celu zapoznać słuchaczy z kanonem literatury313. Takie było wydarzenie zatytułowane
Pieśń ujdzie cało (1955, Radom), podczas którego zespół pod wodzą Byrskiej zaprezentował
montaż tekstów poetyckich Johanna Wolfganga Goethego, Friedricha Schillera, Adama
Mickiewicza, George’a Byrona, Juliusza Słowackiego, Aleksandra Puszkina, Michaiła
Lermontowa, Victora Hugo, Heinricha Heinego w oprawie muzycznej przygotowanej przez
Świętosława Krawczyńskiego – przy dźwiękach dzieł Wolfganga Amadeusza Mozarta, Carla
Webera, Ludwiga van Beethovena, Fryderyka Chopina, Franza Schuberta i Roberta
Schumanna.
Ważnymi elementami edukacyjnymi i artystycznymi były wykłady i spotkania
z ludźmi nauki, kultury i sztuki, jak wykład Leszka Kuca na temat Promethidiona Cypriana
Kamila Norwida wygłoszony 29 kwietnia 1957 roku z okazji inauguracji działalności Klubu
311

Ibidem.
Debiutował w Scenach z Dziadów w wieku 27 lat. Ostatnim jego spektaklem w Kielcach był Powrót Odysa
w 1958. Później przez sześć lat w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. W ciągu całej kariery zagrał w ponad
stu dwudziestu spektaklach, w tym liczne w Teatrze im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.
313
Podczas tzw. poranków Byrska planowała zapoznać młodzież z takimi utworami, jak: Hernani W. Hugo,
fragmenty Fausta i Cierpienia młodego Wertera J. W. Goethego, Tkacze H. Heinego, Dziady A. Mickiewicza,
Skąpy Rycerz i Eugeniusz Oniegin A. Puszkina, Rękawiczka F. Schillera, Pielgrzym A. Mickiewicza, Beniowski
J. Słowackiego, Żagiel, Jam nie Byron, fragmenty Maskarady M. Lermontowa, Wędrówki Childe Harolda
i Giaur G. G. Byrona, Nie gra się z miłością A. de Musseta. Akta J.T. Byrskich (różne teksty, listy), loc.cit.
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Przyjaciół Teatru. Tadeusz Byrski recytował wtedy fragmenty utworu, oprawę muzyczną
stanowiły mazurki Chopina w wykonaniu Mirosława Niziurskiego. 11 listopada 1957 roku
dyrektor wygłosił wykład o inscenizacji Wesela w Reducie, a aktorzy czytali tekst dramatu –
wszystko z okazji Roku Stanisława Wyspiańskiego. Kilkanaście dni później sięgnięto po
wiersze poety i jego Studium o Hamlecie – wieczór artystyczny przygotowali aktorzy
warszawscy: Halina Kossobudzka, Jacek Woszczerowicz oraz Ignacy Gogolewski.

Klasyka polskiej komedii
Tadeusz Byrski rozpoczął swoją dyrekcję bezpiecznym wyborem repertuarowym, tzn.
komedią – Panem Damazym. Premiera w reżyserii Ireny Byrskiej odbyła się na początku lutego
1953 roku, w 60. rocznicę śmierci Józefa Blizińskiego.
Klasyka polskiej komedii w teatrze Byrskich to przede wszystkim utwory Aleksandra
Fredry i druga na scenie kieleckiej (po dyrekcji Morycińskiego) Zemsta, tym razem
w reżyserii Tadeusza Kubalskiego (1956, Radom). Między 5 a 26 października 1956 w roli
Papkina Zbigniewa Zarębę zastąpił Wiesław Gołas. Dwudziestosześcioletni wówczas aktor
przyjechał do Kielc rok później z gościnnym występem kabaretu „Koń”. Innym utworem
Fredry było Dożywocie w reżyserii Ireny Byrskiej (1954, Radom) – „wszystko w tym
przedstawieniu, poczynając od reżyserii, a kończąc na scenografii, ma ten solidny poziom”314.
W terenie, w przerwie urlopowej, grano Ożenić się nie mogę Aleksandra Fredry
w reżyserii Bolesława Orskiego (1958). Zespół aktorów występujących pod kierunkiem Ireny
Byrskiej opracował także Śluby panieńskie (1957). Scenografię przygotowała Maria
Sianożęcka, która współpracowała jako asystent scenografa lub scenograf u twórców
teatralnych tej miary co Aleksander Bardini, Wilam Horzyca, Erwin Axer.
Byrscy jako drudzy, po Morycińskim, dyrektorzy kieleckiej sceny, zdecydowali się na
Ich czworo Gabrieli Zapolskiej (Radom, 1958). Spektaklem „terenowym”, który miał bawić
widzów i przynosić zyski w czasie przerwy urlopowej byli Radcy pana radcy Michała
Bałuckiego w reżyserii Andrzeja Balcerzaka (1955). Na afiszu pojawiła się także komedia
o podwójnej moralności z 1904 roku – Lekkomyślna siostra Włodzimierza Perzyńskiego
(1954).
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Aleksander Czaplicki, Dożywocie Al. Fredry, w Teatrze im. Żeromskiego, „Życie Radomskie” 1954, nr 189.
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Komedia zagraniczna
Dopiero Tadeusz Byrski wprowadził na polskie sceny arcydzieło XVIII-wiecznej
odmiany komedii dell’arte Gbury Carlo Goldoniego (1953). Do inscenizacji i reżyserii
zaangażował Janinę Orszę-Łukasiewicz. O spektaklu napisano pozytywnie w „Przeglądzie
Kulturalnym” – tygodniku oficjalnie podległym Radzie Kultury i Sztuki w ministerstwie:
„Realizatorzy przedstawienia szczęśliwie wzbogacili o dodatkowe, a zbliżające sztukę do
widza, takie elementy, jak karnawałowy pochód masek na placu św. Marka w prologu,
intermedia, piosenkę, muzykę”315. Doceniano dyrektora za realizowanie ambitnego repertuaru,
a także zuchwałość Jerzego Jędrzejewicza, który podjął się przekładu osiemnastowiecznego
dialektu weneckiego jednej z najlepszych komedii Włocha. Bolesław Bartoszewicz narzekał
jednak, że Orsza za mało wyraziście nakreśliła postaci, dobrze zresztą zagrane:
O ile wykonawczynie ról kobiecych (Izabella Hrebnicka316 – Łucja, Kazimiera Machlicka – druga żona
Leonarda, Stanisława Orska – Felicja) trafnie skontrastowały typowe cechy postaci scenicznych utrzymując je
w granicach realizmu, o tyle gbury (zwłaszcza Adam Rokossowski) niepotrzebnie zapędziły się w sferę
przestylizowanej groteski317.

Recenzentowi podobały się dekoracje Mariana Gostyńskiego, zwłaszcza te imitujące
renesansowe mury, czy panoramę placu św. Marka.
Przy okazji prapremiery polskiej wodewilu Gdzie ta ulica? Gdzie ten dom? Włodzimierza
Dychawicznego i Michaiła Słobodskojego w reżyserii Byrskiej (1954, oprawa muzyczna
Świętosław Krawczyński)318 w „Teatrze” pojawił się obszerny artykuł o Teatrze
im. Żeromskiego, pisano m.in. o przymierzu ze świetlicami i młodzieży odwiedzającej chętnie
placówkę prowadzoną przez Byrskich. Andrzej Wróblewski poświęcił kilka słów także
„komedyjce”:
Na kanwie kłopotów przewodnika pracy, kierowcy Pawła Brzózki, który się „zatrzymał w rozwoju
i spoczął na laurach”, porusza się nieśmiało zagadnienie schematyzmu i sloganowości. W realizacji zespołu
kieleckiego wiele spraw zostało podkreślonych, wyjaskrawionych bez uszczerbku dla zabawności komedii.
Reżyser wprowadził interludia, które urozmaiciły widowisko, zaostrzyły dowcip i dały znakomite pole do zabawy
nie tylko publiczności ale i młodym aktorom, wykonawcom większości ról. Przedstawienie jest pełne
Bolesław Bartoszewicz, „Nowa” komedia Goldoniego, „Przegląd Kulturalny” 1953, nr 14, s. 7.
Na scenie kieleckiej pracowała w latach 1951-1953. Później wyjechała do Warszawy. Pracowała tam
w Teatrze Powszechnym (do 1963), a następnie w Teatrze Komedia (do 1983).
317
Bolesław Bartoszewicz, „Nowa” komedia Goldoniego, „Przegląd Kulturalny” 1953, nr 14, s. 7.
318
Tekst przeniesiono na scenę jeszcze dwa razy – w Teatrze Ludowym w Warszawie (1954) i w Teatrze
Dolnośląskim w Jeleniej Górze (1955).
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młodzieńczej wersji i wdzięku, dowcipy są podawane publiczności z uśmiechem, zapraszającym do wspólnej
i zabawy i pogodnej kpiny ze spraw, które przecie doskonale znamy319.

Za dyrekcji Tadeusza Byrskiego po raz pierwszy po wojnie na kieleckiej scenie
zrealizowano Świętoszka Moliera (1953) w inscenizacji i reżyserii Jerzego Ronarda
Bujańskiego, znanego Byrskim z czasów Reduty320. W repertuarze pojawił się także
molierowski Lekarz mimo woli z układem tańca ułożonym przez Byrską (1955). Z Szekspira
wybrano nieco mniej popularne na polskich scenach Stracone zachody miłości (1958). Nie
zabrakło też innej wybitnej klasyki zagranicznej - Dziewczyny z dzbanem Lope de Vegi (1957).
Takie utwory, wzorem innych miast, miały przyciągnąć widzów – na przykład łódzka
Dziewczyna z dzbanem w reżyserii Hanny Małkowskiej biła rekordy – grano 170 przedstawień,
obejrzało je ponad 100 tysięcy widzów, odtwórczyni tytułowej roli Hanna Bedryńska
zaskarbiła sobie ogromne zainteresowanie publiczności321.
Przymierze teatru ze świetlicami wiejskimi
Mniej mówi się o tym, że Tadeusz Byrski widział przyszłość we współpracy
z mieszkańcami mniejszych miejscowości województwa kieleckiego. Tę ideę nazwał
„Przymierzem Teatru ze świetlicami wiejskimi”: „Istota teatru to tekst, aktor i widz.
A miejsce – może być od kawałka ziemi począwszy aż do najwykwintniejszego teatru
uzbrojonego technicznie po zęby. Który lepszy? – jakże często ten na kawałku boiska
robiony”322. Pomysł zyskał aprobatę Wojewódzkiego Wydziału Kultury. Prawdopodobnie
dyrektor przekonał władze podczas dyskusji w teatrze, kiedy przemawiał przed zaproszonymi
gośćmi na temat roli teatru w regionie:
Na naszym kulturalnym froncie wiele do zrobienia – wiemy to my, pracownicy teatru, wiecie to Wy
Towarzysze, jakże często zapraszani przez nas do walki o widza. […] Problem upowszechnienia – to problem
w pierwszym rzędzie terenu. Rad Narodowych. Organizacji społecznych, Młodzieży, Nauczycielstwa. […]. Nie
należy działać za teren, przeciwnie – trwały rezultat można osiągnąć tylko przez systematyczną i trwałą
aktywizację najszerszych mas i wszystkich terenowych organizacji państwowych i społecznych. Nie wolno jednak

Andrzej Wróblewski, O teatrze, który chce kształtować środowisko, „Teatr” 1954, nr 25, s.13.
Almanach Sceny Polskiej 1986/1987, tom XXVIII, red. Anna Chojnacka, Warszawa 1993, s. 204-205.
321
Władysław Orłowski, W płomieniu miłości, „Odgłosy” 1980, nr 15.
322
Tadeusz Byrski, Przymierze Teatru ze świetlicami wiejskimi, esej niedatowany, niepublikowany, maszynopis,
s. 2, Patronat świetlicowy 1954, teczka 1277, Archiwum Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
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nie dostrzegać rzetelnej pracy i nie wolno planować nowej geografii kulturalnej bez śmiałej decyzji decentralizacji
naszych wysiłków i zamierzeń”323.

W teatrze odbył się w dwóch częściach zjazd kierowników świetlic wiejskich (5-6 czerwca oraz
4-5 września 1954 roku)324. Jednym z pierwszych punktów spotkania było przemówienie
naczelnika wojewódzkiego Wydziału Kultury Stanisława Adamczyka.
Podczas pierwszego dnia pierwszego zjazdu Irena Byrska mówiła o sensie teatru amatorskiego,
Tadeusz

Byrski

o

współpracy

teatru

amatorskiego

z

teatrem

zawodowym.

W ramach spotkania obejrzano także przedstawienie Poemat Pedagogiczny Makarenki325.
„Kurso-konferencje” polegały nie tylko na dyskusji na temat widzianych przedstawień, ale
także na poznawaniu kulis powstawania spektakli poprzez udział w próbach – Domku z kart
Emila Zegadłowicza, Profesji Pani Warren Georga Bernarda Shawa, Gdzie ta ulica? gdzie ten
dom? Vladimira Dychovicnyja (Włodzimierza Dychawicznego) i Michaiła Slobodskojego.
Słuchano wykładów o muzyce i tańcu, urządzano wieczorki literackie326. Uczestnicy musieli
z uwagą śledzić to, co działo się na scenie, dlatego, że późniejszemu omówieniu spektaklu
towarzyszyła praca w grupach0327. Podczas dyskusji podjęto następujące zagadnienia:
„stosunek widowiska do powieści; realizacja plastyczna; widowisko, jako zamknięta całość;
rola wychowawcza sztuki, a metody czysto pedagogiczne; zagadnienie polityczne
w widowisku”328. Dbano o aspekty towarzyskie tego rodzaju spotkań – pierwszy dzień, według
planu, wieńczyła kolacja „do późnych godzin nocnych”, drugi „zabawa taneczna”. Spotkania
upływały w myśl idei edukacji z zakresu kultury i sztuki, stworzenia oferty kulturalnej,
podniesienia jej poziomu w regionie, a co za tym idzie wychowania światłych obywateli: „Im
bardziej poprawiamy kulturę dnia codziennego [...] tym więcej zapracujemy na podniesienie
sztuki w najszerszym tego słowa znaczeniu”329.
Maszynopis przemówienia wygłoszonego przez Tadeusza Byrskiego, Akta J.T. Byrskich (różne teksty, listy),
nr 1274, Archiwum Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. II zjazd Partii, o którym tu mowa rozpoczął
obrady 10 marca 1954 w Sali Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
324
W dniach 5-6 czerwca 1954 odbyła się „druga kwartalna narada artystyczna poświęcona zagadnieniom pracy
w świetlicach wiejskich – gościmy w naszym lokalu działaczy z terenu kielecczyzny”. W dniach 4-5 września
1954 odbyła się „II-ga część Zjazdu Wiejskich Działaczy Świetlicowych”; Program konferencji instrukcyjnej
w Teatrze, Patronat świetlicowy 1954, teczka 1277, Archiwum Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
a także Złota Księga 1954-57, Archiwum Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
325
Program konferencji instrukcyjnej w Teatrze, Patronat świetlicowy 1954, teczka 1277, Archiwum Teatru
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
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Cz. M. [Czesław Michniak], Sojusz świetlicy z teatrem, niepodpisany wycinek prasowy prawdopodobnie
z „Życia Radomskiego” – do tej gazety pisał dziennikarz, zanim przestano ją wydawać, czyli do 1956; Program
konferencji instrukcyjnej w Teatrze, Patronat świetlicowy 1954, teczka 1277, Archiwum Teatru im. Stefana
Żeromskiego w Kielcach.
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Program konferencji instrukcyjnej w Teatrze, loc.cit.
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Ibidem.
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Tadeusz Byrski, Przymierze Teatru ze świetlicami, loc. cit.
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Współpraca ze świetlicami polegała także na wspieraniu ich działalności. W tym celu
teatr oddelegowywał swoich aktorów na czele z Ireną Byrską jako instruktorów330. Byrscy
zarazili swoją ideą mieszkańców Radomia, czego dowodem są zgromadzone w archiwum
teatru wycinki prasowe – zespół amatorski Domu Kultury Zakładów Metalowych wystawił
sztukę Czarniecki i jego żołnierze Kazimierza Korcellego w reżyserii aktora Zygmunta
Milskiego, przedstawienie mieli obejrzeć mieszkańcy Radomia, a także okolic i innych miast
Kielecczyzny331. Przy świetlicy radomskiej PSS powstał zespół teatralny, któremu przewodził
Bohdan

Czechak,

pierwszy

występ

zainaugurowano

jednoaktówkami

Czechowa

pt. Niedźwiedź i Zapomniałem, widzowie mieli także okazję usłyszeć odczyt o życiu
i twórczości pisarza332. W planach była realizacja tekstu o życiu spółdzielni, napisana przez
jednego z pracowników333. Uczniowie Technikum Skórzanego wystawili w Domu Kultury
Radomskich Zakładów Garbarskich baśń muzyczną Grajek i królewna Jadwigi Chamcowej –
„sztuka była wystawiana przez Teatr w Warszawie, Teatr Poznański i Wrocławski z wielkim
powodzeniem”334.
Działania artystyczne i edukacyjne w świetlicach podlegały ewaluacji – pracę
w świetlicy w Radomiu województwo wizytowało335.
Nieliczne zwykle grono Zespołu nieświadome jest trudności działań scenicznych, które muszą
obowiązywać już na obecnym etapie. Zespoły z przewagą elementu robotniczego z trudem zdobywają się na
wysiłek ożywienia sztuk problemowych i dyskusyjnych: ciągną raczej do repertuaru rozrywkowego336.

Ze sceną kielecką współpracę nawiązały firmy i placówki o niekoniecznie kulturalnym profilu,
z takich miejscowości, jak Zagnańsk, Wierzbica, Wsola (dwie ostatnie to wsie
z powiatu radomskiego). Ich kierownicy wystosowali do teatru prośby o wsparcie. Rejonowy
Dom Kultury Jana Kochanowskiego w Czarnolesie prosił o oddelegowanie raz w miesiącu
reżysera na 1-2 dniowy pobyt337. Rada Miejscowa przy W. Z. G. S. Samopomoc – Chłopska w
Radomiu liczyła na objęcie patronatem własnego zespołu amatorskiego i wytypowanie reżysera

Bronisław Gloksin Borski, Sprawozdanie Patronatu nad akcją prac instruktorskich w świetlicach w Radomiu,
15 maja 1954, Patronat świetlicowy 1954, teczka 1277, Archiwum Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
331
n, „Czarniecki i jego żołnierze” na scenie Domu Kultury ZM, wycinek prasowy, Patronat świetlicowy 1954,
loc.cit.
332
Nowy zespół teatralny przy świetlicy radomskiej PSS, wycinek prasowy, Patronat świetlicowy 1954, loc.cit.
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Ibidem.
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Baśń dla młodych i starych, wycinek prasowy, Patronat świetlicowy 1954, teczka 1277, loc.cit.
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Bronisław Gloksin Borski, loc. cit.
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Rejonowy Dom Kultury Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, pismo z 7 lutego 1954, Patronat świetlicowy
1954, teczka 1277, loc. cit.
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do wspólnej pracy338. Pojawiały się inne podobne prośby o kostiumy, wzięcie udziału w jury
lokalnego konkursu, itp. W ramach prac świetlicowych i instruktorskich przedstawienia były
zorganizowane m.in. przez Dyrekcję Lasów Państwowych w Zagnańsku, MetalowcówOdlewnię w Radomiu, Kadzielnię w Kielcach, Radomski Zakład Przemysłu Garbarskiego,
więzienie w Kielcach, PSS w Radomiu, świetlicę we wsi Wsola, wytwórnię papierosów
w Radomiu, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Dyrekcję Okręgową Szkolnictwa
Zawodowego

w

Kielcach,

Towarzystwo

Przyjaźni

Polsko-Radzieckiej

w Kielcach itd.339 Do świetlicowych zadań teatru należało na przykład szkolenie recytatorów
na ogólnopolski konkurs obsługa radiowęzła, spotkania z kierownikami szkół i polonistami na
cotygodniowych tzw. godzinach świetlicowych, zorganizowanie poranka poetyckiego dla
młodzieży szkolnej pt.

Romantyzm europejski, wieczorów recytatorskich (utwory

Majakowskiego, Puszkina, Mickiewicza), organizacji wieczorów satyry i pieśni dla
przodowników pracy, piętnaście występów w ramach akcji przedwyborczej, spotkanie
i dyskusja z członkami zespołu teatru w Liceum w Radomiu (Irena i Tadeusz Byrscy dali
wykład na temat Poematu Pedagogicznego), wojewódzki przegląd zespołów artystycznych
gminnych i gromadzkich świetlic w dniu 18 lipca 1954 w Kielcach340. Patronat świetlicowy
polegał także na przeprowadzeniu eliminacji zespołów świetlicowych wiejskich w dniu
11 kwietnia 1954 roku w Radomiu. Teatr reprezentowały tam aktorki: Natalia Plucińska Zofia
Paszkowska i Helena Maassówna341. Dyrektor był zobowiązany do urządzania kwartalnych
narad kierowników świetlicowych – pismo w tej sprawie zostało złożone 9 marca 1954 roku
Prezydium Rady Narodowej342. Idea realizowana przez Tadeusza Byrskiego nie miała
perspektywy rozwoju, m.in. dlatego, że został on wkrótce zmuszony był do opuszczenia
kieleckiego teatru.

Prezes Związku Samopomocy Chłopskiej Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach, pismo z 3 marca 1954,
Patronat świetlicowy 1954, teczka 1277, loc. cit.
339
Wykaz prac świetlicowych i instruktorskich zespołu P. Teatru im. St. Żeromskiego Kielce-Radom w 1954
roku, 17 grudnia 1954, Patronat świetlicowy 1954, teczka 1277, loc.cit.
340
Wykaz prac świetlicowych i instruktorskich Zespołu Państwowego Teatru im. St. Żeromskiego KielceRadom w 1954, 17 grudnia 1954, Patronat świetlicowy 1954, teczka 1277, loc.cit.
341
Natalia Plucińska, Zofia Paszkowska, Helena Maassówna, Sprawozdanie eliminacji zespołów świetlicowych
wiejskich z dn. 11 kwietnia 1954 w Radomiu, Patronat świetlicowy 1954, teczka 1277, loc.cit.
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Repertuar Studium Teatralnego343
Byłem tu 9, 10, 11 czerwca 57 odżyły we mnie najlepsze czasy „Reduty” – przebywałem w atmosferze
prawdziwej pracy artystycznej i zobaczyłem wzór opieki i troski o młodzież teatralną.
Jerzy Block344

Osiągnięcie rozgłosu na skalę ogólnopolską było trudne dla artystów z mniejszych
ośrodków, choć odważne decyzje repertuarowe i realizacyjne sprawiły, że o Byrskich pisało się
na łamach liczących się tytułów prasowych. Mimo to niewiele wspomina się o twórcach
w opracowaniach poświęconych repertuarowi polskich teatrów w ogóle, niemniej jednak takie
wzmianki się pojawiają i są to ważkie zdania świadczące o randze tych postaci, wartości ich
pracy na rzecz teatru i co najmniej kilku istotnych dokonaniach artystycznych345. Stanisław
Marczak-Oborski stawia Tadeusza Byrskiego w rzędzie Redutowców – „tak wiele
w późniejszym życiu teatralnym znaczących” – razem z Dobiesławem Damięckim, Edmundem
i Marią Wiercińskimi, Romanem Zawistowskim, a nawet Iwonem Gallem, Stefanem Jaraczem
czy Leonem Schillerem346. Bez wątpienia jednym z ważniejszych dokonań Byrskich, dzięki
któremu, między innymi, każe o nich pamiętać historia, było powołanie do życia pierwszej
w Polsce średniej szkoły aktorskiej, zainicjowanej i kierowanej przez Irenę Byrską. W tym
przedsięwzięciu najmocniejszy wyraz znalazła idea edukacji teatralnej. Powyższy cytat
dobitnie świadczą o atmosferze tego miejsca, przyjrzyjmy się repertuarowi Studium
Teatralnego.
Pierwszym przedstawieniem, w którym wystąpili wychowankowie Ireny Byrskiej, była
prapremiera Byczka Fernando Leafa Munro (1956). Spektakl dla młodej publiczności
prezentowano o godzinie 12.00, a recenzent „Słowa Ludu” pisał o iście światowym widowisku,
mogącym sięgnąć sławą samego Madrytu347.Tak chwalono pierwszy spektakl słuchaczy
Państwowego Studium Teatralnego pod wodzą Ireny Byrskiej – bajkę dziecięcą
w oprawie plastycznej i tanecznej. Najważniejszym zadaniem dla uczniów było „podanie”
publiczności tekstu w sposób profesjonalny i zabawny, i wydaje się, że cel ten został osiągnięty.

Organizację, w tym: miejsce, sposób przeprowadzenia egzaminów, program nauczania, „styl życia”
słuchaczy Studium i jego gospodarzy szczegółowo omówiła Magdalena Helis-Rzepka w rozdziale piątym
(Studium. Powstanie, program, metody pracy, wykładowcy i słuchacze, styl szkoły) pracy magisterskiej Idea
Teatralna Ireny, Tadeusza Byrskich, jej realizacja w Teatrze im. S. Żeromskiego, pod kierunkiem prof. dr. hab.
Romana Taborskiego, Uniwersytet Warszawski, 1990.
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Wieczór liryki greckiej otworzył sezon 1956/1957, pierwszy pełny rok artystyczny,
kiedy działało Studium. Nad programem przedstawienia, podczas którego prezentowano
utwory antyczne – Safony, Pindara, Semonidesa, Anakreonta, Solona, Archilocha, a także
Pokój Arystofanesa – czuwał wraz z Tadeuszem Byrskim Leon Witkowski, wówczas już
doktor muzykologii Uniwersytetu Poznańskiego i filolog specjalizujący się w antyku. Praca
studentów polegała raczej na ćwiczeniu dykcji i głosu niż na budowaniu postaci. Zajęcia
aktorskie u Byrskich niewiele miały wspólnego z metodą realizmu psychologicznego
Konstantego Stanisławskiego. Jak wspominał m.in. Jarosław Strzemień, absolwent Studium,
były raczej lekcjami z etyki, poruszano na nich kwestie ideowe i wymowy utworów, ponadto
szlifowano w młodych ludziach umiejętność gry zespołowej348.
Z tradycją antyczną, we współczesnym wydaniu, zmagali się słuchacze Studium jeszcze
m.in. przy okazji Ocalenia Antygony Krystyny Berwińskiej (1957) – utwór, w którym Teby od
kłamstwa ratuje rewolucja, a nadzieję na lepsze jutro daje socjalizm. Uczniowie nie tylko
opracowywali tekst tego psychologizująco-filozoficznego dramatu i wykonywali go na scenie,
ale własnoręcznie przygotowywali scenografię i kostiumy do przedstawień; zajęcia rzemiosła
teatralnego z zakresu plastyki były ważną częścią edukacji teatralnej w szkole Byrskiej.
Starano się kształcić na podstawie kanonu światowej literatury. Uczniom przyszło się
zmierzyć z tradycją teatru elżbietańskiego. W montażu literacko-muzycznym Romeo i Julia
(1958) wykorzystano muzykę Sergiusza Prokofiewa z baletu pod tym samym tytułem. Muzykę
na żywo wykonywał zespół Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej pod kierunkiem Henryka
Gostomskiego. W rolach kochanków na scenie pojawili się Barbara Nikielska i Rafał Czachur;
towarzyszyli im: Zofia Żelewska (Pani Capuletti), Zenon Jakubiec (Tybalt), Jerzy Kozłowski
(Tybalt).
Studenci pracowali też nad średniowiecznym poematem o miłości – Dziejami Tristana
i Izoldy Josepha Bédiera (1957). Przedstawienie wymagało dużej obsady, nad inscenizacją
czuwali: inscenizacyjnie Irena Byrska, choreograficznie Rena Hryniewicz, plastycznie Liliana
Jankowska i Antoni Tośta, muzycznie Zygmunt Szczepański (dyrygent, późniejszy dyrektor
Państwowego Teatru Muzycznego Opery i Operetki w Bydgoszczy) oraz Mirosław Niziurski:
„Wygrali. Zrobili na pewno najdojrzalsze, najlepsze widowisko spośród tych, które dotychczas
oglądaliśmy. Pokazali swój wysoki już dzisiaj kunszt sceniczny i dali widzowi rzetelne
wzruszenie” – przedstawienie było utrzymane w charakterze rapsodycznym, co często
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Jarosław Strzemień, Studium – wspomnienia z daleka, [w:] Byrscy – etos teatru, op. cit., s.225.
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podkreślał Gawlik myśląc o teatrze Byrskich349. Dzieje Tristana i Izoldy, Byczek Fernando
i Wesele cieszyły się największym powodzeniem wśród widzów350.
Słuchacze opracowali i wykonali Wesele Stanisława Wyspiańskiego (1958). O tym
przedstawieniu pisał Jan Paweł Gawlik:
Zobaczyliśmy [...] kilkanaście wprawek aktorskich, spięć i scen szczególnie charakterystycznych,
wybranych z całości, zobaczyliśmy dłuższe fragmenty akcji i scenę zbiorową będącą ukoronowaniem dzieła.
To pomieszanie aktorów, różnorodność gatunków i problemów warsztatowych dało w sumie szeroki przegląd
obecnego stanu artystycznego Studia, jego osiągnięć i braków. [...] Inwencja reżyserska wykazana we fragmentach
aktu drugiego, w rozwiązywaniu scen i odczytaniu tekstu, każe żałować, że nie widzieliśmy na scenie Wesela
w całości, Wesela w interpretacji pedagogów Studia. Szereg rozwiązań [...] wydało mi się nader oryginalnych
i świeżych, szereg akcentów – niespodziewanie aktualnych351.

Inną formą występu był satyryczny program Gdyby Adam był Polakiem. Teatrzyk
Zielona Gęś. W role Adamy i Ewy wcielali się Danuta Lipińska i Andrzej Antkowiak.
Akompaniament dla humoresek i tekstów Konstantego Idefonsa Gałczyńskiego stanowiła
muzyka jazzowa. Irena Byrska starała się, by słuchacze byli jak najbardziej aktywni, mieli
możliwość rozwoju na różnych polach i by jak najczęściej mogli realizować się pod względem
artystycznym – towarzyszyli więc takim wydarzeniom, jak otwarcie wystawy malarstwa
i grafiki Jadwigi Trzcińskiej – malarki urodzonej w Warszawie, związanej na stałe z Kielcami,
których krajobrazom poświeciła fragment twórczości (np. cykl zatytułowany Ziemia)352.
Przedstawienia przygotowane przez słuchaczy publiczność mogła oglądać nie więcej niż trzy,
cztery razy353.
Studium ukończyło osiemnaścioro adeptów354. Byrscy tworzyli szkołę z myślą
o wzmocnieniu i odświeżeniu zespołu kieleckiego. Plany rozwiała rzeczywistość. Niektórzy
absolwenci pojechali za nimi do Poznania, różnie potoczyły się zawodowe losy innych: Andrzej

Jan Paweł Gawlik, Opowieść o miłości i śmierci, „Słowo Tygodnia” 1957, nr 27.
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Antkowiak grywał głównie role amantów i bohaterów romantycznych na deskach m.in.
w Teatru Polskiego w Poznaniu, Polskiego w Warszawie, występował w filmach
i produkcjach Teatru Telewizji; Maciej Borniński grał drugoplanowe role w wielu filmach,
przez cztery lata był związany z Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, później
przeniósł się do Warszawy, gdzie występował w Teatrach Dramatycznym, Polskim, Ochoty,
Kwadrat oraz Narodowym; Franciszka Czachura można było oglądać na scenie teatrów:
Polskiego w Poznaniu, Bogusławskiego w Kaliszu oraz Bagatela w Krakowie; Zbigniew
Czeski pracował w teatrze kielecko-radomskim po odejściu Byrskich w latach 1958-1960,
później grał m.in. w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie, był choreografem Teatru
Komedii w Warszawie, parał się także reżyserią, został dyrektorem naczelnym Teatru
Muzycznego w Łodzi; Henryk Dąbrowski grał na scenie Teatru Polskiego w Poznaniu
i Teatru na Woli w Warszawie; Bolesław Idziak na scenie kielecko-radomskiej pracował
w latach 1958-1960, potem w filmach i na wielu polskich scenach, m.in. Teatru im. Juliusza
Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, Współczesnego im. Edwarda Wiercińskiego we
Wrocławiu, najdłużej w Teatrze Nowym im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu; Zenon
Jakubiec do kieleckiego teatru wracał kilkakrotnie (w latach 1958-1962; 1963-1964;
1989-2000), poza tym występował na przykład w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra
Węgierki w Białymstoku, czy Teatrze Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu; Jerzy Kozłowski grał
w wielu polskich teatrach, m.in. w Rapsodycznym w Krakowie, Śląskim im. Stanisława
Wyspiańskiego w Katowicach; Barbara Nikielska najdłużej była związana z Teatrem Ziemi
Mazowieckiej w Warszawie; Regina Redlińska, spośród wielu scen najbardziej upodobała
sobie kielecką (lata 1958-1959, 1978-1993), Mirosław Smolarek z kolei związał się ze sceną
Gorzowa Wielkopolskiego, któremu przewodził w 1962 roku; Jarosław Strzemień w Kielcach
występował do 1968 roku, po latach wyjechał do USA; Wojciech Szostak w Kielcach
występował do 1960 roku, by związać się ze sceną Torunia (1964-2000); Włodzimierz
Tympalski z wielu scen upodobał sobie sceny łódzkie – Teatr Ziemi Łódzkiej, Powszechny,
Teatr im. Juliana Tuwima; Janusz Zlamal grał na kilku scenach, Kielce opuścił dla Teatru
Dramatycznego w Warszawie, gdzie pozostał przez rok; Zofia Żelewska wyjechała
z Byrskimi do Poznania, ale po kilku latach jej kariera aktorska dobiegła końca; inaczej było
z Krystyną Szafrańską, która zdała egzamin eksternistyczny występowała m.in. w Teatrze
Żydowskim w Warszawie, a nawet założyła własny teatr. Jedyną aktorką, która zakończyła
swoją przygodę z aktorstwem na edukacji w Studium Teatralnym Ireny i Tadeusza Byrskich
była Barbara Chrypiak.

227

Natomiast zawodowy zespół aktorski za dyrekcji Ireny i Tadeusza Byrskich
pozbawiony był gwiazd. Występowali aktorzy związani ze sceną od dłuższego czasu, jak
Bolesław Orski i Edmund Biernacki. Inni – Zygmunt Milski, Bohdan Czechak, Krystyn
Wójcik, Zenon Laurentowski, Anna Przysiecka, Kazimiera Machlicka, Wiesław Grabek
pracowali później na różnych scenach. Witold Tokarski po pięciu latach przeniósł się do
Teatrów Ziemi Pomorskiej, w teatrze rzeszowskim zatrudnił się Zbigniew Zaremba, Wanda
Swaryczewska w Teatrze Ludowym w Krakowie. Oprócz Swaryczewskiej i Tokarskiego
Byrscy dali szansę innym młodym absolwentom szkół teatralnych: Barbarze Wałkównie,
Wandzie Siemaszko, Kazimierze Nogajównie. Talent i wyjątkowość dostrzegli także w tych,
którym udało się później zaistnieć na deskach scenicznych, ekranie telewizyjnym i filmowym
– Stanisławie Niwińskim, Annie Ciepielewskiej, Janie Güntnerze, Józefie Zbirógu, Ryszardzie
Kotasie, Witoldzie Pyrkoszowi.

Powroty do Kielc
Kielce zajęły szczególne miejsce w sercach i pamięci Ireny i Tadeusza Byrskich. Ale
wracali tu nie tylko we wspomnieniach. Irena i Tadeusz Byrscy przyjeżdżali do kieleckiego
teatru w latach osiemdziesiątych, za dyrekcji Bogdana Augustyniaka, by reżyserować
spektakle. W 1985 roku Byrski wyreżyserował Aby podnieść różę Andrzeja Trzebińskiego,
a Byrska opracowała scenograficznie i realizowała Pana Dropsa i jego trupę według Jana
Brzechwy. Uczestniczyła w licznych spotkaniach z publicznością i środowiskami kulturalnymi
Kielc. Latem 1988 roku wzięła udział w zjeździe koleżeńskim byłych absolwentów Studium
Teatralnego. Była gościem na Ogólnopolskim Sympozjum „Teatr Byrskich”, zorganizowanym
w Domu Środowisk Twórczych w 1992 roku. Do Kielc przyjechała też w 1995 na zaproszenie
dyrektora Piotra Szczerskiego z okazji pięćdziesięciolecia powstania stałego zespołu
teatralnego.
W 2011 roku, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, Irena i Tadeusz Byrscy wrócili
we wspomnieniach – w teatrze zorganizowano wieczór dedykowany ich pamięci. Spotkanie
przy kawie w foyer miało nawiązywać atmosferą do zebrań Klubu Przyjaciół Teatru sprzed lat.
Także te wydarzenia zostały udokumentowane. Najcenniejszą pamiątką są niewątpliwie filmy,
na których zarejestrowano wypowiedzi Ireny Byrskiej, w tym zrealizowany w Kielcach przez
Tadeusza Kozłowskiego dla Telewizji Polskiej zatytułowany Tyle szczęścia dała nam
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prowincja… (1992)355. W dniach 23-24 maja 2016 roku w Kielcach odbyła się ogólnopolska
konferencja pod hasłem Być jak Byrscy. Pedagogika i edukacja teatralna, teatroterapia
zorganizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego przy wsparciu Teatru im. S.
Żeromskiego w Kielcach. Dwudniowe obrady dopełniła m.in. rozmowa z dziećmi Byrskich,
Magdaleną Helis-Rzepką, kultywatorką pamięci ich rodziców w stolicy świętokrzyskiego oraz
Witoldem Tokarskim, wieloletnim aktorem kieleckiej sceny za czasów Byrskich
poprowadzona przez historyczkę teatru polskiego Dianę Poskutę-Włodek356. Na dyrektora,
który podobnie, jak Byrscy, mocno zaznaczy swoją obecność w dziejach sceny, teatr musiał
czekać czterdzieści lat.

Wykaz filmów i spektakli TV z udziałem Ireny i Tadeusza Byrskich, zob. www.filmpolski.pl oraz Zbigniew
Osiński, Nazywał nas…, op. cit., s. 345-346.
356
Więcej spotkań poświęconych Byrskim wymieniam w: Stan badań nad działalnością artystyczną
i pedagogiczną Ireny i Tadeusza Byrskich – przegląd wybranych publikacji i zagadnień, [w:] j Byrscy - etos
teatru, op. cit., s. 23-40.
355
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6. DYREKCJA PIOTRA SZCZERSKIEGO
Czterdzieści lat artystycznej drogi Piotra Szczerskiego
Nigdy się nie zgodzę na model teatru prowincjonalnego.
Piotr Szczerski1
Piotr Szczerski (1953-2015), jak sam podkreślał, przebył czterdziestoletnią, artystyczną
drogę. Ale przecież teatr wpływał na jego losy od samego początku – wywodził się z rodziny
o wielopokoleniowych tradycjach teatralnych. Nie brakowało w niej aktorów, reżyserów
i dyrektorów teatrów. Ojciec, Marian Szczerski (1926-1997) był dyrektorem Teatru im. Wandy
Siemaszkowej w Rzeszowie oraz aktorem w teatrach: im. Juliusza Słowackiego w Krakowie,
im. Stefana Jaracza w Olsztynie – Elblągu, im. J. Słowackiego w Koszalinie, im. Ludwika
Solskiego w Tarnowie, a także w teatrach w Lublinie i Bielsku-Białej2; matka Jadwiga
Bujańska-Szczerska była związana z teatrami: Rapsodycznym, im. J. Słowackiego, Młodego
Widza i Rozmaitości w Krakowie; wuj matki Jerzy Ronard Bujański (1904-1986) przed wojną
występował w warszawskiej Reducie, odbył studia w Berlinie i praktykę u Maxa Reinhardta,
podczas okupacji uczestniczył w konspiracyjnym życiu kulturalnym Krakowa, bezpośrednio
po wojnie organizował działalność Starego Teatru i był jego pierwszym powojennym
dyrektorem (od stycznia do lipca 1945) wykładowcą i kierownikiem Studia Aktorskiego przy
Starym Teatrze, a następnie reżyserem Starego Teatru, także wykładowcą krakowskiej PWST,
był też autorem kilku książek teatralnych; żona Jerzego Ronarda, Celina Niedźwiecka (19041988), była aktorką Teatru im. J. Słowackiego; stryj Jerzego Ronarda, Eugeniusz Bujański
(1890-1952) – założycielem i wieloletnim kierownikiem Krakowskiego Biura Koncertowego,
w latach 30. dyrektorem administracyjnym Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
i zarazem jednym z pierwszych i najbardziej uznanych menedżerów kultury w tym mieście.
Własną działalność teatralną Piotr Szczerski rozpoczynał zakładając teatr studencki
Judasz w Pałacu pod Baranami w Krakowie w 1974 roku. Rok później wystąpił z nim na
Przeglądzie Studenckich Teatrów Debiutujących Start‘75 w Opolu. Później przyszedł czas na

Wywiad Stanisława Mijasa z Piotrem Szczerskim, Wyreżyseruje mnie publiczność, „Ikar” 1994, nr 7, s. 10-11.
Marian Szczerski (1926-1997) ukończył Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie w 1950,
zyskując uprawnienia do nauczania języka polskiego, prowadzenia teatrów szkolnych i świetlic w szkołach
ogólnokształcących stopnia podstawowego i licealnego oraz w zakładach kształcenia nauczycieli. Zdał
eksternistyczny egzamin aktorski w 1953, reżyserski w 1967. Akta osobowe, Teatr im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie.
1
2
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kolejny teatr studencki – bo możliwie wolny, w trudnych czasach – Teatr Fantastron przy AGH
w Krakowie. Piotr Szczerski prowadził go od połowy lat siedemdziesiątych do 1979 roku.
Wtedy to reaktywował znany w Krakowie Teatr 38 (prowadził go w latach 1979-1992)
i próbował dostać się na Wydział Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
im. Ludwika Solskiego:
W tym okresie pięć razy nie przyjmowano mnie na reżyserię w Krakowie, a jak już ją kończyłem – to
mnie wyrzucono. Widać drażnił „ich” teatr studencki, moja niezależność, a może nasze wyjazdy? Wtedy
wyciągnął do mnie rękę dziekan Zapasiewicz, zaliczył Proces Kafki z Teatru 38 jako warsztat reżyserski
i ukończyłem Akademię Teatralną w Warszawie3.

Z reżyserskiej działalności Piotra Szczerskiego w Teatrze 38 zapamiętane zostaną
przede wszystkim Beckett (1979), Proces Franza Kafki (1981), Audiencja Vaclava Havla
(1988) – spektakle egzystencjalne i zaangażowane społecznie. Wspomniane wyjazdy, to
prezentacje przedstawień Teatru 38 na festiwalach zagranicznych. Ich ilość robi wrażenie
nawet dziś, gdy można swobodnie podróżować. Najczęściej zespół wyjeżdżał z Procesem.
Pokazy spektaklu w Nantes oraz w L’Aquilli i Watykanie przyniosły kolejne zaproszenia do
Bari, Rzymu, Belgradu i ponownie do Nantes i L’Aquilli4. W 1989 roku Szczerski zrealizował
w Teatrze Telewizji Namiętności na podstawie opowieści Marka Hłaski. Z takim dorobkiem,
po trzynastu latach kierowania Teatrem 38, w 1992 roku, Szczerski objął stanowisko dyrektora
naczelnego i artystycznego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
Kielecką sceną dramatyczną kierował przeszło dwadzieścia trzy lata. To najdłużej
trwająca dyrekcja w dotychczasowej historii tego teatru. Ten okres w zawodowym życiu Piotra
Szczerskiego powinno się rozdzielić na jego działalność reżyserską i dyrektorską, ale jest to
trudne, bo trzeba przyznać, że często te zadania łączył. Bezkompromisowy nierzadko dyrektor
przetrwał polityczne burze, ciężkie okresy dla teatru, zmianę ustrojową. W tym czasie jako
reżyser stworzył kilkanaście znaczących spektakli. Kontynuował linię repertuarową
zapoczątkowaną

w

Teatrze

38,

realizując

niepokorne,

jak

uważał,

spektakle,

w których dominowała filozofia egzystencjalna, panowała atmosfera absurdu i poczucia
zagrożenia.

Zaczynał

od

adaptacji

scenicznych

utworów

Bogusława

Schaeffera

– prapremierowego Seansu (1992) i Tutam (1993). Szczycił się znajomością z autorem
i zapraszał go do Kielc, podobnie, jak później Sławomira Mrożka, który chwalił tutejsze
Piotr Szczerski, Jak było ze mną i jak jest – w Teatrze, program Teatru im. Stefana Żeromskiego do Kordiana
Juliusza Słowackiego, Kielce 2015, s.14.
4
Stanisław Dziedzic, Tadeusz Skoczek, Teatr 38. Grupa Piotra Szczerskiego, Warszawa 2013, s.70-71.
3
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realizacje swoich utworów – Miłości na Krymie w reżyserii Szczerskiego (1994) oraz
Wielebnych w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza (2005). Balladami i romansami Adama
Mickiewicza Szczerski podbijał serca Polonii w Londynie (1998), w kraju za reżyserię
przedstawienia odebrał laur na Opolskich Konfrontacjach Teatralnych (1998). Udanym
spektaklem był także Bal wisielców na podstawie tekstów Juliana Tuwima, który przyniósł
Szczerskiemu ponowny triumf na tym samym festiwalu (2004). Ostatecznie wciąż zwracał się
ku Beckettowi, ale i Pinterowi. Wyreżyserował m.in. Becketta na podstawie jednoaktówek
(1998), Spotkamy się w Jerozolimie Andrzeja Lenartowskiego (1996), Nowy ład świata Harolda
Pintera (2006), utwór pisarza Kielecczyzny, Jana Krzysztofczyka pt. Kłopot Pana Boga (2006).
Tworzył repertuar i większość spektakli przy pomocy swojego przyjaciela, scenografa, poety
i dramaturga Jerzego Sitarza5, z którym przyjechał do Kielc z Krakowa i pracował do końca.
W 2005 roku Szczerski został uhonorowany srebrnym medalem Gloria Artis, w 2006
Złotym Krzyżem Zasługi za działalność – zwłaszcza jako dyrektor – na rzecz kieleckiego teatru,
którego oblicze zmienił, nawiązując do lat świetności sceny w powojennych czasach Byrskich.
Bo nigdy tak jak wtedy i jak pod koniec dyrekcji Piotra Szczerskiego, czyli od końca
pierwszego dziesięciolecia lat dwutysięcznych do dziś, Teatr im. Stefana Żeromskiego nie
liczył się w świecie polskiego teatru. Spektakle zaczęto także zauważać i doceniać poza
granicami kraju. Realizacje sceniczne teatru coraz częściej prezentowano na festiwalach
ogólnopolskich i międzynarodowych, gdzie zdobywały główne nagrody. Szczególnie
w ostatnim okresie dyrekcji Szczerskiego pracę rozpoczęli reżyserzy i aktorzy z sukcesami na
skalę krajową, ponadto to właśnie w Kielcach powstały ich najgłośniejsze spektakle. Tak było
z laureatami Paszportów Polityki w dziedzinie teatru – Radosławem Rychcikiem oraz Jolantą
Janiczak i Wiktorem Rubinem. Pierwszy z nich w 2009 roku przeniósł na małą scenę,
nazywanej przez Szczerskiego Pokojem Becketta, tekst Francuza Bernarda-Marie Koltèsa pt.
Samotność pół bawełnianych. Przedstawienie było zapraszane na najważniejsze polskie
festiwale teatralne, co więcej, jury międzynarodowych przeglądów teatralnych nie przeoczyło
spektaklu z Kielc, do teatru spłynęły zaproszenia z różnych zakątków świata. Twórcy
Samotności pól bawełnianych odwiedzili Europę, Azję, Amerykę Północną i Południową.
Przedstawienie przez cztery lata nie schodziło z afisza, zagrane ponad 100 razy, zawsze przy

Pochodzi ze Stryszowa. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Współpracował z teatrami
Mandala oraz Tam. Jego przyjaźń z Piotrem Szczerskim trwała od czasów krakowskich do śmierci reżysera.
W Teatrze im. Żeromskiego pełnił funkcję kierownika literackiego (1992-2011, 2013-2014), konsultanta
programowego (2011-2013), dramaturga (2014-2015). W latach 2011-2014 kierownikiem literackim była
dziennikarka m.in. kieleckiej „Gazety Wyborczej” Justyna Żukowska.
5
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nadkomplecie widzów. Okazało się przełomowe dla teatru, od tej pory krytycy z całej Polski
baczniej obserwowali, co dzieje się w Kielcach:
Wcześniej stworzyliśmy wiele ważnych przedstawień, niestety niedocenianych, pomijanych,
nieoglądanych przez krytyków. Nasz teatr utrzymywał się zawsze na tym samym poziomie, ale faktem jest, że
obecnie jest nam łatwiej, powstał efekt kuli śnieżnej. Większe ożywienie, więcej publiczności, zgłoszeń
reżyserów, aktorów, wyjazdów festiwalowych. To się dzieje już jakby poza mną, jest konsekwencją wieloletniej
pracy. Tutaj, w Kielcach, grunt zawsze był podatny, taki suchy mech. Trzeba było tylko zapałki6.

– tłumaczył zjawisko Szczerski na łamach „Teatru”. Rychcik, którego zaczęto
postrzegać trochę jako objawienie młodej, polskiej reżyserii, stworzył w Kielcach jeszcze dwa
spektakle, wśród nich najlepszą inscenizację XV Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku
– Hamleta Williama Szekspira (2011). Zespół z Kielc wygrał ten konkurs dwukrotnie (Złotego
Yoricka otrzymali twórcy Poskromienia złośnicy Szekspira w reżyserii Katarzyny Deszcz;
2014). Laureaci wspólnego Paszportu Polityki, Wiktor Rubin i Jolanta Janiczak przygotowali
w Kielcach trzy przedstawienia: Carycę Katarzynę (2013) – najbardziej obsypany nagrodami
spektakl w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu. O kieleckim teatrze pisali pochlebnie liczący się
w kraju krytycy, m.in. Jacek Sieradzki, Łukasz Drewniak, Jacek Wakar. Stacje radiowe i
telewizyjne również śledziły dyrektorskie poczynania Szczerskiego. Ale co najważniejsze, teatr
miał już swoją wierną i wyjątkowo – w porównaniu z innymi scenami prowincjonalnymi w
kraju – publiczność, którą dyrektor, zaczynając w latach 90. niemal od zera, pod koniec dyrekcji
licznie zgromadził i przekonał do swojego teatru. Osiągnął to dzięki swojej silnej osobowości
i otwartości, zapewniając widzom różnorodną ofertę. Sukcesy i możliwość tworzenia w duchu
artystycznej wolności sprawiły, że do kieleckiego teatru twórcy zaczęli sami się zgłaszać,
przyciągać ich zaczął zgrany, zdolny i zróżnicowany zespół aktorski.
Piotr Szczerski, by uzyskać równowagę w repertuarze, zaprosił do współpracy także
twórców teatru środka – na przykład specjalizującego się w twórczości rozrywkowej Jerzego
Bończaka, i sam także często reżyserował lubiane przez widzów komedie; z repertuaru
klasycznego: Zemstę Aleksandra Fredry (1994), Skąpca Moliera (1999) i współczesnego, np.
Mężczyznę wartego zachodu Rosemary Friedman (prapremiera polska w 2011). W ostatnich
latach powrócił do swojego ulubionego, czarnego humoru, reżyserując prapremierę utworu
izraelskiego autora Hanocha Levina Jakiś i Pupcze (2014). Spektakl otrzymał pięć nagród na
XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Komedii Talia w Tarnowie, za reżyserię i grę aktorów.
Wywiad Bartłomieja Miernika z Piotrem Szczerskim, Dajcie mi zapałki na suchy mech, „Teatr” 2014, nr 5,
s. 29-33.
6

233

Szczerski był jednym z tych, którzy odkrywali mało znaną w Polsce twórczość Levina.
Jej egzystencjalnym urokiem obleczonym w czarny humor Szczerski postanowił oczarować
publiczność proponując jej jeszcze jeden tekst pisarza, w formie otwartej próby do spektaklu
pt. Wszyscy chcą żyć (2015).
Inna realizacja sceniczna – autorskiego scenariusza pt. Hemar. Poeta przeklęty (2014)
wymagała od reżysera-autora odszukania zaginionych/niepublikowanych, za sprawą
PRL-owskiej cenzury, wierszy i tekstów piosenek. Reżyser zaprezentował nieznane utwory,
przypominając przy tym twórczość bardzo przed wojną popularnego pisarza, autora tekstów
piosenek i satyryka, współpracującego z Radiem Wolna Europa. Ostatnia premiera
Szczerskiego – Kordian Juliusza Słowackiego (2015) była nawiązaniem do klasyki literatury
polskiej w szczególnym czasie historycznym. Reżyser chciał dowieść, dlaczego patriotyzm nie
powinien być traktowany jak przebrzmiała wartość. Spektakl został zakwalifikowany do
konkursu Klasyka żywa organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Teatr za dyrekcji Piotra Szczerskiego realizował repertuar w pełni eklektyczny: teksty
współczesne i klasyczne, tragedie i komedie, zagranicznych i rodzimych twórców. Dyrektor
pomagał także w rozwoju artystycznym autorom rodem z Kielc – w teatrze zrealizowano trzy
spektakle na podstawie sztuk Mateusza Pakuły (Mój niepokój ma przy sobie broń w 2013,
Twardy gnat, martwy świat w 2014 i 2015). Jedna z części spektaklu Lordy. Lord Kantor/Lord
Milord/Lord Herling inspirowana m.in. biografią lat dziecinnych i młodzieńczych Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego, nie tylko nawiązywała do kieleckich korzeni tego pisarza, ale
i umiejscowiona była w Kielcach. Teatr wystawiał także (i pozostawił w repertuarze do dziś)
spektakl pt. Cyrograf kielczanki Renaty Głasek-Kęski, który w nawiązaniu do legend
świętokrzyskich tłumaczy genezę nazw miejsc, z których dziś większość leży na trasie
Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Teatr wychodził także do mieszkańców województwa
spoza Kielc – cztery spektakle wyprodukowane w Teatrze imienia Żeromskiego wzięły udział
w ministerialnym programie Teatr Polska (W imię ojca i syna Szymona Bogacza w reżyserii
Piotra Ziniewicza, 2011; Twardy gnat, martwy świat Mateusza Pakuły w reżyserii Evy Rysovej,
2014; Caryca Katarzyna Jolanty Janiczak w reżyserii Wiktora Rubina, 2014; Jakiś i Pupcze
Hanocha Levina w reżyserii Piotra Szczerskiego) dzięki czemu docierały do widzów
z miejscowości, w których nie ma teatrów; w Świętokrzyskiem i innych zakątkach Polski.
Szczerski swoją polityką prowadzenia teatru otwartego na młodych, ale i różnorodnego
repertuarowo, starannie dobierając nie tylko aktorów, ale wszystkich pracowników, tchnął
nowego ducha w Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Wielokrotnie starał się
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o pozostawienie prowadzonej przez siebie instytucji w zabytkowym gmachu przy Sienkiewicza
32 – jednej z najstarszych siedzib teatralnych w Polsce. Przyczynił się do zmiany myślenia
w kategoriach „teatru na prowincji”, dowartościował to pojęcie. Teatr im. Stefana
Żeromskiego, choć repertuarowy, w ostatnich latach dyrekcji Szczerskiego stawał się często do
teatrem awangardowym, nowatorskim. Stał się też świetnie prosperującym ośrodkiem kultury
o wysokim poziomie artystycznym. Nie sposób nie wspomnieć także o dorocznym plebiscycie
publiczności „O Dziką Różę”, czyli bezpłatnym przeglądzie premier sezonu, który w formie,
jaka pozostała do dziś, jest organizowany od 1992 roku7. Coroczne święto kieleckiej sceny
wieńczy uroczysta gala, podczas której publiczność i dziennikarze przyznają nagrody Dzikiej
Róży ulubionym aktorom i wybranemu spektaklowi.
Szczerski przez cały okres swojej pracy w Kielcach dążył do tego, by prowadzony przez
niego teatr „wydobyć z prowincji”. W odróżnieniu od Byrskich zabiegał o rozgłos,
niejednokrotnie stawiając siebie w centrum zainteresowania, np. stając się performerem, jak
wtedy, kiedy ucharakteryzowany na Stefana Żeromskiego objeżdżał ulicę Sienkiewicza
bryczką8, czy kiedy prowadził spory z prasą ogólnopolską, publicznie, na portalu
www.e-teatr.pl9, albo zabiegając o promocję i wywiady w telewizyjnych i radiowych stacjach
krajowych. Z dużą dozą przekonania, jako jego bliska współpracowniczka przez rok,
a wcześniej początkująca dziennikarka, pozwalam sobie stwierdzić, że miało to służyć przede
wszystkim artystycznym sukcesom teatru i to o nie walczył najwytrwalej. Popularna aktorka,
Viola Arlak10, wcześniej prywatnie przez wiele lat związana z Piotrem Szczerskim, gdy
odwiedziła Teatr Żeromskiego z ekipą telewizyjną, już po jego śmierci, oglądając stare
fotografie ze spektakli, powiedziała: „marzył, by o tym teatrze było głośno w całej Polsce,
i udało mu się”.
Cztery miesiące po odejściu Piotra Szczerskiego pracownicy teatru zorganizowali
całotygodniowe obchody mające upamiętnić dyrektora i jego artystyczną działalność jako
reżysera. W programie 40 lat teatralnej drogi Piotra Szczerskiego znalazła się wystawa

Plebiscyt Dzikiej Róży po raz pierwszy zorganizowano w 1972 z inicjatywy redakcji „Echa Dnia”, a ściślej
redaktora naczelnego Karola Struga, dziennikarki Anny Dąbrowskiej oraz działacza Związku Nauczycielstwa
Polskiego Zbigniewa Theusa. Nazwa nawiązuje do Róży Stefana Żeromskiego. Zob. „Echo Dnia” 1972, nr 259.
Od sezonu 1980/q981 plebiscyt organizowano naprzemiennie dla sceny kieleckiej i radomskiej, co w praktyce
oznaczało, że przy wyborze laureatów brano pod uwagę dwa sezony teatralne. Ostatnia edycja odbyła się w 1984
roku.
8
W niedzielę 4 grudnia 2005 z okazji 100-lecia przyznania pisarzowi Literackiej Nagrody Nobla.
9
Piotr Szczerski, Szczerski polemizuje z Olkuszem, www.e-teatr.pl/pl/artykuly/197623.html, [dostęp:
03.09.2019].
10
Violetta Zmarlak, później znana jako Viola Arlak. Aktorka teatralna, filmowa i serialowa, popularna Wójtowa
w serialu Ranczo (2006-2016). W teatrze kieleckim pracowała w latach 1992-2003, zagrała wiele głównych ról.
Wielokrotnie otrzymała nagrodę Dzikiej Róży. Występuje także w innych teatrach.
7
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zatytułowana Reżyser i dyrektor. Piotr Szczerski 1992-2015, prezentacja Katastrofy Samuela
Becketta w wykonaniu aktorów teatru pod kierownictwem Dawida Żłobińskiego na Rynku
w Kielcach, promocja książki Marka Mikosa Z butami do nieba. Piotra Szczerskiego teatr życia
i

śmierci

(1953-2015),

otwarcie

drugiej

części

wystawy

w

siedzibie

przy

ul. Sienkiewicza połączone z pokazem filmu Michała Glocka Człowiek z teatru, konferencja
z udziałem krytyków: Łukasza Drewniaka (prowadzącego), Janusza R. Kowalczyka,
Bartłomieja Miernika, Konrada Szczebiota, reżyserów i aktorów. W ciągu tygodnia
zaprezentowano wszystkie sztuki Szczerskiego, które nadal utrzymywały się na afiszu, były to:
Zemsta Aleksandra Fredry, Mały Książę Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, Mężczyzna wart
zachodu Rosemary Friedman, Wdowy Sławomira Mrożka, Jakiś i Pupcze Hanocha Levina,
Hemar. Poeta przeklęty na podstawie autorskiego scenariusza reżysera oraz Kordian Juliusza
Słowackiego.
Zespół aktorski
W sezonie 1995/1996, kiedy Szczerski kierował teatrem już trzeci rok i zdążył
zaprowadzić swoje porządki, do zespołu należeli przede wszystkim aktorzy których zastał: Ewa
Józefczyk, Iwona Pieniążek, Anna Skaros, Dorota Stępień, Maria Wójcikowska, Andrzej
Cempura, Andrzej Czaplarski, Janusz Głogowski, Zenon Jakubiec, Edward Janaszek, Leszek
Jancewicz, Jerzy Kaczmarowski, Marek Kępiński, Edward Kusztal, Zdzisław Nowicki,
Zdzisław Reczyński. U schyłku kariery były już gwiazdy sceny, jak Edward Kusztal czy Anna
Skaros. Z Krakowa do Kielc Szczerski przywiózł Violę Arlak. Później przyjechał za nimi inny
aktor Teatru 38, Dawid Żłobiński. Przez teatr przewinęło się wielu młodych aktorów,
wyjeżdżali stąd, by zrobić ogólnopolską karierę, jak np. Artur Pontek, Justyna Sieniawska,
Magdalena Stużyńska. Wraz z sukcesami kieleckiego teatru rosło zainteresowanie młodych,
zdolnych absolwentów szkół teatralnych, jak Tomasz Nosinski, Maciej Pesta. Pod koniec
pierwszej dekady lat dwutysięcznych kielecki teatr stał się miejscem na tyle atrakcyjnym
zawodowo, nie tylko stabilnym, ale i stawiającym ambitne wyzwania artystyczne, że wielu
zdecydowało się tu zostać na stałe – m.in. Joanna Kasperek, Wojciech Niemczyk, Andrzej
Plata, czy Ewelina Gronowska. Większość aktorów zatrudnionych przez Piotra Szczerskiego
pracuje w kieleckim teatrze do dzisiaj.
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„Dla każdego coś niemiłego”, czyli próba instytucjonalnej awangardy
W chwili objęcia stanowiska dyrektora naczelnego i artystycznego Piotr Szczerski starał

się być wierny ideałom młodości. Przez 23 lata wierzył, że teatr wciąż jest miejscem wolności
wypowiedzi. Był przekonany, że będzie mógł przenieść z Krakowa swoje doświadczenia
i uprawiać go dalej tak jak dotąd, bo przecież da się to robić wszędzie. Szczególnie po przełomie
1989 roku:
Zmieniał się ustrój, to jedno. Zmiany przeprowadzałem ja, to drugie. Reforma tego teatru zajęła mi
kilkanaście lat. To instytucja zależna od wielu struktur, to nie jest przecież mój prywatny teatr. Przede wszystkim
wprowadzałem tu idee, które wyniosłem z pracy przy Teatrze 38 w Krakowie. Teatrze studenckim,
awangardowym, pełnym młodości, wiary, świeżego spojrzenia. Walczyłem o to. Wciąż jestem optymistą.
Najważniejsza jest idea teatru, przecież mamy do czynienia ze sztuką11.

Swoje zamierzenia konsekwentnie realizował. Trzonem repertuaru jedynego teatru
zawodowego dla dorosłych w regionie miały się stać przedstawienia realizowane przez
dyrektora. Reżyserował średnio 2-3 przedstawienia na 5-6 premier w sezonie. W sumie 41 na
123 zrealizowanych w ciągu 23 lat dyrekcji. Czy liczył na to, że różnorodna publiczność bez
świadomości tradycji teatralnej, do której był przyzwyczajony, zaakceptuje wybory i gusta
jednego człowieka, w dodatku nie „stąd”? Pewnie na początku tak myślał, ale po pierwszych
sezonach, kiedy próbował teatralnych eksperymentów, które nie do końca podobały się
kielczanom, wypracował model prowadzenia teatru, który coraz lepiej sprawdzał się w stolicy
województwa świętokrzyskiego:
Ja to nazywam: dla każdego coś niemiłego. Cokolwiek zrobię, komuś będzie się nie podobać. I dobrze.
Tak ma być. [...] na tym to polega – żeby teatr nie był ciepły, grzeczny. Musi być różny. Skoro jedni chcą oglądać
farsy – trzeba im zrobić dobrą farsę. Nie głupią, tylko dobrą. Ale równocześnie ktoś z widzów chce eksperymentu,
chce przeżyć w teatrze coś niekonwencjonalnego – no i ma to u mnie. Powtarzam: w każdym mieście
realizowałbym taki model repertuarowy. To nie jest specyfika jedynego teatru czy Kielc…12.

Wywiad Pauliny Drozdowskiej z Piotrem Szczerskim, Trzeba grać ostro, „Projektor. Kielecki Magazyn
Kulturalny” 2014, nr 4/7, s. 24-25.
12
Wywiad Marcina Wasyluka z Piotrem Szczerskim, Teatr, czyli dla każdego coś niemiłego,
www.teatralny.pl/rozmowy/teatr-czyli-dla-kazdego-cos-niemilego,262.html [dostęp: 28.07.2020].
11
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W teatrze absurdu
Szczerski

pozostał

w

kręgu

swoich

literackich

zainteresowań

szczególnie

w pierwszych sezonach dyrekcji. Kierując się dobrem teatru, poszerzał je z czasem o nową
tematykę i estetykę, ale korzystał też z możliwości wypowiedzi artystycznej i realizował
repertuar, który przemawiał do niego najsilniej. Sięgał często po utwory Samuela Becketta
i Harolda Pintera. Twórczość zachodnioeuropejska tłamszona wcześniej w Polsce przez
cenzurę, wkraczała pewnie na polskie sceny po 1956 roku.
Szczerski wybierał utwory, w których pojawiał się absurd wywodzący się z filozofii
egzystencjalnej,

jak

Iwona,

księżniczka

Burgunda

Witolda

Gombrowicza.

Choć

zakwalifikowanie twórczości Gombrowicza do teatru absurdu budzi wątpliwości. Historyczka
i teoretyczka literatury Maria Delaperrière pisze:
Tworzy teatr jedyny w swoim rodzaju, który nie podchodzi ani pod kanony zachodniego, ani
wschodnioeuropejskiego teatru absurdu. Teatrowi zachodniemu przeciwstawia Gombrowicz niezwykłą
proliferację form i antynihilistyczny witalizm, wschodnioeuropejskiemu – swoistą abstrakcję polegającą na
parodiowaniu nie tyle konkretnej rzeczywistości, ile istniejących już w tradycji teatralnej form. Gombrowicz
przemieszcza akcenty, rezygnuje świadomie z metafizycznych odniesień, przenosząc się całkowicie na
płaszczyznę interakcyjnych procesów horyzontalnych. Nie przekazuje prawd aksjologicznych nie dlatego, by
świat wartości go nie interesował, ale dlatego, że nie dają się już one sprowadzić do jednego nadrzędnego systemu.
Tu

rysuje

się

sedno

strategii

teatralizacyjnej,

która

polega

na

ciągłym

obnażaniu,

destrukcji

i metamorfozie schematów społecznych, ideologicznych i kulturowych .
13

Iwona, księżniczka Burgunda nie odwołuje się do żadnej rzeczywistości, zabiegi
teatralizacyjne funkcjonują tu same w sobie. Szczerski upodobał sobie dramaty Sławomira
Mrożka, który nie lubił, gdy zaliczało się go do jakiekolwiek nurtu. Jeśli traktować listę
wyreżyserowanych przez Szczerskiego przedstawień w poszukiwaniu dominującej filozofii
w wybieranej przezeń literaturze, to wyłania się z niej myśl egzystencjalna. Poczucie pustki,
samotności i zagrożenia przeradza się w spektaklach twórców pokolenia ówczesnych
30-latków opartych o dramaturgię współczesną w energię, która rozładowanie znajduje
np. w makabrycznej zbrodni łagodzonej groteską (Choinka u Iwanowów Aleksandra
Wwiedeńskiego w reżyserii Marii Spiss (2008), Zabić superwajzora jak sto tysięcy kurczaków
Łukasza Rippera w reżyserii Dawida Żłobińskiego (2008), Nocą na pewnym osiedlu Herberta
Bergera w reżyserii Piotra Siekluckiego (2008).
Maria Delaperrière, Kościół międzyludzki i absurd totalitarny w teatrze Gombrowicza, „Teksty Drugie” 2002,
nr 3, s. 26.
13
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Pierwszą premierą za dyrekcji Szczerskiego w Kielcach i zarazem przedstawieniem
prapremierowym na polskiej scenie był jeden z mniej znanych dramatów Bogusława Schaeffera
Seans w reżyserii Piotra Szczerskiego (1992). Autor był przede wszystkim kompozytorem
i muzykologiem, a dopiero później dramaturgiem14. Tworzył eksperymentalne partytury
i performanse muzyczno-teatralne. Realizowali je z ogromnym powodzeniem aktorzy tworzący
zespół MW2 – m.in. Andrzej i Mikołaj Grabowscy oraz Jan Peszek. Schaeffer tworzył teatr
instrumentalny jako pierwszy w Polsce, tak powstał m.in. utwór >>TIS MW2<< (1963).
Napisał prawie czterdzieści utworów teatralnych i parateatralnych, które przetłumaczono na
kilkanaście języków.
Prapremiera Seansu odbyła się półtora miesiąca po nominacji Szczerskiego na
stanowisko dyrektora. Reżyser próbował eksperymentować, chciał zapewne sprawdzić, jak
jego studencki teatr z awangardowymi ambicjami sprawdzi się na scenie instytucjonalnej i jak
zostanie odebrany przez lokalną publiczność. Współpraca z Schaefferem, który uczestniczył w
próbach – co relacjonowała krakowska telewizja – podnosiła rangę przedstawienia, tak jak
odkrywanie jego tekstu na scenie. „Po raz kolejny wypada powtórzyć, że prowincja to pojęcie
mentalne”15 – pisała Małgorzata Iskra w lokalnej gazecie – Szczerski, „Krakus” z urodzenia
i dotychczasowego życia, z rodzinnymi tradycjami teatralnymi, miał nadzieję, że bez żadnych
ograniczeń, jakie mogło nakładać na niego to miejsce, będzie mógł realizować swoją
artystyczną wizję.
Dyrektor i reżyser zapraszał na przedstawienie osobiście z proscenium, co zresztą
pozostało jego zwyczajem. W przedstawieniu debiutowała w Kielcach Wioletta Zmarlak, która
współpracowała ze Szczerskim jeszcze w Teatrze 38. Dla pozostałej części zespołu zetknięcie
z teatrem Schaeffera było nie tylko wyzwaniem, ale i nowością. W ostatnich latach tutejsi
aktorzy

mierzyli

się

bowiem

głównie

z

komediami

lub

lekturami

szkolnymi.

W spektaklu Szczerskiego brakowało interakcji z widzami i improwizacji tak ważnych
w przedstawieniach przygotowywanych przez MW2. Poważna tematyka i aluzje polityczne nie
przeszkadzały się widzom dobrze bawić, a niewątpliwym atutem spektaklu była „intrygująco
rozwibrowana” muzyka16. To niezwykle ważny element w teatralnej rzeczywistości Schaeffera,
integralny ze światem przedstawionym – na co zwracał uwagę Jan Peszek, który tak tłumaczył
rolę aktora instrumentalnego: „artysta działający pomiędzy muzyką a teatrem: instrument

Bogusław Schaeffer (1929-2019), kompozytor muzyki awangardowej i muzykolog, wykładowca m.in.
Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uniwersytetów w Salzburgu i Middelburgu.
15
Małgorzata Iskra, Przygoda z Schaefferem, „Gazeta Kielecka – 24 Godziny” 1992, nr 209.
16
Małgorzata Iskra, Przygoda z Schaefferem, „Gazeta Kielecka – 24 godziny” 1992, nr 209.
14
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muzyczny z nieskończonymi możliwościami wyrażeniowymi, zarówno w sensie dosłownym,
muzycznym, jak i w przenośni”17.
Dla Schaeffera ucieleśnieniem tego ideału był właśnie Peszek, z myślą o którym został
stworzony Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego18. Ale tym
razem Schaeffer nie pytał o teatr, a o sens sztuki. Pytał w sztuce ustami Mistrza, który okazywał
się hochsztaplerem – a „od hochsztaplera nie można oczekiwać rozwiązania zagadki bytu” jak
pisał Radosław Krawczyk w „Teatrze” w omówieniu przedstawienia19. Recenzent zauważał
zwrot w twórczości Schaeffera – obok stałych elementów autor wprowadza nowe, wcześniej w
jego teatrze nieznane. W kieleckim przedstawieniu aktorzy siedzieli wśród widzów, ale nie
angażowali ich w akcję, jak czynił to na przykład Mikołaj Grabowski, w MW220.
Charakterystyczna dla Schaeffera forma i dramatyzacje metateatralne były obecne w spektaklu
Szczerskiego, ale – co stanowiło novum interpretacyjne – bohaterowie byli postaciami
wiarygodnymi pod względem psychologicznym. Recenzent „Teatru” za dobrze zagrane role
uważał eleganckiego zdystansowanego Mistrza, w wykonaniu Zenona Jakubca21 oraz
energicznego plotkarza Adolfa w interpretacji Jerzego Kaczmarskiego22.
Małgorzata Iskra stwierdziła w recenzji, że Schaeffer „staje się Mrożkiem naszych
czasów”23, motywując rosnące zainteresowanie jego twórczością głodem dobrej dramaturgii
współczesnej. Dziennikarka zwróciła uwagę na jeszcze jeden fakt – na widowni podczas
prapremiery siedziała Irena Byrska. Szczerski, tak jak Byrscy, pragnął realizować na scenie
wartościowe artystycznie prapremiery. Z doświadczenia poprzedniczki korzystał przez długie
lata, w tym celu odwiedzał Byrską w Skolimowie. Seans był prezentowany również poza
Kielcami, w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie (16 lutego 1993).
Na kolejną realizację Schaeffera nie trzeba było długo czekać, Tutam Piotr Szczerski
przygotował z Jerzym Sitarzem jeszcze w tym samym sezonie (1993). Zagrała para amantów
– Violetta Zmarlak i Edward Janaszek, czołowi aktorzy kieleckiej sceny tamtego czasu, chyba

17

Ibidem.
Peszek wykonał ten monodram także na kieleckiej scenie 1 kwietnia 1993.
19
Radosław Krawczyk, Nowy Schaeffer, „Teatr” 1993, nr 1, s. 29.
20
Zrealizował wiele przedstawień na podstawie utworów Schaeffera. W Teatrze im. Żeromskiego wystąpił obok
swego brata Andrzeja oraz Jana Peszka w wyreżyserowanym przez siebie Scenariuszu dla trzech aktorów
w 2017.
21
Absolwent Studium Teatralnego Ireny i Tadeusza Byrskich. Był jednym z nielicznych uczniów, którzy spełnili
ich ideę – został etatowym aktorem Teatru im. Stefana Żeromskiego. Za dyrekcji Piotra Szczerskiego (do 2000)
zagrał, m.in.: Chochoła i Wernyhorę w Weselu S. Wyspiańskiego (1995), Mistrza w Seansie B. Schaeffera
(1992), Kasandra w Paradach wg J. Potockiego (1993), Lenina w Miłości na Krymie S. Mrożka (1994), Rejenta
w Zemście A. Fredry (1994).
22
Radosław Krawczyk, Nowy Schaeffer, loc. cit.
23
Małgorzata Iskra, Przygoda z Schaefferem, loc. cit.
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najczęściej obsadzani przez Szczerskiego. Przedpremierową wersję miała okazję oglądać
publiczność międzynarodowego festiwalu w Nantes24. „Półtorej godziny zabawy na
przyzwoitym poziomie” – zachęcała do odwiedzin w teatrze Małgorzata Iskra25. Schaeffer
spotkał się z publicznością i twórcami przedstawienia26. Tekst pojawiał się później na afiszach
polskich scen do 2008 roku.
Pierwszy sezon działalności Szczerskiego w Kielcach zamknął reaktywowany po
kilkuletniej przerwie Plebiscyt Publiczności „O Dziką Różę”27. Nagrodzeni zostali aktorzy:
Violetta Zmarlak, Jerzy Kaczmarowski oraz Edward Kusztal28. Gali towarzyszył pokaz Seansu.
Próby Bogusława Schaeffera (1996) zostały docenione trzema laurami podczas
pierwszej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia w Tarnowie (1997) – nagrodzono
Piotra Szczerskiego za reżyserię, Jerzego Sitarza za scenografię oraz Krzysztofa Wieczorka za
rolę Aktora A. Z przedstawienia zadowolony był także autor. Cenił realizacje swoich sztuk na
kieleckiej scenie – „teatr doskonale interpretuje moje sztuki” – mówił29. Schaeffer był
zwolenikiem korzystania w pełni z tekstu, który według niego daje wszelkie wskazówki
inscenizacyjne, zalecał także realizowanie go z humorem, bo według niego, to on najłagodniej
objawia fundamentalne prawdy. Fenomen jego utworów próbował uchwycić kielecki
dziennikarz, dziś pisarz Grzegorz Kozera:
Krakowski dramaturg to poza tym pisarz modny w teatralnym świecie, a jego sztuki lubią zarówno
aktorzy, jak i widzowie. Pierwsi mogą bowiem mówić w nich o sobie, drudzy mają okazję do spotkania
z dramaturgią niekonwencjonalną – nasączoną humorem, pełną zaskakujących skojarzeń, z ledwie wyczuwalnym
patosem. W wielu sztukach Schaeffera, co nie bez znaczenia, publiczność jest nie tylko „czwartą ścianą”, ale
jeszcze jednym uczestnikiem spektaklu30.

Przedstawienie otwierały cztery etiudy wykonywane w zabawny sposób przez trzy
aktorki i trzech aktorów. Swoje pierwsze kroki na Dużej Scenie jako aktor stawiał w tym
Za: 140 lat Teatru w Kielcach. Od Teatru Ludwika do Teatru im. Stefana Żeromskiego. Kronika 1879-2019,
t.2., red. Grzegorz Cuper, Kielce 2018, s. 278. Wcześniej Szczerski prezentował tam kilkakrotnie przedstawienia
zrealizowane z zespołem Teatru 38 – zob. Stanisław Dziedzic, Tadeusz Skoczek, Teatr 38, op. cit.
25
Małgorzata Iskra, Tu i tam o miłości, „Gazeta Kielecka” 1993, nr 75.
26
Spotkanie odbyło się 22 października 1993. Zob.: 140 lat Teatru w Kielcach, t. 2, op. cit., s. 279.
27
Wszystkie plebiscyty odnotowuje wydawnictwo 140 lat Teatru w Kielcach, t. 2, op. cit.
28
Edward Kusztal (1939-2016) pochodził z Kielc, gdzie mieszkał całe życie. Ukończył Państwową Wyższą
Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych aktorów
kieleckiej sceny. Grał tu głównie role pierwszoplanowe (1967-2004; 2007), które wielokrotnie przyniosły mu
nagrodę Dzikiej Róży (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2016). Był laureatem wielu lokalnych nagród i odznaczeń,
m.in. za zasługi dla Kielecczyzny i Nagrody Miasta Kielce.
29
Jarosław Rybus, Fanatyk możliwości, „Gazeta Lokalna” 1996, nr 286,
www.encyklopediateatru.pl/artykuly/126089/fanatyk-mozliwosci [dostęp: 18.11.2019].
30
Grzegorz Kozera, Głód grania, „Słowo Ludu” 1996, nr 261.
24
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spektaklu Szczerski. Widzowie mogli obserwować, jak wciela się w rolę reżysera. Był
naturalny – „co można było poznać po tym, że w chwilach złości uśmiechał się i mówił przez
zęby”31 – „z zadania wywiązał się nad podziw dobrze”32 – pisali zaprzyjaźnieni z teatrem
dziennikarze. Widzowie otrzymali jednak nieco mętny obraz, w którym teatralna fikcja
mieszała się z rzeczywistością. W teatrze inaczej niż w życiu, każde działanie, czy to
improwizacja, czy rozmowa z publicznością, podlegają kontroli reżysera. Oprócz Szczerskiego
kielczanie zobaczyli Krzysztofa Wieczorka w innej niż dotąd, komediowej odsłonie –„ile
komizmu jest w jego teatralnym zgorzknieniu”33 – pisał Kozera. Podobał się, ze względu na
ciepły humor, coraz częściej dostrzegany przez recenzentów Mirosław Bieliński

34

.

O Edwardzie Janaszku Kozera pisał z kolei tak: „jeśli chce, umie ciekawie odejść od swej
ulubionej maniery szybkiego wyrzucania z siebie słów”35. Postać Aktorki A na przemian
z Anną Skaros grała Elżbieta Kręzel, która pracowała na etacie w Kielcach tylko jeden sezon.
Zagrała tylko w dwóch premierach (także Cleę w Czarnej Komedii Petera Shaffera w reżyserii
Tomasza Kowalskiego).
Kolejna prapremiera na podstawie opowiadania Szmaragd. Bajka o wolnej prasie
(1992) nie cieszyła się zbytnim poważaniem krytyki, podobnie jak cała twórczość
amerykańskiego postmodernisty Donalda Barthelmego. Spektakl

wyreżyserowała Maria

Wójcikowska, która kilkakrotnie pracowała później na kieleckiej scenie. Nie była to jej
samodzielna realizacja, jeśli bierze się pod uwagę fakt, że opiekę artystyczną sprawował nad
nią dyrektor teatru. Adaptację i scenografię opracował Jerzy Sitarz, kompozycje muzyczne
przygotował Włodzimierz Kiniorski: „Jaka szkoda, że koncert tego wielkiego muzyka jest
zakłócany przez przedstawienie noweli Barthelme’ego” – pisał Tadeusz Wiącek na łamach
„Słowa Ludu”36. Spektakl w estetyce absurdu był mniej udany od Seansu, wpłynęła na to
z pewnością wartość tekstu, którego nie wystawiały inne polskie teatry. Bajka dla dorosłych
opisywała zamieszanie i podniecenie, jakie wywołały narodziny Szmaragdu, który Bogu
Księżyca powiła Czarodziejka. Zdarzeniem zainteresowała się żądna sensacji, pozornie, jak się
okazało, wolna prasa. W przedstawieniu dominowały surrealizm i groteska, dowcipne według
Tadeusz Wiącka było tylko miejscami:

31

Ibidem.
Krzysztof Sowiński, Dobra zabawa, „Gazeta Lokalna” 1996, nr 263.
33
Grzegorz Kozera, Głód grania, loc. cit.
34
Ibidem.
35
Ibidem.
36
Tadeusz Wiącek, Nudna bajka dla dorosłych, „Słowo Ludu” 1992, nr 264.
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Niestety, zajmujący punkt wyjścia do całej opowiastki nie posłużył na małej scenie Teatru im.
S. Żeromskiego do rozwinięcia dobrze zapowiadającej się i mądrej zabawy. Zamiast logicznego ciągu zdarzeń,
prowadzącego do puenty, mamy mało skoordynowane, chaotycznie następujące po sobie skecze, z takimi
perełkami dowcipów językowych, jak „suwak mnie to obchodzi”, czy „jasne jak jawa”. Nawet satyra na
współczesną prasę jest tu zaskakująco płytka. [...] Nic w tym odkrywczego. W dodatku cały ten zlepek
poszczególnych scenek jest wyjątkowo mało dowcipny i nawet z założenia zabawnych sytuacji i dialogów nikt się
nie śmieje37.

Małgorzata Iskra również skrytykowała przedstawienie, nie odmówiwszy mu jednak
wartkiego tempa akcji i plastycznie zbudowanych scen zbiorowych. Jednowymiarowi
w swych rolach wydali jej się Dorota Stępień i Leszek Jacewicz. Recenzenci docenili rolę
muzyki

na

żywo Kiniorskiego.

Wiąckowi podobał się

pomysł

Jerzego Sitarza

z ustanowieniem redaktora królem.
Od początku dyrekcji Szczerskiego pojawiały się ze strony władz miasta próby
doprowadzenia do usunięcia teatru z siedziby przy ul. Sienkiewicza, na co reżyser z Krakowa,
ceniący zabytkowe budowle, nigdy nie chciał się zgodzić. Był oczarowany gmachem teatru
z wpisaną w

jego dzieje miłością. Iskra w tekście poświęconym Szmaragdowi. Bajce

o wolnej prasie poruszała kwestię ewentualnej nowej sceny teatru w siedzibie Kieleckiego
Centrum Kultury, która była nowocześniejsza i powinna być wykorzystana. Dla Szczerskiego,
który nie chciał opuścić legendarnego budynku, takie rozwiązanie nie mogło wydać się
korzystne, spór z radnymi miejskimi relacjonowały wszystkie dzienniki w mieście:
Ten gmach jest wytworem komunizmu (Szczerski o KCK – przyp. P.D.), przypomina czasy stalinowskie,
nie podoba mi się. Już samo wejście do budynku jest dla mnie stresem, to miejsce zupełnie nie sprzyja tworzeniu
sztuki [...] Nagle nazywa się budynek przy Sienkiewicza ruderą, a on przecież jest nieśmiertelny. [...] Jestem tylko
urzędnikiem państwowym, jeśli przyjdzie decyzja o zmianie miejsca, będę musiał to zrobić, ale oznaczałoby to
zabójstwo teatru38.

Na początku 1993 roku Szczerski zdecydował się na realizację Małych Mahagonnów
Bertolta Brechta. Wcześniej w Polsce wystawiono tę sztukę,

utrzymaną

w atmosferze

tingel-tanglu lat dwudziestych, tylko jeden raz – w 1982 roku, w Teatrze Współczesnym
w Warszawie. W świetnym przedstawieniu Krzysztofa Zaleskiego wystąpili m.in. Stanisława

37

Ibidem.
Iwona Rojek, Teatr nie chce teatru?!, „Echo Dnia” 1993, nr 121. Zob. także: Stanisław Mijas, Radni na
spektaklu, „Gazeta Kielecka” 1993, nr 117; Rada Miejska to jest teatr, „Echo Dnia” 1993, nr 117; Bożena
Smorawska, Dariusz Materek, Radni tu, radni tam, „Słowo Ludu” 1993, nr 138, Justyna Żukowska, Drogi teatr
i szkoły, „Głos Ludu” 1993, nr 141.
38
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Celińska, Adam Ferency i Wojciech Wysocki. Kielecki dyrektor powierzył reżyserię
Wiesławowi

Hołdysowi,

reżyserowi

podobnie

jak

Szczerski

wywodzącemu

się

z krakowskiego teatru studenckiego. Hołdys debiutował w 1979 roku, podczas studiów
teatrologicznych, w studenckim teatrze Tarcie spektaklem Trzema krzyżykami Helmuta
Kajzara, potem pracował na kilku polskich scenach, m.in. był dyrektorem Teatru im. Ludwika
Solskiego w Tarnowie, realizował autorskie sztuki, z których niektóre prezentował za granicą.
Od wielu lat prowadzi krakowski Teatr Mumerus. Na kieleckiej scenie ze sztuk Brechta
wystawiono jedynie do tamtej pory fragmenty Galileusza (1960), i Operę za trzy grosze (1962)
za dyrekcji

Czesława Jagielskiego. Recenzję przedstawienia Hołdysa opublikował

w „Polityce” jej stały recenzent, Jacek Sieradzki, dziś jeden z najbardziej cenionych krytyków
teatralnych. Ocenił spektakl bardzo pochlebnie:
Klarowny, bardzo sprawny i szlachetnie skromny spektakl. Wiesław Hołdys zawsze miewał skłonności
do ekspresjonizującej poetyki; tu nadekspresja jest stłumiona, służebna i bardzo przydatna w dynamizowaniu
starego premusicalu Bertolta Brechta i Kurta Weilla. A przypowieść o mieście Mahagonny, mieście-sieci,
łowiącym naiwnych groszorobów i spłukującym ich do nitki jest dziś może bardziej na miejscu, niż przed
dziesięciu laty, gdy święciła triumfy w warszawskim Współczesnym. Ruch, dowcip, moralizowania tyle ile trzeba
i to raczej z łobuzerskim uśmiechem, niż ze świętym oburzeniem. Świetna, pomysłowa dekoracja (parawany, które
rozstawiają się w miasto) Janusza Tartyłły; wśród wykonawców klasą dla siebie jest Anna Skaros39.

Szczerski cenił Janusza Tartyłłę w takim stopniu, że powiesił obrazy scenografa
w gabinecie przy Sienkiewicza 32, zostały tam do końca dyrekcji. Malarz trudnił się zresztą
wieloma profesjami, także reżyserią, aktorstwem, grafiką, scenopisarstwem, a nawet śpiewem
operowym; w latach 1973-1979 kierował Bałtyckim Teatrem Dramatycznym. Oryginalną
muzykę Kurta Weila wybrała do spektaklu Barbara Zawadzka, kierownictwo muzyczne nad
przedstawieniem objął Jerzy Szczyrba – pianista, kompozytor i chórmistrz, kierownik
i konsultant w Teatrze im. Stefana Żeromskiego40. Niekonwencjonalną formę przedstawienia
urozmaicała scena z walką bokserską.

Jacek Sieradzki, S na scenie, Małe Mahagonny, „Polityka” 1993, nr 12. Anna Skaros pracowała na kieleckiej
scenie w latach 1968-1997, w tym czasie zagrała około 100 ról, m.in. Infantkę w Cydzie P. Corneille’a (1972),
Tatianę w Mieszczanach M. Gorkiego (1973), Dorotę w Uciekła mi przepióreczka S. Żeromskiego (1973, rola
nagrodzona Dziką Różą w 1974), Pannę Julię A. Strindberga, Ofelię w Hamlecie W. Szekspira (1977, nagroda
Dzikiej Róży), Narratora w Małych Mahagonnach (1993; „Klasą jest dla siebie Anna Skaros” – pisał Jacek
Sieradzki, „Polityka”, 1992, nr 12). Jej role doceniali nie tylko lokalni recenzenci. Dziką Różę otrzymała też
w 1981.
40
Na scenie kieleckiej tworzył spektakle od 1982. Pracował za dyrekcji Józefa Skwarka, Bogdana Augustyniaka
i Piotra Szczerskiego; do 2012.
39
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Premiera o skazanej na porażkę pogoni za uciechą i pieniądzem poruszyła miejscowe
środowisko. W ogóle zauważalne było rosnące zainteresowanie teatrem, sięgające nie tylko
wydarzeń artystycznych. Nowy dyrektor teatru ożywił swoimi działaniami miasto. Coraz
więcej pisano o teatrze w lokalnych gazetach, sprzyjał temu także wzrost liczby tytułów
w Kielcach w latach 90. – do „Słowa Ludu” (wydawanego od 1951) i „Echa Dnia” (od 1971)
dołączyła „Gazeta Kielecka” (wznowiona od 1988), a „Gazecie Wyborczej” przybył bezpłatny
dodatek „Gazeta Lokalna”, wydawany od 1990 do 2015 roku (obecnie „Magazyn Kielce”).
„Gazeta Kielecka” prowadziła rubrykę „Za kulisami” poświęconą teatrowi. Ze względu na dużą
częstotliwość ukazywania się, dzienniki stanowią cenne źródło wiedzy. Należy jednak
pamiętać, że to gazety tworzone z perspektywy lokalnej. W artykule zatytułowanym Czar
teatru opisującym zwyczajowe przygotowania do spektaklu i obowiązki pracowników teatru,
pojawiło się zdanie o przekonaniu utrzymującym się w Żeromskim do dziś, że kto przepracuje
tu rok i odnajdzie się w specyfice pracy, „z miłości” pozostanie do emerytury41.
Dyrektor kieleckiej sceny wyreżyserował Proces w 1995 roku. W programie do
spektaklu zamieścił przedruk artykułu George’a Bataille’a z „Literatury na świecie” z 1987
roku, nr 2, pod tytułem: Czy należy spalić Kafkę? dotyczący prowokacyjnej ankiety,
podejmującej tytułową kwestię, ogłoszonej przez jeden z komunistycznych tygodników
– „Action”. Francuski filozof zwrócił uwagę na wyczulenie komunistów na tle kwestii
utożsamiania się, bądź odrzucania przez artystów ich systemu: „idea spalenia Kafki – nawet
gdyby była prowokacją – była w umysłach komunistów ideą logiczną42. Ta wypowiedź miała
potwierdzić słuszność interpretacji reżysera, który także w ten sposób chciał zwrócić uwagę na
absurdalne i zagrażające kulturze działanie totalitaryzmu.
Pierwszej realizacji Procesu podjął się Szczerski w 1981 roku, wrócił do niej po latach,
bo jak deklarował na kartach programu, sprawa „jest dla niego zawsze aktualna”43. Grzegorz
Kozera pisał, że Szczerski zrealizował spektakl „nietradycyjny”, „filmowy” i że
z pewnością wpłynęły na to początki kariery teatralnej Szczerskiego w Krakowie, gdzie tworzył
wówczas Tadeusz Kantor. Widowisko było przygotowane z rozmachem. Rozgrywało się
w kilku przestrzeniach. Wykorzystano genius loci kieleckiego teatru. Jako pierwszy widzowie
zwiedzali dziedziniec – „na odrapanym i ponurym podwórzu mógł się znaleźć bohater Procesu,

Małgorzata Iskra, Za kulisami, Czar teatru, „Gazeta Kielecka – 24 godziny” 1993, nr 30.
George Bataille, Czy należy spalić Kafkę?, przeł. Maria Wodzyńska, „Literatura na Świecie” 1987, nr 2,
przedruk w programie Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach do Procesu Franza Kafki, 1995.
43
Piotr Szczerski, przedruk w programie Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach do Procesu Franza Kafki,
1995.
41
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Józef K. [...], w półmroku i przy muzyce ze zdartej płyty”44. Druga część, czyli przesłuchanie,
odbywało się na małej scenie – w roli Inspektora wystąpił Zenon Jakubiec. Stamtąd widzowie
kierowali się na dużą scenę, przemienioną w klatkę i połączoną z widownią drewnianym
pomostem, zasiadali na swoich miejscach stając się niejako świadkami procesu. Miejsce było
zarówno salą sądową, mieszkaniem – jak i miejscem kaźni. Nieprzyjazną dla człowieka
przestrzeń sceny wyposażoną w stare, zniszczone i brudne, pokryte kurzem meble i książki
spowite w półmrok, zaaranżował Marian Panek45. W rolę Józefa K. wcielał się Edward
Janaszek:
Aktor odrzucił pokusę łatwego poklasku. W jego postaci nie ma nic z gwiazdorstwa – nie kreuje się ani
na cierpiącego, ani na niesprawiedliwie

skrzywdzonego. W dochodzeniu prawdy o przyczynie swego

aresztowania jest równie bezbronny i naiwny, co też łatwo godzący się z pisanymi i – najczęściej – niepisanymi
obyczajami totalitarnego systemu (prawnego)46.

Kozera dostrzegał w jego grze na początku przedstawienia agresję, stopniowo
przeradzającą się w uległość. Role Adwokata i Sędziego z powodzeniem zagrał Edward
Kusztal. Szczerski stworzył atmosferę grozy i osaczenia, potęgowaną przez intensywną
obecność widzów otaczających aktorów, jeśli wierzyć recenzentom: „bez pretensjonalności
i wymądrzania, przypomniał prawdy, jakie Proces zawiera: że drąży nas samotność, że
oprawcy są między nami, że wszyscy jesteśmy podejrzani”47.
W roku 2001 Szczerski zrealizował Drugie zabicie psa wg Marka Hłaski. Zrobił to
zgodnie z literą tekstu,

bo uważał, że dobrej literatury nie należy poprawiać. Spektakl

rozgrywał się w trzech przestrzeniach, co pomysłowo zaprojektował scenograf Marek Braun –
za pokój hotelowy służyło łóżko na widowni, plaża była na proscenium, a bar na scenie48.
W spektaklu Szczerskiego wystąpili Edward Żentara oraz Mariusz Jakus. Według Łukasza
Drewniaka obaj zawiedli: „Żentara raz żydłaczy, raz nie, a asertywność Jakusa nie
przyciągnęłaby do siebie ani pół amerykańskiej turystyki. Szczerski poprzestaje na sprawnym
zrelacjonowaniu fabuły opowiadania Hłaski. Ale nie wiadomo, po co tę historię nam

Grzegorz Kozera, „Proces” w kieleckim teatrze. Wszyscy jesteśmy podejrzani, „Słowo Ludu” 1995, nr 110.
Agata Niebudek, Opowieść o absurdzie. Premiera „Procesu” Franza Kafki w kieleckim teatrze, „Echo Dnia”
1995, nr 111. Marian Panek ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Autor kilkudziesięciu wystaw
indywidualnych, brał udział w licznych wystawach zbiorowych. Opracował w Kielcach kilka scenografii, do
Balladyny J. Słowackiego, w reżyserii Jerzego Hutka (1981, za dyrekcji Józefa Skwarka), Lekcji polskiego
A. Bojarskiej (1994), Króla Leara W. Szekspira (2001).
46
Janusz R. Kowalczyk, Proces Twój i mój, „Rzeczpospolita” 1995, nr 112.
47
Grzegorz Kozera, „Proces” w kieleckim teatrze. Wszyscy jesteśmy podejrzani, „Słowo Ludu” 1995, nr 110.
48
Grzegorz Kozera, Kiepski Walduś kontra Schaeffer, „Słowo Ludu” 2001, nr 269.
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opowiada”49. Mniej surowa była ocena lokalnego recenzenta: „grę Żentary ogląda się
z przyjemnością, Jego Robert to prawdziwy «loser», człowiek przegrany, któremu zostało
pozorowanie życia50”. Większego kłopotu z oceną nastręczył mu Jakus: „Niezdecydowanie
natomiast charakteryzuje Jakusa, choć warto zauważyć, że ma on taką twarz, iż mógłby
odtwarzać zarówno esesmana, jak i... samego Hłaskę”. Podobali się aktorzy stałego zespołu
– „interesująco” wypadła Viola Arlak, na swoim stałym, dobrym poziomie grał Grzegorz
Kwas, wiarygodnie wypadł Artur Pontek, wymowny w swym tragikomizmie okazał się
Mirosław Bieliński51. Ciekawostką było, że w spektaklu zagrał Nabo – pies do zadań
specjalnych.
Drugie zabicie psa doczekało się zaledwie kilku realizacji: oprócz spektaklu kieleckiego
– w Teatrze Telewizji (reż. Tomasz Wiszniewski, 1997), w Teatrze Polskim
w Bydgoszczy (reż. Wiktor Rubin, 2007). Wcześniej, w 1989 w

Teatrze Polskim we

Wrocławiu Ewa Markowska zrealizowała spektakl na podstawie tego oraz trzech innych
utworów Hłaski (Brudne czyny). Na scenie kieleckiej powstał jeszcze jeden spektakl
w oparciu o prozę tego autora – Pijany na cmentarzu w reżyserii Piotra Siekluckiego (2007)52.
Spektakl Po deszczu Sergi Belbela (2003) wyreżyserowany przez Jana Peszka był
prezentowany na 44. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych. Sztuka jest najbardziej znanym na
europejskich scenach utworem irlandzkiego dramatopisarza, reżysera i tłumacza, którego
interesowali zwłaszcza twórcy współcześni, tacy jak Beckett, czy Koltès. Tekst zainspirował
Peszka:
Świat, w którym łatwo przechodzimy do porządku dziennego po eksplozjach samolotów, zamachach,
katastrofach, wypadkach, w którym tracimy wrażliwość na samych siebie, w którym spychamy sferę duchową do
pozornych przyjemności materialnych to świat, w którym nastąpił właściwie jego koniec. W nas samych.

Łukasz Drewniak, Dzisiejsze wydanie „Kostki” skupia się na jednym rozbudowanym argumencie
przemawiającym za podróżą do Kielc na „Drugie zabicie psa”, „Przekrój” 2001, nr 18, s.62.
50
Grzegorz Kozera, Panowie i pies, „Słowo Ludu” 2001, nr 66.
51
Ibidem.
52
Piotr Sieklucki, aktor i reżyser, stworzył i prowadzi w Krakowie Teatr Nowy. W Kielcach debiutował jako
reżyser i autor adaptacji Pijanego na cmentarzu wg prozy M. Hłaski (2007), następnie wystawił: Grigę wg
A. Czechowa (2007; przedstawienie było prezentowane w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
oraz w Teatrze Bagatela w Krakowie), Trans-Atlantyk wg W. Gombrowicza (uznany za najlepszy spektakl
2007/2008 sezonu, prezentowany na Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim w Radomiu), Nocą na
pewnym osiedlu H. Bergera (2008), Karierę Nikodema Dyzmy T. Dołęgi-Mostowicza (2010; prezentowany na
Rzeszowskich Spotkaniach Teatralnych). W Kielcach prezentowano gościnnie trzy jego przedstawienia z Teatru
Nowego (Historie P. Zelenki (2007), Lęki poranne S. Grochowiaka (2010), Wysocki. Powrót do ZSRR (2014).
W 2012 Szczerski przerwał próby do przygotowywanego przez Siekluckiego spektaklu na podstawie Draculi
B. Stockera. Scenariusz adaptowany przez Siekluckiego i Tomasza Kireńczuka wzbogacony o teksty Markiza de
Sade’a, Piera Paola Pasoliniego oraz Marii Janion wydał się dyrektorowi zbyt wyuzdany i mierny literacko.
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Już pierwsza lektura Po deszczu dała mi pewność jego niecodziennej wartości. Zaproszenie Piotra
Szczerskiego do spotkania z moimi kolegami z Teatru Żeromskiego przyjąłem więc z radością. Także z innego
jeszcze powodu. Moje wieloletnie aktorskie wędrówki w poszukiwaniu odpowiedzi na zagadkę aktora i teatru
pozwalają mi stwierdzić, że aktorzy na całym świecie są identyczni ze swoimi fobiami, kłopotami, pragnieniami
i marzeniami53.

Autorytet reżysera i jego metody pracy wpłynęły na pracę aktorów:
Marzena Strzycka w roli superszefowej przypomina nakręconego cyborga, który nadaje tylko na jednej
fali. Nie daj Boże trafić na taką dyrektorkę. Znakomita jest Viola Arlak w roli przygłupiej sekretarki, a już jej
scena z Janem Peszkiem, w której próbuje wmówić mu, że coś między nimi iskrzy, to prawdziwy majstersztyk.
Nieźle prezentują się też pozostałe panie – Ewa Pałuska, Agnieszka Dulęba-Kasza54 i Agnieszka Kwietniewska
(choć ta ostatnia chyba nie do końca odnalazła klucz swojej roli). Jan Peszek gra pozbawionego uczuć kierownika,
który swoją ludzką twarz odkrywa dopiero w chwili, gdy odchodzi od niego żona55.

Muzykę do przedstawienia skomponował Wojciech Waglewski – gitarzysta, w swojej
długoletniej karierze m.in. założyciel i lider zespołu Voo Voo. Przedstawienie kieleckie miało
swoją premierę jedenaście dni po realizacji w reżyserii Marii Zmarz-Koczanowicz w Teatrze
Telewizji i było ostatnią, szóstą, realizacją sztuki w Polsce56.
Autorskie przedstawienie Piotra Szczerskiego Bal wisielców z wykorzystaniem
poezji Juliana Tuwima, było jednym z ważniejszych w jego teatralnej karierze (2003).
Przyniosło mu nagrodę za scenariusz na 29. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych Klasyka
Polska. Zresztą nie tylko jemu, ugruntowało w teatrze pozycję Artura Pontka wyróżnionego za
rolę Wisielca III, który rok później z wiarą we własny talent, opuścił Kielce.
Reżyser zobaczył w utworach z lat 30. ubiegłego wieku – należących do satyrycznej
części twórczości poety, zakazanej przez sanacyjną cenzurę – diagnozę współczesnego
społeczeństwa. Ostrze przedstawienia postanowił wymierzyć w rozpasaną i arogancką
władzę57. I tak, z martwych powstawało siedmioro wisielców i zaczynali recytować wiersze.
Według Kozery spektakl przybrał formę zawieszoną pomiędzy kabaretem a teatrem, zbyt bliską
montażowi poetyckiemu. Recenzent uznał go za zbędny tekst kultury, który równie dobrze
mogłaby zastąpić samodzielna lektura tekstu – szczególnie w przypadku recytowanego przez
Jan Peszek, program Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach do Po deszczu Sergi Belbela, 2003, s. 2.
Na co dzień aktorka Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. W Kielcach debiutowała w roli Audrey
w Pół żartem, pół sercem K. Ludwiga w reż. Piotra Szczerskiego (2002). Popularna aktorka serialowa.
55
Agata Niebudek, Uciec na dach. Po premierze z udziałem Jana Peszka, „Echo Dnia” 2003, nr 75.
56
Według portalu www.e-teatr.pl/pl/realizacje/7274,sztuka.html. m.in. po Teatrze Powszechnym im. Zbigniewa
Hübnera w Warszawie (2000) oraz PWST w Krakowie (2002) [dostęp: 18.11.2019].
57
Janusz R. Kowalczyk, Aktualność międzywojnia, „Rzeczpospolita” 2004, nr 97.
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pół godziny poematu Bal w operze Tuwima58. Ale oto na scenie pojawiał się Artur PontekWisielec III, głowa licznej rodziny i dla niej usiłował sprzedać własną, samobójczą śmierć
w celach reklamowych:
Śmiech zamierał na ustach, gdy kolejni przedstawiciele rozmaitych grup interesu namawiali bohatera –
brawurowo zagranego przez Artura Pontka – do wygłaszania coraz to idiotyczniejszych sloganów, zanim
ostatecznie pociągnie za spust. Skojarzenia z dzisiejszą dramatyczną sytuacją wielu bezrobotnych oraz
agresywnym rynkiem reklamy – nasuwają się same59.

Dla tej sceny i pewnie jeszcze dla wygłoszenia przez aktora końcowego utworu
Błaganie warto było obejrzeć przedstawienie. Były plany rejestracji spektaklu dla Teatru
Telewizji, nie doszły jednak do skutku60. Za to przedstawienie wzięło udział w projekcie
wymiany z teatrami w Częstochowie oraz Tarnowie. W zamian za Bal wisielców zespół Teatru
im. Adama Mickiewicza z Częstochowy przywiózł Kordiana Juliusza Słowackiego.
Szczerski wybrał z twórczości Harolda Pintera do realizacji na kieleckiej scenie
jednoaktówki: Dworzec Victoria, Górski język, Jednego na drogę, Nowy ład świata. Premiera
pod tytułem Nowy ład świata odbyła się w 2006 roku. Jacek Sieradzki zwracał uwagę,
że wybrane utwory są słabsze od młodzieńczych dokonań autora61. Pintera wprowadził na
polskie sceny Jerzy Goliński wystawiając w 1967 roku Powrót do domu w Teatrze im.
J. Słowackiego. Twórczość noblisty z 2005 roku upodobała sobie rodzina Peszków – Nowy ład
świata, Dworzec Victoria w reżyserii Jana Peszka i Barbary Wysockiej zrealizowane zostały
w krakowskiej PWST w 2007 roku, Nowy ład świata w reżyserii Błażeja Peszka
w 2016 roku, w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim.
Akcja sztuki Nowy ład świata rozgrywa się w więzieniu. Dwaj mężczyźni prowadzą
dialog w obecności osadzonego. Pojmany ma zawiązane oczy, czekają na niego narzędzia
tortur. Jest uosobieniem tego, co według oprawców należy zniszczyć w starym świecie, by
mogło nastać nowe; wciąż jeszcze żywa ofiara traci swą podmiotowość, staje się przedmiotem
ataku, rywalizacji, obiektem nietolerancji. Pozostałe wykorzystane w spektaklu jednoaktówki,
tak jak ta, ukazują bezlitosny, okrutny świat, w którym człowiek skazany jest na samotność.
Są również ostrzeżeniem przed zagrożeniem, które niesie ze sobą nadużywanie władzy.

Grzegorz Kozera, Wisielczy bal, „Słowo Ludu”, 2003, nr 238.
Janusz R. Kowalczyk, Aktualność międzywojnia, „Rzeczpospolita” 2004, nr 97.
60
Paweł Słupski, „Bal wisielców” będzie sfilmowany dla Teatru Telewizji, „Gazeta Wyborcza. Kielce” 2006,
nr 142.
61
Jacek Sieradzki, Radiotaxi, wiejmy stąd, „Przekrój” 2007, nr 9, www.e-teatr.pl/pl/artykuly/35841.html
[dostęp: 28.11.2019].
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Na premierę przyjechał z Londynu tłumacz Pintera, Bolesław Taborski. Reżyser
ponownie sięgnął po swój efektowny chwyt – peregrynacje widzów po gmachu teatru.
Charakterystyczny dla tego spektaklu był napis – tytuł zawieszony w bramie stylizowany
graficznie na oświęcimskie „Arbeit macht frei” – wytworzona tym zabiegiem atmosfera
zagrożenia miała towarzyszyć widzom już przez cały spektakl. Zresztą nie tylko to: „w tej
premierze ożywa duch Roku 1984 Orwella, Nowego wspaniałego świata Huxleya, jest
pesymizm Becketta, a przede wszystkim tak częsty u Pintera nastrój zagrożenia” – pisał Jan
Bończa-Szabłowski w „Rzeczpospolitej”62. Trzask zamykanych i otwieranych drzwi, słabe
światło, strażnik czuwający nad wydarzeniem, bezpośredniość zdarzeń scenicznych
potęgowały to wrażenie. Mężczyźni w czarnych mundurach, niby obozowi kapo, niby
funkcjonariusze ZOMO z pałkami w odpowiednich kolorach, dzielili publiczność na trzy
grupy: czerwoną, czarną i białą. Prowadzili widzów do różnych części budynku teatru. Przez
co decydowali, kto zacznie oglądanie od której części. Najciekawszą sekwencją dla Jacka
Sieradzkiego była ta z udziałem londyńskiego taksówkarza:
Londyński taksówkarz zrywa się z uwięzi centrali, sprawia wrażenie, jakby rozmyło mu się miasto
(łącznie z tak niewzruszonymi punktami jak dworzec Victoria), coś wspomina o dziewczynie w samochodzie –
i nagle także jego dyspozytor czuje nieprzepartą chęć ciepnięcia w diabły stanowiskiem dowodzenia.
Ta anarchizująca scenka jest jednak bardziej radiowa niż teatralna i ginie wśród sekwencji widowiskowo
sprawniejszych, choć tak słusznych, że w końcu nieznośnych63.

W innej sekwencji matka obserwuje katowanie dziecka, w jeszcze innej cyniczny
oprawca (przekonujący w tej roli Paweł Sanakiewicz64) napawa się swoją przewagą nad ofiarą
i bawi jej strachem przed śmiercią – takie ponure obrazy okrucieństwa i opresji były zbudowane
w spektaklu65. Ich ciężar docenili lokalni recenzenci, którzy jednogłośnie uznali spektakl za
najlepszy w sezonie 2006/2007, przyznając Szczerskiemu nagrodę Dzikiej Róży. Reżyser
przymierzał się do realizacji utworu Pintera już rok wcześniej, kiedy tylko ten odebrał nagrodę
Nobla. Pod koniec stycznia 2006 roku urządził jednorazowy pokaz zatytułowany Wieczór
jubileuszowy z Haroldem Pinterem. Dodatkowym pretekstem miało być 60-lecie sceny.
Jan Bończa-Szabłowski, Życie zdeprawowane i pełne okrucieństwa, „Rzeczpospolita” 2007, nr 19.
Jacek Sieradzki, Radiotaxi, wiejmy stąd, „Przekrój” 2007, nr 9.
64
Zagrał ponad 100 teatralnych ról. Związany dłużej m.in. z Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie
(1980-1987). Do zespołu kieleckiego należał w latach 2006-2010. Zagrał tu m.in. Orgona w Tartuffe albo
szalbierz Moliera (2006), Księdza Piotra w Dziadach A. Mickiewicza (2007), Gonzala w Trans-Atlantyku, czyli
antypolskiej robocie W. Gombrowicza (2008), Dyzmę w Karierze Nikodema Dyzmy T. Dołęgi-Mostowicza
(2010). W 2008 otrzymał Dziką Różę.
65
W spektaklu występował serialowy aktor Krzysztof Mateusiak; grał na kieleckiej scenie w latach 2005-2007;
zadebiutował tu w Wielebnych w reż. Grzegorza Chrapkiewicza jeszcze jako student (2005).
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Pokazowi towarzyszyła promocja pierwszego tomu antologii dramatów Pintera z udziałem
Bolesława Taborskiego.
Spektakl Zabić superwajzora jak czternaście tysięcy kurczaków Łukasza Rippera
(2008), syna Piotra Szczerskiego, był nie tylko prapremierą. Był też jedyną realizacją sztuki
debiutanta, autora tylko tego jednego utworu. Reżyserował Dawid Żłobiński, który zawsze
powtarza, że wagę teatru poznał w Krakowie, w Teatrze 38. Plakat zaprojektowała aktorka
należąca do zespołu teatru, Ewelina Gronowska, której drugą po teatrze pasją jest plastyka.
Grafika przedstawiała Polskę, której kontury wypełniała tusza kurczaka z odciętą głową.
Scenografię przygotował współpracujący często z „Żeromskim” Łukasz Błażejewski66. Można
więc stwierdzić, że spektakl powstawał w niemal rodzinnej atmosferze.
Przedstawienie prezentowane było na Małej Scenie, w miejscu sprzyjającym teatralnym
eksperymentom, dzięki kameralnej atmosferze i bliskiemu kontaktowi z widzem. Ripper miał
być

może

jedyną

możliwość

publicznej

wypowiedzi

artystycznej,

także

w wydawanej przez Teatr im. Żeromskiego „Gazecie Teatralnej”. Poświęcono mu tam dużo
miejsca – pierwszą stronę na napisanie paru słów o sobie, ostatnią na krótki wywiad,
w którym dowiadujemy się, że pracuje na wózku widłowym zagranicą, brakuje mu
wykształcenia, marzy o pisaniu i boli go konsumpcyjny, bezrefleksyjny świat, który goni za
pieniędzmi i sławą; znajdujemy tu także jego Szkice do książki. Przebija z tych słów bezradność
i postawa outsidera. Zwątpienie stanowi także clue przedstawienia, które obrazuje świat
polskiej emigracji, rzeczywistość, która może być przerażająca, jak pisała zaprzyjaźniona
z teatrem językoznawczyni, autorka tekstów do „Gazety Teatralnej”, Marzena Marczewska:
Pokazujący upadek nadziei, strach, zwątpienie. Opisujący ludzi, którzv trwają w sztucznie kreowanej
półświadomości, by znieść codzienność. Do głosu dochodzą nasze wady narodowe, które współtworzą polski
stereotyp zagranicą i od wielu lat nam towarzyszą: pijaństwo jako lekarstwo na wszystkie bolączki, korzystanie
z zakazanych używek, „pornowolność”, brak współpracy, zawiść, małość67.

Marczewska przypominała, że emigracja często bywa skazaną na porażkę próbą
ucieczki przed samym sobą i na zawsze pozostaje stanem zawieszenia pomiędzy światem, za
którym tęsknimy, a tym, do którego w pełni należeć nie możemy. Zawieszeni pozostają,

Scenograf. Ukończył ASP we Wrocławiu, studiował także we Francji. Należy do stałego zespołu Teatru
Nowego w Krakowie. Współpracuje m.in. ze Starym Teatrem w Krakowie.
67
Marzena Marczewska, Emigracja jest zawsze stanem zawieszenia, program Teatru im. Stefana Żeromskiego
w Kielcach do Zabić superwajzora jak czternaście tysięcy kurczaków Łukasza Rippera, „Gazeta Teatralna” nr 6,
s. 6. (program był przez kilka lat nienumerowany, nie zawsze też na przestrzeni lat nosił tytuł „Gazeta
Teatralna”.
66
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a nawet chcą być, bohaterowie sztuki żyjącego na emigracji jej autora, który do świata teatru
nie wstąpił z przyczyn prozaicznych.
Sztukę pozytywnie odebrał Łukasz Drewniak, który streścił ją na łamach „Przekroju”:
Dwóch pracowników przetwórni mięsa drobiowego toczy smętne rozmowy o swojej odmóżdżającej
robocie. Jeden, ekslowelas, spędza czas na oglądaniu filmów porno. Drugi, wegetarianin, jest przodownikiem
kapitalistycznej pracy śrubującym rekord uboju kurczaków do tytułowych 14 tysięcy. Oprócz tęsknoty za krajem
najbardziej doskwiera im jednak szefowa, też z Polski, która odgrywa się na nich za wszystkie ojczyźniane
upokorzenia. Realistyczny obrazek skręca nieoczekiwanie w scenie pijaństwa w ponurą makabreskę. Chudziutki
wegetarianin sympatycznie grany przez Dawida Żłobińskiego szlachtuje nie tylko swoją szefową i kolegę
z zakładu, ale i dziewczynę, w której się podkochiwał. Finałowa krwawa jatka każe inaczej spojrzeć na problem
polskiej emigracji zarobkowej68.

„Dramat Rippera może nie jest porywający, ale zasługuje na uznanie”69 – pisał z kolei
Dominik Ferenc z „Nowej Siły Krytycznej”.
Pusta, biała, zimna, szpitalna wręcz przestrzeń ubojni okazywała się symbolicznym
miejscem pustki, osamotnienia, w którym można oszaleć. Krytycznie spektakl oceniła Joanna
Derkaczew w ogólnopolskiej „Gazecie Wyborczej”, doszukując się w nim wymowy
feministycznej i nie odnajdując jej oczywiście – „autor nasycił je [dialogi – przyp. P.D.]
„męskim dowcipem” i dodał banalny wątek romantyczno-sensacyjny. Efekt? Po kontekście
emigracyjnym nie zostało śladu”70.
Dramat Zabić superwajzora, jak sto tysięcy kurczaków miał szansę na Gdyńską Nagrodę
Dramaturgiczną, ponieważ dostał się do drugiego etapu konkursu, autor jednak zrezygnował
z ubiegania się o nią, zezwalając na wcześniejsze wystawienie sztuki, co wówczas było
sprzeczne z regulaminem71. Na łamach pisma „Teraz” kielecki pasjonat teatru Grzegorz Cuper
zastanawiał się nad dalszym losem Rippera. Styl pisania debiutanta nie przypadł mu do gustu:
Sztuka, która chyba jako pierwsza porusza temat ostatnich wyjazdów za granicę do pracy. [...] Na tym,
niestety, jego zasługi się kończą, bo reszta to krzyk początkującego literata, który własne niezadowolenie,
frustracje i pretensje do świata umie wyrazić tylko w jeden sposób: przez nagromadzenie wulgarnej ekspresji,

Łukasz Drewniak, Nasi w Anglii biją kurczaki, „Przekrój” 2008, nr 26.
Domink Ferenc, Superwajzorka w lustrze, „Nowa Siła Krytyczna”, www.e-teatr.pl/pl/artykuly/53906.html
[dostęp: 24.11.2019].
70
Joanna Derkaczew, Teraz idą emigrantki, www.wyborcza.pl/1,75410,5859179,Teraz_ida_emigrantki.html
[dostęp: 24.11.2019].
71
Informacja własna, Teatr im. Stefana Żeromskiego wyjaśnia, www.e-teatr.pl/pl/artykuly/52610.html
[dostęp: 24.11.2019].
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oskarżenie wszystkiego i wszystkich. Dość nastoletni poziom refleksji. [...] Nie ten problem, nie ten styl, nie ten
język72.

Temat emigracji został poruszony w kieleckim teatrze nie po raz pierwszy. Kilka lat
został wystawiony, szumnie zwany „prapremierą światową”, Pies napisany i wyreżyserowany
w 1995 roku przez aktorkę teatrów wrocławskich (1967-1973), Asję Łamtiuginę, znaną m.in.
z telewizyjnego filmu fabularnego Meta w reżyserii Antoniego Krauzego, żonę Edwarda
Lindego-Lubaszenki. Łamtiugina była już wtedy autorką książki Spowiedź kochanki wydanej
w Warszawie, w 1992 roku. Z Kielcami łączyła ją postać Tadeusza Byrskiego, u którego
debiutowała na scenie Teatru im. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, w czasach jego
dyrekcji73.
Na łamach „Teatru”, Andrzej Wanat omówił przedstawienie w zestawieniu z inną
sztuką współczesną – Hałdami Stanisława Bieniasza z Teatru Śląskiego im. Stanisława
Wyspiańskiego w Katowicach. Połączyła je, jego zdaniem, problematyka skupiona wokół
samotności i niedostatku uczuć, a także staranna realizacja sceniczna. Pies, mimo
melancholijnego wydźwięku i czytelnego morału, przybrał dość lekką formułę o zabarwieniu
komediowym. Akcja rozgrywała się w bliżej nieokreślonym miejscu na emigracji.
To niedookreślenie miało uniwersalizować tematykę, sugerowało, że jest ona istotna na każdej
szerokości geograficznej: „Emigranckość ma tu jakieś znaczenie, polskość niewielkie, bo
chodzi w istocie o powszechne zjawisko zaniku wzajemnej bliskości”74. Deficyt uczuć nie
tylko dotyka człowieka, ale także, jak się okazuje, zmienia go. W świecie Łamtiuginy Pies
wyrasta na Pana, Pan staje się Psem. Pani zaś dochodzi do wniosku, że Psa (Pana) należałoby
uśpić. Krytyk oceniał utwór jako „ironiczną makabreskę, która może być też figurą
prawdziwych dramatów nieczułości”75 Tekst obrazowała trafnie zaaranżowana przestrzeń:
Na scenie, od pierwszej chwili, rzecz przedstawia się dobrze, za sprawą świetnej dekoracji Jerzego
Sitarza, która zwłaszcza w stareńkim, urokliwym, ale – co tu ukrywać – po „klerykowsku” zapyziałym wnętrzu
kieleckiego teatru wygląda światowo. To tylko mieszkalne wnętrze, z księżycem i gałęzią za wysmakowanej bieli,
funkcjonalne, tworzące jednocześnie wrażenie luksusu i zimnej sterylności76.

Grzegorz Cuper, Wyjechani po kielecku, „Teraz” 2008, nr 4, www.e-teatr.pl/pl/artykuly/54383.html
[dostęp: 24.11.2019].
73
Chodzi o przedstawienie na podstawie sztuki Kornela Filipowicza Pamiętnik antybohatera w reżyserii
Byrskiego, Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, 1964.
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Andrzej Wanat, Słowa własne, loc. cit.
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Ibidem.
76
Ibidem.
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Spektakl miał jasny przekaz, ale nie pozwalał na błahe odczytanie „komediowej
charakterystyczności”. Aktorzy poradzili sobie z zadaniami aktorskimi. Jerzy Kaczmarowski
był „dystyngowanym, małomównym” Psem – o jego zwierzęcości decydowała właściwie tylko
obroża. Rolę Pana gościnnie grał Stanisław Brejdygant – wyróżniający się swobodą
i kulturą prowadzenia dialogu77. Anna Skaros (Pani), Ewa Józefczyk78 (Lola, Maria), Zenon
Jakubiec (Psycholog) grali czysto i z wyczuciem. Spektakl znalazł się wśród jedenastu (spośród
57 zgłoszonych) zakwalifikowanych do ogólnopolskiego konkursu na wystawienie polskiej
sztuki współczesnej. Mimo interesującego konceptu i potencjału komicznego dramat
zrealizowano jeszcze tylko w Teatrze Rozmaitości

(w reżyserii Bożeny Suchockiej-

Kozakiewicz).
Elementy absurdu zawierała także sztuka Aleksandra Wwiedenskiego pt. Choinka
u Iwanowów wyreżyserowana przez Marię Spiss w 2008 roku. W Polsce były dotąd tylko cztery
realizacje tego dramatu. Oprócz Teatru Żeromskiego grano go w Teatrze im. Stefana Jaracza
w Łodzi (prapremiera polska w 1988 roku); Nowym Teatrze w Warszawie, w PWST
w Krakowie) – ten fakt świadczyć może o tym, że twórczość Oberiutów, do których należał
autor dramatu, Aleksander Wwiedienski, nie jest łatwa do przeniesienia na polskie sceny.
W Rosji Oberiuci zostali, za swą zbytnią postępowość, skazani na niepamięć. OBERIU
oznaczało tyle, co Stowarzyszenie Sztuki Realnej i zrzeszało poetów rosyjskich w latach
20. XX wieku, takich jak: Konstanty Waginow, Mikołaj Olejnikow, Danił Charms, Mikołaj
Zabłocki. Charakteryzowało ich specyficzne poczucie humoru, „własna linia fabularna
i własny sens sceniczny”79. Dla Marii Spiss80, której zdarzyło się pracować w Kielcach tylko
raz, wyobrażenie o teatrze Oberiutów okazało się inspirujące:
Choinka u Iwanowów to groteska, pełna grozy, to tekst o zagładzie świata i przyzwoleniu na nią: świat
ginie i ja za chwilę podzielę jego losy, stanę się ofiarą... Ale to również rzecz o tęsknocie za pięknem. [...] Teatr –
myśląc kategoriami oberiutów – był wydarzeniem. Poprzez tekst Choinki chcę o nich opowiedzieć. O nich
i o czasach, w których mieli nieszczęście żyć i tworzyć81.
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Ibidem.
Ewa Józefczyk (1951-2018) ukończyła PWSFTviT w Łodzi. W Teatrze im. S. Żeromskiego pracowała
od 1982 do śmierci. Wcześniej związana z teatrami w Toruniu i Rzeszowie. Zagrała m.in. Telimenę w Panu
Tadeuszu A. Mickiewicza (1982), Helenę w Odprawie posłów greckich J. Kochanowskiego (1983), Genię
w Rezerwacie M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (1984), Księżnę Irinę Wsiewołodowną w Szewcach Witkacego
(1992), Panią Dulską w Moralności Pani Dulskiej G. Zapolskiej (2000). Żona aktora Józefa Józefczyka.
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Teatr wg Oberiu, Z manifestu grupy Oberiu, 1927, przedruk w programie Teatru im. Stefana Żeromskiego do
Choinki u Iwanowów Aleksandra Wwiedenskiego, 2008, s. 2.
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Reżyserka i dramaturżka, Wykładowczyni AST w Krakowie.
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Stalinowski system bardzo szybko zdusił awangardowe działania Oberiutów, a ich
samych skazał na prześladowanie, śmierć i zapomnienie. W kieleckiej inscenizacji groteskowe
opowieści, z pozoru chaotyczne, miały nieść głębszy sens, były też zabawami formalnymi –
tak postrzegał tę twórczość dramaturg pracujący nad scenariuszem przedstawienia, Tomasz
Kireńczuk82:
Wwiedienski pozostawił w tekście wiele śladów, które wskazują, że nieskrępowany humor jego dramatu
to jedynie powłoka, konieczna forma ukrycia niewyrażalnego, próba zmylenia odbiorcy. Ten awangardowy tekst
jest niezwykle precyzyjny, a kolejne przedstawione w nim wydarzenia układają się w brutalną opowieść o świecie,
który przemielony przez totalitarny system znika na naszych oczach83.

Założenia znalazły odzwierciedlenie w spektaklu złożonym z dziewięciu obrazów:
Mozaika, którą obrazy te tworzą, pełna jest pęknięć i wewnętrznych sprzeczności. Z jednej strony kicz,
błazenada, tania teatralność, z drugiej – poczucie zagrożenia, niepokoju, bezsensu, melancholii i nudy. To wynik
bardzo wnikliwej analizy tekstu, a także programu artystycznego awangardowego ugrupowania Oberiutów84.

Osiągnięto te efekty także za pomocą parodystycznych kostiumów i scenografii:
Na scenie stoi kiczowata, pstrokata makieta pokojo-łazienki. W kolorowej ścianie znajdują się maleńkie
drzwi i okno, po którym ścieka krew tekturowych kurczaków zarzynanych przez zbudowaną z dwóch tasaków
maszynkę. Przed ścianką stoi na baczność Niańka (Beata Wojciechowska). Ubrana jest w usztywnioną, czarnobiałą sukienkę służącej, wpisującą ciało w system geometrycznych brył. Obok niej pod prysznicem tłoczy się
czwórka podstarzałych „dzieci” (Wołodia Komarow – Dawid Żłobiński, Sonia Ostrowa – Terasa Bielińska, Misza
Piestrow – Edward Janaszek, Dunia Ostrowa – Ewa Józefczyk). Myją się przed Wigilią, ciesząc na choinkę. […]
Choć obraz podszyty jest grozą, wzbudza śmiech kiczowatością i jawną teatralnością. Zbudowana z tektury albo
dykty scenografia przypomina bowiem tanią dekorację do szkolnego spektaklu […]. Scena nabiera właściwego
ciężaru dopiero w momencie śmierci Soni, jak głoszą didaskalia – trzydziestodwuletniej dziewczynki, której
Niańka odcina głowę siekierą85.

Widzom, co więcej – krytykom, spektakl na długo pozostał w pamięci jako „pełne
fantazji, intrygujące widowisko – kieleckie przedstawienie oszałamia świeżymi, wręcz

Dramaturg, tłumacz, doktor europeistyki UJ. Obecnie dyrektor programowy Teatru Nowego w Krakowie,
pełnił także funkcję kierownika artystycznego Międzynarodowego Festiwalu „Dialog” we Wrocławiu.
83
Program Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach do Choinki u Iwanowów Aleksandra Wwiedenskiego,
2008, s. 3.
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Monika Kwaśniewska, Na zegarze pustka, „Didaskalia” 2008, nr 85/86, www.e-teatr.pl/na-zegarze-pustkaa101880 [dostęp: 24.11.2019].
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zaskakującymi odkryciami estetycznymi. Koniecznie trzeba je zobaczyć”86. Choinka
u Iwanowów okazała się artystycznym wydarzeniem.
Prapremierą spektaklu Nocą na pewnym osiedlu (2008) według jednoaktówek spadkobiercy
ekspresjonizmu Herberta Bergera, zadebiutował na scenie kieleckiej reżyser Piotr Sieklucki,
a rolą Wolfiego – młody aktor Wojciech Niemczyk. Na scenariusz przedstawienia złożyły się
utwory w przekładzie Marka Ostrowskiego: Nie strój zdobi nieboszczyka, Podsłuch, Tam, gdzie
kląska wilga, Gdy mały ptaszek wypada z gniazda, Nocą na pewnym osiedlu. Opowiadały
o współczesnym społeczeństwie austriackim. Ale była to historia wykrzywiona, farsowa.
Mieszkańcy kamienicy na „pewnym osiedlu” to postaci z koszmaru – ludożercy, oszuści,
złodzieje. Te naddane znaczenia nie wynikały z tekstu: „Kiedy czytaliśmy scenariusz aż takich
typów jakie później oglądaliśmy w spektaklu nie było. [...] Praca przy tym spektaklu była
ciekawym doświadczeniem, tym bardziej, że zbiegła się z wydarzeniami w Austrii.
To wówczas światło dzienne ujrzała tragedia rodziny Josepha Fritzla”87 – mówił Dawid
Żłobiński, grający postać Listonosza w spektaklu. Na scenie raz po raz rozgrywały się
makabryczne historie88, pełne groteskowo ukazanej przemocy. Pięć z nich sprawnie
skomponowanych zostało w całość: „Aktorzy łatwo odnajdują właściwy rytm organizowany
przez wybuchy pretensji, kłótnie czy slapstickowe strzelaniny. Szczególnie pocieszna jest para
Otto (Paweł Sanakiewicz) i Lucy (Marzena Ciuła). Tyrolscy górale, którzy z mieszkania
urządzili cepelię: ludowe stroje i fototapeta z widokiem gór”89. Scenografia Łukasza
Błażejewskiego była zaprojektowana tak, żeby widz mógł oglądać jednocześnie to, co działo
się w kilku planach, niestety nie było to możliwe z każdego miejsca widowni. Teren gry
tworzyła kamienica o dwóch kondygnacjach:
Kawał obskurnego bloku, bebechy kilku tandetnych mieszkań wywalone na sam środek kieleckiej sceny.
Cztery mansjony ustawione w dwóch poziomach, połączone schodami i bodaj pięciorgiem drzwi. Festiwal
drobnomieszczańskiego kiczu, przy którym rokoko – a nawet „rokokoko” – wydaje się oszczędne
w formie i subtelne w smaku. Na ścianach malowane meble lub kominek, wściekłe kolory fototapety
z widokiem Alp czy nasycone słodyczą zdjęcia podopiecznych. Uporczywe podkreślanie granic między
mieszkaniami, szczególna afektacja scenografa względem ram, ościeżnic, poręczy i balasek90.

Janusz R. Kowalczyk, Dyskretny urok rosyjskiej groteski, „Rzeczpospolita” 2008, nr 116.
Monika Rosmanowska, Kielce. Plebiscyt o Dziką Różę u Żeromskiego, „Gazeta Wyborcza. Kielce” 2009,
nr 144,
www.kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,6741700,Pierwszy_spektakl_w_Plebiscycie_o_Dzika_Roze.html
[dostęp: 24.11.2019].
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Waldemar Wasztyl, Golonka po bawarsku, „Teatr” 2009, nr 2,
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Lateksowe kostiumy wywoływały sadomasochistyczne konotacje. Gra świateł Marka
Kutnika nadawała obrazom scenicznym plastyczność. Co istotne, w teatrze kieleckim wtedy
właśnie zaczęto angażować profesjonalnych reżyserów światła i dźwięku.
Mimo dostrzegalnych walorów spektaklu Waldemar Wasztyl na łamach „Teatru” porównał go
do golonki – napisał, że jest „smaczny, ale ciężkostrawny”91. Przedstawienie nie podobało się
także Monice Rosmanowskiej z kieleckiej „Gazety Wyborczej”. Wyliczyła reżyserskie błędy,
począwszy od „grzechu dłużyzny i taniego efekciarstwa. Gdyby sztuka była krótsza, nawet
o połowę, nic nie straciłaby merytorycznie, a na pewno zyskałaby na dynamizmie”92. Sieklucki
polemizował w liście otwartym opublikowanym w Internecie93. Zarzucał autorce niedouczenie
i odnosił się szczegółowo do podjętych przez nią kwestii. Rosmanowska nie była odosobniona
w krytycznej ocenie, podobną wystawił spektaklowi także Grzegorz Cuper94. Reżyser miał
jednak rację co do tego, że przedstawienie budziło emocje, ale też, jak to farsa, śmieszyło
widzów,

którzy

w

plebiscycie

publiczności

uznali

je

za

najlepsze

w sezonie 2008/2009. Bezsprzecznie Nocą na pewnym osiedlu było zapowiedzią zmiany
teatralnego języka, z jakim była kojarzona kielecka scena, nadchodził powiew świeżego
powietrza i nie miała to być lekka bryza.
Realizacje utworów Becketta
„Beckett był i jest dla mnie punktem odniesienia” – mówił Piotr Szczerski w wywiadzie
udzielonym w 1991 roku. I dodawał:
W świecie rozpadającego się komunizmu Beckett to punkt odniesienia, to zaprzeczenie relatywizmu
wartości. Teatr Becketta stał się w Polsce teatrem politycznym, nie będąc nim. Beckett tego nie planował, ale
polskie wystawienia demaskowały koszmarną rzeczywistość. Komunizm do tego stopnia zdegradował nasze
społeczeństwo, że trzeba teraz wielu lat pracy, by to odwrócić. Dlatego widzę też i dla siebie wielką rolę.
Zagrożenie nie minęło, ja czuję się cały czas zagrożony. Dlatego będę kontynuować teatr taki, jaki robię od 17
lat95.

Egzystencjalna, pełna absurdu, wiejąca poczuciem pustki i osamotnienia twórczość
autora Czekając na Godota najsilniej chyba przemawiała do Szczerskiego. Zanurzony
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artystycznie w tym świecie czuł się w nim pewnie. Nie dziwi więc, że Małą Scenę nazwał
Pokojem Becketta96. Potrafił przemienić Teatr im. Stefana Żeromskiego w prawdziwy Dom
Becketta – jak pisali recenzenci – becketarium97.
Widowisko zatytułowane Beckett. 11 utworów (premiera w 1998) tworzyło tyleż scenek
rozgrywanych symultanicznie w przestrzeni teatru: na scenie, balkonie, na schodach, w foyer
poprzedzielanym zasłonami, w pomieszczeniach gospodarczych. Na półtoragodzinny spektakl
złożyły się jednoaktówki: Akt bez słów, Beckett, Co gdzie, Impromptu „Ohio”, Katastrofa,
Kołysanka, Komedia, Kroki, Nie Ja, Ostatnia taśma Krappa, Partia solowa. Realizacja
przedsięwzięcia wymagała zaangażowania dużej liczby aktorów. Wśród nich znaleźli się tacy,
którzy na kieleckiej scenie zatrzymali się na chwilę, jak i tacy, którzy zadomowili się tu na
dłużej. W spektaklu zagrali aktorzy, którzy, niekoniecznie w Kielcach, kontynuowali karierę z
większym lub mniejszym powodzeniem, kilkorgu z nich udało się uzyskać role filmowe
i telewizyjne, które przyniosły im pewną rozpoznawalność: Magda Stużyńska98 (Kobieta
Pierwsza w Komedii), Artur Pontek99 (B w Akcie bez słów), Magdalena Ostolska (Jego
asystentka A w Katastrofie), Krystian Nehrebecki (Mówiący w Partii solowej), Michał Szkóp
(Bim w Co gdzie)100.
Zespół aktorski wsparli amatorzy, dla których Beckett pozostał jedyną okazją do
występu

w

przedstawieniu

teatralnym.

Byli

to:

Maciej

Borowski

(Protagonista

P w Katastrofie), Bogdan Konieckiewicz Lucek, elektryk poza sceną (L w Katastrofie),
Zbigniew Żołdak (Słuchający w Nie ja). Dramaturg Jerzy Sitarz (S w Impromtu „Ohio”) na
scenie zagrał kilka epizodów: Kałmana w Spotkamy się w Jerozolimie (1996), Turkwelta
w spektaklu Jakiś i Pupcze (2014).
W Becketcie widz mógł samodzielnie dokonywać wyboru, co chce oglądać, pozwalała
na to forma przedstawienia, bo scenki były odgrywane kilkakrotnie. Było to przyczyną
niejasności w ocenie spektaklu:

Małą Scenę otwarto przy okazji premiery Toitoi Andrzeja Lenartowskiego w 2004. Zob.
www.rmf24.pl/kultura/news-fakty-kulturalne-18-03-2004-droznik-festiwal-sztuki-slowa-to,nId,106760 [dostęp:
27.06.2020].
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(1999), grała Słodką Dziewuszkę w Korowodzie Artura Schnitzlera (1999). Do Kielc powróciła w 2001 jako
Kordelia w Królu Learze W. Szekspira w reż. Piotra Szczerskiego. Popularna Marcysia z serialu Złotopolscy
(lata 1997-2009).
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wisielców wg J. Tuwima. Występował także w Teatrach Polskim i Capitol w Warszawie. Gra w filmach
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Przy takim pomyśle trudno mówić o niuansach interpretacyjnych poszczególnych scen: widowisko
działa en bloc nastrojem, wspólną wszystkim miniaturom atmosferą, niecodzienną sytuacją teatralną. Dzięki temu
jednak spektakl może stanowić, jak się zdaje, dobre wprowadzenie w Beckettowski świat redukcji, świat, w którym
strzępy ludzkich losów są wciśnięte w nieludzko oszczędną, laboratoryjnie precyzyjną formę101.

Nowatorskie przedstawienie zwyciężyło w szóstej edycji plebiscytu publiczności
„O Dziką Różę”. To dowodziło, że interesujące w formie przedstawienie może być dla widza
z prowincji nie tylko bardziej poruszające, ale i atrakcyjniejsze od komedii.
Piotr Szczerski jeszcze raz powrócił do adaptacji scenicznej utworów irlandzkiego
noblisty. W 2006 roku na warsztat wziął jego dramaty z lat 70. – Fragment dramatyczny
I, Fragment dramatyczny II oraz Co gdzie i objął je wspólnym tytułem Trzy jednoaktówki
Samuela Becketta. Scenografię na Małą Scenę przygotował Jerzy Sitarz. Spektakl miał być
sposobem na uczczenie urodzin ulubionego egzystencjalisty reżysera. Był to też sentymentalny
powrót do Teatru 38, gdzie zespół Teatru im. Stefana Żeromskiego zaprezentował
przedstawienie. Pokaz odbył się w ramach festiwalu Dedykacje. Beckett w Krakowie.
Najciekawszą sekwencją okazał się Fragment nr 1, popis dwóch aktorów: młodego,
poszukującego swojego teatralnego języka Dawida Żłobińskiego i ostrego często na scenie
Mirosława Bielińskiego – w spektaklu o dwóch kalekach, ślepym skrzypku i inwalidzie
tęskniących do śmierci, a jednak trzymających się kurczowo życia, dręczących się
i poniżających, a jednocześnie pragnących kontaktu z drugim człowiekiem. Trzy jednoaktówki
Samuela Becketta były skromniejsze od Beckett. 11 utworów, ukazywały jednak tę samą
ascetyczną, czarną u Szczerskiego rzeczywistość, która mimo bezsensu, zachowuje jakiś
uśmiech, absurdalne poczucie humoru, którego zachowanie przewrotnie okazuje się jedyną
sensowną możliwością. W tym wykreowanym świecie, który tak upodobał sobie Szczerski,
uderzała prostota i spokój. Fascynacji twórczością Becketta reżyser pozostał wierny przez całe
życie,

nawet

w

ostatnich
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Trudno.
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Próbujesz

T-shirt

z
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Beckettowskim

cytatem:

raz. Przegrywasz jeszcze

raz. Przegrywasz lepiej” – potem wyryto je na pomniku Piotra Szczerskiego na Starym
Cmentarzu w Kielcach.
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(Js) [Jacek Sieradzki], Dom Becketta…, loc. cit.
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Mrożek patronem kieleckiej sceny?
Jednym z ważniejszych wydarzeń artystycznych za dyrekcji Piotra Szczerskiego była
premiera Miłości na Krymie Sławomira Mrożka. Autor przyjął zaproszenie na spektakl. Gościł
w Kielcach 21 i 22 maja 1994 roku. W tym czasie spotkał się z twórcami przedstawienia
i z publicznością. „Gazeta Wyborcza” relacjonowała, że zobaczyć dramatopisarza na żywo
przyszedł tłum, który wypełnił całą widownię102.
Sztukę polecił Szczerskiemu, swemu byłemu studentowi, Andrzej Wajda:103
Namawiam do wystawienia w Kielcach [...] Niech Pan tylko nie daje tego nikomu i robi to sam. Myślę
o pewnych zadaniach reżyserskich do przerobienia i jako dawny Pana nauczyciel piszę z pozycji pedagoga.
To jest moja rada. Nie zawiedzie Pana również publiczność pod warunkiem, że dobrze porozumie się Pan ze
swoimi aktorami104.

Szczerski posłuchał rady i wystawił Miłość na Krymie jako trzeci po Macieju Wojtyszce
i Erwinie Axerze. Wokół nowego utworu Mrożka napisanego na zamówienie Starego Teatru,
wydanego jeszcze przed premierą w „Dialogu” narosła atmosfera sensacji105. Reżyserować
miał Jerzy Jarocki, ale ten ceniący sobie wolność inscenizacyjną twórca po rozmowie z autorem
wycofał się z projektu. Utwór został obwarowany dziesięcioma punktami – odautorskimi
przykazaniami

realizacyjnymi,

które

Mrożek

komentował

podczas

pobytu

w Kielcach:
Cokolwiek napiszę, to jest awantura. Przekonałem się oglądając parę przedstawień, że teatr czasem
zapomina o tym co gra, zapomina o publiczności i zachwyca się sam sobą. Ja piszę dla publiczności, a nie dla
zakochanego w sobie teatru. I stąd te zastrzeżenia106.

Zastanawiać może, czego dotyczyły zastrzeżenia. Otóż w uproszczeniu, były to
wyznaczniki teatru niemal sprzed Wielkiej Reformy. Autor nie dopuszczał żadnych ingerencji
w tekst, przedstawienie miało być jego wierną inscenizacją, a zasady jego realizacji scenicznej
miały widnieć w programie do spektaklu. Ponadto Mrożek nie chciał oprawy muzycznej do
przedstawienia. Józef Opalski, który do tamtej pory szczycił się przyjaźnią dramaturga,

Katarzyna Karaś, Mrożek: Jestem stolarzem „Gazeta Wyborcza. Kielce” 1994, nr 118.
List Andrzeja Wajdy do Piotra Szczerskiego, Program Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach do
Miłości na Krymie Sławomira Mrożka, 1994, s. 4.
104
Ibidem.
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Sławomir Mrożek, Miłość na Krymie (Komedia tragiczna w trzech aktach), „Dialog” 1993, nr 12, s. 5-73.
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Katarzyna Karaś, Mrożek: Jestem stolarzem, loc. cit.
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dyrektor naczelny i artystyczny festiwalu jego imienia w 1990 roku, popierał decyzji Mrożka
w „Dzienniku Polskim”, konkludując zamieszanie z dziesięcioma punktami:
Śmieszne jest to, że właśnie recenzenci (prawda, nie wszyscy) bronią zajadle wolności teatrów i namawiają do oporu wobec „dekalogu” autora, a reżyserzy i teatry jakoś sobie z tym brakiem wolności radzą.
Po premierach w Starym Teatrze, Współczesnym w Warszawie i teatrze w Kielcach, szykują się teraz premiery
zagraniczne107.

Ograniczenie wolności twórczej nie wpłynęło pozytywnie zwłaszcza na pierwszą
adaptację sceniczną. Spektakl Wojtyszki krytykowany był jako zbyt schematyczny, nazbyt
komiczny. Wojtyszko, znany z uprawiania teatru tradycyjnego i zarazem intelektualnego,
zepchnął na drugi plan historie miłosne i postanowił przyjrzeć się kondycji współczesnej
inteligencji. Przedstawienie Axera może nie olśniło, ale zatarło złe wrażenie po krakowskim
spektaklu. Samemu Mrożkowi zarzucano zbytnią inspirację Czechowem, umiejscowienie akcji
w Rosji. Autor swoim zwyczajem milczał. Więcej można było usłyszeć od niego dopiero na
bankiecie w Teatrze im. Stefana Żeromskiego, słowa te przytoczył Grzegorz Kozera w „Słowie
Ludu”: „Chciałem przedstawić swojego człowieka – powiedział autor wskazując na
rozpromienionego Piotra Szczerskiego. – A to moi ludzie – dodał pokazując aktorów [...].
Uchwyciliście sedno rzeczy, które chciałem wyrazić. Technika techniką, ale chodzi o czucie. I
tutaj się z wami zgadzam”108.
Role głównych postaci Piotr Szczerski powierzył najbardziej cenionym aktorom
swojego teatru. Zagrali: Edward Kusztal (Zachedryński), Violetta Zmarlak (Tatiana) i inni.
Spektakl kielecki był wierny literze tekstu i zgodny z wymaganiami autora Tanga. Akcję
przedstawienia, podobnie jak w sztuce, reżyser umiejscowił w Rosji. Rozgrywające się
wydarzenia miały świadczyć o przemianach kulturowych będących konsekwencją zmian
politycznych. W dramacie autor roztacza panoramę imperium carskiego, sowieckiego
i współczesnej Rosji: „Po raz kolejny Mrożek okazał się prorokiem. Przewidział, że rosyjscy
oligarchowie będą tęsknić do czasów podbojów, mocarstwowej Rosji i do Katarzyny
Wielkiej”109.

Józef Opalski, O Mrożku i guście, „Dziennik Polski”1994, nr 108.
Grzegorz Kozera, Z dubeltówki do Mrożka, „Słowo Ludu”1994, nr 117.
109
Jan Bończa-Szabłowski, Krym pełen miłości – spektakl Mrożka w Teatrze TV, „Rzeczpospolita”,
www.rp.pl/artykul/1095609-Milosc-na-Krymie-w-Teatrze-TV.html [dostęp: 27.07.2020].
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Jerzy Sitarz preferujący ascetyczne, niemal nieistniejące scenografie, tym razem
mierzył się z wielością rekwizytów i aranżacją pomieszczenia, w którym spotykała się Rosja
z różnych okresów:
Przeszkodą stała się jednak zbyt mała scena teatru [...] Pierwszy i drugi akt rozgrywa się w tej samej
przestrzeni pokoju o białych ścianach z tapetą w delikatne paski, który zarówno będzie eleganckim pensjonatem
„Nicea” w 1910 roku, jak i urzędowym gabinetem osiemnaście lat później. U Mrożka różnica między tymi
wnętrzami jest istotna, pokazuje degradację rzeczywistości. W Kielcach w drugim akcie ściany pozostają te same,
przybywają tylko inne sprzęty, a znakami czasu są tu tandetne tekturowe sierpy i młoty oraz gwiazda zawieszona
nad wejściem na taras. W miejscu, gdzie wisiała gitara i strzelba, a także tam, gdzie stała ława
i komoda w pierwszym akcie, teraz pozostają jedynie ciemne ich zarysy. To oczywiście teatralny znak, lecz
sprawia dość dziwne wrażenie, jakby ściana w tych właśnie miejscach, mimo iż zasłonięta sprzętami bardziej się
brudziła [...] W końcu pierwszego aktu wszyscy tłoczą się w tym małym wnętrzu, a rozmowę Lily
z Zachedryńskim „na stronie”, wydaje się, wszyscy muszą słyszeć110.

Mrożek chciał, by w sztuce koniecznie pokazany był Krym, który uważał za
kwintesencję rosyjskiego i sowieckiego świata111. Dramat jest opowieścią o ludzkich relacjach,
namiętności, utraconych nadziejach i konsekwencjach decyzji determinujących losy
bohaterów. To wszystko prowadzi autora do ukazania świata bezideowego, w którym jedyną
liczącą się siłą jest konsumpcjonizm112. Szczerski postawił na sferę uczuciową, na dalszy plan
spychając politykę. Starał się zachować pełen absurdu Mrożkowski humor. Plakat
zaprojektował Sławomir Golemiec, związany z Kielcami malarz, grafik i satyryk – poster został
zapamiętany, do dziś wisi na ścianie pokoju literackiego w teatrze – przedstawiał wyłaniające
się ze miejskiego słupa obklejonego gazetami w języku rosyjskim ogromne kobiece piersi
„patrzące” na świat. Świat, w stronę którego są zwrócone, to pustostan, nad nim niebo
z przebijającymi się przez chmury promienieniami. Grafika doskonale oddawała zamysł
reżysera, pragnącego, by siłą jego przedstawienia była energia pożądania, którą zgodnie
z zamierzeniem autora uosabiała Tatiana. Chyba udało się to wrażenie osiągnąć Violetcie
Zmarlak: „Ona dźwignęła z finezją ciężar owej tytułowej miłości – w sensie dosłownym
i metafizycznym, przy czym między tymi pojęciami istnieje cieniutka granica, której aktorka
nie przekracza. Zapamiętamy tę rolę”113. Recenzenci docenili wysiłek kieleckiego zespołu:
„jest nie lada sztuką poprowadzić i zagrać spektakl tak, aby nie gasło jego tempo
Tomasz Konina, Mrożek w Kielcach, „Teatr” 1994, nr 6, s. 19.
Anna Legierska, „Miłość na Krymie” Jerzego Jarockiego w Teatrze Telewizji,
www.culture.pl/pl/dzielo/milosc-na-krymie-jerzego-jarockiego-w-teatrze-telewizji [dostęp: 27.07.2020].
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publicysta, krytyk teatralny, zatrudniony w „Słowie Ludu”, „Gazecie Kieleckiej”, redaktor naczelny
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i zaabsorbować uwagę widza na 3 godziny (a myślę, że publiczność nie czuła znużenia)”114.
„Spektakl w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach jest lepszy od samej sztuki. Taki wniosek
można wysnuć po sobotniej premierze. [...] Zespół Teatru im. S. Żeromskiego zdał egzamin
z Mrożka”115. Jedynie Tomasz Konina na łamach „Teatru” nie dzielił z nimi tego zachwytu116.
Piotr Szczerski do końca życia powoływał się na przyjaźń artystyczną z Mrożkiem,
z którym połączyło go zapewne zamiłowanie do absurdu i polityczne poglądy, choć trzeba
pamiętać że autor Tanga, odkąd zaczął życie na emigracji, coraz bardziej dystansował się od
sytuacji w Polsce. Wizyty w Kielcach były miłe Mrożkowi z pewnością: „Kiedy wchodzę do
teatru w Kielcach, czuję się tak jakbym był u siebie, jakbym stale tu mieszkał i to mnie mile
zaskoczyło”117.
Przy okazji wystawienia Wielebnych w 2005 roku, autor kolejny raz odwiedził Kielce.
Polskie teatry jakoś omijały ten utwór Mrożka. Teatr im. Stefana Żeromskiego jako trzeci
zaprezentował dramat na scenie. W Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (2001),
reżyserował Jerzy Stuhr, który do spektaklu zaangażował gwiazdorską obsadę, m.in.
Małgorzatę Hajewską-Krzysztofik w roli Mrs. Simpson i Annę Polony jako Ciotkę Różę.
Realizację Wielebnych w Teatrze Telewizji (2001) przygotował Kazimierz Kutz, w obsadzie
znalazły się m.in. Joanna Szczepkowska (Pani Simpson), Anna Radwan (Wielebna Gloria
Burton). Kieleckie przedstawienie reżyserował Grzegorz Chrapkiewicz118.
Sztuka rozgrywa się w amerykańskim, małym miasteczku, gdzie o posadę
protestanckiego

proboszcza

rywalizują

przechrzczony

Żyd

oraz

kobieta.

Jana

Bończę-Szabłowskiego urzekła szczególnie Teresa Bielińska w roli wciąż narzekającej ciotki
Róży119. Recenzentom podobała się również Małgorzata Andrzejak jako demoniczna Pani
Simpson – „zła do szpiku kości”120, „diabeł wcielony”121 – pisali. Złowrogi nastrój potęgowała
muzyka w opracowaniu Roberta Leszczyńskiego122, który wybrał m.in. fragmenty utworów
Małgorzata Górak, Krymska miłość, „Echo Dnia” 1994, nr 89.
Grzegorz Kozera, Reżyser nie zwariował, „Słowo Ludu” 1994, nr 105.
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Marylina Mansona – agresywne, kompatybilne z wyświetlaną brutalną grą komputerową.
Wirtualny świat na początku przedstawienia wydawał się nieprzystawalny do sielankowej
scenerii wykreowanej przez Pawła Walickiego123. Wraz z upływem spektaklu okazywała się
ona tylko pięknym opakowaniem dla brudnego świata. W Wielebnych panowała atmosfera
ksenofobii, antysemityzmu, kołtuństwa i nietolerancji. Aktualność sztuki zaskoczyła samego
pisarza, który w interpretacji Szczerskiego dopatrzył się uniwersalnej wymowy: „Sprawił mi
Pan wielką niespodziankę. Ze sztuki już prawie dziesięcioletniej, napisanej w Meksyku, uczynił
Pan sztukę żywą, dzisiejszą, dotyczącą nie tylko Polski. Ani w Genui i później Krakowie, ani
nawet w Paryżu tego lata nic takiego tego nie wróżyło”124. Można stwierdzić, że Mrożek, który
na koniec czuł się wygnańcem, lepiej miewał się z dala od Warszawy i Krakowa. Upodobał
sobie za to teatralną prowincję, gdzie przyjmowany był jak wielka gwiazda, a jednocześnie
swojsko, z otwartymi ramionami, i gdzie nikt nie śmiał poprawiać jego utworów:
Coś jest na rzeczy, jeśli o ile wiem teatr coraz częściej chroni się na prowincji, w metropoliach znajduje
coraz mniej siebie […]. Dlaczego? Być może jeszcze tylko na prowincji ludzie powiadają o teatrze „nasz”.
Tylekroć wykpiwana prowincjonalność wychodzi mu na zdrowie i nie tylko jemu. A bez publiczności, nie tej
anonimowej, przypadkowej i nie wiadomo jakiej, nie ma teatru. Zresztą on sam o tym zapomina, wydaje mu się,
że stał się sam w sobie, autonomiczny, a tak naprawdę to autystyczny. Autyzm, jak wiadomo, jest chorobą
psychiczną. Ale ten teatr, któremu tak się wydaje, czy jeszcze jest teatrem?125

Media lokalne zachęcone tym, co autor powiedział po obejrzeniu Wielebnych,
rozpisywały się o wizycie Sławomira Mrożka126. Podobno uznał, że to „najlepszy spektakl, jaki
widział w życiu i zawsze będzie o nim pamiętał”127. Na pisarza czekano także w teatrze
w Lublinie, Krzysztof Babicki przygotowywał tam realizację Miłości na Krymie.
Wdowy Mrożka są mniej popularne niż Tango czy Emigranci. Sztuka została
wystawiona tylko kilka razy – w Teatrze Współczesnym w Warszawie w reżyserii Erwina
Axera (1992), w Starym Teatrze w Krakowie (1993), w Białystoku (1997), w Teatrze Rampa
w Warszawie (2011). Autor napisał sztukę po trudnym doświadczeniu choroby. W Polsce

Scenograf. Pracuje m.in. w Teatrze Muzycznym Roma, Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, czy Teatrze
im. Stefana Jaracza w Olsztynie.
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przyjęto ją chłodniej niż we Włoszech, gdzie – jak wspominał Jerzy Bończa-Szabłowski –
chwalono awangardowość i szyderczy ton sztuki128.
Pomysłem inscenizacyjnym Szczerskiego było odegranie spektaklu w kawiarnianej
atmosferze (2007). Ustawienie stolików na widowni Pokoju Becketta okazało się nie do końca
trafione, bo niektórym popsuło widoczność. Pana Drugiego zagrał Szczerski. W Pana
Pierwszego, mającego konszachty ze śmiercią, wcielił się gościnnie Jerzy Bończak, bardziej
powściągliwy w swej grze niż zazwyczaj: „Ta rola to prawdziwy majstersztyk – przewrotna,
szydercza i niezwykle tajemnicza. To już trzecie po Tangu i Rzeźni spotkanie Bończaka
z dramaturgią Mrożka” – pisał Jan Bończa-Szabłowski w „Rzeczpospolitej”. Joanna Kasperek
jako Śmierć była pełna powagi i tajemniczości. Podobno po przedstawieniu autor, orzekł: „Ta
inscenizacja sprawiła mi wielką satysfakcję, uważam ją wręcz za wzorcową”129. W 2013 roku
śmierci Sławomira Mrożka, Piotr Szczerski postanowił wrócić do Wdów. W drugiej realizacji
zamiast siebie, w roli Pana Drugiego obsadził Tomasza Nosinskiego. Premiera odbyła się w
dzień zaduszny. Reżyser, który walczył z ciężką chorobą, mówił że to doświadczenie jeszcze
bardziej zbliżyło go do dramatu Mrożka, który uważał za perwersyjną grę z ostatecznością130.
W stosunku do przedstawienia sprzed kilku lat niemal całkiem zmieniła się obsada –
z pierwszej został tylko Mirosław Bieliński. Kelnerzy obsługiwali publiczność zasiadającą przy
małych stolikach ustawionych jak w kawiarni. Na premierę Mrożek nie mógł już przyjechać,
Szczerski powitał za to w teatrze jego żonę Susanę Osorio. Przed przylotem przysłała
z Meksyku jeden z kapeluszy autora Tanga; dyrektor wyeksponował tę pamiątkę
w szklanej gablocie w foyer.
Zainteresowanie Szczerskiego twórczością i osobowością Mrożka, a także życzliwość,
jaką się nawzajem darzyli, sprawiły że dyrektor wpadł na pomysł, by zmienić patrona
kieleckiego teatru. Chciał zmienić jego wizerunek i nadać mu bardziej ogólnopolskiego,
a nawet światowego charakteru. Chciał, by teatr przestał być kojarzony z Klerykowem, za jaki
Kielce uważał Żeromski. Wielu mieszkańców było przeciwnych tej zmianie, dlatego dyrektor
oddał głos kielczanom – zorganizował debatę i głosowanie. Autor Tanga przegrał
z Żeromskim. Ostatecznie Szczerski przemianował Dużą Scenę na Pokój Mrożka.

Jan Bończa-Szabłowski, Czarna komedia Mrożka, „Rzeczpospolita” 2007, nr 229,
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Lokalny teatr
Dyskurs historii lokalnych w teatrach Europy Środkowej zaczął się umacniać wraz
z procesem przebudowy organizmów państwowych po 1989 roku131. Tę tendencję da się
również zauważyć obserwując dzieje repertuarowe Teatru im. Stefana Żeromskiego
usytuowanego na polskiej prowincji. Ten jedyny zawodowy, repertuarowy teatr dramatyczny
dla dorosłych w regionie, pełni niebagatelną rolę w życiu kulturalnym mieszkańców. Podobne
znaczenie mają sceny lokalne w innych częściach kraju. Na prowincji teatr nie tylko jest jednym
z ważniejszych, nielicznych ośrodków kultury, ale i bywa synonimem obycia, prestiżu, jakości
życia, innego, mniej rzeczywistego świata. Mieszkańcy, którzy go odwiedzają, budują dzięki
niemu swoją tożsamość regionalną, społeczną, zdobywają kapitał kulturowy. Twórcy teatralni
wykorzystują ten potencjał. Nie tylko podejmują tematy związane z kulturową i etniczną
tożsamością miejsca, ale także wprowadzają do teatru problematykę społeczną, ekonomiczną,
polityczną132. Miejsce należy tu rozważać jako „złożony

konglomerat języka, historii

i przestrzeni”133. Historia danej miejscowości czy regionu bywa obciążona tragicznymi
zdarzeniami, które odcisnęły na mieszkańcach niezbywalne piętno. Teatr nawiązując do tych
zdarzeń wpisuje je w dyskurs pamięci, odtwarza, oswaja, pomaga przepracować, nawołuje do
dyskusji, angażuje mieszkańców do uczestnictwa w życiu społecznym134. Wydostaje z niebytu
zapomnienia, niejako odczarowując piętno ciążące nad miejscem:
Teatr jako zjawisko artystyczne i społeczne stanowi medium zróżnicowanych narracji o przeszłości,
wyrażania indywidualnego i zbiorowego sposobu doświadczania historii oraz pamięci i niepamięci o niej,
a zatem jest szczególną formą artykulacji przeszłości135.

Przykładem mogą być śląskie spektakle w reżyserii Remigiusza Brzyka, jak na przykład
Korzeniec Zbigniewa Białasa (2012), czy Koń, kobieta i kanarek Tomasza Śpiewaka (2014)
zrealizowane w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu.
Piotr Szczerski wierzył w lokalność, w takim sensie, że zdawał sobie sprawę, iż aby
stworzyć teatr „do którego się chodzi” nie można go budować – jak uważała Irena Byrska –
w oderwaniu od specyfiki miejsca i mieszkańców. Szczerski korzystał z doświadczenia

Zob. Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej, red. Ewa Wąchocka, Dorota Fox, Aneta Głowacka,
Katowice 2015.
132
Dorota Fox, Aneta Głowacka, Ewa Wąchocka, Słowo wstępne, [w:] ibidem, s. 10.
133
Ibidem, s. 11.
134
Aneta Głowacka, Lokalność w budowaniu porozumienia z publicznością na Górnym Śląsku, [w:] ibidem,
s. 148-167.
135
Małgorzata Leyko, Teatralizacja historii lokalnych w formacie R/W, [w:] ibidem, s. 13.
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Byrskich, pragnąc tak jak oni przyciągnąć do teatru rzeszę sympatyków i stałych bywalców.
Stawiał nie tylko na publiczność. Nie odżegnywał się od współpracy z miejscowymi twórcami.
Pamiętał, że Kielce mają swoją historię, nie zawsze chlubną, i miał rację uważając, że sztuka
i dyskusja jej poświęcona zachęci mieszkańców do odwiedzania teatru. Poruszanie trudnych
tematów okazało się sposobem na zwrócenie uwagi na Teatr im. Stefana Żeromskiego także
poza Kielcami.
Te oczekiwania spełnił spektakl Spotkamy się w Jerozolimie Andrzeja Lenartowskiego
w reżyserii Szczerskiego (prapremiera w 1996) – jedno z przedsięwzięć, które szczególnie
mocno zapisały się w historii kieleckiej sceny. Spektakl bezpośrednio nawiązywał do
najbardziej traumatycznego wydarzenia dziejach miasta, dotkliwie wpisując teatr w dyskurs
historii lokalnych. Pokazywał problem antysemityzmu, który uruchomił lawinę zdarzeń
lokalnych, ale jego wymiar ma skalę globalną, co podkreślał podczas jednego ze spotkań
zorganizowanych w Teatrze im. Żeromskiego z cyklu Wokół pogromu Bogdan Białek, prezes
Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach136.
Przedstawienie nie tylko było wydarzeniem sezonu 1995/1996, ale stało się jednym
z najodważniejszych aktów dyrekcji Piotra Szczerskiego. Oparte było na dramacie napisanym
przez

dziennikarza

i

prozaika,

który

poświęcił

ją

wydarzeniom

1946

roku

w Kielcach, znanym pod nazwą pogrom kielecki. Nazwa miasta nie padła w tekście ani razu.
Sztuka ukazała się w „Dialogu” w 1991 roku, kiedy pismo zaczął prowadzić Jacek Sieradzki137.
Na kieleckiej scenie pojawiła się pół wieku po wojnie. Zrealizowanie prapremiery w Kielcach
zaproponował Szczerskiemu autor. Tekst okazał się na tyle istotny, że dyrektor od razu podjął
decyzję o jego wystawieniu: „Byłem do tego stopnia pod wrażeniem tekstu – wyjątkowego,
świetnie napisanego, że zdecydowałem się zmienić plany repertuarowe, zgłaszając
jednocześnie spektakl do Festiwalu Sztuk Współczesnych”138. Wojciech Majcherek, krytyk
teatralny, wówczas redaktor miesięcznika „Teatr” przyczyn wcześniejszego niewystawiania
dramatu upatrywał w jej bezkompromisowym ukazywaniu Polaków jako katów
powodowanych nienawiścią:
Lenartowski ukazuje indywidualne zachowania Żydów wobec agresji, ich strach, małość, konformizm,
jak również poczucie godności. Wszystkich mieszkańców domu przy ulicy Planty łączy charakterystyczna
postawa narodu naznaczonego piętnem ofiary. Lenartowski konfrontuje ofiary z oprawcami. Nie znam
w polskiej dramaturgii innego tekstu, w którym obraz Polaków byłby tak czarny. Wizerunek naszych rodaków
Joanna Pisiewicz, Spotkamy się w Jerozolimie, „Słowo. Dziennik katolicki” 1996, nr 71.
„Dialog” 1991, nr 9, s.5-34.
138
Joanna Pisiewicz, Spotkamy się w Jerozolimie, loc. cit.
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tworzy piorunująca mieszanina prymitywizmu, ciemnoty, kołtuństwa, tępej brutalności: W okrzykach „Bij Żyda!”
być może zawiera się reakcja na własne upokorzenia, kompleksy, zadawnione resentymenty, wreszcie frustracje
wywołane powojenną rzeczywistością. Ale jest w tym wszystkim nieskrywana, przerażająca nienawiść. Być może
to właśnie drastyczny obraz przedstawicieli narodu polskiego sprawił, że dramatu Lenartowskiego od chwili
opublikowania w „Dialogu” w 1991 roku nikt nie chciał wystawić139.

Utwór ukazywał życie Żydów w kamienicy przy ul. Planty 7/9. Ocaleli z wojny,
oczekiwali na wyjazd do Palestyny. Lenartowski pisze, że byli wśród nich ludzie z różnych
grup wiekowych i zawodowych – matka z dzieckiem, prostytutka, funkcjonariusz UB. Po latach
antropolożka kultury i religioznawczyni Joanna Tokarska-Bakir, profesor nauk humanistycznych
w Instytucie Slawistyki PAN, autorka najnowszych, wnikliwych badań poświęconych pogromowi
w Kielcach opublikowanych w dwóch tomach dowiodła, że ten wizerunek przekroju społecznego
mieszkańców

domu przy ul. Planty jest nieprawdziwy140. Według recenzentów najbardziej

przejmującą w przedstawieniu kreację starego grabarza Mojżesza stworzył Krzysztof
Wieczorek141.
Twórcy przedstawienia skonstruowali obraz, który pozostawić miał widza tak
obiektywnym, jak to tylko możliwe; skonfrontować go z faktem zbrodni, dla której nie ma
usprawiedliwienia. Nie ominęli kwestii, która była zarzewiem konfliktów – przekonania, że
Żydzi mieli pieniądze:
U Lenartowskiego mamy zbiorowy portret żydowskich mieszkańców kamienicy przy Planty 7 na chwilę
przed pogromem; nie jest to wizerunek idealizowany. […] Żydzi są zamożni, aż zadziwiająco, zważywszy
powojenny moment. Ich majątek prowokuje pytanie-klucz, elementarną motywację nienawiści, sformułowaną z
użyciem słowa, które, zdawało się, należy już do historii przynajmniej w mowie publicznej, póki dziarsko nie
odgrzał go chamski pismak: "Dlaczego ty masz, parchu?! Dlaczego ty masz, a ja, parchu, nie mam?!”142.

Wojciech Majcherek, Zabij Żyda, „Teatr” 1996, nr 5, s. 26.
Joanna Tokarska-Bakir, Pogrom kielecki nie był ubecką prowokacją. Komuniści wiedzieli, kto był
odpowiedzialny za tę zbrodnię, www.wyborcza.pl/magazyn/7,124059,23033613,joanna-tokarska-bakir-pogromkielecki-nie-byl-ubecka.html [dostęp: 15.05.2018]. Zob. Joanna Tokarska-Bakir, Pod klątwą. Społeczny portret
pogromu kieleckiego, t. 1, t. 2 - Dokumenty, Warszawa 2018.
141
Mirosław Niziurski, Nie klaskać…, „Wiadomości Kulturalne” 1996, nr 16; Grzegorz Kozera, W pułapce,
„Sztandar Ludu” 1996, nr 79. Krzysztof Wieczorek zagrał ponad 100 ról teatralnych. Pracował m.in. z Adamem
Hanuszkiewiczem, Bronisławem Dąbrowskim, Lidią Zamkow, Jerzym Golińskim, Jerzym Kreczmarem,
Erwinem Axerem. Zatrudniony w Teatrze im. Żeromskiego w latach 1959-1962. Piotr Szczerski wielokrotnie
zapraszał go do współpracy, Wieczorek zagrał w większości ważniejszych jego przedstawień – m.in. Żyda
w Weselu Wyspiańskiego (1995), Mojżesza w Spotkamy się w Jerozolimie A. Lenartowskiego (1996), Aktora
A w Próbach B. Schaeffera (1996), w Becketcie (1998). Wielokrotnie był nagradzany na festiwalach, m.in. na
Opolskich Konfrontacjach Teatralnych za rolę w Próbach. Otrzymał dwie Dzikie Róże za tytułowe kreacje
w Skąpcu Moliera (2000) oraz w Królu Learze (2001). O tym jak był ceniony w kieleckim teatrze może
świadczyć fakt, że przez kilka lat wisiał tu jego portret.
142
Jacek Sieradzki, Wstyd do zwiedzania, „1946" – reż. Remigiusz Brzyk – Teatr im. Żeromskiego w Kielcach,
„Odra” 2018 nr 3.
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Ich przedsiębiorczość powodowała zazdrość, nie tylko w Kielcach. Ta opowieść
dotyczyła jednak miejscowych realiów. Żydzi po wojnie zaufali mieszkańcom miasta, wierzyli,
że na wypadek zagrożenia mogą liczyć na interwencję władz. W spektaklu było ich
jedenaścioro, umieszczonych w jednym, wspólnym niby to pokoju, bo przestrzeń na scenie
(scenografia Jerzego Sitarza) nie była ograniczona ścianami, a ledwie aluminiowymi
elementami rusztowania (w środku tej konstrukcji znajdowały się drewniane meble).
Do mieszkania wchodzili milicjanci i wojskowi. Zabierali pierwsze ofiary. Nie byli
sami. Wiadomo, że przed domem czekał tłum – rozwścieczony, pełen nienawiści, żądny krwi.
Można z pewnością sądzić – znając fakty związane z pogromem – że w miarę rozwoju akcji,
widzowie zadawali sobie pytanie, jak reżyser przedstawi wydarzenia kaźni ponad czterdziestu
osób, jaka dokonała się przy ulicy Planty, nieopodal teatru. Sceny mordu zastąpiono jednak
wyciemnieniem. W finale spektaklu odbywał się symboliczny taniec cieni w niebiańskiej
Jerozolimie. Swoje doświadczanie widowiska opisał m.in. Krzysztof Miklaszewski143:
Tekst, padający ze sceny, słuchany był w absolutnym milczeniu. Miałem wrażenie, że każda kwestia
pogłębiała tę ciszę, mimo że na scenie krzyczano, a i muzyka podkreślała dźwiękowe niepokoje. Ta cisza stawała
się nie do wytrzymania. Pierwszy raz od wielu lat zanotowałem przedziwną relację między sceną
i widownią. Im aktorzy i muzyka – głośniej, tym widownia – ciszej. Ale to jeszcze nie koniec: kiedy aktorzy
zaczęli szeptać, wtedy już powiało grozą. Grozą ciszy. Ciszy grobowej. [...] Szloch początkowo tak bezgłośny, jak
kilka sytuacji na scenie, ale potem już nie tajony i wybuchający raz po raz z rzędów i lóż. Jednym słowem: wstrząs
widowni, chociaż Lenartowski, a za nim Szczerski, nie mieli żadnych ambicji rozliczania kogokolwiek144.

Ani autor sztuki, ani reżyser spektaklu nie podjęli próby dociekania, kto był sprawcą
prowokacji, śledzenia jej mechanizmów, tajemnicy badanej, ale wciąż pełnej niejasności145.
Piotr Szczerski nie włożył w usta aktorów zasiadających wśród publiczności komentarzy
skierowanych przeciw Żydom, tak jak jest to w sztuce, nie zrezygnował z nich jednak
całkowicie, w spektaklu pojawiały się w formie głosów z offu. Ten zabieg wydał się niektórym
recenzentom za mało wyrazisty. Reżyser posądzany o zachowawczość bronił się: „Uważam, że
widz powinien być raczej obserwatorem tragicznych zajść i wyciągnąć z nich osobiste
refleksje”146. Za nazbyt pretensjonalny uznano pomysł użycia pistoletu strzelającego

Krytyk teatralny i filmowy, dziennikarz, pisarz, autor adaptacji i scenarzysta, reżyser filmów
dokumentalnych, pedagog, autor książek. Był jednym z czołowych aktorów Teatru Cricot 2. W 1996 powołał
Ogólnopolski Niezależny Przegląd Form Dokumentalnych NURT w Kielcach.
144
Miklaszewski, Wina i kara, „Dziennik Polski”1996, nr 162.
145
Szczegółowo, wyczerpująco ustaliła i udokumentowała te fakty dopiero Tokarska-Bakir.
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Joanna Pisiewicz, Spotkamy się w Jerozolimie, op. cit.
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kapiszonami – „psuł atmosferę autentycznej grozy”147. Zresztą w samej sztuce także nie
brakowało przejaskrawień:
Był to zbiorowy samosąd, okrutne mordowanie i masakrowanie ofiar. Tymczasem w sztuce
Lenartowskiego wyciągani są z różnych kryjówek i zakamarków pojedynczo i w różny sposób zabijani. Na
makabryczną groteskę na przykład zakrawa sposób zabicia Żyda przez dystyngowaną paniusię, która najpierw
dopija resztę pozostawionego w butelce szampana, a później wali tą butelką w głowę wyciągniętego gdzieś
z kąta Żyda148.

Najbardziej autentycznym momentem przedstawienia były relacje z wojny,
wypowiadane wprost do publiczności: „zresztą piękny pomysł dramaturgiczny –
ta retrospekcja na chwilę przed zagładą. W tej części przedstawienia większość aktorów
uchwyciła ton przejmującej prawdy o bolesnych ludzkich doświadczeniach”149. W spektaklu
umiejętnie wykorzystano muzykę skomponowaną przez Marcina Krzyżanowskiego i ciszę,
która jest jedynym adekwatnym rozwiązaniem w momentach, które pozostawiają człowieka
bez słów. Pięknie sformułował tę myśl Majcherek, nazywając ciszę „celem przedstawienia”150.
Spektakl Szczerskiego kończyła scena „rodzinnego zdjęcia”. Aktorzy zastygali w bezruchu,
niczym uchwyceni w stopklatce.
Wśród premierowych gości pojawiły się głosy, czy zamiast aplauzu nie powinna
wymownie wybrzmieć po przedstawieniu cisza, wyrazicielem takiej opinii był np. ksiądz
biskup Mieczysław Jaworski, który sam przyznał jednak, że „długo klaskał”. Piotr Szczerski
komentował to następująco: „grobowy nastrój wygaszony został «tańcem życia w scenie
końcowej i tym samym widzowie dostali «pozwolenie» na oklaski”151. Spektakle tego typu,
będące dokumentami artystycznymi – jak je nazywał Szczerski, wymykają się niekiedy ocenie.
Pobudzają do refleksji, stają się powodem do dyskusji na ważkie tematy, które nie powinny
zostać zapomniane, z których powinniśmy wyciągnąć wnioski. Wtedy niedociągnięcia czy
błędne założenia inscenizacyjne schodzą na dalszy plan. Tak było w przypadku przedstawienia
Szczerskiego, pierwszej teatralnej próby spojrzenia na pogrom w Kielcach, mówienia o nim
poprzez sztukę sceniczną. Ogólnie rzecz ujmując spektakl, mimo zauważalnych niedomagań,
oceniono pozytywnie. Istnieje także pogląd, którego w Kielcach był wyrazicielem Roman

Wojciech Majcherek, Zabij Żyda, loc. cit. Zob. także Roman Pawłowski, Rachunek sumienia,
„Gazeta Wyborcza”1996, nr 80.
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Mirosław Niziurski, Nie klaskać…, „Wiadomości kulturalne” 1996, nr 16.
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Pawłowski: „Teatr z powrotem stał się miejscem, w którym ludzie dyskutują o najważniejszych
sprawach, przeprowadzają rachunek sumienia. Ale taki spektakl musi być perfekcyjny, aby
uniknąć zarzutu, że szlachetna idea usprawiedliwia słaby poziom”152. Spektakl wzbudził
zainteresowanie nie tylko wśród gości premierowych, ale i kielczan, tego typu inicjatywy
artystyczne poza walorami etycznymi i społecznymi wzmacniają poczucie więzi artystów
z publicznością:
Znaczenie teatralnej autotematyzacji i autoidentyfikacji [...] wiąże się nie tylko że wzmocnieniem
poczucia przynależności do danego miejsca, ale [...] odbudową relacji publiczności z zespołami, które w swoich
inscenizacjach przedstawiają drogę do poznania i zrozumienia atmosfery konkretnej przestrzeni i mentalności
ludzi osiadłych w tej przestrzeni153.

Spektakl był szeroko komentowany, pisały o nim, m.in. „Gazeta Wyborcza”
i „Rzeczpospolita”154 – Grzegorz Kozera zwracał uwagę, że nawet przyjazd Sławomira Mrożka
nie wzbudził aż takiego zainteresowania mediów155. Wzmianka o

Spotkamy się

w Jerozolimie pojawiła się w wieczornych „Wiadomościach”, a także w „Informacjach”
Polsatu. O przedstawieniu mówiło się w kategorii: „kontrowersyjne”. Kontrowersje pojawiły
się zresztą jeszcze przed premierą – Grzegorz Kozera pisał, jakoby żydowscy muzycy
z Krakowa, na wieść o tym, że spektakl na podstawie sztuki zostanie wystawiony w Kielcach,
odmówili przygotowania kompozycji do niego156. Sztuka nie była grana już nigdzie więcej, jak
gdyby poza tym miejscem traciła sens, silnie związana z kamienicą przy ul. Planty, choć
zjawisko antysemityzmu nie jest przypisane kielczanom, tak jak nie dotyczy tylko Polaków.
Spektakl miał prowokować do dialogu, służącego jednoczeniu mieszkańców, a nawet
„rewitalizacji społecznej”, która jest celem powracania w teatrze do trudnych czy tragicznych
wydarzeń z historii miasta:
Pojęcie „rewitalizacja społeczna” rozumiane jest jako proces zorientowany na wprowadzenie określonych
zmian, odbudowę pożądanych wartości, na ożywienie – przywrócenie do życia zdegradowanych przestrzeni
ludzkiej egzystencji. Jest działaniem pragmatycznym, regenerującym więzi społeczne157.

Roman Pawłowski, Rachunek sumienia, „Gazeta Wyborcza. Kielce” 1996, nr 80.
Tatjana Lazorčáková, Mentalność i atmosferę miejsca – teatralna autoidentyfikacja Ostrawy i regionu
ostrawskiego, [w:] Teatr historii lokalnych…, op. cit., s. 94.
154
Zob. Roman Pawłowski, Rachunek sumienia, „Gazeta Wyborcza” 1996, nr 80.
155
Grzegorz Kozera, Spotkaliśmy się w Kielcach, „Słowo Ludu” 1996, nr 78.
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Po latach do tematyki pogromu Żydów w Kielcach wrócił Remigiusz Brzyk (w 2017,
za dyrekcji Michała Kotańskiego), tworząc spektakl 1946 na podstawie autorskiego tekstu
Tomasza Śpiewaka, odwołującego się do badań Joanny Tokarskiej-Bakir. Reżyser jest znany
z zainteresowania lokalnością i projektami tworzonymi wokół zdarzeń rozgrywających się
w miejscu, w którym przychodzi mu pracować. Interesuje go dekonstrukcja powstałych na ich
bazie, utartych narracji – jednym z przykładów takiego podejścia był spektakl Brygada
szlifierza Karhana w adaptacji Śpiewaka zrealizowany w łódzkim Teatrze Nowym w 2008
roku. Spektakl powracał do mitu założycielskiego sceny, na której w 1949 roku produkcyjniak
Vaška Kani zrealizował Kazimierz Dejmek.
Spektakl 1946 w reżyserii Brzyka powstał 21 lat po Spotkamy się w Jerozolimie
i wywołał falę wspomnień związanych z przedstawieniem Szczerskiego. Występują w nim
aktorzy, którzy grali w tamtym spektaklu – Edward Janaszek i Janusz Głogowski, wówczas
w rolach Izaaka i Milicjanta/Robotnika. Tym razem pojawili się w jednej z pierwszych scen
1946 i przywołali inscenizację sprzed lat, by chwilę później stać się niejako świadkami. Pisanie
scenariusza do drugiego w Kielcach spektaklu o pogromie, Tomasz Śpiewak poprzedził lekturą
książek Joanny Tokarskiej-Bakir. Badaczka dowodzi, że bezpośrednią przyczyną pogromu był
antysemityzm, który na przestrzeni lat pod wpływem różnych czynników nasilał się i słabł, bo
relacje polsko-żydowskie nigdy nie były łatwe. Szukanie sprawców nie było jednak, podobnie
jak przed laty, zamierzeniem twórców:
Czynią tematem spektaklu nie tyle historię sprzed siedemdziesięciu lat, ile niemożność jej
jednoznacznego rozpoznania, odarcia z zapośredniczeń, przesłon, fałszujących klisz i stereotypów. Wizerunek
sceniczny wbrew chęciom uczestników rozmywa się, faluje, nakładają się w nim i mylą perspektywy, sprzeczne
emocje, przeciwstawne fakty. W sumie dostajemy, jeśli dobrze rozumiem, nie tyle rzecz o pogromie kieleckim,
ile relację o naszym zagubieniu, pomieszaniu, osłupieniu, bezradności wobec czegoś, co nie chce się w głowie
pomieścić158.

Znakiem wspólnym obu spektakli był także zamysł pokazania codzienności przy
Plantach 7/9. Punktem wyjścia do opowiedzenia historii stała się kamienica, w której i przed
którą doszło do zbiorowego mordu. Co znamienne, spektakle wpisujące się w dyskurs pamięci
historii lokalnych wracają do miejsc zdarzeń, uobecniając je na scenie czynią z nich symbol,
a niekiedy nawet sferę sacrum159.

Jacek Sieradzki, Wstyd do zwiedzania, „1946” – reż. Remigiusz Brzyk – Teatr im. Żeromskiego w Kielcach,
loc. cit.
159
Olga Maciupa, Teatr NN jako alternatywne archiwum pamięci o Żydach w Lublinie, [w:] Teatr historii
lokalnych w Europie Środkowej, op. cit., s. 63.
158
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Na tym podobieństwa między dwiema inscenizacjami się kończą; spektakle były
diametralnie różne. U Brzyka widzimy sceny obyczajowe: sadzenie warzyw w ogródku,
kupowanie sukni ślubnej itp. Zresztą tych obrazów nie jest wiele. Pojawiają się w gąszczu
innych – zwiedzania kamienicy przez współczesnych turystów, sceny w szpitalu, gdzie
rozwieszone są zdjęcia ciał zmasakrowanych Żydów potrzebne do ich identyfikacji, monologu
matki-Polki (Magdy Grąziowskiej) nawołującej, by pracownicy huty Ludwików, którzy brali
udział w zbiorowym mordzie, wzięli do rąk żeberka od kaloryferów, które były narzędziami
zbrodni. Styropianowe rekwizyty przypominające kaloryfery są też rozdawane widzom – i ci,
co zatrważające, zachęcani przez aktorów do interakcji, bezmyślnie przekazują je siedzącym
obok – scena uzmysławia, jak łatwo steruje się tłumem.
W marcu 2006 roku można było zauważyć grupę młodych ludzi z transparentami,
maszerujących główną ulicą Kielc i skandujących „Niech żyje Polska!” – tak Piotr Szczerski
zapowiadał swój kolejny spektakl. Reżyser jako jedyny zrealizował Kłopot Pana Boga Jana
Krzysztofczyka. Powieściopisarz, nowelista, dramaturg, autor słuchowisk radiowych pochodził
z Sosnowca, ale swoje życie związał z Kielecczyzną – w stolicy województwa
świętokrzyskiego pracował jako nauczyciel, nawiązał współpracę z Klubem Literackim
i „Echem Dnia” jako nowelista; zamieszkał w Czarncy koło Włoszczowy i został
podleśniczym. Przyznano mu nagrodę – Świętokrzyską Premierę Literacką (1999), a także
Świętokrzyską Nagrodę Kultury (2008)160. Nad utworem Kłopot Pana Boga pracował ponad
pięć lat.
Kłopot Pana Boga opisywał rzeczywistość pierwszych powojennych lat Polski ludowej.
Głównym bohaterem przedstawienia był oficer Armii Krajowej Stefan Wilczyński, który
wniknął w szeregi Urzędu Bezpieczeństwa i jako tajny agent obserwował jego funkcjonariuszy.
Próbowali oni zgwałcić kobietę, więc ich zabił. Zdemaskowany, musiał uciekać, wyruszył za
nim pościg. W roli Stefana zadebiutował w Kielcach Hubert Bronicki161. Piotr Szczerski
przygotowując się do realizacji przedstawienia, stawiał pytanie, kiedy w Polsce zaczęła się
wolność: „sztuk takich jak ta, mówiących o bolesnych czasach z przełomu lat 40. i 50., nikt
wcześniej nie pisał, nie wystawiał, nie kręcił o tym filmów”162 – mówił.
Muzykę do przedstawienia skomponował Jan Kanty Pawluśkiewicz – autor muzyki
poważnej i piosenek, które tworzył z Markiem Grechutą i w Piwnicy pod Baranami. Tym
Zmarł w 2008.
Związał się z teatrem kieleckim na trzy lata. Jest współtwórcą i dyrektorem artystycznym katowickiego
Teatru Rawa.
162
Paweł Słupski, Premiera Kłopotu Pana Boga w Teatrze im. Żeromskiego, „Gazeta Wyborcza. Kielce”,
www.kielce.wyborcza.pl/kielce/1,35254,3227581.html [dostęp: 14.12.2019].
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razem zdecydował się na kompozycję „paradźwięków”. Tylko tak mogłem oddać emocje
drzemiące w tym tekście. Sztuka mnie bardzo poruszyła, bo sam pamiętam grozę tamtych
czasów. Ta groza nie wyrażała się nawet w słowach, ale w zachowaniu ludzi, nawet w ich
sposobie chodzenia. Tak zastraszone było społeczeństwo163 – opowiadał kompozytor. Muzyka
„bez nachalności cieniowała przełomowe sceny” – twierdziła recenzentka „Echa Dnia” Anna
Krawiecka164. Na tle „zastraszonego społeczeństwa” wyróżniała się postać Stefana –
wrażliwego i prawego. Jego sytuacja skomplikowała się tym bardziej, że spotkała go miłość.
Dialogi ujawniają wewnętrzny niepokój Stefana, wyczuwającego coraz większe wyizolowanie
i proporcjonalnie do tego wyizolowania wzrastające zagrożenie. Należy wydobyć z całości inscenizacji sceny
liryczne między Basią (Justyna Sieniawska – przyp. P.D.) i Stefanem. Oboje chcą bronić wielkiego uczucia, jakie
się między nimi narodziło. Bezsilność wobec zaciskającego się coraz bardziej kręgu kreuje wielki dramat tych
dwojga. Myślę, że oboje udźwignęli wcale niełatwe role165.

Ascetyczną scenografię zaprojektował Jan Polewka166. Przedstawiała słupy elektryczne
„symbolizujące postęp kupiony za wysoką cenę […] to przecież w tych czasach
elektryfikowano zacofaną polską wieś – za cenę polskości”167. Chwalono dobrą pracę
reżyserską Szczerskiego oraz grę aktorską, szczególnie Joanny Kasperek (Młynarzowa),
Andrzeja Cempury (Major), Tadeusza Matusiaka (Prokurator)168.
Bronicki musiał zmierzyć się z sytuacją, wobec której postawiony został Stefan, a to
wymagało od aktora elastyczności: „Stefan jest postacią dynamiczną, rozwija się wraz
z rozwojem fabuły, powoli poznajemy jego przeszłość, jego zdolności malarskie – i z tego
wyłania się tragizm postaci”169. Bohater ginie od kuli wystrzelonej z broni kogoś podobnie jak
on przekonanego o słuszności swojego czynu. Splot dramaturgiczny podnosił jeszcze wartość
tekstu: „Sądzę, że udało się autorowi pokazać dramatyczne powikłanie ludzkich losów, rozbicie
i konflikty rodzinne, dramatyczne załamania przyjaźni, koniunkturalne odejście od
wartości”170. Mimo poważnego tonu spektakl nie miał wydźwięku taniego moralizatorstwa:

163

Ibidem.
Anna Krawiecka, Gdy w tobie jest wojna, „Echo dnia” 2006, nr 75.
165
Stanisław Żak, Splątane ludzkie losy, „Gazeta Wyborcza. Kielce” 2006, nr 82.
166
Scenograf i reżyser teatralny. W latach 1990-1998 kierował Teatrem Lalki, Maski i Aktora „Groteska”
w Krakowie, pełnił funkcję zastępcy dyrektora artystycznego Narodowego Starego Teatru w Krakowie
(2017-2018).
167
Ryszard Koziej, Pan Bóg nie ma kłopotu, Radio Kielce 28 marca 2006,
www.e-teatr.pl/pl/artykuly/13487.html [dostęp: 23.01.2021].
168
Stanisław Żak, Splątane ludzkie losy, loc. cit.
169
Ibidem.
170
Ibidem.
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Szłam na tę sztukę, wystawioną w kieleckim teatrze, niechętnie. Myślałam, że to jeszcze jeden
bogoojczyźniany spektakl, wpisany w dzisiejszą atmosferę, w której wszyscy rozliczają wszystkich za każdą
babkę rozwaloną w piaskownicy, politycy zastąpili sędziów, a rozsądek poszedł spać. Ale nie, Kłopot Pana Boga
świętokrzyskiego pisarza Jana Krzysztofczyka traktuje powszednim językiem o prawdach uniwersalnych, o tym,
jak żyć pod ciśnieniem zła i ocalić przyzwoitość171.

– pisała Krawiecka. Spektakl trwał ponad dwie godziny i był bardzo pozytywnie
odbierany, przez niektórych uważany za jeden z najlepszych dotychczas powstałych
w teatrze172.
Zupełnie odrębną propozycją, jakich niewiele w polskich teatrach, był i jest wciąż
pozostający na afiszu teatru Cyrograf Renaty Głasek-Kęski

na kanwie legend

świętokrzyskich w reżyserii Marii Wójcikowskiej (premiera 2004), identyfikujący się
z regionem, w którym powstał. Spektakl opiera się na podaniach i legendach z Gór
Świętokrzyskich. Odkrywa, zwłaszcza przed młodym widzem, z myślą o którym powstał, istotę
baśni i uczy etycznych zachowań. Dodatkową wartością spektaklu jest związek z dawną
historią regionu. Autorką scenariusza przybliżającego miejscowe klechdy i legendy – m.in.
o Zbóju Madeju, o powstaniu nazwy miejscowej Kielce, o Świętym Krzyżu, jest Renata GłasekKęska, wieloletnia inspicjentka-suflerka w Teatrze im. Żeromskiego oraz pisarka (Skrzaty
domowe, Bajduły świętokrzyskie, Niezłomni. Obrazki z życia polskiej rodziny). Tekstów
o dziedzictwie historycznym kielecczyzny jest mało, tym bardziej utwór Kęski zasługuje na
uwagę. Napisany jest z lekkością, a nie brakuje w nim napięcia dramatycznego. Strona
wizualna przedstawienia jest bardzo barwna:
Dobrze, że Piotr Szczerski podpisał z Hanną Szymczak cyrograf. To piekielnie zdolna scenografka.
Dobrze, że Zbój Madej poszedł do nieba. Pawłowi Kumiędze należała się taka nagroda za znakomitą rolę. Dobrze,
że ktoś w końcu pokazał, że my – górale świętokrzyscy – sroce spod ogona nie wylecieliśmy173.

Scenografię i kostiumy Hanny Szymczak doceniono na II Festiwalu Widowisk dla
Dzieci i Młodzieży „Na Ziarnku Grochu” w Krakowie (2004), gdzie zdobył nagrodę
Nadzwyczajnego Andersena.
Potencjał promocji lokalności wykorzystano 8 czerwca 2018 roku, wtedy to odbył się
jednorazowy pokaz plenerowy w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica w Kielcach.
171

Anna Krawiecka, Gdy w tobie jest wojna, loc.cit;
Stanisław Żak, Splątane ludzkie losy, loc. cit.; Paweł Słupski, Powrót do Polski Ludowej, „Gazeta Wyborcza.
Kielce” 2006, nr 75. Spektakl przedpremierowy aktorzy zagrali charytatywnie dla chorego Arka, ucznia
kieleckiej Szkoły Podstawowej numer 34.
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Agata Niebudek, Nasza mitologia, „Echo Dnia” 2004, nr 284.
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Reżyserię po sędziwej Marii Wójcikowskiej przejął Dawid Żłobiński, by performatywnie
zaadaptować widowisko do otwartej przestrzeni; włączył do niego interakcję z widzami, którzy
zostali zaproszeni do wspólnego tańca z „czarownicami” przy ognisku. Realizowała się
wówczas idea communitas – aktorów i widzów połączył dosłownie i w przenośni fakt
zamieszkiwania we wspólnym miejscu, rozbudziło się poczucie tożsamości regionalnej
wyznaczone przez terytorium, jego symbolikę, tradycję i historię174.
Przedstawienie

plenerowe

było

częścią obchodów

dwudziestolecia

istnienia

województwa świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie było organizowane w myśl idei przeniesienia
obchodów jubileuszu „na zewnątrz”, co zapewniło zaangażowanie uczestników w różnym
wieku, niekoniecznie odwiedzających regularnie teatr. Pokazowi towarzyszył konkurs
znajomości legend świętokrzyskich. Wydarzenie miało na celu pozyskanie nowej publiczności.
Przedstawienie pozostaje na afiszu nieprzerwanie od premiery w 2004 roku. Naturalnie, na
przestrzeni lat, nastąpiło kilka zmian obsadowych.
Próby refleksji egzystencjalnej
Repertuar Szczerskiego obejmował również literaturę o zabarwieniu egzystencjalnym.
Zestawione poniżej utwory, na podstawie których powstały omówione przedstawienia, na
pierwszy rzut oka niewiele łączy. Jednak każdy z nich jest tekstem wielowymiarowym,
filozofującym, który można rozpatrywać na wielu płaszczyznach, choć skupione są na
odmiennych kwestiach.
Powojenny dramat Jerzego Szaniawskiego Dwa teatry przypomniał kieleckim widzom
w 1993 roku175 Marian Szczerski, ojciec Piotra. Była to jedna z jego nielicznych reżyserii na
miejscowej scenie. Szczerski-senior zagrał również Dyrektora Teatru „Małe Zwierciadło”.
Naturalnie, w trakcie swojej długoletniej kariery aktorskiej i reżyserskiej, zetknął się z tym
utworem już wcześniej. Poprzednio u Bronisława Dąbrowskiego (który także miał na swoim
koncie rolę Dyrektora Teatru „Małe Zwierciadło”), wcielał się w postaci Montka i Lekarza
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, w 1957 roku. Na pierwszej stronie programu teatralnego
Piotr Szczerski tłumaczył współpracę z ojcem – pretekstem był jubileusz 40-lecia jego pracy

Marek Szczepański, Tożsamość regionalna – w kręgu pojęć podstawowych i metodologii badań. Między
tożsamością indywidualna a społeczną – preliminaria, www.socjologiarozwoju.us.edu.pl/documents/25.html
[dostęp: 27.07.2020].
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Dwa teatry wyreżyserował w Kielcach wcześniej Zdzisław Grywałd (1971), a także Andrzej Dobrowolski
(1984).
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artystycznej oraz jego dawna znajomość z Jerzym Szaniawskim176. Według Małgorzaty Iskry
spektakl Mariana Szczerskiego „pachniał naftaliną”, co zasygnalizowała już w tytule recenzji,
przestarzały wydał jej się przede wszystkim dramat Szaniawskiego – „gdy jego myśl mogła
inspirować, sztuki nie miały wstępu do teatru. A teraz [...] reanimuje się go jako nudnego
klasyka” – pisała recenzentka177.
Dramat o złożonej strukturze jest podzielony na trzy części. Akt pierwszy rozgrywa się
przed drugą wojną światową, w realistyczny sposób ukazuje życie teatru i jego dyrektora.
W drugiej części widz staje się obserwatorem pracy nad dwiema inscenizacjami (krótkimi
sztukami Matka i Powódź, które w rzeczywistości napisał Szaniawski) – odgrywanie
przygotowań do spektaklu na scenie, wobec widza, sprawia, że mamy do czynienia
z metateatrem – teatrem, który opowiada sam o sobie. Pojawiająca się kluczowa postać
Chłopca z Deszczu, w inscenizacjach była stylizowana na powstańca warszawskiego – np.
Tadeusz Łomnicki w prapremierze w reżyserii Edmunda Wiercińskiego w 1947 roku
w Teatrze Śląskim w Katowicach do beretu miał przypiętego orzełka. W trzecim akcie
zrezygnowany dyrektor nie wierzy już w sztukę, aktorzy zginęli lub zniknęli podczas okupacji.
W

sztuce

wyraźny

jest

dylemat

wyboru

pomiędzy

ideą

teatru

poetyckiego,

zmetaforyzowanego, a realistycznego narzucanego po wojnie przez władzę.
Przedstawienie kieleckie utrzymane było w konwencji realistycznej, niektóre kwestie
Violetta Zmarlak, Maria Wójcikowska i Edward Kusztal wypowiadali z lekkim komediowym
zacięciem, na co żywo reagowała czekająca na takie momenty publiczność. Iskra pisała:
„Zobaczyliśmy więc oto opowiastkę o dyrektorze-dziwaku, który chciałby teatr widzieć
ogromny a upina go w ramy małego realizmu i sam żyje snem”178. Według lokalnej
dziennikarki decyzja repertuarowa była podyktowana prywatą i okazała się niekorzystna dla
publicznego przecież teatru179.
Pierwszą pozycją w drugim sezonie prowadzenia kieleckiego teatru przez Piotra
Szczerskiego było przedstawienie uważane przez niektórych za jego prawdziwy start po okresie
prób i błędów180. Była to realizacja sceniczna utworu filozoficznego Milana Kundery, Kubuś

Piotr Szczerski w programie Teatru im. Stefana Żeromskiego do spektaklu Dwa teatry Jerzego
Szaniawskiego, 1993, s.1. W programie zamieszczono kilka listów, będących częścią korespondencji Jerzego
Szaniawskiego z Marianem Szczerskim, s. 5-14.
177
Małgorzata Iskra, Dyskretny urok naftaliny, „Gazeta Kielecka – 24 godziny” 1993, nr 50.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Zob. Stanisław Mijas, Kubuś jest dobry na wszystko, „Gazeta Kielecka – 24 Godziny” 1993, nr 188.
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i jego Pan w reżyserii Bogusława Jędrzejczaka (1993)181. Autor inspirował się utworem Denisa
Diderota o niemal identycznym tytule (Kubuś Fatalista i jego Pan). Autor Nieznośnej lekkości
bytu miał początkowo marksistowskie poglądy; w 1948 roku wstąpił do Czechosłowackiej
Partii Komunistycznej, skąd był kilkakrotnie usuwany. Kundera długo pozostał socjalistą,
później zaangażował się w Praską Wiosnę, m.in. skrytykował cenzurę otwierając IV Zjazd
Związku Pisarzy Czechosłowackich. Sięgnął po utwór francuskiego filozofa i encyklopedysty,
kiedy jego własna twórczość była przez komunistów zakazana:
Nie pozbyłem się tego dziwacznego pragnienia, aby jak najdłużej pozostawać w towarzystwie Kubusia
i jego pana, zacząłem wyobrażać ich sobie jako postaci mojej własnej sztuki [...] Kiedy mój kraj poczuł na sobie
ciężką rękę rosyjskiej irracjonalności, oddałem się instynktownej potrzebie odetchnięcia powietrzem nowożytnego
Zachodu. I wydawało mi się, że nigdzie nie znajdę go w takim stężeniu, jak w tej perle inteligencji, fantazji
i humoru, jaką jest Kubuś Fatalista182.

Powiastka filozoficzna Diderota jest oparta się na motywie podróży. Kubuś i jego pan
wiodą dysputę, która staje się wykładem na temat teorii predestynacji – i nie tylko. Służący
Kubuś urozmaica swojemu panu i towarzyszowi konną przeprawę przez Francję, opowiadając
koleje swoich miłości. Kundera, jako wykładowca literatury światowej, spoglądał na dzieło
z perspektywy przemian w historii powieści jako gatunku – jego zdaniem wielkość utworu
Diderota uwypuklało porównanie z Don Kichotem Miguela de Cervantesa, Ulissesem Jamesa
Joyce’a czy Ferdydurke Witolda Gombrowicza183. Encyklopedysta rozwinął w Kubusiu motyw
wędrówki, prowadzonej w szybkim tempie z zachowaniem rytmu frazy, wprowadził pięciu
narratorów, którzy przerywając sobie nawzajem opowiadają historie, w których dominuje
dialog (ponadto jedne dialogi zostają włączone w inne). Utwór Kundery jest wariacją na temat
Kubusia Fatalisty i jego pana i, jak głosi podtytuł (Hołd w trzech aktach dla Denisa Diderota)
wyrazem uwielbienia dla myśli oświeceniowego autora. Utwór Kundery był grany w polskich
teatrach od lat 90.
Spektakl w reżyserii Jędrzejczaka grany był symultanicznie w dwóch przestrzeniach
– na pierwszym planie sceny aktorzy, „poczciwy” w roli Kubusia Jerzy Kaczmarowski oraz
szlachetny i sympatyczny Pan, Andrzej Czaplarski, prowadzili swoją rozmowę; w tyle

Reżyser, teatrolog, psycholog, wykładowca, a także szkoleniowiec w zakresie wystąpień publicznych.
W Kielcach za dyrekcji Szczerskiego zrealizował m.in. Małego Księcia wg Saint-Exupéry'ego (1994), Rybak
i jego dusza O. Wilde’a (1996).
182
Milan Kundera, Wstęp do wariacji, Program Teatru im. Stefana Żeromskiego do spektaklu Kubuś i jego Pan
Milana Kundery, 1993, s. 3-4.
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rozgrywały się opowiadane historie184. Pierwszy spektakl Jędrzejczaka w Kielcach zdobył
szczególne uznanie publiczności i lokalnych recenzentów. Filozofia hedonizmu i wolności była
w przedstawieniu nie tylko czytelna, ale i ukazana w sposób zabawny. Recenzent Stanisław
Mijas zwracał uwagę, że sztuka była zrealizowana ze smakiem, nawet rubaszne sceny185. Być
może właśnie powodzenie przedstawienia zachęciło reżysera do ponownej realizacji Kubusia
i jego Pana Milana Kundery, tym razem w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej
Górze, w 2016 roku.
Spośród sztuk współczesnych Piotr Szczerski najczęściej wybierał – sam lub wspólnie
z zaproszonymi do współpracy reżyserami – utwory mniej znane, albo słabiej eksploatowane
na polskich scenach, zapewne po to, by zwrócić uwagę krytyki na Teatr im. Stefana
Żeromskiego, zapewnić ofertę widzom poszukującym nowości, a i sam szukał świeżych
inspiracji. W gąszczu tekstów znalazł pozycje, które wydały mu się interesujące i oryginalne.
Co ciekawe, układają się one tematycznie w jedną całość – według mnie wszystkie poniżej
wymienione realizacje ukazywały na różne sposoby nieuchronność losu, uwikłanie
w psychiczną bądź fizyczną własną naturę i zależność od przewrotnej fortuny; ujawniał się
w nich nurt egzystencjalny.
Papież Jan Paweł II był skoncentrowany na człowieku nie tylko w wymiarze religijnym,
ale i filozoficznym, Pisał: „dążymy do zrozumienia osoby ludzkiej dla niej samej, ażeby
odpowiedzieć temu wyzwaniu, jakie przynosi doświadczenie człowieka w całym swoim
bogactwie, a także egzystencjalna problematyka człowieka we współczesnym świecie”186.
Istota ludzka pozostawała w obszarze jego zainteresowań także w pracy teatralnej
i dramaturgicznej. Sztuka Przed sklepem jubilera Karola Wojtyły ukazała się w 1960 roku, jej
autor był wówczas biskupem pomocniczym Krakowa. Została wydana pod pseudonimem
Andrzej Jawień. Przyszły papież był w młodości aktorem Teatru Rapsodycznego Mieczysława
Kotlarczyka. Napisał kilka sztuk scenicznych. Jego twórczość, bardzo intelektualna, stanowiła
wyzwanie dla twórców, ale i dla widzów.
Utwór Przed sklepem jubilera opowiada o miłości, ale i niepewności, jaką ze sobą niesie
i wyzwaniu, jakim jest dbanie o jej trwałość. Opowieść o losach bohaterów przedstawienia
wyreżyserowanego przez Szczerskiego (2005)187 rozpoczyna się sceną, w której jubiler

Małgorzata Górak, Poczciwy Kubuś i szlachetny Pan, „Echo Dnia” 1993, nr 187.
Stanisław Mijas, Kubuś jest dobry na wszystko, „Gazeta Kielecka – 24 Godziny” 1993, nr 188.
186
Karol Wojtyła, Osoba i czyn, w: Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. Tadeusz Styczeń,
Wojciech Chudy, Jerzy W. Gałkowski, Adam Rodziński, Andrzej Szostek, t.4 Moralność, Lublin 1994, s. 71.
187
Szczerski reżyserował wcześniej spektakl na podstawie utworów Wojtyły w 1998 (Myśl jest przestrzenią
dziwną, 1998) z okazji 20-lecia pontyfikatu.
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obserwuje czwórkę młodych przyjaciół, spodziewa się, że kiedyś odwiedzą go w konkretnym
celu. Tak się staje, pary pobierają się. Stefan i Anna uciekają do Kanady przed wojną. Teresa
i Andrzej zostają w kraju. Mężczyzna wyrusza na front i ginie, zostawiając żonę w ciąży. Kilka
miesięcy później rodzi się Krzysztof. Trójka przyjaciół spotyka się po długiej przerwie w
Toronto. W małżeństwie Stefana i Anny nie układa się najlepiej. Po kilkunastu latach
Krzysztof, syn Teresy, zakochuje się w Monice – córce Stefana i Anny, dziewczyna nie chce
jednak wiązać się węzłem małżeńskim, gdyż uważa, ze kładzie ono kres nawet największej
miłości.
Przestrzeń sceny wyznaczał łuk wsparty na dwóch kolumnach. Aktorzy wygłaszali
napisany wierszem białym i prozą tekst cyzelując każde słowo. Rolę chóru pełniła Maria
Wójcikowska. Stefana odegrał Piotr Szczerski. Spektakl był nużący, ale jak przekonywał
Ryszard Koziej z Radia Kielce188 był to zabieg celowy189. Na plan pierwszy, zgodnie
z tradycją Teatru Rapsodycznego, wysuwało się słowo. Tym kluczem inscenizacyjnym
kierował się także Piotr Szczerski: „Sądzę, że do końca nie rozumiałem idei Teatru
Rapsodycznego. Teraz, gdy do niego wróciłem, odkryłem że to nie jest teatr słowa, lecz
myśli”190. Rodzice Piotra Szczerskiego występowali u Kotlarczyka:
Szczególnie ojciec był jego wielkim pasjonatem, bo matka szukała czegoś lżejszego, mniej koturnowego,
i tak się stało, że ich drogi artystyczne i życiowe w końcu się rozeszły. Ale wracając do Kotlarczyka, który mieszkał
w Krakowie, w tej samej kamienicy, piętro niżej - był on dla mnie człowiekiem nieprzystępnym, omijałem go
z daleka, a jego teatr oparty na kulcie słowa wydawał mi się staroświecki. A ja – młody człowiek – szukałem
nowych, awangardowych działań191.

Spektakl powstał na zaproszenie Targów SacroExpo192, ponadto zorganizowano
wystawę poświęconą papieżowi, otwierał ją jego były osobisty fotograf, Arturo Mari.
Zupełnie innym, bo fizycznym aspektem natury człowieka zajął się Szczerski dwa lata
później. Prapremiera Macicy Marii Wojtyszko w reżyserii Piotra Szczerskiego (2007), we
wspomnieniach moich znajomych, którzy oglądali je na żywo, była jednym z bardziej udanych
spektakli

dyrektora.

Przedstawienie

wstrząsnęło

kielczanami,

którzy

zdecydowali

Wieloletni redaktor Radia Kielce, stały recenzent Teatru im. Stefana Żeromskiego – swoje opinie
przekazywał w niedzielnej audycji jako pierwszy, na świeżo po sobotniej premierze. Studiował aktorstwo na
krakowskiej PWST. Doktor literaturoznawstwa.
189
Ryszard Koziej, Nasze męczące myśli, Radio Kielce, 16 czerwca 2005, www.e-teatr.pl/pl/artykuly/13487.html
[dostęp: 23.01.2021].
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Wywiad Agaty Niebudek z Piotrem Szczerskim, Nie lubiłem teatru Kotlarczyka, „Echo Dnia” 2005, nr 132,
www.e-teatr.pl/pl/artykuly/13387.html [dostęp: 23.01.2021].
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Ibidem.
192
Targi sakralne w Kielcach.
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o uhonorowaniu go nagrodą Dzikiej Róży za sezon 2006/2007. Sztuka poruszała problematykę
macierzyństwa w kontekście młodego wieku kobiety, jej fizyczności, sfery emocjonalnej, ale
też… transformacji politycznej i ustrojowej:
Dramat rozbrajająco dwuznaczny. […] Bohaterką jest luzacka młoda nauczycielka Wiktoria, dziecko
epoki Solidarności, wnuczka powstańca warszawskiego, a może niemieckich pacyfikatorów. Przypadkowo zaszła
w ciążę i teraz gada ze swoją macicą. Macica pojawia się zresztą na scenie, jakby powiedział Swetoniusz, in
personam, ale jakaś taka niepodobna193.

Drewniak zresztą uważał, że sztuka stawia odważne pytania, które niektórzy baliby się
zadać, np. o sens macierzyństwa. Mimo komediowych fragmentów autorka niespodziawanie
uderza w poważne tony. Krytykowi mniej podobał się spektakl:
Są w przedstawieniu błyski fajnego teatru, ale tylko błyski – jak w scenie szkoły rodzenia z grupką
przyszłych świergolących do swych brzuchów, jakby to były niemowlaki. Nie przekonuje mnie sceniczna wizja
wewnętrznego świata bohaterki, w którym symbole i personifikacje mieszają się z duchami, wspomnieniami
i realnymi postaciami. […] W kieleckiej „Macicy” brakuje anarchistycznego humoru. Kłuje w oczy fatalny, wręcz
amatorski montaż scen. Męska część obsady zawodzi. Panie są dobre, chwilami bardzo dobre. Kapitalny epizod
babci Wiktorii w wykonaniu Marii Wójcikowskiej, Katarzyna Gałasińska jako Ruda ma fajne buty
i ładnie dialoguje z Wiktorią. Aneta Wirzinkiewicz w roli szczęśliwej posiadaczki macicy to kandydatka na
kielecką Romę Gąsiorowską. […] Byłaby dobra w rolach witkacowskich, u Wedekinda i Strindberga194.

Podobnego zdania o spektaklu był Jacek Sieradzki. Redaktor naczelny „Dialogu” wciąż
poszukujący wartościowych przykładów nowej dramaturgii, zwrócił uwagę na utwór, uważał
jednak, że Szczerski zmarnował jego potencjał, gdyż „wystawił topornie, bez wdzięku,
niekiedy zbyt serio”195.
Spektakl był prezentowany na III Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port
w Gdyni (2008). Łukasz Rudziński z „Nowej Siły Krytycznej” usytuował go gdzieś pomiędzy
filmem Ono Małgorzaty Szumowskiej (2004), do którego miało być przedstawieniu najbliżej,
Dniem Świra Marka Koterskiego (2002), uważając je za coś w rodzaju kobiecej wersji tego
filmu, a Kartoteką Tadeusza Różewicza196. Recenzent uznał tekst Macicy za mało oryginalny,
a spektakl nijaki, w dużej mierze ze względu na przesadną emocjonalność. Przeszkadzała mu
Łukasz Drewniak, Trwa sezon na organy wewnętrzne, „Dziennik – Kultura” 2007, nr 76,
www.encyklopediateatru.pl/artykuly/37243/trwa-sezon-na-organy-wewnetrzne [dostęp: 23.01.2021].
194
Ibidem.
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Jacek Sieradzki, Szajba Macicy, „Przekrój” 2007, nr 16.
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Łukasz Rudziński, R@port. Dzień Piąty, Nowa Siła Krytyczna 2008, www.e-teatr.pl/r-port-dzien-piatya54809 [dostęp: 23.01.2021].
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emfaza Anety Wirzinkiewicz. Przeciwnego zdania była publiczność, która oddała na aktorkę
najwięcej głosów w Plebiscycie Publiczności „O Dziką Różę”.
Szczerski bezskutecznie aplikował o dotację z ministerstwa na realizację Macicy –
sprawę komentowała prasa197 dopatrując się w decyzji władz przyczyn ideologicznych.
A można się było ich dopatrzeć, bo nawet teatroman, literaturoznawca i historyk Stanisław
Żak198, wytykał pisarce na łamach kieleckiej „Gazety Wyborczej” niemoralność,
antyklerykalizm, antynarodowość, niedostatki dramaturgiczne, które w tym zestawieniu
wydają się najsłabszym zarzutem199. Kobiety-recenzentki zareagowały na sztukę pozytywnie,
Monika Rosmanowska uważała ją za bliską szczególnie pokoleniu dwudziestolatków:
Niezależnie od siły rażenia spektaklu niektóre sceny są po prostu znakomicie pomyślane. Scena
w szkole rodzenia, w której bohaterki, niczym stado kwok, wbiegają na scenę z przyczepionymi brzuchami, to
prawdziwy majstersztyk. Doskonała jest też scena z historii rodziców i przesłuchania matki przez gestapo, głównie
ze względu na grę Joanny Kasperek (legendy Teatru Wierszalin, obsypywanego nagrodami na prestiżowym
festiwalu teatralnym w Edynburgu, którą po raz pierwszy miałam okazję zobaczyć na kieleckiej scenie). Świetne
kreacje stworzyły też Ewelina Gronowska w roli tytułowej macicy, Aneta Wirzinkiewicz200.

Dziennikarki uznały przedstawienie za dość grzeczne, na co wskazują tytuły ich
tekstów; „skandalu nie było”, pewnie dlatego, że przed premierą Szczerski zapowiadał, iż się
go spodziewa. Aneta Wirzinkiewcz została uhonorowana Nagrodą „Loży” dla Młodego
Aktora/Aktorki przyznawaną przez krakowski oddział ZASP201, Maria Wójcikowska grająca
w spektaklu Babcię, obchodziła 45-lecie pracy artystycznej.
Jeśli wierzyć recenzentom, naprawdę przejmujący był spektakl Teorban na podstawie
współczesnego utworu Francuza Christiana Siméona w reżyserii Michała Glocka202 (2005).
Łącznie z kielecką zrealizowano trzy adaptacje sceniczne tego tekstu – pozostałe na scenie
„Prezentacje” w Warszawie (2004) oraz w Teatrze Telewizji, spektakl wyreżyserowała

Zob. Monika Rosmanowska, Ministerstwo nie chce wspierać „Macicy”, www.eteatr.pl/pl/artykuly/38167.html [dostęp: 23.01.2021].
198
Wieloletni wykładowca Akademii Świętokrzyskiej, dzisiejszego UJK w Kielcach. Senator RP I i II kadencji.
199
Stanisław Żak, Czego tu nie ma, „Gazeta Wyborcza. Kielce” 2007, nr 72 www.eteatr.pl/pl/artykuly/37276.html [dostęp: 23.01.2021].
200
Monika Rosmanowska, Bez skandalu na scenie, „Gazeta Wyborcza. Kielce” 2007, nr 72, www.eteatr.pl/pl/artykuly/36981.html [dostęp: 23.01.2021].
201
Loża – kawiarnia teatralna działająca pod auspicjami ZASP w Krakowie przy Rynku Głównym na linii A-B.
202
Reżyser filmów dokumentalnych pochodzący z Nowin pod Kielcami, autor m.in. Mojej podróży – przystanek
Kielce, który został nagrodzony na Ogólnopolskim Niezależnym Przeglądzie Form Dokumentalnych NURT
(2003) oraz filmu fabularnego Człowiek z teatru (2004) – w produkcji współfinansowanej przez Teatr im.
Stefana Żeromskiego wystąpili: Piotr Szczerski, Janusz Głogowski, Agnieszka Kwietniewska i Magdalena
Stużyńska. Ponadto zrealizował w na kieleckiej scenie, takie spektakle jak: Hundebar. Dramat klubowy
Przemysława Nowakowskiego (2005), Teorban Christiana Siméona (2005).
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wówczas Maria Zmarz-Koczanowicz, a główną rolę zagrała Magdalena Walach (2009).
Kielecką Jeanne była Justyna Sieniawska203, która rok wcześniej uzyskała dyplom krakowskiej
PWST. Młoda aktorka przyznała na łamach kieleckiej „Gazety Wyborczej”, że czekała na takie
wyzwanie, po rolach atrakcyjnych, acz niezbyt rozgarniętych dziewcząt, które grała dotąd w
farsach, i które bądź co bądź przyniosły jej w Kielcach popularność 204. Fabułę skonstruowano
wokół pewnego zbiegu okoliczności. Zależność od losu jest tematem uniwersalnym, spektakl
także nabierał takiego wymiaru. Sztuka nie opisywała polskich realiów, a sytuację kryzysu
w ogóle.
Rzecz działa się w Ameryce, a ściślej w Nowym Yorku, pamiętnego 11 wrzenia 2001
roku. Chłopak po kłótni z narzeczoną trzasnął drzwiami i poszedł do pracy, do bliźniaczych
wieżowców zniszczonych w największym zamachu terrorystycznym w dziejach. Widzowie
zostają jednak nie z nim, a z zatrzaśniętą w mieszkaniu jego dziewczyną, teorbanistką, której
zamknięte drzwi uniemożliwiły wyjście na bardzo ważny casting. Instrument wyposażony
w dwa gryfy miał tu symboliczne znaczenie, stanowił nawiązanie do dwóch wież World Trade
Centre. Napięcie narastało, gdy uwięziona dziewczyna dzwoniła do ślusarza, sprzątaczki –
wszyscy lekceważyli jej sytuację, w międzyczasie rozmawiała także z toksyczną matką;
wreszcie zatelefonowała do narzeczonego, który jednak wahał się czy przyjechać jej pomóc.
Nieuchronnie zbliżała się godzina zamachu:
Spokojna, zdawałoby się, opowieść przeradza się w niemalże hitchcockowski thriller o ludziach
uwięzionych w budynkach, o ich bezsilności, rozpaczy, przeznaczeniu. Sztuka ta to również opowieść o tragedii
z 11 września, o tym, że małe, ludzkie losy tak przedziwnie mieszają się z losami świata205.

Ważną rolę pełniła w spektaklu projekcja wideo – występowało w niej więcej aktorów
(czworo) niż na scenie (Sieniawska i Bielińska w rolach matki i córki). Teatr był dla reżysera
niejako nową materią, bo dotychczas zajmował się dokumentem filmowym, miał za sobą także
debiut fabularny. Projekcje Mirosława Ślusarczyka i Michała Stachurskiego okazały się
świetnym zabiegiem:

203

Aktorka serialowa. Zaczynała karierę w Starym Teatrze w Krakowie. Pasją Sieniawskiej było także pływanie,
w szkole podstawowej zdobyła dwa medale mistrzostw Polski.
204
Wywiad Pawła Słupskiego z Justyną Sieniawską, Czekałam na taką rolę, „Gazeta Wyborcza. Kielce” 2005,
nr 106. Także: Wywiad Agaty Niebudek z Justyną Sieniawską, Nie jestem na wygnaniu, „Echo Dnia” 2005,
nr 138.
205
Agata Niebudek, Tak jak w kinie, „Echo Dnia” 2005, nr 105, www.e-teatr.pl/pl/artykuly/12214.html
[dostęp: 28.07.2020].
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Sekwencje filmowe nadają spektaklowi nową jakość. Michał Glock używa mocnych zbliżeń – to już nie
tylko sama twarz, ale jej fragmenty – wygięte w grymasie usta, wystraszone oczy. Kadry rzucone na całą ścianę
stanowią kontrapunkt dla tego, co dzieje się na scenie206.

Podkreślone w ten sposób napięcie i zaakcentowany psychologizm postaci czyniły
spektakl intensywnym i wymownym. Rola Jeanne została pozytywnie oceniona przez
recenzentów.
W Teatrze im. Żeromskiego odbyła się także jedyna realizacja Hundebar. Dramat
klubowy Przemysława Nowakowskiego207 w reżyserii Piotra Szczerskiego (2005). Autorem
muzyki do przedstawienia był Marcin Macuk, lider zespołu „Pogodno”. Akcja sztuki
umiejscowiona jest w Berlinie, podczas nocy Walpurgii na przełomie kwietnia i maja –
w tradycji germańskiej to magiczny czas, kiedy duchy nawiedzają żywych. Tytułowy Hundebar
to podrzędna knajpa w której spotykają się bohaterowie: Slavek, polski artysta utrzymujący się
z zagranicznego stypendium (Michał Michalski), Niemka Bi (Joanna Kasperek) – jego
dziewczyna, zainspirowana latami sześćdziesiątymi, a także Arab Tarik (Grzegorz Artman),
dawniej filozof. Każde z nich chciałoby żyć w innym świecie. Czas akcji zbliżony jest do
rzeczywistego. Reprezentanci różnych kultur spotkają się w jednym miejscu. Każdy z nich ma
swojego duchowego przewodnika – Sławek Matkę Boską Częstochowską, Bi – ducha Gudrun,
niemieckiej rewolucjonistki i terrorystki, Tarik – ducha szejka. Spotkanie tak różnych
bohaterów okazało się dla nich istotne i spowodowało zmianę. Według recenzentów najbardziej
interesująca była interpretacja roli Bi w wykonaniu Joanny Kasperek: „jest najbardziej
przekonująca, z jej neurastenicznymi rozterkami, histeryczną fascynacją każdą nową zabawką,
pragnieniem zachowania własnej tożsamości i niezależności”208. Hundebar początkowo miała
wyreżyserować Monika Strzępka, ale na skutek konfliktu z dyrektorem przerwano próby:
Uznałem, że spektakl w jej interpretacji idzie poza autorem i jest w sprzeczności z jego zamierzeniami.
Wprowadziłem pewne korekty, na które Monika Strzępka się nie zgodziła. Dlatego postanowiła wycofać się
z reżyserowania. Miałem niewiele czasu, bo doszło do tego w ubiegłym tygodniu, ale przereżyserowałem sztukę.
A jaki da to efekt, będzie można się przekonać samemu - stwierdził dyrektor kieleckiego teatru209.

206

Ibidem.
Scenarzysta i dramaturg, studiował na Uniwersytecie Warszawskim i Kalifornijskim, w Binger Film Institute
w Amsterdamie i Mistrzowskiej Szkole Filmowej Andrzeja Wajdy. Współautor m.in. scenariusza do filmu Ono
M. Szumowskiej.
208
Iza Bednarz, Ideał zstąpił do toalety, „Echo Dnia” 2005, nr 88.
209
Maciej Banachowski, Szybka zmiana w ostatniej chwili, „Echo Dnia” 2005, nr 86.
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Szczerski przejął przedstawienie na dwa tygodnie przed premierą i dokończył je po
swojemu. Monika Strzępka zaś podjęła współpracę z kieleckim teatrem później, za dyrekcji
Michała Kotańskiego, już jako utytułowana artystka210.
Wyspiański i inne mitologie narodowe
Szczerski zdumiewająco rzadko sięgał do dramatów Stanisława Wyspiańskiego,
najwyraźniej nie był przekonany do jego diagnozy polskości, ani też nie był zafascynowany
jego teatralnym wizjonerstwem. Jako reżyser ograniczył się w Kielcach zaledwie do dwóch
utworów – w 1995 wystawił Wesele, w roku 2000 zrealizował Wieczór z Wyzwoleniem211
(oprócz tych przedstawień w 2008 roku ze spektaklem dyplomowym PWST w Krakowie
Sędziowie przyjechał jako reżyser Jerzy Stuhr; Dziady Mickiewicza w inscenizacji
Wyspiańskiego wyreżyserował Piotr Jędrzejas w 2007). Oba wydarzenia potraktował niejako
okolicznościowo, z okazji obchodów 11 listopada, co nie świadczy o głębszej refleksji, choć
oczywiście jej nie wyklucza. Premiera Wesela ponadto była połączona z obchodami 50-lecia
stałego zespołu kieleckiej sceny, nad którymi honorowy patronat objął ówczesny minister
kultury i sztuki, Kazimierz Dejmek. Na premierze zjawił się wiceminister Michał Jagiełło.
Jednym z punktów obchodów było spotkanie z byłymi dyrektorami i kierownikami
artystycznymi: Ireną Byrską, Haliną Gryglaszewską, Henrykiem Giżyckim, Józefem
Skwarkiem, Bogdanem Augustyniakiem, a także z Józefem Szajną.
Realizując Wesele reżyser próbował odpowiedzieć na pytanie co w mentalności
Polaków doprowadza ich do upadku i utraty wolności, która, jak pokazuje historia, nie jest dana
raz na zawsze. Ewa Ziółkowska212 w „Gazecie Kieleckiej” starała się opisać, jak Szczerski
zinterpretował utwór: „wybujały romantyczny indywidualizm został skarykaturowany, a nasze
narodowe wady potraktowane wyjątkowo zjadliwie”213. Reżyser pragnął przede wszystkim
odnaleźć, zrozumieć i dość jednoznacznie przedstawić źródła narodowych wad i słabości,
i równie jednoznacznie sklasyfikować i ukazać potraktowanych wręcz emblematycznie
wrogów. Upiór Jakuba Szeli ubrany był na przykład w mundur rosyjskiego generała, co
Ciemności inspirowane Jądrem ciemności Josepha Conrada w reż. Moniki Strzępki (2018).
Poprzednie realizacje Wesela w kieleckim teatrze zrealizowano w Studium Teatralnym (reż. T. Byrski, 1958);
w 1965 (reż. Józef Gruda, za dyrekcji Zdzisława Grywałda).
212
Ewa Ziółkowska-Darmas, kielczanka, pracowała miejscowych dziennikach „Echo Dnia”, „Gazeta
Kielecka”, „Słowo Ludu”. Była paryską korespondentką emigracyjnego czasopisma „Pogląd” wydawanego w
Berlinie Zachodnim. Na początku lat 90. pracowała w konsulacie RP w Brukseli. Jest autorką i tłumaczką
książek dla dzieci. www.pik.kielce.pl/ludzie-kultury/literatura/26330-ziolkowska-darmas-ewa.html [dostęp:
27.10.2019].
213
Ewa Ziółkowska, Premiera „Wesela” w kieleckim teatrze, Chochoł i Wernyhora w jednej polskiej duszy,
„Gazeta Kielecka” 1995, nr 215.
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w Kielcach – dawnym mieście zaboru rosyjskiego – nabierało szczególnego sensu. Rachelę
grała aktorka Starego Teatru w Krakowie Alicja Bienicewicz. Według Ziółkowskiej Szczerski
nie wykorzystał w pełni potencjału tej postaci: „to nie ona jest sprawczynią seansu duchów [...]
wydaje się tylko elementem poezji, egzystującym niezależnie, prawie – niepotrzebnie. Zwidy
powstają raczej w głowach biesiadników”214. Chocholi taniec, odgrywany jak gdyby na kacu,
miał uczynić przedstawienie współczesnym – „jak wyrzuty sumienia w pijackich głowach”,
albo „kłębiące się pragnienie czynu” – zjawy były wytworem wyobraźni biesiadników.
Rozmiary sceny ograniczyły wyobraźnię scenografa i choreografa – oszczędnie
zagospodarowana, miała pozostać polem do popisu dla tancerzy. Błędów w takim podejściu
wykorzystaniu dopatrzył się recenzent „Rzeczpospolitej”, Janusz R. Kowalczyk:
Środek sceny zajmuje okrągły, dwupoziomowy lustrzany podest. Dla mnie ów nachalny symbol (?)
nuworyszowskiego pojęcia o elegancji, przeniesiony jeśli nie z peepshow, to z dyskotekowo-knajpianych wnętrz,
był jedynie estetycznym zgrzytem. Aktorom zaś skutecznie ograniczał pole działania. Było to natychmiast
widoczne po odsłonięciu kurtyny, gdy z samego przodu sceny przetaczał się cienki sznureczek korowodu
wirujących par215.

Postaci Wernyhory i Chochoła grał jeden aktor – Zenon Jakubiec. Nowością
w stosunku do wcześniejszych realizacji Wesela było także obsadzenie w roli Stańczyka
kobiety – Marii Wójcikowskiej, co – jak trafnie zinterpretowała Ziółkowska – „pozwoliło na
ujrzenie błazna takim, jakim był”, czyli dziwadłem, a nie zamyślonym mężczyzną z obrazu
Matejki216. Recenzentce podobał się Mirosław Bieliński jako Czepiec – „zawadiaka i osiłek,
który jednak w ważnym momencie potrafi okazać dojrzałość”. „Aktorską klasę pokazały”
Janina Utrata (Radczyni) i Anna Skaros (Klimina). Panu Młodemu, Edwardowi Janaszkowi
Ziółkowska zarzucała karykaturalność w grze, choć nie bez przekonania, pisała także
o słuszności takiego podejścia do zadania aktorskiego217.
Kompozytor i dawny kierownik muzyczny Mirosław Niziurski skrytykował koncepcję
muzyczną przedstawienia218 – w pierwszym akcie zamiast melodii ludowych zdecydowano się
na dyskotekowe rytmy (w programie nie podano nazwiska autora opracowania muzycznego,
zatem tę kluczową decyzję podjął Szczerski). W drugim pobrzmiewały: Preludium A-Dur,

Janusz R. Kowalczyk, Blikujący tort weselny, „Rzeczpospolita” 1995, nr 262.
Ibidem.
216
Ewa Ziółkowska, Premiera „Wesela” w kieleckim teatrze, Chochoł i Wernyhora w jednej polskiej duszy,
„Gazeta Kielecka”, 1995, nr 215.
217
Ibidem.
218
Mirosław Niziurski, Ad libitum, Muzyka w „Weselu”, „Słowo Ludu” 1995, nr 263.
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Polonez A-Dur oraz Etiuda Rewolucyjna Fryderyka Chopina. Chocholemu tańcowi
towarzyszyły rockowe basy, a nawet tango.
Agata Niebudek uznała, że reżyser zrealizował Wesele zatrzymując się w pół drogi
między tradycją a nowoczesnością, przez co pozbawił je wyrazu219. W przedstawieniu pojawił
się na przykład cytat ze słynnej sceny z filmu Popiół i diament Andrzeja Wajdy – zapalanie
spirytusu w kieliszkach. Pierwsza część spektaklu mocno skondensowana, pomyślana
w estetyce realizmu wypadła dużo lepiej niż błądząca w świecie fantazji część druga
wymagająca innego tempa, a od aktorów innej ekspresji.
Opracowując scenariusz Wieczoru z „Wyzwoleniem” Szczerski zamierzał słowami
Wyspiańskiego wytknąć Polakom „gnuśność, niemożność i ciągłe narzekanie”220. W obszarze
szczególnego zainteresowania kieleckiego inscenizatora pozostawał człowiek buntujący się
przeciw skostniałej, biernej postawie społeczeństwa. Przedstawienie miało prowokować tym,
że jego punkt ciężkości został przesunięty na współczesność i to, co robimy z naszą wolnością.
Nieco przebiegle wykorzystując obecność na premierze przedstawicieli władz regionu,
dyrektor zadał ustami aktorów pytanie o rolę teatru. Czyż nie powinien on spełniać ważniejszej,
niż tylko rozrywkowa, funkcji221? W rolach Konrada i Muzy wystąpili Grzegorz Kwas222
i Viola Arlak. Widowisko było przygotowane z myślą o jednorazowym pokazie, ale z racji tego,
że podobało się widzom, weszło do bieżącego repertuaru. Utwór Wyspiańskiego powrócił na
scenę kielecką po ponad 20 latach –

wcześniej w 1979 roku Wyzwolenie gościnnie

zaprezentował Teatr Adekwatny z Warszawy w reżyserii Magdy Teresy Wójcik
i Henryk Boukołowskiego; jedyną, do tamtej pory realizację w Teatrze Żeromskiego
przygotował Tadeusz Pliszkiewicz, w 1974 roku.
Piotr Szczerski lubił sięgać po mity narodowowyzwoleńcze, lubował się
w jubileuszach i rocznicach, szukał ich także w dramaturgii współczesnej. Dwusetna rocznica
insurekcji kościuszkowskiej stała się dla dyrektora pretekstem do wystawienia Lekcji polskiego
Anny Bojarskiej, zadanie powierzył Tomaszowi Obarze223 (1994). O tytułową lekcję prosi
w Szwajcarii Tadeusza Kościuszkę jego ukochana uczennica, Emilia Zeltner, córka przyjaciół,
u których mieszkał. Początkowo niechętny, rozczarowany postawą Polaków generał daje się

Agata Niebudek, Wielkość tradycji czy nowatorstwo, „Echo Dnia”1995, nr 262.
Juliusz Ćwieluch, Prowokacyjne wyzwolenie, „Gazeta w Kielcach” nr 262, 08.11.2000.
221
Ibidem.
222
Zagrał ponad 100 ról teatralnych. Do zespołu Teatru im. Żeromskiego należał w latach 1998-2004. W 2000
roku był laureatem Nagrody im. Leona Schillera. Grał m.in. Grabca w Balladynie (1999), Jeana w Pannie Julii
A. Strindberga (2001), Gustawa w Ślubach panieńskich (2003). Zdobył kilka Dzikich Róż (1999, 2000, 2002,
2003). Od 2004 należy do zespołu Teatru Zagłębia w Sosnowcu.
223
Aktor i reżyser, związany z teatrami krakowskimi.
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w końcu przekonać i analizuje przyczyny narodowej klęski. Utwór opowiada o bohaterze, ale
ukazuje go jako człowieka z krwi i kości. Kieleckie przedstawienie było zbudowane wokół
postaci generała – wybitnej roli Edwarda Kusztala224. Bohater pozostaje symbolem wolności
i legendą, tylko nie można oprzeć się wrażeniu, że łatwiej stanowić o tym dopiero po jego
śmierci. W Emilkę Zeltner wcielała się Ewa Pająk225. Wakar wyrzucał jednak, że para aktorów
skupiona na precyzji swoich ról nie bardzo zwracała na siebie nawzajem uwagę, grali jak gdyby
„obok siebie”226.
Atmosferę klasycystycznego salonu, za sprawą scenografii, udało się oddać Marianowi
Pankowi, malarzowi i wieloletniemu scenografowi Teatru im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie. Patetyczny polonez skomponowany przez Kościuszkę podawany głośno,
w długich fragmentach, miał podkreślać patriotyczny wymiar przedstawienia. Publiczność
jednak nie dopisała, widownia świeciła pustkami. Przedstawienie Obary na zaproszenie
Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej i Stowarzyszenia Historycznego było prezentowane dla
Polonii w Petersburgu 24-30 maja 1994 roku. Po latach były jeszcze dwie realizacje Lekcji
polskiego – w Teatrze Polskiego Radia (reż. Janusz Kukuła, 2013) i Teatrze Telewizji
(reż. Mariusz Malec, 2017) z Arturem Żmijewskim w głównej roli.
Podobny charakter miała adaptacja Ballad i romansów Adama Mickiewicza. Spektakl
Piotra Szczerskiego miał premierę 6 lutego 1998 roku w Londynie (dopiero dziewięć dni
później zaprezentowano go w Kielcach), obejrzał ją m.in. były prezydent RP na uchodźstwie,
Ryszard Kaczorowski. Pokaz odbył się w Teatrze Małych Form na zaproszenie Polskiego
Ośrodka Społeczno-Kulturalnego organizującego obchody dwusetnej rocznicy urodzin
Mickiewicza. Premiera przygotowana przez zespół z Kielc miała być jej pierwszym aktem (jak
dowiadujemy się z programu do spektaklu, następne w kolejności były Pan Tadeusz
w wersji angielskiej i polskiej, oraz Dziady w wersji polskiej). Do Ballad i romansów
przygotowano program w wersji polsko-angielskiej. Zespołowi w Londynie towarzyszył
dziennikarz Grzegorz Kozera, na miejscu śledził wydarzenia, by później zrelacjonować je dla
„Słowa Ludu”: „To inny Mickiewicz niż ten, o którym uczą w szkole”227. Publiczność

Zob. Grzegorz Kozera, Kościuszko zszedł z cokołu, „Słowo Ludu”1994, nr 43; Małgorzata Górak, „Lekcja
polskiego”, „Echo Dnia” 1994, nr 38; Jacek Wakar, Udana lekcja, „Teatr” 1994, nr 3, s. 36.
225
Mieszka w Kielcach, w Teatrze im. Żeromskiego pracowała w latach 1990-1995. Była związana z Teatrem
Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach i teatrami w Rzeszowie i Tarnowie, Współpracuje z Teatrem Tetatet
prowadzonym przez Mirosława i Teresę Bielińskich.
226
Jacek Wakar, Udana lekcja, loc. cit.
227
Grzegorz Kozera, Mickiewicz bez piedestału. Polonia zaakceptowała kieleckie „Ballady i romanse”, „Słowo
Ludu” 1998 rok, nr 33.
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w Londynie ciepło przyjęła przedstawienie. W Polsce spektakl zebrał skrajnie odmienne
recenzje. Recenzentka „Przekroju” Agnieszka Fryz-Więcek wykpiła poziom przedstawienia:
Publiczność, która przez prawie półtorej godziny zastanawia się, jak możliwe jest serwowanie tak
wstrząsającej dawki bezguścia połączonego z nieudolnością, w finale doznaje olśnienia. Aktorzy, znosząc za
kulisy trumnę będącą jedynym elementem scenografii, radośnie eksponują umieszczony na niej napis: „Teatr”.
Wymowa tej sceny wydaje się jednoznaczna228.

Spektakl za to podobał się w Opolu, gdzie dostał nagrody na 23. Opolskich
Konfrontacjach Teatralnych Klasyka Polska – Szczerskiemu przyznano laur za reżyserię,
kolejna nagroda aktorska powędrowała do Krzysztofa Wieczorka.

W poszukiwaniu publiczności
Piotr Szczerski zastał teatr utrzymujący się głównie z wyjazdów, scena miała niemal
impresaryjny charakter:
Oprócz Krakowa i Warszawy wszędzie było prowincjonalnie. Prowincjonalny i zapyziały był tu teatr.
Rocznie sprzedawało się po 300 biletów z kasy. Grało niemal wyłącznie lektury szkolne po okolicznych domach
kultury. To był objazdowy teatr. Słaby artystycznie229.

Po pierwszych dwóch sezonach zorientował się, że sztuki ambitne nie przyciągną do
teatru rzeszy kielczan. We wspomnieniach Jerzego Sitarza przedstawienia grano, mimo że
czasem oglądało je tylko kilka osób. Szczerski wiedział, że w ten sposób nie utrzyma teatru.
By zdobyć widzów nawiązał bliższą współpracę z mediami, zaczął szukać ludzi
zainteresowanych

kulturą,

akcjami

performatywnymi

czy

reklamowymi

wkraczał

w przestrzeń miasta, nie raz szokował, imał się różnych sposobów, a czasem nawet cyrkowych
chwytów – w farsie Pasztet Grubego (premiera 1993) na scenie występował…żywy królik.
Modelowo wręcz różnorodny był trzeci sezon dyrekcji (1994/1995)– na afiszu znalazła
się komedia (Pies), klasyka (Zemsta), bajka (Mały Książę), farsa (Czego nie widać), recital
(Niedopieszczona) i poważniejsza propozycja, ale na podstawie wszystkim znanego dzieła
(Proces Franza Kafki). Taki repertuar zdawał się być idealną odpowiedzią na potrzeby widza.

Agnieszka Fryz-Więcek, Mickiewicz w trumnie, „Przekrój”1999, nr 48.
Wywiad Pauliny Drozdowskiej z Piotrem Szczerskim, Trzeba grać ostro, „Projektor. Kielecki Magazyn
Kulturalny” 2014, nr 4/7, s. 24-25.
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Niestety świadczył także o pogłębiającym się kryzysie finansowym w teatrze, za którym idzie
przecież zwykle także upadek wiary zespołu w sukces i znika chęć do pracy.
Dyrektor przez lata szukał modelu prowadzenia teatru, który sprawdzi się dla jedynej
sceny w regionie. Można z przekonaniem uznać, że mu się udało, dziś „Żeromski” ma jedną
z najwierniejszych i najliczniejszych widowni z polskich teatrów dramatycznych, co wciąż
podkreślają przyjezdni twórcy. Schemat, który okazał się adekwatny, to było „dla każdego coś
niemiłego” – jak zwykł mawiać po latach, czyli równowaga w repertuarze, a „niemiłego”
dlatego, że teatr bądź co bądź jest sztuką wymagającą. Nie mogło dla niego brakować
w repertuarze komedii. A dzięki temu, że wolał kontrowersje od milczenia, obecność widzów
od pustych krzeseł, organizował spotkania z publicznością, przygotowywał odczyty, recitale
i performanse z własnym udziałem, witał osobiście na premierach, jak dawniej Byrscy, to
obudził wśród mieszkańców miasta i nie tylko zainteresowanie tym, co działo się
w kamienicy przy Sienkiewicza 32230.

Hemar. Poeta przeklęty i Kordian – teatralny testament Piotra Szczerskiego
Jakby przeczuwając koniec dyrekcji, po kilku latach przerwy od reżyserowania
dramatów, Szczerski chciał dać widowni przedstawienia z przesłaniem, jak za czasów
studenckich, poczuł potrzebę wyrażenia poprzez sztukę swojego stosunku do kraju.
Spektakl Hemar. Poeta przeklęty Szczerski zrealizował według własnego scenariusza,
chcąc przywrócić pamięci młodszych pokoleń zapomnianą postać nie tylko jako kabareciarza,
twórcy przedwojennych szlagierów, ale przede wszystkim patrioty na emigracji231. Kluczem
do interpretacji Hemara uczynił kwestię mechanizmów wykluczenia twórców emigracyjnych
przez władze PRL. Reżyser traktował tę sprawę osobiście, mawiał o sobie: „wychowany
w komunie”. Wspominając zastrzelonego w wieku dziewiętnastu lat na polecenie władz
komunistycznych wuja, konspiracyjnego działacza Marka Kublińskiego, deklarował silną
niechęć do ustroju.
Z poglądami Hemara skonfrontował postawy, jakie przybrali wobec ustroju inni,
cenieni i dziś krajowi literaci. Szczerski intensywnie przygotowywał się do artystycznego
Dawniej w podziemiach teatru funkcjonował pub „Dziurka”, gdzie kielczanie mogli porozmawiać z artystami
mniej oficjalnie. Takie półprywatne spotkania również przyciągały potem niektórych bywalców pubu na
widownię.
231
Fragment mojego artykułu opublikowanego w książce W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150
lat: problemy lektury, red. Maria Jolanta Olszewska, Dawid Maria Osiński, s. 320-335.
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rozliczenia z komunizmem. Przez kilka miesięcy zbierał materiały, które miały mu posłużyć
do stworzenia autorskiego scenariusza przedstawienia, którego premierę planował
nieprzypadkowo na 17 września 2014 roku w 75. rocznicę wkroczenia wojsk sowieckich do
Polski. Scenariusz do Hemara. Poety przeklętego napisał na podstawie wspomnień, publikacji
prasowych, dokumentów, takich jak teksty przesłuchań, poezji emigracyjnej Hemara oraz jego
przedwojennych szlagierów, poezji Władysława Broniewskiego, Konstantego Idefonsa
Gałczyńskiego, Juliana Tuwima, Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta i Stanisława
Barańczaka oraz zapomnianego, zakatowanego i usuniętego z oficjalnego obiegu poety
Wojciecha Bąka. Wykorzystał fragmenty publikacji Mariana Hemara, m.in. Awantury w
rodzinie, Chlib kulikowski. Wiersze, Satyry, Piosenki, Pięć sztuk scenicznych; książki Anny
Mieszkowskiej Marian Hemar od Lwowa do Londynu, Joanny Siedleckiej Kryptonim «Liryka».
Bezpieka wobec literatów oraz Obława: losy pisarzy represjonowanych, Bohdana
Urbankowskiego Czerwona msza, czyli uśmiech Stalina232. Kolaż z tego, „co było zapisane”
miał służyć skonstruowaniu nowej narracji. Tak powstaje teatralny remiks, mówi, za
Lawrencem Lessigiem, Anna Sobiecka: „celowe wykorzystanie istniejących wcześniej
utworów, a właściwie wszelkich tworów kultury, i łączenie ich w taki sposób, by powstawały
całkowicie nowe, choć/lub zawierające fragmenty utworów oryginalnych”233.
Sobiecka zwraca uwagę na to, że włączenie dyskursu historycznego w obszar teatru daje
możliwość przyjrzenia się sposobom konstruowania narracji historycznej w spektaklach z innej
perspektywy. Gra z historią ma pomagać w tworzeniu wspólnotowości. Interesujące, że
remiksowanie

historii

poprzez

mieszanie

źródeł;

łączenie

tekstów

literackich

i paraliterackich, pamiętników, dzienników itp. prowadzi do zacierania granic między artystą
a odbiorcą, ale i między sztuką a życiem234. Łatwiej wtedy o „metodę pogranicza między
nowoczesną teorią teatralną a określoną strategią sceniczną”

otwartą na działania

performatywne ze względu na formę i współudział odbiorcy235. Czy sprawia to, że tak
przygotowane przedstawienie traktujemy jako bardziej prawdziwe, wiarygodne, bliższe
rzeczywistości? Na pewno takim zamiarem kierują się twórcy prezentując swoją wizję świata,
historii.

Piotr Szczerski, Hemar. Poeta przeklęty. Scenariusz (niepublikowany), Kielce 2015, Teatr im. Stefana
Żeromskiego w Kielcach.
233
Anna Sobiecka, Teatralne remiksowanie historii jako wariant historii lokalnych, [w:] Teatr historii lokalnych,
op. cit., s. 305.
234
Ibidem, s. 306.
235
Ibidem.
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Piotr Szczerski i scenograf Jerzy Sitarz starali się oddać klimat PRL. Reżyser podkreślał
w wywiadach, że to nie jest estetyka filmów Stanisława Barei, czy Jerzego Gruzy – „PRL wcale
nie był fajny, a ludzie tak dziś zdają się go oceniać” – przekonywał reżyser236. Widzowie
Hemara. Poety przeklętego byli zaproszeni do uczestnictwa jeszcze przed wejściem do teatru.
Naprzeciw budynku ustawiono podest, na którym muzycy zespołu „No name” akompaniowali
aktorom wykonującym szlagiery Hemara. Jako Zula Pogorzelska, Hanka Ordonówna,
Eugeniusz Bodo, Adolf Dymsza śpiewali przedwojenne przeboje. Po półgodzinnym recitalu
refren piosenki Może kiedyś innym razem przerywał odgłos klaksonu samochodu, starego
Citroëna C4 Grand wyjeżdżającego z bramy teatru. Auto na chwilę przystawało, zza drzwi
wyłaniała się postać Ducha Mariana Hemara (w tej roli Dawid Żłobiński), aktor recytował
wiersz pt. Liść i odjeżdżał w stronę dworca; symbolicznie na emigrację, by nigdy nie powrócić
do kraju. Widzowie gwałtownie byli wyrywani z nostalgicznego nastroju – oto z bramy teatru
dobiegała melodia czastuszki; wybiegli sołdaci, rozerwali prześcieradło, na którym chwilę
wcześniej wyświetlona była mapa Polski, zachowywali się w stosunku do widzów i artystów
arogancko i zaganiali wszystkich do wnętrza.
Tam czekały już kolejne atrybuty komunistycznej rzeczywistości. Na schodach stały
uśmiechnięte Duchy Zetempowców i kierowały widzów do szatni, za nimi widać było mapę
PRL-u. Obok widniał napis „22 lipca 1944 manifest PKWN”. Szatnia udekorowana była
w PRL-owskim stylu, z przymocowanymi flagami: czerwonymi, czerwonymi z sierpem
i młotem, gdzieniegdzie biało-czerwonymi. Nad wszystkim górowały wizerunki głów Karola
Marksa, Friedricha Engelsa, Włodzimierza Lenina i Józefa Stalina. Zetempowcy recytowali
wiersz Tak jak oni Tadeusza Urgacza. Największe zamieszanie i śmiech wzbudzała Babcia
Klozetowa, która nie tylko broniła wejścia na górę, ale wskazując na tabliczkę ze
sparafrazowanym zdaniem Tadeusza Kantora: „Do teatru nie wchodzi się bez kapci”; wkładała
ludziom w ręce stare kapcie przypominające takie, jakie można było spotkać w dawnych
muzeach, pokrzykując, by je zakładano. Nim widzowie dostali się na widownię, musieli przejść
przez foyer wytyczoną łańcuchami ALEJĄ ZASŁUŻONYCH I ZASŁUŻONYCH INACZEJ
(komisarz wystawy: Krzysztof Sowiński). Był to ciąg tablic umieszczonych na postumentach z
nazwiskami i zdjęciami włodarzy PRL, tzn. pierwszych sekretarzy i pomniejszych. Ich
zbrodnie wyszczególniono. Na ziemi leżały klepsydry oraz fotografie tych, których w PRL-u

Rozmowa Marii Szabłowskiej z Piotrem Szczerskim i Konradem Szczebiotem, Program Pierwszy Polskiego
Radia, www.polskieradio.pl/97/1551/Artykul/1244616%2CMarian-Hemar-na-indeksie-Dokonal-wyboruheroicznego, [dostęp: 6.03.2021].
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skazano wyrokami śmierci, i którzy zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach lub zostali
zamordowani.
Z foyer widzowie wchodzili na widownię, na miejsca kierowali ich „ormowcy”. Na
widowni pośród widzów umieszczona była trybuna, na której zasiadało Biuro Polityczne oraz
estradka, na której prezentowali się Wisława Szymborska, Konstanty Idefons Gałczyński,
Władysław Broniewski, Julian Tuwim, których Szczerski uważał zaliczał do poetów
reżimowych w latach 50. Między sceną a widownią był pas ziemi niczyjej, dalej zasieki
z drutu kolczastego. Zetempowcy rozdawali widzom okolicznościowe śpiewniki, m.in.
z piosenką do słów Gałczyńskiego Ukochany kraj. Z entuzjazmem próbowali uczyć widzów
śpiewać. Na trybunie pojawiało się Biuro Polityczne (tu: Bolesław Bierut, Władysław
Gomułka, Wanda Wasilewska); prosili wszystkich o powstanie, aby odśpiewać O, cześć wam
panowie, magnaci. Scena się rozświetlała, na niej zjawiali się Hemar (Żłobiński) oraz duchy
powstańców warszawskich. Tym razem wykonywali szlagiery Hemara, które nabierały innego
wyrazu. Wyglądało to tak, jakby postacie na scenie rywalizowały z tymi na widowni.
Powstańcy z Hemarem na scenie versus na drugiej platformie na widowni Szymborska,
Gałczyński, Broniewski, Tuwim, a właściwie ich duchy, recytowali wiersze, które dziś trudno
usłyszeć. Biuro Polityczne było zachwycone, Szymborska otrzymała nawet obietnicę Nobla.
Obserwowaliśmy próbę samospalenia Stanisława Barańczaka. Bohaterami przedstawienia byli
poeci i pisarze, którym przyszło żyć i tworzyć w zniewolonym kraju. Na scenie, niczym za
żelazną kurtyną, na emigracji przebywał Marian Hemar i prowadził z nimi dialog za
pośrednictwem

Radia Wolna Europa, zagłuszanego przez służby (elementami prostej

scenografii Jerzego Sitarza były umieszczone za zasiekami części powiększonego radia
lampowego). Poza recytacjami wierszy i krótkimi dialogami było kilka scen „łamania sumień”
a to Broniewskiego, a to Tuwima, czy Gałczyńskiego, ale też niezłomnej postawy skatowanego
przez tajną policję Wojciecha Bąka, walczących o godność słowa Herberta czy Barańczaka,
wreszcie wierzącej w nowy czas młodziutkiej Wisławy Szymborskiej. Nie brakowało takich,
którzy po latach z zażenowaniem wypowiadali się na temat swojej literackiej przeszłości.
Reżyser i autor scenariusza twierdził, że nie chodzi o ocenę literatów ani o rozliczanie ich, ale
uświadomienie, jak życie w PRL-u było trudne, skomplikowane, i jakie moralne i etyczne
konflikty wywoływało, zwłaszcza w sumieniach ludzi kultury.
Dawid Żłobiński kreował w spektaklu postać Hemara jako przepełnioną tęsknotą za
krajem. Ukazał poetę zaangażowanego w sprawy polskie, piszącego poważne utwory
komentujące wydarzenia w ojczyźnie, krytyczne w stosunku do współpracujących z partią
twórców; człowieka wyizolowanego, zawieszonego w tymczasowości londyńskiego życia.
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Pisarz nie zmienił swojej postawy pomimo tego, że jego utwory były w kraju zakazane, nawet
wtedy, gdy dotarła do niego informacja o odebraniu mu obywatelstwa polskiego.
Widzowie byli wyprowadzani z budynku teatralnego przez foyer, schodami wiodącymi
w dół do wyjścia ewakuacyjnego na dziedziniec (w chłodniejsze dni i zimą kierowano ich do
szatni). W foyer rozbrzmiewał utwór Tuwima Do generałów w wykonaniu zespołu Buldog.
Zaaranżowanie kilku przestrzeni teatralnych przypominało Fragmenty dramatyczne Becketta
w reżyserii Szczerskiego (Teatr 38 w Krakowie, 1987)237. Reżyser nie tylko napisał scenariusz,
przygotował spektakl, zorganizował widowisko kulturowe chcąc zachęcić widza do
przeżywania podobnych sobie emocji; próbował oddziaływać na percepcję na kilku poziomach;
wytworzyć na czas spektaklu communitas, dzięki której możliwe jest przekroczenie obcości,
której doświadcza publiczność kin i teatrów, kiedy w ciemności oddaje się przyjemności
oglądania – takie doświadczenie opisuje Laura Mulvey238.
Spektakl wpisywał się w nurt teatru zaangażowanego, który na powrót obserwujemy od
początku XXI wieku, kiedy znów zwraca się ku historii dawniejszej. Ponownie staje się ważka
dla określenia dzisiejszej tożsamości narodowej, kiedy już twórcy ochłonęli po przemianach
ustrojowych a ich uwaga może przenieść się na chwilę z teraźniejszości, jak zauważa Mateusz
Borowski239. Zresztą historia wkracza w tę teraźniejszość, w scenę polityczną i polski
instytucjonalizm240. Piotr Szczerski tworząc swój scenariusz podjął działania niemal przypisane
pracownikowi Instytutu Pamięci Narodowej – spektakl nazywał dokumentem artystycznym.
Przy czym wydaje się, że wyznawał „romantyczną z ducha koncepcję”, jak Borowski określa
tradycję polskiego teatru, który jest instytucją „budującą kolektywną tożsamość, gdyż
odpowiada za poczucie historycznej ciągłości wspólnoty z jej przeszłością”241.

Polemika wokół Hemara. Poety przeklętego
Recenzje z Hemara. Poety przeklętego ukazały się z kilkudniowym opóźnieniem
(czyżby dziennikarze nie wiedzieli co napisać?) w lokalnych mediach. Premierę przemilczała

Tytuł spektaklu za wortalem e-teatr: www.e-teatr.pl/pl/osoby/5868,karierateatr.html#start [dostęp: 24.01.
2020].
238
Laura Mulvey, Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne, [w:] eadem, Do utraty wzroku. Wybór tekstów,
Kraków-Warszawa 2010, s. 95-107.
239
Mateusz Borowski, Nakazana przeszłość. Pamięć a historia w polskim teatrze współczesnym, [w:] Zła
pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie, red. Monika Kwaśniewska, Grzegorz Niziołek, Wrocław
2012, s. 66.
240
Ibidem.
241
Mateusz Borowski, op. cit., s. 67.
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„Gazeta Wyborcza. Kielce”. Wypowiedzi recenzentów były skrajnie różne. Pozytywną ocenę
wystawił reżyserowi redaktor Radia Kielce, Ryszard Koziej – chwalił aranżację przestrzeni
teatralnej, spójność elementów przedstawienia i jego oddziaływanie na emocje. Co ciekawe,
w recenzji pojawiło się powtarzane później określenie „montaż słowno-muzyczny” – autor
zastrzegał jednak, że było ono pozbawione „socjalistycznych skojarzeń”242. Przed nimi nie
broniła się Lidia Cichocka z „Echa Dnia” i nazwała spektakl „montażem słowno-muzycznym”,
„stalinowską akademią”, z której ma się ochotę uciec243. Wprost przeciwnie widowisko odebrał
Grzegorz Rak z „Projektora”. Dla młodszych recenzentów (Karolina Gregorczyk, Dariusz
Skrzyniarz) spektakl Hemara. Poety przeklętego był niezapomnianą lekcją historii, której nie
otrzymali w szkołach. Do teatru dotarły także oceny z innych części Polski. W internetowym
„Dzienniku Teatralnym” Anna Rzepa-Wertmann pisała: „W dobie «nowego modernistycznego
teatru» tak cyzelatorski, porywający i wciągający kawał roboty reżysersko-scenicznej to już
dzisiaj naprawdę rzadkość!”, z kolei Piotr Olkusz z portalu teatralny.pl również mówił
o stalinowskiej akademii: „Wydawało się, że pewien rodzaj opowiadania o przeszłości stracił
swoje miejsce w teatrze. [...] Główna słabość tego spektaklu polega na tym, że krytykując
stalinizm, z całym dobrodziejstwem inwentarza przyjmuje retorykę stalinowskiej akademii
nienawiści”244. Sprzeciw Olkusza wywołał szczególnie jeden pomysł twórców przedstawienia:
A że system był wyjątkowo krwiożerczy, przekonamy się depcząc setki druków, którymi wyściełano
posadzkę: setki klepsydr z nazwiskami bohaterów. Tak: czułem się źle, idąc po czarnych kartkach, pytając – już
wówczas – o prawo do uprzedmiotawiania i wykorzystywania biografii ofiar. Więcej: mój sprzeciw budziły także
gabloty oprawców, bo – choć nie zamierzam wybielać życiorysów stalinowskiej wierchuszki w Polsce – miałem
wrażenie, że oto idę drogą, wzdłuż której powbijano na pal głowy pokonanych wrogów, by głodna rewanżu
gawiedź miała w co pluć i rzucać kamieniami. Jarema byłby w siódmym niebie245.

Na te zarzuty odpowiedział recenzentowi reżyser. Domagał się, w liście do redakcji,
m.in. zamieszczenia na stronie www.teatralny.pl. sprostowania, w którym tłumaczył, jak został
pomyślany ów zabieg. Tak się jednak nie stało. Korespondencja po kilku miesiącach została
przerwana246.
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Ryszard Koziej, Rzecz o poetach czasu zniewolenia, Radio Kielce,
www.encyklopediateatru.pl/artykuly/189309/rzecz-o-poetach-czasu-zniewolenia [dostęp: 24.01.2021].
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Lidia Cichocka, Akademia ku czci Hemara, „Echo Dnia” 2014, nr 217.
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Piotr Olkusz, Stalinowska akademia, www.teatralny.pl/recenzje/stalinowska-akademia,701.html
[dostęp: 24.01. 2021].
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Ibidem.
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Można ją prześledzić na stronie Teatru Żeromskiego i wortalu e-teatr: Piotr Szczerski, Krystyna Knychalska,
Piotr Olkusz, Szczerski polemizuje z Olkuszem, www.e-teatr.pl/pl/artykuly/197623.html [dostęp: 24.01. 2021].
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Hemar. Poeta przeklęty został doceniony przez kielecką publiczność – zdobywając 329
głosów, wygrał główną nagrodę w dorocznym Plebiscycie Publiczności „O Dziką Różę”.
Z kolei w folderze z repertuarem Teatru Żeromskiego na maj i czerwiec 2015 roku, czytamy:
„Spektakl pt. Hemar. Poeta Przeklęty nie został dopuszczony do Ogólnopolskiego Konkursu
na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej”. Zbiorem opinii o spektaklu jest także księga
pamiątkowa, którą Szczerski wystawił „na prośbę widzów” (27.02.2015) przy okazji grania
kolejnych spektakli Hemara. Poety przeklętego. Znajdziemy tam kilkadziesiąt wpisów,
niektóre bardzo osobiste, jak ten: „Dziękuję w imieniu mojej Matki więzionej w łagrach
sowieckich do 1948 oraz cioci Heleny zamordowanej przez NKWD w więzieniu na Łukiszkach
w Wilnie”247. Wśród widzów znaleźli się również członkowie rzeszowskiej NSZZ
„Solidarność” – oprócz wpisu przysłali też list z podziękowaniem za „jeden z najlepszych
spektakli, jakie dane było nam oglądać w ostatnich latach”248.
Pod koniec sezonu teatralnego 2015/2016 Szczerski ze świadomością nieuleczalnej
choroby reżyserował Kordiana Juliusza Słowackiego. Odczytał dramat romantyczny na nowo,
jako interpretację współczesnej historii i postawił pytania, czy w ogóle, a jeśli tak, to
w jakim stopniu Polacy są wolni. Szczerski świadomie w swoich dwóch ostatnich spektaklach
nawiązał do nowych narracji historycznych w polskim teatrze. Odwołał się do koncepcji
przeciw-historii opisywanej przez Michela Foucaulta249. Szczerski do końca wierzył, że
konstruowanie tożsamości społecznej dokonuje się także przez polityczne mechanizmy
kontrolowania zbiorowej pamięci. Omawiana twórczość Piotra Szczerskiego jest jednym
z przykładów na to, że przeciw-historie w teatrze ostatnich lat nie muszą oznaczać
demitologizacji romantycznych mitów.
Data premiery Kordiana także nie była przypadkowa – 3 maja 2015 roku. Święto narodowe
ustanowione na cześć demokracji stało się dla Szczerskiego idealnym pretekstem, by o tę
wolność zapytać publiczność. Reżyser wybrał z dramatu Słowackiego Przygotowanie
i

Spisek koronacyjny. Na pierwszy rzut oka taka interpretacja dzieła pozbawia go

wielowymiarowości. Szczerskiego interesowała w utworze tylko polityka. Do świata polityki,
czyli tam, gdzie można by pomyśleć, że nie ma miejsca na metafizykę – reżyser wprowadził
diabły, a właściwie Upadłe Anioły: Imaginację, Strach, Gehennę, Astarotha, Mefistofela

Księga pamiątkowa poświęcona spektaklowi Hemar. Poeta przeklęty, zbiory archiwum Teatru im. S.
Żeromskiego w Kielcach.
248
List Bogusławy Budy (Przewodniczącej Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w Rzeszowie) do P. Szczerskiego, Kielce 25 maja 2015 (zbiory Archiwum Teatru).
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Michel Foucault, Wykład z 28 stycznia 1976 roku, w: idem, Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady z Collège
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i Szatana. W spektaklu przybrały wygląd satanistów, rockmanów – miały mocne makijaże,
kostiumy z czarnej skóry, w rękach dzierżyły berła z pentagramami. Diabły śpiewając mieszały
w kotle Historii i niejako kierowały losami Polski. Ich działania dyscyplinował
ustrukturyzowany rytm muzyki Zygmunta Koniecznego. Reżyser deklarował, iż zapraszając
do współpracy kompozytora, marzył o nawiązaniu do wielkiej tradycji polskiego teatru,
wspominał swoje doświadczenia legendarnych spektakli z kompozycjami Koniecznego
(m.in. Biesy w reż. Andrzeja Wajdy z 1971 roku oraz Dziady i Wyzwolenie Konrada
Swinarskiego z 1972 roku w Starym Teatrze). Diabły przyglądały się zmaganiom Kordiana,
jego wewnętrznej walce i odepchnięciu przez bierne, jakby chore społeczeństwo. Jego
przedstawiciele byli umieszczeni w zakładzie psychiatrycznym. Bezwolnym, niemym ludem
rządził Car, w dobrze skrojonym garniturze łudząco podobny do prezydenta Rosji. Wokół niego
krążył Dozorca. Akcja przebiegała zgodnie z dziełem poety. Współczesne konteksty
polityczne, które nas tu interesują, pojawiają się w kilku jeszcze scenach. Koronację Cara
można było oglądać na telebimie umieszczonym w głębi sceny. Aktu dokonywał przebrany za
biskupa Szatan (choć w kluczowym momencie Car sam zakładał sobie koronę na głowę)
w obliczu ludu, który śpiewał Boże coś Polskę. Ludzie zasłaniali twarze obrazkami z greckim
maskami, po słowie „Przysięgam” wypowiedzianym przez nowego króla Polski, klękali.
Zamiast obrazków, trzymali wizerunki polityków z pierwszych stron gazet. Pod koniec
spektaklu wyświetlana była inna projekcja, scena egzekucji w Katyniu z filmu Konrada
Łęckiego Pre mortem, wtedy też kołysząc się na łóżkach umierali pacjenci Zakładu; ich ciała
wywoziły Upadłe Anioły. Na scenę wychodził Szatan z Kordianem. Czytali dramat. Padły
słowa „Koniec części I”, diabeł odpowiedział: „Słowacki więcej nie napisał” i skierował
włączoną kamerę na widownię.
Rola Kordiana przypadła młodemu absolwentowi Łódzkiej Szkoły Filmowej,
Mateuszowi Rzeźniczakowi. Tak Szczerski motywował swój wybór: „przekonał mnie swoją
młodzieńczą, pełną wiary interpretacją utworu Słowackiego [...] Życzę mu, żeby udało się
nawiązać do wielkich ról Jerzego Treli i Gustawa Holoubka”250. W foyer, tak, jak i przed
przedstawieniem, rozbrzmiewała współczesna, prowokacyjna piosenka Marii Peszek Sorry
Polsko.
W „Gazecie Teatralnej” wydanej za życia Piotra Szczerskiego znajdziemy dwa teksty
autorstwa reżysera. Pierwszy z nich zatytułowany Dla kogo ten Kordian dzisiaj miał być
wyjaśnieniem dlaczego Szczerski postanowił wyreżyserować arcydzieło Słowackiego: „dla

250

Ibidem.
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siebie, dla własnej satysfakcji, dla rozliczenia się wielkim polskim dramatem romantycznym
z szambem, w którym z 20-letnią przerwą żyjemy ponad 200 lat”251. Szczerski uważał, że wciąż
panuje cenzura, tylko „perfidniejsza” niż w PRL-u, ale jednak taka, że pozwoliła mu na
zrobienie „Kordiana 2015”. Spektakl dedykował głównie młodym ludziom, w których wierzył
i wszystkim „wstydzącym się pokolenia ciepłej wody z kranu, wstydzącym się głosu Marii
Peszek: «Sorry Polsko, [...] Nie oddałabym ci Polsko, ani jednej kropli krwi»252”. To nie
ostatnie słowo reżysera. Przemówił jeszcze raz na ostatnich kartach „Gazety Teatralnej”
w tekście Jak było ze mną i jak jest – w Teatrze253 (tam m.in. o faktach z życia reżysera
i dyrektora). Reżyser w obu wypowiedziach wyraźnie prowokuje media: „odczułem świeży
powiew cenzury – milczenie albo paszkwile prasowe” po spektaklu Hemar. Poeta przeklęty254.
Do odpowiedzi po Kordianie poczuła się wywołana „Gazeta Wyborcza”, której milczenie
wytykał w swoim manifeście Szczerski255. Zresztą nie tylko w manifeście, bo
w spektaklu Kordian „Gazeta Wyborcza” miała być opium dla ludu, a przynajmniej tak
odczytali intencje reżysera recenzenci – w spektaklu dozorca rozdawał pacjentom zakładu
właśnie tę gazetę. Dziennikarka lokalnej edycji „Gazety Wyborczej”, Agnieszka Gołębiewska,
poczuła się w obowiązku zareagować i w swoim tekście wytykała Szczerskiemu zmienność
poglądów na przestrzeni lat:
Nie tylko z „Wyborczą” rozlicza się dyrektor. [...] Czym kierował się dyrektor Szczerski, dokonując
takiego wyboru postaci? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Ale wydaje się, że chciał rozliczyć się także
z własnych wyborów politycznych. Bo przecież w 2005 roku był w Świętokrzyskim Komitecie Honorowym
Donalda Tuska, a wcześniej popierał Unię Wolności256.

Premierę Kordiana odnotowały wszystkie kieleckie redakcje. Spektakl głównie
chwalono – recenzenci docenili muzykę Zygmunta Koniecznego, prostą i funkcjonalną
scenografię Jerzego Sitarza. Podobali się aktorzy: Krzysztof Grabowski w roli Wielkiego
Księcia Konstantego, Dawid Żłobiński jako Szatan, Mirosław Bieliński – Pacjent Zakładu,
Wojciech Niemczyk – Car. Recenzentom zapadła w pamięć scena pojedynku między Carem

Piotr Szczerski, Dla kogo ten Kordian dzisiaj, Program Teatru im. Stefana Żeromskiego do Kordiana
J. Słowackiego, 2015; „Gazeta Teatralna” 2015, nr 49, Kielce 2015, s. 3.
252
Ibidem.
253
Piotr Szczerski, Jak było ze mną i jak jest – w Teatrze, Program Teatru im. Stefana Żeromskiego do Kordiana
Juliusza Słowackiego, „Gazeta Teatralna” 2015, nr 49, Kielce 2015, s. 14.
254
Ibidem.
255
Piotr Szczerski, Dla kogo ten Kordian dzisiaj, loc. cit.
256
Agnieszka Gołębiowska, Po premierze w teatrze. Dom wariatów, czyli „Kordian” według Szczerskiego,
www.kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,17860674,Po_premierze_w_teatrze__Dom_wariatow__czyli__Kordian
_.html [dostęp: 24.01. 2021].
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a Księciem. Sprzeczne oceny zebrał Mateusz Rzeźniczak za główną rolę – od „perfekcyjnego,
polskiego bohatera romantycznego” (Konrad Szczebiot, „Teatr”) po „ograniczającego się do
recytacji, wychodzącego z roli” (Radio Kielce). Kordian doczekał się bardzo pochlebnych
recenzji w AICT/IATC Sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków
Teatralnych, w „Teatrze” i „Dzienniku Teatralnym”. Młodsi widzowie, na których liczył
reżyser wypowiedzieli się o spektaklu pozytywnie (Katarzyna Wnuk, Teatr dla Was; Dariusz
Skrzyniarz Radio eM; blogerka „Jag”) – za jedną z zalet odebrali to, że fraza Słowackiego była
w spektaklu zrozumiała i czytelna.
Używanie języka dramatów romantycznych we współczesnych inscenizacjach spotyka
się również ze słowami krytyki, Maria Prussak wyraża opinię o nieprzystawalności takiego
języka do współczesności: „lekturze zwykle towarzyszy poczucie obcości lub choćby
zaskoczenia, dystansu, podejrzliwości wreszcie. Powiększa się rozziew między językowym
światem tych tekstów a światem językowej alienacji, w jakim funkcjonuje współczesna
sztuka”257. Dowodem na uzasadnienie tej tezy mają być próby przepisywania dawnych tekstów
na język współczesności. Prussak podaje przykłady, wymienia m.in. Dziady. Ekshumację w reż.
Moniki Strzępki Pawła Demirskiego wg Dziadów Adama Mickiewicza (2007), czy Dziady
Jerzego Grzegorzewskiego (1987). W ostatnich latach pojawiają się tak wierne realizacje słowa,
jak nagradzane trzyczęściowe Dziady Michała Zadary (2014), Trylogia Jana Klaty w adaptacji
reżysera i Sebastiana Majewskiego (2009) czy zwane popkulturowymi Dziady Radosława
Rychcika (2014) – choć nowoczesne, to czerpiące z geniusza wielkiego polskiego pisarza.
Marcin Kościelniak pisze o konfrontacji, zderzaniu „różnych estetyk, kostiumów,
znaków, języków”, zadawaniu pytań o to, co nieprzystawalne, nieprzekładalne, niedające się
pogodzić, utrzymać”, które są obecne we współczesnym polskim teatrze258. Jan Klata
w H. (Teatr Wybrzeże w Gdańsku, 2004), czy Michał Zadara w Księdzu Marku Słowackiego
(Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, 2005) włączają
w doświadczenie nie tak dawnej historii mitologię narodowowyzwoleńczą, ale nie na zasadzie
kalki, ale przepisywania jej właśnie w dzisiejszą codzienność259. Takie zestawienia dają
możliwość sprawdzania żywotności i aktualności tekstu, nie zakładając niczego a priori.
Jolanta Janiczak z Wiktorem Rubinem (np. Joanna Szalona; Królowa, Teatr im. Stefana
Żeromskiego w Kielcach, 2011 rok; Sprawa Gorgonowej Narodowy Stary Teatr im. Heleny
Maria Prussak, Koniec „naszego narodowego dramatu”, [w:] 20-lecie. Teatr polski po 1989, red. Dorota
Jarząbek, Marcin Kościelniak, Grzegorz Niziołek, Kraków 2010, s. 190.
258
Marcin Kościelniak, Bohaterowie z przeszłością, bohaterowie bez przeszłości. Szkic o końcach teatru
politycznego, [w:] ibidem, s. 242.
259
Ibidem, s. 241-243.
257
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Modrzejewskiej w Krakowie, 2015) udowadniają jak obraz historii może być płynny, jak dalece
potrafi być zniekształcony, czy przerysowany, wszystko zależy od tego, kto i w jakich
okolicznościach dziejowych ją…stwarza, bo historia zawsze jest mitem, subiektywną wizją
świata.
Dwa ostatnie spektakle Piotra Szczerskiego są łączone przez jego współpracowników,
przyjaciół i krytykę w jedną wypowiedź w sprawie współczesnej historii, swego rodzaju
polityczny testament. Spektakle Szczerskiego łączy romantyczny historycyzm. Zachowują
nieco opozycyjną formułę w stosunku do tendencji, której ulega polski teatr ostatniej dekady,
choć zachowują rewizjonistyczną postawę wobec historii. Dziś częściej udowadnia się, że
„pamięć przeciwstawiana historii to również fenomen o charakterze zbiorowym
i kulturotwórczym, choć nieco inaczej niż tradycyjna historia pozwala nawiązać relację
z przeszłością”260, aniżeli prowadzi skazane z góry na niepowodzenie, poszukiwania
„obiektywnej prawdy” historycznej. Borowski zauważa, że ani Klata (np. Transfer, Teatr
Współczesny we Wrocławiu, 2006), ani Demirski i Strzępka (Niech żyje wojna, Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu, 2009) nie próbują przywoływać minionego czasu, ani
przełomowych wydarzeń a jedynie problematyzują relacje z historią i pamięcią
i uświadamiają je widzom; Klata kazał nam wierzyć „w autentyzm (śladów przeszłości
– przyp. P.D.) gwarantowany obecnością żywych świadków przeszłości”. Demirski i Strzępka
w Niech żyje wojna przeprowadzali tymczasem demontaż figur pamięci jako takich, czyli
swoistych dla każdego kontekstu form pamiętania o przeszłości261.
Konsolidację wspólnoty traktuje się inaczej niż kiedyś – Borowski widzi w tym „etap
kwestionowania tradycyjnej formuły teatru narodowego”262. Niewątpliwie jednak ujawnianie
faktów i autentycznych postaci, które próbowano wydrzeć ze świadomości społecznej ma
znaczenie dla tworzącego się na naszych oczach dyskursu współczesnej historii. Żeby pamięć
„ustanowić” pisze Małgorzata Sugiera, trzeba ją „postawić przed oczami”263. Z tej
„performatywności” pamięci i historii korzystają dziś twórcy do woli.
Hemar. Poeta przeklęty i Kordian w reżyserii Szczerskiego widniały na afiszu
teatralnym jeden sezon. W tym czasie pierwszy z nich zagrano 29 razy, średnio przy widowni
zapełnionej w około 2/3, co daje łącznie 5079 widzów264. Kordiana obejrzało nieco mniej, bo
Mateusz Borowski, Nakazana przeszłość. Pamięć a historia w polskim teatrze współczesnym, [w:] Zła
pamięć, op. cit., s. 67.
261
Ibidem, s. 74.
262
Ibidem.
263
Małgorzata Sugiera, I staw się przede mną. Przedstawianie przeszłości w polskim dramacie współczesnym,
[w:] Zła pamięć, op. cit., s. 195.
264
Dane za: Impresariat Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
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4611 widzów, podczas 23 pokazów265. Ostatni raz publiczność mogła obejrzeć Hemara. Poetę
przeklętego i Kordiana (24 i 25 października 2015) podczas tygodniowych, pośmiertnych
obchodów „40 lat artystycznej drogi Piotra Szczerskiego”, zaplanowanych jeszcze przez
reżysera a przygotowanych przez pracowników Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

265

Ibidem.
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Sięgając po sukces
Ostatni okres dyrekcji Piotra Szczerskiego datuję od 2009 roku. Był to moment zwrotny,
od którego zaczął się nowy etap w dziejach kieleckiego teatru. Zyskał on rangę ważnej,
progresywnej sceny o ogólnopolskim zasięgu oddziaływania, spektakle dostrzegli
i obszernie analizowali opiniotwórczy krytycy, regularnie interesując się kolejnymi
przedsięwzięciami artystycznymi, spośród których najbardziej wartościowe kwalifikowały się
do udziału w krajowych i zagranicznych festiwalach teatralnych i zdobywały tam nagrody. Z
kieleckim teatrem rozpoczęli współpracę uznani twórcy młodego pokolenia. Korzystając
z otwartości dyrektora na eksperymenty, poszukiwali własnego języka teatralnego wyrazu,
spełniając przy tym postulaty postdramatyzmu. Najważniejszymi artystami dla kieleckiej sceny
okazali się Radosław Rychcik oraz tandem Jolanta Janiczak i Wiktor Rubin. Istotne okazały się
także artystyczne dokonania Mateusza Pakuły, Michała Kotańskiego, Katarzyny Deszcz,
Weroniki Szczawińskiej oraz nowe podejście do teatru i dramaturgii na które zdecydował się
Piotr Szczerski nie tylko jako dyrektor artystyczny, ale też jako reżyser.
Radosław Rychcik (rocznik 1981) był pierwszym twórcą młodego pokolenia, który
niejako odczarował artystyczną prowincjonalność kieleckiej sceny. Stała się ona zarazem
punktem zwrotnym w jego teatralnej karierze. Reżyser ukończył filologię polską na
Uniwersytecie Warszawskim oraz reżyserię dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej
im. Ludwika Solskiego w Krakowie (dzisiejsza Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława
Wyspiańskiego). Jego nazwisko było – i jest nadal – wymieniane nie tylko wśród najlepiej
zapowiadających się, ale i uznanych już polskich reżyserów teatralnych, takich jak m.in.
Krzysztof Garbaczewski, Wiktor Rubin, Monika Strzępka, Weronika Szczawińska, Michał
Zadara. Artystycznie kształtował go przede wszystkim Krystian Lupa (którego był najpierw
studentem, a później asystentem), Krzysztof Warlikowski – poprzez inspirującą estetykę
sceniczną, oraz Grzegorz Jarzyna. Rychcik wielokrotnie podkreślał, że temu ostatniemu
zawdzięcza swoje pierwsze, być może najważniejsze doświadczenie teatralne, jakim był
spektakl Magnetyzm serca (opracowanie tekstu i reżyseria Grzegorz Jarzyna pod pseudonimem
Sylwia Torsh) który obejrzał w Teatrze Rozmaitości w 1999 roku1.
Jednym z kluczy do rozpoznania tworzonego przez Rychcika teatru jest kategoria
histerii:

Szerzej artystyczną biografię Radosława Rychcika omówiłam w pracy magisterskiej Demaskacja teatralności
życia społecznego w twórczości reżyserskiej Radosława Rychcika, na przykładzie spektaklu pt. „Samotność pól
bawełnianych” Bernarda-Marie Koltèsa, pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Pleśniarowicza na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 2013.
1
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W histerii interesuje mnie zdobywanie języka. Ciało jest nielogiczne, jest alternatywą dla słowa.
Połączenie próby opowiadania słowami z próbą opowiadania cielesnością i emocją jest dla mnie niezwykle istotne.
W zderzeniu tych dwóch sposobów komunikowania się kryje się chyba to, co najważniejsze. Ciało bywa
mądrzejsze od jakiejkolwiek deklaracji. A z drugiej strony słowo musi opanować bełkot ciała. To doskonały teatr2.

Rychcik określa swój teatr mianem „histerycznego”, przy czym histerię, którą od
czasów freudowskich, kiedy niejako ją odkryto i zdefiniowano, chętniej przypisywano
kobietom, rozciąga także na męskie postacie (np. Samotność pól bawełnianych, Hamlet
zrealizowane w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach kolejno w 2009 oraz 2011).
Zanim przyjechał do Kielc w 2009 roku, miał w dorobku reżyserię kilku ważnych przedstawień,
m.in. Versus. W gęstwinie miast Bertolta Brechta (Teatr Nowy w Krakowie, 2008) spektakl w
konwencji nieokiełznanej bitwy prezentowany na Festiwalu Under the Radar w Nowym Jorku
(2010):

„Reżyser

ustawił

widza

w

postaci

spętanej

ofiary

rzucając

w niego kolejnymi scenami, dialogami, nie pozwalając ani przez chwilę zastanowić się nad
scenicznym obrazem, grożąc pogubieniem i zaburzeniem rozwoju zawrotnego tempa akcji”3.
Wzbudzanie silnych, często nawet skrajnych emocji jest kolejnym ważnym, o ile nie
najważniejszym

aspektem twórczości Rychcika. Potrafi on przełożyć uwikłanie postaci

w społeczne więzi i wyrastające z nich konflikty na język ciała aktora. Psychologizm postaci
uwidacznia się, co paradoksalne, w aktorskiej fizyczności: nieprzerwanym, rytmicznym,
ekspresyjnym ruchu, nienaturalnych, karykaturalnych gestach i mimice. Rychcik doprowadza
swoich aktorów do granicznego zmęczenia, które ma wydobyć z nich pewien rodzaj
naturalności. Sztuczność ma „zrodzić” naturalność, która przewrotnie ma wzbudzić emocje
w widzu, nie w aktorze. Jego nowatorskim wówczas językiem teatralnym były uczucia
opowiadane ciałem. Teatr, w którym słowa schodzą na drugi plan, nie rodzi bariery językowej,
dzięki temu staje się uniwersalny. Nie interesował go zbyt szczególnie teatr polityczny, czy
uwikłany mocno w historię:
Chodzi mi o język, w którym możliwa jest emocja. Moim marzeniem jest, żeby ludzie nie widzieli
świetnie skonstruowanego teatru, ale żeby go przeżywali, żeby to, co robię, było dotykające. Zderzenie pewnej
etiudowości, dość jasnej struktury, pominięcie historii umożliwia właśnie instalację silnych przeżyć i emocji4.
Wywiad Katarzyny Sulej z Radosławem Rychcikiem, Odwrócony wzrok ukochanej,
www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,96856,6214549,Odwrocony_wzrok_ukochanej.html?as=1&startsz=x
[dostęp: 02.01. 2020].
3
Marta Bryś, Fizjologia metafizyki, „Didaskalia” 2009, nr 89, s. 42.
4
Wywiad Joanny Jopek i Moniki Kwaśniewskiej z Radosławem Rychcikiem, Wywiad dla kobiety, „Didaskalia”
2009 nr 90, s. 51.
2
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Tego rodzaju podejście zaproponował także we własnej interpretacji artystycznej
Powstania Warszawskiego (Rychcik był jednym z artystów, któremu powierzono
przygotowanie

dorocznego

rocznicowego

przedstawienia

w

Muzeum

Powstania

Warszawskiego, 2012):
Wiele jest nowych możliwości wchodzenia w głąb historii i zadawania współczesnych pytań.
Zdecydowałem jednak, że chcę znaleźć własną narrację, żeby oczyścić historię z refleksji i gestów, które wokół
powstania narosły. Punktem wyjścia była fraza Stanisława Wyspiańskiego „Poezjo, jesteś tyranem”. Pamięć
historyczna bywa przecież narzucana, to jest jednak jakiś rodzaj represji wobec młodych pokoleń, bo ich stosunek
do przeszłości jest od razu poddawany ocenom5.

W spektaklu padło niewiele słów, reżyser opowiedział o wydarzeniach z 1944 roku
w charakterystyczny dla siebie sposób – dosłownie ciałami powstańców, którzy mimo
niecodziennej, trudnej sytuacji próbowali znaleźć zapomnienie w miłości. Większości udało się
nawiązać jedynie bliskość fizyczną nie dającą spełnienia, przeradzającą się w ćwiczenie
gimnastyczne, a nawet gwałt.
Kilka spektakli Rychcika było wysoko cenionych nie tylko przez publiczność, ale
i krytykę – oprócz głośnych realizacji kieleckich, o których za chwilę – nie można nie
wspomnieć o takich przedstawieniach, jak Łysek z pokładu Idy według Gustawa Morcinka
(Teatr im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, 2010), za który przyznano reżyserowi Laur
Konrada – jedną z najbardziej prestiżowych nagród reżyserskich w kraju; Dwunastu gniewnych
ludzi

Reginalda

Rose’go

(Teatr

Nowy

w

Poznaniu,

2012)

prezentowanych

na

Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia w Krakowie, Grażyna Adama
Mickiewicza (Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, 2015) nagrodzona za reżyserię
w konkursie Klasyka Żywa, czy wreszcie obsypane licznymi nagrodami w 2014 roku Dziady
Mickiewicza (Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego Poznań, 2014) – widowisko było głosem
reżysera w kwestii rasizmu. Podjął w nim próbę przeszczepienia słowiańskich mitów
i obrzędów do świata amerykańskiej popkultury z jej ikonami, takimi jak Marylin Monroe, John
F. Kennedy czy Martin Luther King. Przedstawienie oklaskiwała kilkutysięczna widownia
Open’er Festiwal w Gdyni. Rychcik otrzymał za ten spektakl także Paszport „Polityki” (2014).
w uzasadnieniu przyznania tej nagrody można przeczytać: „Za najbardziej wichrzycielskie,
bezczelne i konsekwentne wystawienie Dziadów w ostatnich latach, (...) za polski arcydramat
Wypowiedź reżysera [w:] Jacek Cieślak, Historia bywa tyranem,
www.rp.pl/artykul/920895.html?print=tak&p=0 [dostęp: 02.01.2020].
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w zupełnie nieoczekiwanych dekoracjach”6. Słowa te trafnie oddawały styl i wskazywały na
odwagę reżysera w tworzeniu autorskich interpretacji utworów klasycznych i przekształcanie
ich w opowieści będące bezpośrednim komentarzem współczesnej rzeczywistości, nie tylko
polskiej. Moim osobistym wyborem jest dopisanie do tych realizacji monodramu w wykonaniu
Tomasza Nosinskiego7 pt. Część pierwsza: Bóg (Teatr Nowy w Krakowie, 2012), który
odebrałam jako opowieść o samotności, wykluczeniu, rodzicielstwie, trudzie miłości,
poszukiwaniu tożsamości i Boga; będący konglomeratem egzystencjalnych pytań, na które nie
ma odpowiedzi.

Teatralne „gender studies”
W 2009 roku Rychcik sięgnął po tekst wybitnego przedstawiciela francuskiej
współczesnej dramaturgii, którego propagatorem w polskim teatrze był wcześniej głównie
Krzysztof Warlikowski. Młody reżyser zrealizował bodaj najlepszą polską inscenizację
dramatu Bernarda-Marie Koltèsa. W październiku 2009, w Pokoju Becketta, odbyła się
premiera najgłośniejszego, do czasów Dziadów, spektaklu Rychcika – Samotności pól
bawełnianych Kolèsa. Reżyser odrzuca wiarę w dialog, kwestionuje możność porozumienia
się dwojga ludzi. Postdramatyczny teatr jakby powoli wracał do dramatu – „Powrót [...] miał
sygnalizować nadejście nowego – dramatycznego właśnie – wymiaru społecznych
antagonizmów”8. Spektakl, jak już wspomniałam, odniósł ogromny sukces w kraju
i zagranicą. Samotność pól bawełnianych wciąż, mimo upływu lat, wciąż uchodzi za jeden
z najlepszych kieleckich spektakli po 2000 roku9, i wciąż jest ceniony przez widzów. Jesienią
2019 roku twórcy obchodzili w Teatrze im. Żeromskiego 10-lecie tego spektaklu.
Drugim przedstawieniem wyreżyserowanym przez Rychcika w Kielcach był Hamlet
Williama Szekspira (2011). Dramat zagościł na Dużej Scenie po piętnastu latach (ostatnia
Radosław Rychcik, „Polityka” 2014, nr 50, s. 91.
Obecnie aktor Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie (od sezonu 2016/2017). Po
sukcesie Samotności pól bawełnianych dostał etat w teatrze kieleckim (2010/2011-2013/2014) Najczęściej
pracuje z Radosławem Rychcikiem. Doceniony kilkoma nagrodami, m.in. za rolę Klienta w Samotności pól
bawełnianych na I Koszalińskich Konfrontacjach Młodych „m-teatr” (Nagroda Publiczności w 2010) oraz za
rolę Guślarza (Jokera) w Dziadach Adama Mickiewicza w reżyserii Radosława Rychcika zrealizowanych
w Teatrze Nowym im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu (wyróżnienie aktorskie) w Konkursie na Inscenizację
Dawnych Dzieł Literatury Polskiej Klasyka Żywa.
8
Igor Stokfiszewski, Zwrot polityczny, Warszawa 2009, s. 161.
9
Zbiór polskich i zagranicznych recenzji spektaklu dostępny m.in.: www.teatrzeromskiego.com.pl/aktualnosci/id/10 i www.teatr-zeromskiego.com.pl/spektakle/id/12. Spektakl szczegółowo
opisałam w wymienionej pracy magisterskiej. Strategie adaptacyjne zastosowane w przedstawieniu omówiłam
w artykule pt. W stronę performansu – inscenizacja „Samotności pól bawełnianych” Bernarda-Marie Koltèsa
według Radosława Rychcika opublikowanym w „Kieleckich Studiach Filologicznych” 2017, t. 30, 231-250.
6
7
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realizacja w 1996 roku, reż. Waldemar Matuszewski; wcześniej w reż. Zdzisława
Dąbrowskiego pod kierownictwem Bohdana Korzeniowskiego w 1964 oraz w reż. Wacława
Ulewicza w 1977). Reżyser nie traktuje klasyków literatury jak świętości – „nie szanuję tekstu
pisanego” – jak zwykł prowokacyjnie deklarować – i nie boi się poddawać go śmiałej
przeróbce. Dokonał zatem daleko idących ingerencji w dramat wszechczasów w tłumaczeniu
Stanisława Barańczaka według własnego uznania, np. monolog księcia duńskiego zastąpił
Monologiem Yoricka napisanym przez Agnieszkę Jakimiak. Reżyser wzbogacił scenariusz
o aluzje filmowe. Postmodernistyczna reintepretacja pre-tekstu nie tylko miała uczynić go
bardziej wieloznacznym, o nowoczesnym i odkrywczym charakterze, ale posługując się
słowami

Stokfiszewskiego:

„intertekstualność

może

generować

spójność,

nie

zaś

rozproszenie”10. Hamlet Rychcika był spektaklem odważnym i kontrowersyjnym, niezwykle
intensywnym, dynamicznym, nie wolnym od drastycznych środków wyrazu:
Rychcik proponuje teatr emocji i nie oszczędza widza prowokując niemal każdą sceną. Prawie
2,5 godzinny spektakl […] męczy nawet, gdy się podoba. [...] Głównym jego zadaniem jest wzbudzanie
uczuć, dopiero później skłanianie do refleksji11.

Spektakl był opowieścią o infantylnym, rozkrzyczanym księciu duńskim w krótkich
spodenkach, przeżywającym problemy z własną osobowością, tożsamością seksualną, nie
potrafiącym

nawiązać

głębszych

relacji,

skonfliktowanym

z

rodziną,

uwikłanym

w skomplikowaną relację z matką. Tytułową postać Rychcik ukształtował pod wpływem
współpracy z aktorem Tomaszem Nosinskim12 wywiązującym się z postawionych mu zadań
naturalnie, z lekkością. Jego Hamlet był

nadwrażliwy, odnosił się do innych postaci

z narcystycznym dystansem. Stawiał się w pozycji ofiary, której wszystko wolno właśnie
dlatego, że jest ofiarą. By uwydatnić relacje społeczne między postaciami, Rychcik powtarzał
za Warlikowskim: „Chciałem dotknąć ludzi w Hamlecie, uchwycić ich w skrajnych reakcjach
i emocjach”13. Zrezygnował więc z kontekstów historycznych, na plan pierwszy wysunął
Hamleta, jego rodzinę i przyjaciół – wszystkich przedstawiając jako okrutnych
i nieszczęśliwych. Poznawaliśmy ich przy stole, po odsłonięciu kurtyny, zatraconych

10

Igor Stokfiszewski, op. cit., s. 216.
Paulina Drozdowska, Hamlet wg Rychcika, „Wici. Info. Kielecki Informator Kulturalny”,
www.wici.info/News,hamlet_wg_rychcika,12861.html, [dostęp: 02.01.2020].
12
Informacja za: wywiad Katarzyny Lemańskiej oraz Karoliny Wycisk z R. Rychcikiem, Hamlet spod znaku
Yoricka, www.e-splot.pl/?pid=articles&id=1449 [dostęp: 20.01.2020].
13
Wywiad Joanny Targoń z Małgorzatą Szczęśniak, Jackiem Poniedziałkiem i Krzysztofem Warlikowskim,
Grzech pierworodny, „Didaskalia” 1999 nr 34, s.11.
11
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w śmiechu, jak gdyby obłąkanych. Grali postaci zimne i wyrachowane – wyniosłą Gertrudę –
Joanna Kasperek14; Klaudiusza – Mirosław Bieliński15 (demoniczna para wyglądała komicznie
– doskonale podkreślając absurd sytuacji, z którą nie potrafił pogodzić się Hamlet. Poloniusz
Dawida Żłobińskiego16 był posępny, wybuchowy i nieczuły zarazem (na przykład w scenie, w
której krzycząc tłumaczył Ofelii, że nie powinna spotykać się z Hamletem). Pełnego pretensji
i

nonszalancji

Laertesa

wykreował

Wojciech

Niemczyk17.

Ofelia

w interpretacji Karoliny Porcari18 (gościnnie) była irytującą, rozhisteryzowaną dziewczynką.
Rosencrantz (Dagna Dywicka) i Guildenstern (Aneta Wirzinkiewicz)19 zostały przedstawione
jako bezczelne dziwki, wiły się na stole uwodząc Hamleta ignorującego te zaloty. Z drugiej
strony przywodziły na myśl Mojry znające przeznaczenie. Współczesne konotacje tworzyły
kostiumy, prawie wzięte z ulicy, młodzi bohaterowie ubrani byli jak dzieci – w szelki, krótkie
spodenki, Ofelia miała różową krótką sukienkę i balerinki. Ich historia zaś nieuchronnie
zmierzała do tragicznego finału. Hamlet zdawał się upajać ich śmiercią. Postaci Reynalda
(Maciej Pesta20) i Horacego (Andrzej Plata) przypominały bohaterów filmów Quentina
Aktorską karierę zaczynała w Towarzystwie Wierszalin. W zespole Teatru im. Żeromskiego jest od 2005. Jest
jedną z najbardziej cenionych aktorek zespołu kieleckiego. Ostatnio wymieniona jako najlepsza aktorka sezonu
2019/2020 w dorocznym spisie miesięcznika „Teatr” za rolę Lubow Raniewskiej w Wiśniowym sadzie A.
Czechowa w reż. Krzysztofa Rekowskiego. Laureatka dwóch Dzikich Róż Publiczności (2013, 2014) i jednej
przyznanej przez dziennikarzy (2011). Występowała w warszawskim Teatrze Rozmaitości (1998-2000),
w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu (2000-2003).
15
Ukończył PWST we Wrocławiu. Początkowo pracował w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie (od
1984). W zespole kieleckiego teatru znalazł się w 1995. Zagrał tu, m.in. Tartuffe’a w Tartuffe albo szalbierz
Moliera w reż. Grzegorza Chrapkiewicza (2006), Kreona w Antygonie Sofoklesa w transkrypcji Helmuta
Kajzara w reż. Bartłomieja Wyszomirskiego (2001), reżysera w Becketcie S. Becketta (1999), Czepca w Weselu
S. Wyspiańskiego (1995), Cześnika w Zemście A. Fredry (2012), Leibecha w Jakiś i Pupcze Hanocha Levina
(2014) – wszystkie w reż. Piotra Szczerskiego. Wyreżyserował w Kielcach kilka przedstawień. Otrzymał siedem
statuetek Dzikiej Róży. Jest współzałożycielem Teatru TeTaTeT.
16
Aktorstwa uczył się w Teatrze 38. Do zespołu kieleckiego dołączył w 2004. Jest jednym z najczęściej
obsadzanych i najpopularniejszych kieleckich aktorów. Zagrał kilkadziesiąt ról, m.in. w Guślarza w Dziadach
A. Mickiewicza wg S. Wyspiańskiego w reż. Piotra Jędrzejasa (2007), Kelnerkę w Pijanym na cmentarzu
M. Hłaski w reż. Piotra Siekluckiego (2007), Ferdynanda w Joannie Szalonej; Królowej Jolanty Janiczak w reż.
Wiktora Rubina (2011), Bambę, czarnego niewolnika we Wszyscy chcą żyć H. Levina w reż. Piotra Szczerskiego
(2016), Zdobył liczne statuetki Dzikiej Róży. Za rolę przewodnika Andrzeja w 1946 Tomasza Śpiewaka w reż.
Remigiusza Brzyka otrzymał nagrodę im. Jana Świderskiego przyznawaną przez ZASP (2018).
17
Ukończył krakowską PWST. Studiował archeologię na UJ. W teatrze kieleckim występował m.in. jako Car
Mikołaj Romanow w Rasputinie Jolanty Janiczak w reż. Wiktora Rubina (2017), Mani w ≈[prawie równo]
Jonasa Hassena Khemiriego w reżyserii Uny Thorleifsdottir (2019), Narrator w Widnokręgu Wiesława
Myśliwskiego w reżyserii Michała Kotańskiego (2019). Zagrał główną rolę w filmie Z miłości w reżyserii Anny
Jadowskiej (2011) i główną rolę w filmie Wyklęty (2017). Otrzymał Dziką Różę Dziennikarzy w 2012 oraz
Dziką Różę Publiczności w 2017.
18
Wychowała się we Włoszech. Występuje w produkcjach telewizyjnych. Współpracuje z wieloma polskimi
scenami teatralnymi, m.in. Teatr Wytwórnia w Warszawie i Provisorium w Lublinie.
19
Ukończyła krakowską szkołę teatralną. Od 2006 jest na etacie w Teatrze im. Żeromskiego. Zagrała tu,
m.in. Wiktorię w Macicy Marii Wojtyszko w reż. P. Szczerskiego (2007), Wernyhorę/Armatę w Bemie! Powrót
człowieka-armaty w reżyserii Michała Walczaka (koprodukcja z Teatrem Syrena i grupą artystyczno-kabaretową
Pożar w Burdelu, 2018).
20
Do zespołu Teatru im. Stefana Żeromskiego należał w latach 2009-2012, później przeniósł się do Teatru
Polskiego w Bydgoszczy, gdzie pracował do 2017. Otrzymał indywidualną nagrodę aktorską na Kaliskich
14
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Tarantino. Plata kończył przedstawienie tańcząc nad trupami. Innym nawiązaniem do sztuki
filmowej była scena, w której bohaterowie wychodzili z ról, siadali na krzesłach ustawionych
w rzędzie naprzeciwko widzów i bawili się, wspólnie odgadując tytuły filmów. W pewnym
momencie za ich plecami pojawiały się cienie nagich postaci kobiety i mężczyzny stojących na
stole (Dywicka, Pesta), zakochanych, jak gdyby byli Romeo i Julią.
Zadanie aktorskie jakim jest rola Hamleta jest uważane za sprawdzian szczytu
umiejętności, inscenizacja szekspirowskiego arcydramatu zawsze poddane jest surowemu
osądowi. Jest to wyzwanie obarczone zwiększonym ryzykiem. Tomaszowi Nosinskiemu nie
przypadło jednak w udziale wypowiedzenie kwestii „być albo nie być”. Zamiast tego, nim
przedstawienie się rozpoczynało, wychodził do widzów i wygłaszał Monolog Yorcika,
przypominając gestami i szerokim uśmiechem postać Jokera. Ubrany był w surdut
i mokasyny, na głowie miał kapelusz, na twarzy maskę-czaszkę. Oto stawał przed nami Hamlet,
ale jakby już po śmierci, ironicznie wygłaszał parafrazy słynnych kwestii drwiąc
z naiwnej natury człowieka wobec okrucieństw życia, i śmierci niosącej ukojenie.
Warto przyjrzeć się dwóm aspektom konstruowania postaci przez Rychcika. Odwołam
się do proponowanej przez autora Zwrotu politycznego koncepcji zmiany ideowej środowisk
artystycznych na przełomie wieków XX i XXI21. Wśród zbioru cech twórczości ponowoczesnej
badacz sztuki zaangażowanej wymieniał takie kategorie jak polityka ciała oraz tolerancja dla
odmienności. Bezsprzecznie z tej tematyki czerpał teatr obficie od lat 90. po dzień dzisiejszy,
spektakle Rychcika nie były w tej kwestii wyjątkiem. Stokfiszewski zwraca uwagę, jak
znacząco

zmienił

się

sposób

postrzegania

i

przedstawiania

odmieńca

w polskim teatrze. Dziś, oprócz zagadnień związanych z polityką tożsamości queer, korzysta
się w tej sferze z badań gender studies o szerszym, bardziej różnorodnym zakresie. Artyści
wskazujący na odmienność będącą zarzewiem nieporozumień w społeczeństwie, mających swe
źródło częściowo w strachu przed niepoznanym Innym, jak przekonywali badacze – starali się
raczej uwypuklać problematykę płynności tożsamości seksualnej, niejednoznaczności i
tajemnic ludzkiej świadomości w konglomeracie jednej postaci (kategoria jedni zamiast różni).
Przy czym Stokfiszewskiemu chodziło także o powiązanie dyskursów tożsamościowych z
tożsamością klasową, czy religijną. Celem takiego ujmowania problemu miała być
„rekonstrukcja

uniwersum

wykluczenia”,

dająca

nadzieję

na

wypracowanie

Spotkaniach Teatralnych (2017) za spektakl Henrietta Lacks w reżyserii Anny Smolar (Nowy Teatr w
Warszawie, 2016). Na kieleckiej scenie oprócz epizodów, zagrał role główne: Romea w Romeo i Julii Szekspira
w reż. Julii Wernio (2010), Dzikusa w Jądrze ciemności J. Conrada w reż. Szymona Kaczmarka (2012),
tytułowego Rasputina w spektaklu Jolanty Janiczak i Wiktora Rubina (2017). Współpracuje z Teatrem Syrena.
21
Zob. Igor Stokfiszewski, op. cit.
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„uniwersalistycznej koncepcji uznania”. Tworzeniu obrazów odmieńców, a jak się okazuje,
może nim być każdy z nas, nierozerwalnie towarzyszyła polityka ciała. Współcześni reżyserzy
bardzo często używają środków, takich jak nagość i erotyzm, by jednocześnie szokować
i tworzyć płaszczyznę porozumienia. Postaci niejednoznacznie odmienne można było
zauważyć u Rychcika, zwłaszcza w Samotności pól bawełnianych, czy Hamlecie.
W pierwszym z wymienionych spektakli bohaterowie – Dealer i Klient – byli
homoseksualistami, mężczyznami o takich skłonnościach, albo po prostu chodziło
o wyeksponowanie równorzędnej pozycji – bez dopatrywania się dyskryminacji którejkolwiek
z płci, co miało zasadnicze znaczenie dla sytuacji dealu, przy czym nie był to spektakl skupiony
na tematyce i estetyce queer. Nie dało się także dookreślić tożsamości seksualnej Hamleta,
wątpliwości nastręczała jego relacja z Ofelią – scena fotografowania nagiego Hamleta-narcyza.
Podobnie funkcjonowała scena „lustrzana” w której Hamlet staje obok Reynalda, który
w pewnym momencie przychodzi do niego, ubrany tak samo jak on. Hamlet jest zaintrygowany
jego fizycznością, a zarazem widzi w nim swojego sobowtóra. W scenie finałowej Hamlet
wychodził na scenę przebrany w sukienkę Ofelii.
W spektaklu można było odnaleźć liczne analogie do realizacji Warlikowskiego (1999).
Motywem przewodnim dla obu twórców była kondycja współczesnego trzydziestolatka –
niedojrzałego, narcystycznego, uwikłanego w zbyt trudne dla niego relacje. Podobieństwo
estetyki

Rychcika

do

twórczości

reżysera

(A)pollonii

przejawiało

się

także

w sięganiu po takie środki artystycznego wyrazu (epatowanie nagością i seksualnością). Wizję
mrocznej, transgresywnej rzeczywistości dopełniała transowa muzyka Michała Lisa
z zespołu The Natural Born Chillers, która nieprzerwanie towarzyszyła akcji, niepokojąca
scenografia (podarta

kurtyna, ogromna drewniana półka wypełniona wypchanymi

zwierzętami) autorstwa Łukasza Błażejewskiego, reżyseria świateł Marka Kutnika22.
Sukces przedstawień Rychcika zachęcił Szczerskiego do tego by zaproponować
młodemu reżyserowi współpracę raz jeszcze. Tym razem reżyser wybrał do realizacji
Niebezpieczne związki Choderlosa de Laclosa (2012). Francuski pisarz pozostał w pamięci
zbiorowej autorem jednej powieści, ale za to była ona adaptowana wielokrotnie zarówno
w tearze jak i filmie. Najsłynniejszymi adaptacjami Niebezpiecznych związków pozostają do
dziś wersje kinowe – z 1988 roku w reżyserii Stephana Frearsa i rok późniejsza Miloša
Formana.

Tekst dla Rychcika zaadaptował dramaturg Jan Czapliński, wzbogacając go

o fragmenty Kwartetu Heinera Müllera i O uwodzeniu Jeana Baudrillarda. Reżyser nie
Spektakl wyróżniony na Międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku (2011). Otrzymał Dziką
Różę publiczności i dziennikarzy w 2011.
22

309

zrezygnował z XVIII-wiecznego języka powieści epistolarnej, który miał podkreślać
konwenanse panujące miedzy postaciami. Oprócz dworskiej słownej maniery, w pewnym
momencie spektaklu pojawiały się także stroje bliskie tym z epoki. Spektakl opowiadał
o przeżywaniu miłości, z założeniem reżysera, że w dzisiejszych czasach to właśnie teatr ma
za zadanie wskrzeszać „szkołę retoryki, uwodzenia i miłości”. Użyte środki wyrazu –
perwersja, erotyzm, pewnego rodzaju wulgarność, estetyka kampu, przysłaniały jednak
idealistyczne podejście twórcy.
Już na początku przedstawienia głos z offu informował: „ta historia jest tak stara, że aż
nieaktualna”. Okazywało się jednak, iż losy arystokratów były tylko pretekstem do
opowiedzenia o współczesnym społeczeństwie. Rychcik, podobnie jak przy poprzednich
spektaklach, nie pozwalał widzowi odprężyć się i zapewniał mu huśtawkę emocjonalną.
Próbował nim manipulować rozbudzając wyobraźnię i gasząc ją jeszcze kilka razy, np. poprzez
przemowę Phantoma (Dawid Żłobiński) z początku spektaklu: „A gdyby śmierć była kobietą,
najpiękniejszą, jak by to było mieć ją? A gdyby śmierć była mężczyzną, najprzystojniejszym,
jak by to było oddać mu się?”23. Reżyser anulował dystans między aktorem a widzem,
rezygnując z kurtyny. Od wejścia na salę uwagę przykuwał ogromny element scenografii Anny
Marii Karczmarskiej24 – ekran-wielobok utworzony z białych parasolek, na którym
wyświetlano projekcje. Pojawiały się tam między innymi twarze wykrzywione przez grymasy
bólu:
Miałam wrażenie, że w miejscach styku parasolek powstawały dodatkowe szpary, jak gdyby
wyświetlane obrazy miały się za chwilę rozpaść. [...] Dźwięki muzyki – raz głośne, raz ciche psychodeliczne
rytmy, potęgowały efekt połamanej twarzy, która niemo krzyczała niczym na najsłynniejszym obrazie Muncha25.

Michał i Piotr Lisowie, bracia z zespołu The Natural Born Chillers nie pierwszy raz
skomponowali muzykę organizującą atmosferę spektaklu (przygotowali oprawę muzyczną do
niemal wszystkich realizacji reżysera). Zanim rozegrał się dramat, następowało uśpienie
czujności widzów. Aktorzy siadali na krawędzi sceny, machali nogami i uśmiechając się do
publiczności, opowiadali krótkie historie miłosne poprzez deklamowanie zestawionych ze sobą
przypadkowo listów zakochanych z różnych epok. W tle słychać było świergot ptaków. W
sielankowej atmosferze mówiono o miłości, której doświadczać może każdy, niezależnie od
Swoje wrażenia po obejrzeniu spektaklu opisałam w recenzji: Rychcik bez serca, www.esplot.pl/?pid=articles&id=2300, [dostęp: 08.01.2020].
24
Artystka wizualna, scenografka i kostiumografka. Współpracuje m.in. z Michałem Borczuchem. Autorka
kilkunastu wystaw prezentowanych w Polsce i Europie.
25
Paulina Drozdowska, Rychcik bez serca, loc. cit.
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wieku, wykształcenia, płci, statusu społecznego czy narodowości. Nastrój mącił brutalny
i okrutny Valmont. Wcielający się w tę postać Wojciech Niemczyk przywoływał kreację Johna
Malkovicha (nie tylko w grze aktorskiej, ale nawet poprzez lekkie podobieństwo
z wyglądu). Nieco zbyt efekciarski i prostacki, burzył jednak spokój głupiutkiej, pobożnej pani
de Tourvel (gościnnie Dominika Biernat), która przeszła intrygującą metamorfozę. Szokująca
mogła wydać się scena jej modlitwy, odgrywana na klęczkach, poruszająca problematyczne
kwestie stosunku religii do miłości cielesnej. Przeciwieństwem tej świętoszkowatej na początku
przedstawienia postaci była bezpruderyjna Markiza de Merteuil, która uwodziła nie tylko
mężczyzn, ale i kobiety (Joanna Kasperek). Wyrazistą panią de Volanges grała Beata
Pszeniczna26, która u de Laclosa była tylko „matką swojej córki”. Jej postać
poruszała problem starości. „Odchodzenie w cień” odcisnęło na niej piętno, zazdrość o
młodość córki uczyniła z niej okrutną matkę, która nie pozwoliła Cecylii (Ewelina
Gronowska27) połączyć się w związku małżeńskim z ukochanym Dancenym (Andrzej Plata).
W finale bohaterowie, gdy ich wątki się kończyły, ubierali się na oczach publiczności
w suknie, fraki, zakładali peruki, pudrowali twarze i stawali przed widzami. Na końcu zjawiał
się Phantom – androgyniczna postać na obcasach, mężczyzna w damskim jednoczęściowym
kostiumie kąpielowym, tyle ze z obnażonymi piersiami. Niejednoznaczne, pozbawione
moralizatorskiego tonu de Laclosa zakończenie być może było zapowiedzią epoki, w której do
głosu na temat swojej seksualności zostali dopuszczeni członkowie społeczności LGBT.
Spektakl nie powtórzył sukcesów poprzednich realizacji, Jacek Wakar w „Teatrze” pisał
o nim tak:
Rychcik przygotował najbardziej manieryczne i nudne ze swoich przedstawień. [...] Szerokim łukiem
omijające to, co w powieści najbardziej wstrząsające. I w gruncie rzeczy dużo grzeczniejsze niż napisane
w osiemnastym stuleciu dzieło.[...] Aktorzy wygłaszają swoje monologi, nie wchodząc zazwyczaj w żadne
interakcje. Trochę interpretują, a trochę mówią „na biało”. Czasem – bo przecież ma być skandalizująco – pani
włoży panu rękę w spodnie i wykona kilka znaczących ruchów28.

Od 2004 należy do zespołu teatru kieleckiego, wcześniej pracowała w Teatrze im. Ludwika Solskiego
w Tarnowie. W Teatrze im. Żeromskiego zagrała m.in.: Teresę w Przed sklepem jubilera K. Wojtyły
w reż. Piotra Szczerskiego (2005), Paulinę w Miłość i polityka Pierre’a Sauvila w reż. Jerzego Bończaka (2007),
Margaret w Kotce na gorącym blaszanym dachu T. Williams w reż. Katarzyny Deszcz (2013).
27
W kieleckim teatrze pracuje od 2003. Zagrała m.in. Szeherezadę w Baśniach z tysiąca i jednej nocy
w reż. Krzysztofa Galosa (2003), Różę Niepołomską w Dziejach grzechu (2014), Księżnę Irinę Aleksandrowną
w Rasputinie Jolanty Janiczak w reż.Wiktora Rubina (2017), Małego Księcia w Małym Księciu A. de Saint
Exupéry’ego (1994).
28
Jacek Wakar, Gadanie pod parasolami, „Teatr” nr 10, 09.10.2012.
www.e-teatr.pl/pl/artykuly/148004.html?josso_assertion_id=6E207B2FFDB07927, [dostęp: 02.02.2020].
26
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Ale były także głosy aprobaty29, w mojej ocenie pod osłoną kilku efekciarskich
zabiegów formalnych reżyser próbował opowiedzieć o przeżywaniu uczuć, ale na pewno nie
pozostawiał widza bez emocji (wzruszająca scena deklamowania treści listów, mocny finał za
sprawą Phantoma). Rychcik we właściwy sobie sposób potrafi niezmordowanie opowiadać
o chyba najważniejszym dla niego temacie – miłości, zarówno zmysłowej jak i duchowej,
swoim spektaklem po raz kolejny udowodnił, że akty o naturze wyłącznie cielesnofizjologicznej nie chronią przed poczuciem osamotnienia.
Problematykę tożsamości seksualnej i różnych odcieni miłości poruszyła w Teatrze
Żeromskiego także kolejna laureatka Paszportu Polityki, Weronika Szczawińska30 w swoim
ważnym przedstawieniu na podstawie prozy Tadeusza Różewicza (2010). Białe małżeństwo
jest jednym z najczęściej wystawianych utworów dramatycznych poety, obok Kartoteki,
i Kartoteki rozrzuconej, Stara kobieta wysiaduje, Świadków albo naszej małej stabilizacji.
Dramat z 1975 roku to prekursorski w Polsce utwór literacki jeśli chodzi o zagadnienie
tożsamości płciowej i seksualnej31. Powstał z inspiracji pisarza dwiema biografiami:
powieściopisarki, poetki i buntowniczki Narcyzy Żmichowskiej, założycielki pierwszej grupy
emancypantek pod nazwą Entuzjastki, której wielką nieszczęśliwą miłością była Paulina
Zbyszewska, a także Marii Komornickiej, znanej również jako Piotr Odmieniec Włast – pisarki,
która zdecydowała się przybrać męski wygląd, by walczyć o równoprawne traktowanie kobiet.
Echa tych postaci znajdziemy w utworze:
Obok nawiązania do Narcyzy Żmichowskiej – pierwszej ofiary konfliktu płci i obyczaju w poczcie
naszych pisarek – w sztuce aż się roi od aluzji do poetów Młodej Polski [...] Równie ważne są nawiązania do
secesyjnej sztuki, przede wszystkim, jak to już słusznie wskazała krytyka, do Witolda Wojtkiewicza. Rzecz wiąże
się nie tylko z wykazywaniem przez tego artystę sprzeczności między życiem a estetyzującym
i patetycznym kanonem epoki, ale przede wszystkim z jego światopoglądem. Gdzie inny ówczesny demaskator,
Frank Wedekind, dostrzegł tylko potrzebę reform wychowawczych i higienicznych (Przebudzenie się wiosny),
dojrzał Wojtkiewicz szpetną, ale prawdziwą, bo nieusuwalną i nierozwiązalną tragedię32.
Grzegorz Cuper, Nie ma miłości, „Teraz” 2012, nr 7/8, s. 23.
Reżyserka, dramaturżka, performerka. Jest absolwentką warszawskiej Akademii Teatralnej, doktorat obroniła
w Instytucie Sztuki PAN. Jako aktorka należała do offowego, postgrotowskiego Studium Teatralnego. Pracuje
na wielu polskich scenach. W obszarze jej zainteresowań znajdują się przede wszystkim: pamięć i historia,
a także feminizm i gender. Teatr uprawiany przez Szczawińską charakteryzuje intelektualizm, odwaga sceniczna
i dobrana do tekstu, dopracowana w detalach, forma oparta na fizyczności i działaniach performatywnych aktora.
31
Badania nad tym obszarem przyniósł na świecie wiek XX, poczynając od teorii Zygmunta Freuda. Pojęcie
tożsamości płciowej, a także płci kulturowej wprowadził do opracowań naukowych seksuolog John Money
w latach 60. W obszarze kultury i sztuki ważne są między innymi dokonania w tym zakresie filozofki
i feministki Judith Butler. Zob. Uwikłani w płeć: feminizm i polityka tożsamości, przeł. Karolina Krasuska,
Warszawa 2008.
32
Grzegorz Sinko, Białe małżeństwo, „Kultura” 1975, nr 7,
www.encyklopediateatru.pl/artykuly/82941/biale-malzenstwo [dostęp: 02.01.2020].
29
30
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Fabuła Białego małżeństwa jest osnuta wokół postaci Bianki – młodej kobiety
wchodzącej w dorosłość; czeka tam na nią Beniamin, przyszły mąż. Bohaterka ma kłopoty ze
swoją tożsamością seksualną, chyba wolałaby być chłopcem, a narzeczonego najchętniej
kochałaby jak brata. Prapremiera w reżyserii Tadeusza Minca w Teatrze Małym w Warszawie
(1975) wywołała skandal, przyniosła ostre słowa krytyki, także ze strony Kościoła – kardynał
Stefan Wyszyński nazwał sztukę „obrzydliwą” podczas kazania na Skałce w 1976 roku, co
zresztą przysporzyło jej widzów. Przedstawienie zagrano aż czterysta razy; adaptacja sceniczna
z wrocławskiego Teatru Współczesnego w reżyserii Kazimierza Brauna cieszyła się jeszcze
większym powodzeniem, spektakl zaprezentowano sześćset razy (dziś w teatrach za
imponujący wynik uważa się już ponad sto wystawień). Ludzi nie były w stanie odstręczyć
negatywne opinie, a zdarzały się także pozytywne głosy z bardzo różnych kręgów, m.in.
Grzegorza Sinki w „Kulturze”33.
Szczawińska zrealizowała Białe małżeństwo pod koniec pierwszej dekady lat
dwutysięcznych, kiedy zagadnienia płci kulturowej zaczęły elektryzować ludzi nauki i sztuki,
powoli przebijając się do tzw. mainstreamu, i do świadomości społecznej. Według reżyserki
dramat autora Kartoteki wciąż ma potencjał, choć traktuje go także jako funkcjonujące, we
współcześnie modnej, poetyce archiwum:
Różewicz zapisał w swoim dramacie alternatywną historię polskiej kultury. W jego ujęciu jest to
przygoda ciała, która rozgrywa się w cieniu wielkiej historii oficjalnej. Przygoda prywatna i publiczna zarazem,
podróż po przestrzeniach usytuowanych poza „celą Konrada”. Białe małżeństwo to tekst-archiwum, utkany
z niezliczonych cytatów, odniesień, form gotowych. Powidoki najświętszych tekstów naszej kultury – wystarczy
wspomnieć chociażby Mickiewicza czy Słowackiego – spotykają się tu z tradycjami odrzuconymi, zapomnianymi.
Tradycjami – choć w takim kontekście słowo to brzmi co najmniej dwuznacznie – odmieńców34.

Taki historyczny sposób spojrzenia na utwór przedstawiła Szczawińska, która
z upodobaniem penetruje meandry pamięci, bada przeszłość także polskiego teatru drugiej
połowy XX i początków XXI wieku, czemu dała wyraz m.in. wygłaszając wykłady
i prelekcje z tych obszarów nauki w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego.

Lucjan Kydryński, Dziesięć dni, które…, „Kurier Warszawski” 04.05.1975, www.e-teatr.pl/kurierwarszawski-dziesiec-dni-ktore-a81455; Grzegorz Sinko, ibidem.
34
Weronika Szczawińska, Spojrzenie Bianki, program Teatru im. Stefana Żeromskiego do Białego małżeństwa
Tadeusza Różewicza, „Gazeta Teatralna” 2010, nr 23.
33
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Reżyserka skupiła się na postaci samej Bianki, widząc w niej „odmieńca nie wyrażającego
zgody na rygory płci35”, próbującego wyrwać się z ustalonego porządku rzeczy:
Z jednego z tych otworów, w białym drewnianym pudle wyjedzie na scenę Bianka, a właściwie jedynie
jej ręka wystająca poza poziom dekoracji. Aktorka przez długi czas w najróżniejszy sposób nią porusza. Obraz ten
sprawia wrażenie, jakby ciało Bianki nie należało do niej samej. Jakby łączność pomiędzy nią a tym, co widać
na zewnątrz, należało dopiero stworzyć. Ciało fragmentaryzowane, złożone z różnych elementów, musi zostać
spojone w integralny organizm, ustanawiający sceniczną postać. Pomimo niezborności, z jaką główna bohaterka
proces ten inicjuje, ustawia on ją ponad pozostałymi postaciami36.

Dagna Dywicka37 wcielała się w postać Bianki outsiderki, neurotyczki odklejonej nieco
od rzeczywistości, skupionej na tym, co ważne – zgłębianiu własnej osobowości.
W pamięci pozostał mi szczególnie jeden z ostatnich momentów spektaklu, kiedy główna
bohaterka siada na brzegu sceny i uderza coraz mocniej i znacząco stopami w stopień schodów.
Robi to z taką powagą, że myślałam nie o tupiącej histerycznie małej dziewczynce, a o
świadomej kobiecie, która wyrzucając z siebie ból podejmuje ważną decyzję.
Reżyserka nie przełożyła dosłownie dramatu na scenę:
usuwa z dramatu wszystko, co tworzy w nim […] emocjonalny, jednostkowy, czy prywatny punkt
odniesienia. Eliminuje też wszystkie partie oniryczno-symboliczne […]. Rezygnuje również z zaproponowanej
przez Różewicza kolejności obrazów38.

Reszta rodziny ukazana została z perspektywy Bianki i jej postrzegania
cielesności/seksualności swoich bliskich. Aktorzy, wyłaniając się i chowając do ogromnych
szuflad czegoś w rodzaju zbudowanej po obu stronach sceny meblościanki39, stworzyli galerię
autonomicznych, osobliwych postaci: wyniosłej, niedostępnej Matki (Joanna Kasperek),
skupionego na sobie Ojca (Tomasza Nosinski), lubieżnego Dziadka (Dawid Żłobiński),
Weronika Szczawińska, Spojrzenie Bianki, program Teatru im. Stefana Żeromskiego do Białego małżeństwa
Tadeusza Różewicza, „Gazeta Teatralna” 2010, nr 23.
36
Jakub Papuczys, Fragmenty cielesnego dyskursu, „Didaskalia” 2011, nr 101, s. 92-94.
37
Do zespołu dołączyła w 2009. Zagrała m.in. Różę w Małym Księciu A. de Saint-Exupery'égo (2009), Julię
w Romeo i Julii (2010), Wujenkę Jadwinię w Widnokręgu wg W. Myśliwskiego w reż, Michała Kotańskiego
(2019). Jej rolę w Schwarzacharkterkach Martyny Wawrzyniak w reż. Remigiusza Brzyka (2020) Jacek Wakar
uznał za jeden z najlepszych epizodów w sezonie 2019/2020.
38
Jakub Papuczys, Fragmenty… loc. cit..
39
Scenografię, we współpracy z Adrianą Makarską, przygotowała Izabela Wądołowska. Twórczyni
zajmuje się także malarstwem, rysunkiem, grafiką warsztatową i projektowaniem. Ukończyła Akademię Sztuk
Pięknych w Katowicach. Pracowała m.in. w teatrach: Ateneum, Studio, Roma, Bajka, Powszechnym w
Warszawie, Śląskim w Katowicach, Szaniawskiego w Wałbrzychu, Jaracza w Olsztynie. Wielokrotnie brała
udział w wystawach zbiorowych oraz indywidualnych w kraju i za granicą. Dwukrotnie zdobyła Stypendium
Ministra Kultury w 2007 i 2009. Często współpracuje z Weroniką Szczawińską.
35
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wyuzdanej Ciotki (Beata Pszeniczna). Scenografię Izabeli Wądołowskiej można odczytywać
jako rodzaj pułapki, z której członkowie rodziny atakowali Biankę, nagle nieproszeni
pojawiając się na scenie. Kostiumy dookreślały każdego z bohaterów, były wyrazistymi
symbolami – na przykład bezpruderyjna Ciotka miała naszytą na suknię czerwoną waginę.
Opowieść w tym spektaklu pisana była ciałem i z jego perspektywy, postaci w rękach trzymały
pluszowe piersi, penisy, waginy: „Świat Białego małżeństwa to przestrzeń opresji
i powtórzeń – rodzina Bianki reprodukuje agresywne wzorce kobiecości i męskości, tworząc
błędne koło społecznych typów”40. Być może ubranie narządów płciowych, w tym przypadku
także symboli seksualnych, w formy dziecięcych zabawek, było poszukiwaniem nowego
języka, przy jednoczesnym odrzuceniu zgranych formuł – czego dopatrzył się autor recenzji w
„Didaskaliach”, Jakub Papuczys41. Obrazy i słowa nakładały się, a język, którym postaci się
posługiwały stanowił dla Bianki opresję42.
Forma przedstawienia została doceniona, zwłaszcza w ogólnopolskich recenzjach:
„Weronika Szczawińska dokonała w kieleckim teatrze tego, co wydawało się niemożliwe –
odsłoniła nowe sensy w tekście Różewicza, sprawiła, że dramat wybrzmiał aktualnie”43.
Grzegorz Niziołek tłumaczył, że świat Białego małżeństwa traktuje o tylko pozornie
zdezaktualizowanych konfliktach i odsłania ukryte pokłady życia społecznego44. Niezależnie
przecież od czasu historycznego i sytuacji politycznej przychodzi nam zastanowić się nad
rolami, jakie w związku z naszą płcią powinniśmy/chcemy przyjąć albo które odrzucamy. Mogą
ciążyć nam nakazy, jakie wiążą się z seksualnością – którą różnie przecież odczuwamy – na
przykład prawnie czy też społecznie regulowany sposób realizacji naszego pożądania. Zawsze
próbowało i próbuje się wtłoczyć te odczucia w ramy –

w badaniach klinicznych,

humanistycznych, w popkulturze – pierwszy z brzegu przykład, który przychodzi mi na myśl,
to utwór Maanamu Szare miraże i tekst Kory do niego: „ile w tygodniu kochasz się, razy siedem
czy też pięć” – a przecież wszystkie wskaźniki wskazują na płynność seksualności
i jej wrażliwą, indywidualną naturę. Te problemy poruszał spektakl Szczawińskiej.

Weronika Szczawińska, Spojrzenie Bianki, loc. cit.
Jakub Papuczys, Fragmenty … loc. cit.
42
Weronika Szczawińska, Spojrzenie Bianki, loc. cit.
43
Agnieszka Jakimiak, „Białe małżeństwo” w reż. Szczawińskiej,
www.dwutygodnik.com/artykul/1661-biale-malzenstwo-w-rez-szczawinskiej.html?print=1?print=1 [dostęp:
27.01.2011].
44
Zob. Grzegorz Niziołek, Ciało i słowo. Szkice o teatrze Tadeusza Różewicza, Kraków 2004.
40
41
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Lokalnie, w Kielcach, spektakl chwalił Grzegorz Cuper, mniej entuzjastycznie
wypowiedziała się Lidia Cichocka45. Przedstawienie zakwalifikowano jednak do udziału
w czterech festiwalach: Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia
w Krakowie (2011), Wałbrzyskich Fanaberiach Teatralnych (2012), Rzeszowskich Spotkaniań
Teatralnych VizuART (2012), Różewicz Open Festiwal w Radomsku (2012).
W Kielcach narodził się nowy język teatralny Jolanty Janiczak i Wiktora Rubina. Obok
Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego są oni chyba najbardziej uznanym tandemem
artystycznym we współczesnym polskim teatrze. Jolanta Janiczak ukończyła psychologię na
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz aktorskie Lart studiO. W swoich postdramatycznych
tekstach scenicznych kreuje bohaterów, których losy pisane są najczęściej na scenie, podczas
prób do spektaklu46. Jak zdradziła mi podczas jednej z rozmów, do pracy przygotowuje się nie
tylko poprzez czytanie i oglądanie materiałów archiwalnych i współczesnych tekstów kultury,
a nawet zwiedzanie miejsc związanych z osobą czy tematem, który ją interesuje, ale, co
ważniejsze, penetruje wszystko, co budzi z nimi skojarzenia, choć na pierwszy rzut oka rzeczy
mogą się nie łączyć. Ta metoda ściśle wiąże się z wizją teatru uprawianego przez Janiczak i
Rubina – nie odtwarzają oni wiernie faktów historycznych, bo ich zdaniem to niemożliwe, a
raczej stwarzają wariacje na dany temat, odnajdując w nim własne fantazje – nazywają ten
proces recyklingiem historycznym47. Poruszają się w obrębie aktualnych dyskursów w naukach
humanistycznych i społecznych – np. węgierską arystokratkę, siostrzenicę Stefana Batorego,
Elżbietę, która, według legendy, by zachować młodość kąpała się we krwi dziewic, Janiczak
powiązała z terrorem piękna w ujęciu amerykańskiej badaczki i feministki Naomi Wolf48
(Hrabina Batory – tekst został zrealizowany w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
2015). Cielesność wysuwa się na plan pierwszy w większości spektakli Janiczak i Rubina.
Znajduje także wyraz w dramatach pisanych przez Janiczak. Wyjątkowe i charakterystyczne w
języku, którym twórczyni się posługuje, jest to, że zawiera on wiele określeń ludzkich
czynności fizjologicznych. Dramatopisarka kreuje w ten sposób własny dyskurs cielesności, w

Grzegorz Cuper, W pokoju-pułapce, „Teraz” 2011, nr 1 (85), s. 23; Lidia Cichocka, Skandalu nie było, „Echo
Dnia” 2010, nr 282, www.echodnia.eu/swietokrzyskie/skandalu-jednak-nie-bylo-po-premierze-bialegomalzenstwa-w-teatrze-imienia-stefana-zeromskiego/ar/8775648 [dostęp: 02.01.2021].
46
Zajmuje się także dramaturgią i przygotowywaniem adaptacji, np.: Drugie zabicie psa wg M. Hłaski w
Teatrze Polskim w Bydgoszczy (2007), Cząstki elementarne M. Houellebecqa w Teatrze Polskim we Wrocławiu
(2008, adaptacja i dramaturgia), Orgia Piera Paolo Pasoliniego w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku (2010).
47
Zob. Łukasz Drewniak, Recycling w teatrze, program Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach do Joanny
Szalonej; Królowej Jolanty Janiczak, „Gazeta Teatralna” 2011, nr 28.
48
Wywiad Pauliny Drozdowskiej z Jolantą Janiczak i Wiktorem Rubinem, Kobieta/ciało/historia – punkty
zapalne tryptyku w „Żeromskim”, program Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach do Hrabiny Batory
Jolanty Janiczak, 2015, s. 2-4; Naomi Wolf, Mit piękności, tłum. Barbara Limanowska, [w:] Antropologia ciała.
Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2008, s. 103-108.
45
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którym signifié oznacza politykę ciała. Caryca Katarzyna staje się „toaletą publiczną”
w walce o tron, w Sprawie Gorgonowej (Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
w Krakowie, 2015) – za którą Janiczak otrzymała Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną (2016)49
– „ciało to zbrodnia”. Przez długi czas obszar zainteresowań Janiczak i Rubina stanowiły
głównie kobiety, które silnie zaznaczyły swoją obecność w polskiej lub światowej historii:
Interesują mnie historie kobiet, które swoimi zachowaniami przekraczały ustalony porządek, oswojone
konwencje i bezkrytycznie nienaruszalne schematy myślowe. Konsekwencjami tych przekroczeń były zakłady
psychiatryczne, więzienia, odosobnienia, samobójstwa, banicje. Traktowane, być może, jako wyzwolenie albo
przynajmniej manifest, wykrzyczenie „Nie zgadzam się”50.

Teatr Janiczak i Rubina uważa się za jeden z bardziej wyrazistych głosów
feministycznych. Droga reżyserska Wiktora Rubina byłaby zupełnie inna, gdyby nie dramaty
Jolanty Janiczak i jej wkład w pracę sceniczną. Nim zaczęli pracować razem od 2007 roku,
reżyser (rocznik 1978) studiował socjologię i filozofię na UJ, a także reżyserię w krakowskiej
PWST, miał w dorobku wiele osiągnięć i nagród. Spektakle Rubina zawierają elementy filmu
i happeningu. Charakterystyczne są dla nich odważne eksperymenty z cielesnością aktorów –
np. naga Marta Ścisłowicz w Carycy Katarzynie, w Towiańczykach królach chmur Jolanty
Janiczak (Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, 2014)
w stroju Ewy i z zasłoniętymi oczami przechodzi przez rząd widzów. Twórcy przedstawienia
takim działaniem sprawdzają, czy i gdzie istnieje granica miedzy aktorem i widzem, tym co
prywatne i publiczne, etyczne i niemoralne itd. W akcję swoich przedstawień Rubin angażuje
widzów (np. pod koniec Hrabiny Batory chętni mają szansę wyładować emocje uderzając
kijami bejsbolowymi w poduszki rozłożone na scenie), niekiedy oddaje im władzę na
przebiegiem fragmentu spektaklu będącego aktem performatywnym. Niekiedy chodzi
o prowokację i swoiście rozumiany sprawdzian – w Rasputinie Janiczak (Kielce, 2017)
niektórzy widzowie zgłaszali się do udziału w „gonieniu Żyda” po ulicy Sienkiewicza, scena
miała nawiązywać do pogromu z 1946 roku. Reżyser w takim działaniu dostrzega teatr
krytyczny:
To jest rodzaj mojego manifestu, odwołujący się do przełomu krytycznego, jaki dokonał się w latach 90.
w sztukach plastycznych. Myślę o grupie artystów z pracowni Grzegorza Kowalskiego. Prace Kozyry,
W finale konkursu znalazła się jeszcze dwukrotnie za sprawą Carycy Katarzyny (2013) i Joanny Szalonej;
Królowej (2012). Tekst Joanny; Szalonej Królowej był drukowany w „Dialogu” 2013, nr 4, s. 50-74.
50
Jolanta Janiczak w programie Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach do Joanny Szalonej; Królowej
Jolanty Janiczak, „Gazeta Teatralna” 2011, nr 28.
49
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Żmijewskiego, Górnej przestały produkować piękno i zerwały z estetyzmem. Dla tych twórców najważniejsza
była problematyka społeczna, poruszająca m.in. takie tematy jak przemoc, opresja, feminizm, nierówne
traktowanie osób niepełnosprawnych. Poruszali je często w sposób dla społeczeństwa drastyczny. Ich postulatem
było zerwanie z automatyzmem odbioru, gra z naszymi przyzwyczajeniami. Zainspirowany pracami tych właśnie
autorów jestem skłonny twierdzić, że uprawiam teatr krytyczny51.

Na scenie Teatru im. Żeromskiego powstał tryptyk złożony ze spektakli, w których
odbijają się wyraźnie trzy poziomy wymienione w przytoczonej wyżej wypowiedzi Rubina:
Joanna Szalona; Królowa; Caryca Katarzyna oraz Hrabina Batory. Połączyło je

kilka

kluczowych kwestii. Pierwszą z nich jest kwestia kobieca. Jako pracownik teatru, na potrzeby
projektu ministerialnego52, określiłam autorski teatr pary twórców wspólnym hasłem: „Kobieta
pisana ciałem, mężczyzną i historią w języku teatralnego recyklingu”, co moim zdaniem
dokładnie wskazuje

czynniki

determinujące

sposób

myślenia

Janiczak

i

Rubina

o słynnych biografiach kobiecych, które słały się żywą materią ich kieleckich przedstawień53.
Pierwszym z tego cyklu, był prezentowany m.in. na festiwalu Boska Komedia Joanna
Szalona; Królowa (2011). Istotę tego spektaklu starałam się określić w recenzji:
O miłości – wielkiej, nieszczęśliwej, bez barier, do obłędu, nie tylko po grób. O królowej, która kochała
zbyt mocno i królu, który kochał za mało. Ona była obłąkana, a on przystojny. Tę niepoznaną historię sprzed
wieków chcą opowiedzieć nam w swoim najnowszym spektaklu Wiktor Rubin i Jolanta Janiczak, którzy sięgnęli
po nią, by dokonać transgresji tego, co i dziś pozostaje tabu. Joanna Szalona; Królowa dotyka nie tylko problemów
związanych z seksualnością żyjącego ciała. Sztuka eksponuje ciało martwe i takie, które nie chce umierać, targane
namiętnością, rządzone obsesją54.

Autorka stworzyła własną interpretację historycznych śladów Joanny I Kastylijskiej na
zamówienie kieleckiego teatru. Wiedza historyczna, a raczej jej szczątki, stanowiły punkt
wyjścia do uwspółcześnionego dramatu posługującego się prostym, momentami dosadnym
językiem, Rubin na konferencji otwierającej kielecki sezon teatralny 2011/2012 podkreślał, że
nie odkrywa całej prawdy o człowieku, ale chce zbudować swoją własną opowieść

Wiktor Rubin, www.culture.pl/pl/tworca/wiktor-rubin, [dostęp: 20.06.2020].
W ramach projektu „Kobieta pisana mężczyzną, ciałem i historią w języku teatralnego recyklingu Jolanty
Janiczak i Wiktora Rubina" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
w dniach 18-22 listopada 2015 odbył się pokaz wszystkich części tryptyku, a także konferencja pod hasłem
Język teatralny duetu Janiczak&Rubin z udziałem twórców spektakli oraz badaczy i krytyków teatralnych,
tj. Joanny Krakowskiej, Moniki Kwaśniewskiej, Katarzyny Waligóry, Jakuba Papuczysa.
53
Wywiad Pauliny Drozdowskiej z Jolantą Janiczak i Wiktorem Rubinem, Kobieta/ciało/historia – punkty
zapalne tryptyku w „Żeromskim”, loc. cit.
54
Paulina Drozdowska, Taka miłość do krwi, www.e-splot.pl/?pid=articles&id=1774, [dostęp: 28.01.2020]. Opis
spektaklu powstał na podstawie wrażeń ze spektaklu uchwyconych w tym tekście.
51
52
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o konkretnej jednostce, opartą na wyobrażeniach i domysłach. Spektakl był doskonale
przemyślany pod względem natury psychologicznej człowieka.
W kulturze Joanna zwana Szaloną stanowi symbol ofiary miłości i polityki. Choć na
przełomie XV i XVI wieku była królową Hiszpanii, Kastylii i Aragonii, nie posiadała realnej
władzy. Prawa do panowania pozbawili ją ojciec z mężem, potem syn. Tylko że Joannę
niewiele to obchodziło, większość swojego życia (niemalże 80 lat) poświęciła miłości.
W wieku 17 lat poznała swojego przyszłego męża, Filipa zwanego Pięknym, i od razu połączyła
ich wielka namiętność. Filip Piękny nie należał jednak do wiernych mężów, co zniszczyło
psychikę

królowej.

Zazdrosna,

po

przedwczesnej

śmierci

współmałżonka

(zmarł

w wieku 28 lat), wreszcie miała jego ciało wyłącznie dla siebie. Nie pozwoliła go pochować,
zabroniła kobietom zbliżać się do niego, dopuszczała się aktów nekrofilii. Zmarła po
kilkudziesięciu latach zamknięcia w wieży Tordesillas, gdzie uwięziono ją by ukryć jej
szaleństwo. Dla jej ojca Ferdynanda, a także syna Karola, pragnących władzy, było to bardzo
wygodne rozwiązanie.
Tytułową Joannę zagrała Agnieszka Kwietniewska – nagrodzona za tę rolę na Boskiej
Komedii (aktorka zatrudniona wówczas w teatrze wałbrzyskim)55. Jako Joanna była niezwykle
przekonująca, szczególnie w scenach erotycznych z nieruchomym ciałem Filipa. W tę postać
wcielił się Tomasz Nosinski. Filip „wymyślony” przez Janiczak, bo dramaturżka stwarzała
swoje postaci obserwując aktorów na scenie, idealnie pasował do warunków fizycznych i aury
wyniosłego arystokraty, jaką aktor potrafi roztoczyć. Frapujący był wątek toksycznego związku
Joanny i Filipa, który w pewnym momencie znajdował nawet żonie czarnoskórego kochanka
(Edward Janaszek56). Spektakl uwypuklał więcej skomplikowanych relacji. Karol (Wojciech
Niemczyk) wywoływał politowanie i obrzydzenie w widowni, gdy wygłaszał kwestię „jestem
brzydki i kurwa gruby” i przez większą część spektaklu zajadał się jabłkami i pluł nimi w
kierunku widowni.
Ciekawym zabiegiem było podejmowanie wielu wątków, kilka planów funkcjonowało
równocześnie w jednej przestrzeni. Forma narracyjna nie miała ciągu przyczynowoskutkowego. Widz nie dostawał gotowych odpowiedzi, reżyser nie podsuwał żadnego
rozwiązania. Scenografia Mirka Karczmarka57 nagrodzona na 18. Ogólnopolskim Konkursie
Obecnie jest zatrudniona w Teatrze Polskim we Wrocławiu.
Ukończył PWST w Warszawie, oddział w Białymstoku na Wydziale Lalkarskim. Pracę na scenie zaczynał
w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” . W Teatrze im. Żeromskiego jest zatrudniony od 31 lat. W młodości grał
główne role, także amantów. Laureat trzech Dzikich Róż (1995, 1996, 1998).
57
Jest absolwentem poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Scenograf, kostiumograf, artysta multimedialny,
reżyser świateł. Stworzył oprawę wizualną do blisko dwustu przedstawień. Jego prace były prezentowane na
wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. w Poznaniu, Warszawie, Bonn, Stuttgarcie i Frankfurcie.
55
56
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na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (2012), tworzyła w przedstawieniu spójny obraz
– wizerunki aktorów odbijały się w lustrzanej podłodze. W sztuce o posthumanistycznej
małości człowieka, równie ważne jak aktorzy były przedmioty martwe, dlatego w pewnym
momencie to Suchy Fakt (w tej roli ekspresyjny Maciej Pesta) zmienić miał się we
wszechogarniającą energię i dominować przedstawienie. Interesująca była koncepcja wieży
Tordesillas, czyli metalowa konstrukcja, którą nakładała na siebie Joanna i bawił się nią Karol.
Zawieszony na scenie zegar odmierzał czas i w związku z tym zdawał się być ważnym
bohaterem spektaklu, zdarzenia znane ze strzępków historii musiały nastąpić.
Joanna Szalona; Królowa (2011) była ósmą już wspólną inscenizacją tandemu
Janiczak-Rubin, a jednak dopiero wtedy ich wyobrażenie teatru, nowatorskiego pod względem
formy i języka, wykrystalizowało się w pełni. „Recykling historii” – ja go nazwali – szaleńczo
zakochanej, wyjątkowej kobiety (przekraczającej tabu w sferze seksu) i jej życiorys stał się
pretekstem do łamania schematów i obalania stereotypów.
W 2013 roku premierę miał drugi po Samotności pól bawełnianych spektakl, który
przyniósł teatrowi sukces, największy w dziejach sceny (jeśli chodzi o kraj, bo spektakl
Rychcika święcił triumfy zagranicą). Caryca Katarzyna Jolanty Janiczak w reżyserii Wiktora
Rubina pozostaje najczęściej nagradzanym w Polsce przedstawieniem w ciągu ostatniego
dziesięciolecia. Aktorzy przywieźli nagrody z niemal wszystkich najważniejszych krajowych
festiwali i przeglądów teatralnych58. Caryca Katarzyna stanowiła kontynuację idei czerpania
inspiracji z historii, jej wielkich bohaterów/antybohaterów, wokół których w masowej
świadomości narosły mity. Tytułowa postać to oczywiście znienawidzona przez Polaków
władczyni Rosji, za sprawą której doszło do rozbiorów. Dla Rosjan Katarzyna II Wielka
pozostaje autorytarną, grzeszną władczynią, która wzmocniła potęgę ich państwa. Twórcy
kieleckiego spektaklu oscylują wokół tych ocen; Jolanta Janiczak mówiła: „historia jest

Współpracował z wieloma artystami, takimi jak: Jan Klata, Maja Kleczewska, Marcin Liber, Paweł Łysak,
Wiktor Rubin, Maciej Podstawny, Una Thorleifsdottir czy Grzegorz Wiśniewski.
Laureat wielu nagród teatralnych, niektóre z nich, zdobył za: Joannę Szaloną; Królową w 18. Ogólnopolskim
Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (2014), Harper Simona Stephensa w reżyserii
Grzegorz Wiśniewskiego na Warszawskich Spotkaniach Teatralnych zrealizowanych w Teatrze im. Stefana
Żeromskiego (2017), Sprawę Dantona Stanisławy Przybyszewskiej w reżyserii Jana Klaty na I
Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia (2008), Trojanki Eurypidesa w reżyserii Jana Klaty
na tym samym festiwalu (2019). Wykłada techniki multimedialne na PWST w Krakowie.
58
Pełną listę nagród i festiwali, na których prezentowano spektakl można odnaleźć na stronie internetowej
Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach: www.teatrzeromskiego.pl/festiwale [dostęp: 05.02.2020].
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określona, wspólne kulturowe pole odniesienia jest dobrym punktem do nawiązania dialogu
z widzami”59. I to założenie udało się zrealizować:
W tym spektaklu nie chodzi o opowiadanie na nowo losów „prawdziwej”, historycznej Zofii von AnhaltZerbst, jak pierwotnie nazywała się urodzona w Szczecinie rosyjska monarchini. Twórcy spektaklu nie walczą
o rehabilitację władczyni czy rewizję jej losów – ale przyglądają się temu, jak powstaje biograficzna fantazja60.

Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w teatrze na kilka dni przed premierą,
rozgorzała dyskusja między dyrektorem, twórcami i dziennikarzami na temat historii i jej
oceny. Piotr Szczerski zadał pytanie o kwestię polskości w przedstawieniu, którego główną
bohaterką jest caryca, co wywołało falę pytań o współczesny patriotyzm. Zamysłem Rubina
było stworzenie opowieści subiektywnej, bo jak podkreślał reżyser, nasze życie układamy
w narracje, do których prawdziwości nie mamy dostępu i należy uświadomić sobie, że takie
kategorie

jak

„naród”

są

konstruktami.

Obecni

na

konferencji

aktorzy:

Marta

Ścisłowicz61– odtwórczyni głównej roli, która po raz pierwszy wystąpiła na kieleckiej scenie
i Tomasz Nosinski, bronili swoich postaci. Ścisłowicz: „Nie mogę oceniać postaci, której nie
znam”. Aktorka opowiadała o swojej pracy: „przy okazji tej roli miałam szansę zastanowić się
nad drogą własnej kariery i myślę, że można to odnieść nie tylko do aktorstwa”. Dywagacje na
temat oceny odgrywanej przez siebie postaci historycznej, mając zapewne na myśli głównie jej
wkład w polską kulturę i sztukę, Nosinski uciął zdaniem: „Poniatowski był największym
królem tego kraju”. W spektaklu dość stanowczo zamknięto te kwestie monologiem ostatniego
króla – dopuszczony, w końcu, do głosu „w swojej sprawie”, a nie tylko
w kontekście relacji z „Katią” bohater wypowiada słowo „nareszcie” i od tej chwili opustoszała
scena należy wyłącznie do niego. Przez kilkanaście minut wypowiada subiektywne sądy na
temat polskości i patriotyzmu:
Ostatni król [...] dywaguje o balaście polskości i o tym, jak to rozbiory wyszły nam wszystkim na dobre,
uwalniając nas od niego – szkoda, że tylko na 123 lata. Zmanierowany i nieudolny „Król Staś” po wiekach domaga
się za to jeszcze wdzięczności. Ostatecznie skazując Rzeczpospolitą na klęskę, dał zarazem pożywkę
martyrologicznej mitologii, która stworzyła nowoczesny polski naród62.
Wypowiedź dramaturżki z konferencji prasowej, relację ze spotkania z twórcami opisałam w: Sprawa
narodowa. O Carycy Katarzynie, Wici.Info. Kielecki Informator Kulturalny,
www.wici.info/News,sprawa_narodowa_o_carycy_katarzynie,13594.html [dostęp: 05.02.2020].
60
Witold Mrozek, Historia jako baśń porno, „Gazeta Wyborcza”,
www.wyborcza.pl/1,75410,13924182,Historia_jako_basn_porno.html, [dostęp: 05.02.2020].
61
Aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna. Współpracuje z Narodowym Starym Teatrem. Laureatka nagród za
kreacje teatralne, najbardziej doceniona za rolę Carycy Katarzyny.
62
Witold Mrozek, Historia jako baśń porno, loc. cit.
59
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Rzucając starymi butami w widownię, z uśmiechem pyta, czy ktoś dziś podniósłby
miecz za ojczyznę, spiesząc z odpowiedzią, że on nie. Warto zauważyć, iż reżyser
w interesujący sposób używa rekwizytów również burzących porządek historyczny, będących
nierzadko symbolami kulturowymi (np. pisuar, mnóstwo używanych butów niczym
z oświęcimskiego miejsca pamięci i byłego obozu zagłady w Carycy Katarzynie). Porozrzucane
poduszki, plastikowe worki, zeschłe liście, jabłka, krzesła, itd. są elementami codzienności
i jednocześnie wprowadzają chaos. Słowa wypowiadane przez Poniatowskiego w najbardziej
wyrazistym i bodaj jednym z poważniejszych momentów drugiej części spektaklu, przez
jedyną postać – Polaka, którego wejściu na proscenium towarzyszą dźwięki poloneza i który
ma kojarzyć się z polskością.
W drugiej części tryptyku najbardziej wyeksponowane jest ciało; problematyka
ludzkiej cielesności, wypływających z niej ograniczeń i seksualności zarazem. Najbardziej
nowatorskie w spektaklu jest jednak podejście do władzy poprzez ciało, kwestię zarządzania
własną cielesnością i sterowania czyimś pożądaniem do osiągnięcia swoich celów. Twórcy
pokazują uwikłanie kobiecego ciała w walkę o władzę nie za pośrednictwem teoretyzowania
czy filozoficznych dysput, ale nagości głównej aktorki i jej ekspozycji – ważą ją, obcinają jej
włosy łonowe itp. Jej kobiecość staje się wystawionym na ogląd i dotyk publiczności oraz
innych aktorów towarem, „dobrze skrojonym kawałkiem mięsa”, którego ważna jest
przydatność do urodzenia królewskiego potomka. Tak samo bez skrupułów i bezwstydnie, jak
odbywało się to na dworach królewskich, ale przecież nie tylko, pomyślmy o dzisiejszych
programach typu reality show, rynku pracy itp. Twórcy odsłaniali w ten sposób zakulisowe
procesy drogi do tronu, prawdziwe mechanizmy, które budowały światową historię i mity,
w które obrastała. To one nieodwracalnie kształtują kolejne pokolenia.
Przedstawienie Rubina otwiera Marta Ścisłowicz. Zeskakuje z loży dyrektorskiej
naprzeciw sceny, wchodzi na proscenium i przypina do kurtyny podpaski. Zapisane na nich
litery układają się w słowa: FUCK ME. Jest to zapowiedź estetyki, w jakiej utrzymany jest cały
spektakl – wszystko: od wystroju sceny, przez kostiumy, po język, którym posługują się
postaci63.
Gdy kurtyna się rozstępuje, widz zostaje za sprawą znakomitej scenografii Mirka
Kaczmarka wprowadzony w intrygujący świat: biały, szpitalny, hermetyczny, ale

W opisie spektaklu odbijają się fragmenty mojej recenzji: Królowa jest naga, Wici. Info, Kielecki Informator
Kulturalny, www.wici.info/News,kr%C4%82llowa_jest_naga_caryca_katarzyna,13686.html [dostęp:
05.02.2020].
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i rozpadający się. Z sufitu, w równych odstępach czasu, spadają pukle blond włosów, co
oznacza, że z każdą chwilą ucieka życie z ich właścicielki – Elżbiety Romanownej (Joanna
Kasperek). Siedzi pośrodku sceny i przy pomocy Kanclerza (Dawid Żłobiński) próbuje ukryć
pod makijażem swoją, jak dowiadujemy się z ust władczyni, postępującą chorobę. Martwe
pukle włosów mogą budzić wstręt – kategorię tę wyprowadziła z body art filozofka Julia
Kristeva, na opisanie ludzkich odpadów, które powinny być wyrzucone, „pożegnane”64.
Z sufitu martwo zwisają piękne kostiumy z epoki. Pozbawieni strojów, odarci z pozorów
i konwenansów bohaterowie zostają w bieliźnie. Gdzieś w tle, w białych rajstopach, błąka się
dandysowaty książę Stanisław August (Tomasz Nosinski). Marta Ścisłowicz zeskakując
z balustrady wprawia akcję w ruch. Aktorka zaproszona do Kielc przez Rubina zaufała
reżyserowi. Kazał jej rozebrać się do naga, co więcej – w pewnym momencie spektaklu zlecił
jej paradowanie między rzędami widowni z małym modelem kieleckiego teatru na piersiach,
które obnażały wycięte w makiecie otwory. Aktorka zachęca mężczyzn, ale również kobiety,
do dotykania oświetlonych części ciała. Współczesny, łamiący tabu teatr wymaga od aktorów
ofiarności i przełamywania barier, ale kiedy pojmowanie sztuki zredefiniował Fontanną Marcel
Duchamp, przesuwając jej granicę, badacze przestali o nią pytać. W spektaklu można znaleźć
aluzję do tego dzieła – na stoliku obok dzbanuszka i filiżanek, po które z właściwym sobie
wdziękiem sięga Poniatowski, znajduje się pisuar.
Tomasz Nosinski ma charyzmę, a obdarzeni nią artyści zupełnie naturalnie pochłaniają
uwagę publiczności. Aktor od pierwszych chwil, gdy pojawia się jako Poniatowski, nawet nic
nie mówiąc, zawłaszcza scenę. Jest wytworny, elegancki, zabawny, potrafi wyjść z wdziękiem
z każdej opresji, choćby wypadł mu z rąk stawiany na podłodze obrazek z godłem – przecież
celowo chciał zaznaczyć swoją obecność. Delikatny i urokliwy, zyskiwał przychylność
zwłaszcza damskiej części widowni, kiedy deklarował chęć wzięcia na siebie obowiązku
rodzenia. Posługiwał się cenionym dawniej u aktorów, zwłaszcza przed wojną,
tylnojęzykowym „ł”, traktując oczywiście ten zabieg z przymrużeniem oka, czysto
i romantycznie wykonywał przebój Ałły Pługaczowej Milion szkarłatnych róż.
Jego grę, urok i osobowość sceniczną doceniono na 6. Międzynarodowym Festiwalu
Teatralnym Boska Komedia w Krakowie (2013) laurem za najlepszą pierwszoplanową rolę
męską – jedną z najbardziej cenionych w branży nagród teatralnych, według jury jego występ
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Zob. Julia Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. Maciej Falski, Kraków 2007.
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„odznaczał się świeżością, wyjątkową scenicznością, poczuciem humoru i pokazywał,
że za każdą wielką kobietą stoi konkretny mężczyna”65.
Marta Ścisłowicz od pierwszych chwil spektaklu jest aktywna, buńczucznie nastawiona,
ale kiedy młodą dziewczynę oglądano jak towar na sprzedaż, czyli przedstawia się ją
przyszłemu mężowi, chwilami gra zażenowanie i nieśmiałość; zakochana i bezbronna wobec
wszechogarniającego ją pragnienia miłości jest wtedy, gdy Poniatowski zbliża się, by ją
pocałować. Ambicja, otaczający ludzie i realia sprawiają, że przeistacza się w wyzwoloną,
wręcz rozbuchaną seksualnie i głodną władzy zdeterminowaną rebeliantkę. Aktorka otrzymała
za tę rolę wiele nagród. Tytuł najlepszej aktorki przyznany przez publiczność na XX
Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi (2014) otrzymała
za przekroczenie teatralnych granic w zakresie cielesności, do których przyczyniły się: jej
aktorska odwaga, ofiarność, i można nawet chyba pokusić się o stwierdzenie, że jakiś
pierwiastek połączył ją z graną postacią. Jury Boskiej Komedii (2013) tak argumentowało
wybór najlepszej odtwórczyni roli pierwszoplanowej:
Jej hojność i wdzięk sprawił, że cały zespół aktorski był zgrany i że publiczność mogła doświadczyć
niesamowitej teatralnej przygody. Ten występ zredefiniował zasady polityki cielesności w nowy sposób
naświetlając kwestie seksualności, tożsamości i gender66.

Aktorka wykazuje się ogromnym dystansem do własnego ciała potraktowanego tu
wyłącznie jako narzędzie do osiągania artystycznych celów:
Operowanie „realnym ciałem” na scenie z pewnością zbliża aktora do kondycji performera. Jego fizyczna
obecność anarchizuje przestrzeń, nasyca ją tym, co pierwotne, biologiczne. Aktor działający pod osłoną fikcji
utrwala kulturowy porządek, maskuje szczeliny, przez które mógłby wedrzeć się chaos nagiego, nieogarniętego
formą

istnienia,

podczas

gdy

performer

przeciera

szlaki,

rozpoznaje

świat

własnym

ciałem

i przyjmuje ryzyko nieprzewidywalnych konsekwencji swoich działań .
67

W takiej właśnie sytuacji świadomie stawia siebie jako postać rozwiązłej
imperatorowej, kobiety, która przez seks utorowała sobie drogę na tron i tym sposobem
załatwiała kolejne interesy. W spektaklu caryca nazywa siebie „toaletą publiczną”, oddaje
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Tekst werdyktu za: www.laznianowa.pl/history/info/miedzynarodowy-festiwal-boska-komedia-werdykt,
[dostęp: 06.02.2020].
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Ibidem.
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Więcej na temat nagości i form aktorstwa związanych z jej operowaniem pisała m.in. Jolanta Kowalska
w „Teatrze”: www.teatr-pismo.pl/ludzie/1278/cialo_przed_pustym_lustrem [dostęp: 07.02.2020].
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w posiadanie publiczności ciało – ludzie mogą patrzeć, dotykać jej intymnych części ciała,
aktorka nie wie, co się wydarzy, ale twórcy osiągają coś jeszcze. Zadają pytanie, czy na pewno
w tym momencie to widzowie przejmują nad nią władzę, czy to manipulatorka steruje sytuacją,
decydując do kogo podejdzie i poniekąd zarządzając pożądaniem i zażenowaniem widowni.
Zresztą na jednym ze spektakli (podczas festiwalu R@Port w Gdyni) doszło do transgresji
konwencji teatralnej, kiedy jedna z pań na widowni zawołała do aktorki coś
w rodzaju: „wracaj kurwo na Sybir”. Ten eksperyment przeprowadziła, nie uprzedzając
twórców, prof. Uniwersytetu Gdańskiego Ewa Nawrocka. Ten incydent nie przeszkodził
aktorce, nie wyszła z roli, za to naukowczyni udało się dowieść, jak silny jest przekaz tego
spektaklu, zacierający granicę między sztuką a życiem.
W bezwzględną dyktatorkę wciela się Joanna Kasperek. Pod reżyserskim okiem
Rubina, mówiące tekstem Janiczak nie mniej wyraziste w epizodycznych kreacjach są:
bezpruderyjna nimfomanka, ale i zdolna do szczerego uczucia Lizawieta Woroncowa – Ewelina
Gronowska oraz pragnąca awansu społecznego dla swojej córki, potem „zużyta” stara kobieta,
matka, która kiedy przestaje być potrzebna, zostaje na życzenie córki dosłownie
wyrzucona/wyniesiona ze sceny w worku na śmieci. Wojciech Niemczyk nie pozostawia tą rolą
wątpliwości, że wiedzie prym w rolach czarnych charakterów wśród młodych aktorów
kieleckiej sceny – skupiony, bezczelny, osiąga efekt naturalności.
Pierwsza część spektaklu (nie ma antraktu) ukazuje początkowe etapy dochodzenia
Katarzyny do władzy – mocna i wulgarna, jest przejmująca i zyskuje uniwersalny wymiar.
Mimo historycznej proweniencji jest bliska współczesnym realiom, nierzadko bezwzględnym.
W drugiej części spektakl przyspiesza, mamy zlepek oderwanych, chaotycznych scen,
w których mieszają się różne porządki czasowe, realistyczne z fantastycznymi – kiedy aktorzy
biegają po scenie, czy wprowadzenie bajkowej postaci Alicji z krainy czarów, albo wyłanianie
chętnych z publiczności obietnicą: „spełniamy marzenia”. Trudno nie ulec wrażeniu
efekciarstwa, można też w odbiorze potknąć się o przeszkody w zrozumieniu tej części
spektaklu:
Przeoczeniom intelektualnym (świadomym, lub nie) towarzyszą tu reżyserskie potknięcia. Wiktor Rubin
ma wyraźny problem z selekcją reżyserskich pomysłów. Rozwiązań ekscentrycznych i efekciarskich jest tu sporo,
co niestety bardzo psuje odbiór drugiej części spektaklu – wytrąca go z rytmu i ukatrupia pointę (znamienne, że
większość recenzentów skupiła się na opisie tej pierwszej – czytelniejszej)68.

Szymon Kazimierczak, Koronowane głowy, „Teatr” 2014, nr 5, www.teatr-pismo.pl/popremierze/817/koronowane_glowy/ [dostęp: 02.01.2021].
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Na koniec scenę przejmuje Paweł I, następca tronu, nowa nadzieja. Tańczy do piosenki
Kate Bush Wuthering Heights, w identycznej, co piosenkarka w teledysku, czerwonej sukience
– w tej roli Andrzej Plata jest zabawny, w ręku trzyma urnę z prochami Elżbiety, z którą jego
bohater był bardziej związany niż z matką.
Spektakl budził ogromne zainteresowanie, pisali o nim lub chociaż słyszeli chyba
wszyscy recenzenci w kraju:
Tłum, nieprzebrany tłum szturmował #Kolonię czyli Scenę Kameralną Starego Teatru w Krakowie.
Powód? Z kieleckiego Teatru im. Stefana Żeromskiego przyjechała Caryca Katarzyna Jolanty Janiczak
w reżyserii Wiktora Rubina. Ludzie siedzieli na ziemi, na ścianach, na żyrandolach. A jak już nie mieli gdzie
usiąść, to stali. Nieraz na jednej nodze. Było warto. Caryca Katarzyna została nagrodzona na Boskiej Komedii
owacją na stojąco. […] Ten aplauz był zasłużony, bo spektakl Wiktora Rubina jest jednym z najlepszych
w kończącym się roku. Doceniło go także międzynarodowe jury. Marta Ścisłowicz została uznana za najlepszą
aktorkę, a Tomasz Nosinski za najlepszego aktora. Inaczej być nie mogło. Wanna fuck?69.

Powstało co najmniej kilka artykułów naukowych na ten temat70. Wśród zdecydowanej
większości rozentuzjazmowanych głosów, pojawiły się też inne reakcje:
Owacji na stojąco po zakończeniu przedstawienia nie było, część widzów opuściła salę bez jednego nawet
brawa dla tego, co obejrzeli. Można bowiem mieć wątpliwości, czy przedstawienie autorstwa Jolanty Janiczak,
w reżyserii Wiktora Rubina, to jeszcze sztuka teatralna czy już tylko prowokacja71.

Kielczanie okazali się jednak bardziej wyrozumiali niż zakładał dziennikarz kieleckiej
„Gazety Wyborczej”, docenili poziom artystyczny przedstawienia i najwyraźniej dostrzegli
jego potencjał, przyznając mu pierwszą nagrodę – statuetkę Dzikiej Róży. Spektakl pozostaje
na afiszu od czasu premiery i widnieje na nim często. Mieszkańcy Kielc tłumnie zasiadają na
widowni zawsze, gdy tylko do teatru przyjeżdża Marta Ścisłowicz.

Mike Urbaniak, Fuck Me (Hard), www.encyklopediateatru.pl/artykuly/175025/fuck-me-hard# [dostęp:
02.01.2021].
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Np. Piotr Morawski, „Caryca Katarzyna” Jolanty Janiczak jako performans historyczny, s. 525-532; Beata
Popczyk-Szczęsna, Portret(y) carycy – „Semiramida” Macieja Wojtyszki i „Caryca Katarzyna” Jolanty
Janiczak, s. 532-542, [w:] W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, red. nau.
Maria Jolanta Olszewska i Dawid Maria Osiński, Warszawa 2016.
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Janusz Kędracki, Caryca bez majtek, „Gazeta Wyborcza. Kielce” 2013, nr 88,
www.encyklopediateatru.pl/artykuly/160442/caryca-bez-majtek [dostęp: 06.02.2020].
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Tematyka prospołeczna
Temat opresji jednostki w społeczeństwie podjęli na kieleckiej scenie reżyser urodzony
w pierwszej połowie lat 80. Szymon Kaczmarek i twórcy z nieco większym bagażem życiowym
– Michał Kotański i Katarzyna Deszcz. Pojawiły się kwestie rasizmu, krzywdzącej ortodoksji
religijnej i hipokryzji moralnej, obojętności na los drugiego człowieka i patologii, jaka może
zrodzić się w najmniejszej komórce społecznej.
Na polskich scenach cztery razy realizowano dramat Milczenie Shelagh Stephenson –
w teatrach: Polskim w Bielsko-Białej (2002), im. Stefana Jaracza w Olsztynie (2006), im.
Żeromskiego w Kielcach (2010) i Komedii w Warszawie (2018). Z twórczości dramaturgicznej
współczesnej brytyjskiej pisarki, autorki słuchowisk dla BBC, znamy jeszcze Przebudzenie,
a przede wszystkim Pamięć wody, liryczną komedię o skomplikowanych relacjach rodzinnych
wyróżnioną nagrodą im. Laurence’a Oliviera przyznawaną przez Zrzeszenie Teatrów
Londyńskich.
Spektakl Milczenie w reżyserii Katarzyny Deszcz72 przedstawiający przerażającą
historię, na lata, w detalach nawet, pozostał w mojej pamięci (2010). Opowieść przypomina te
z gatunku Kła73, gdzie dramat rozgrywa się w rodzinie oddzielonej od świata z woli rodziców.
Izolacja doprowadza do patologii. W Kle dorastające dzieci nieświadome istnienia
zewnętrznego świata, pozbawione prawa nie tylko do rozwijania w zdrowy sposób swojej
seksualności, na zawsze pozostaną psychicznie skrzywione. W Milczeniu oprawcą jest ojciecpsychopata, który swoją żonę i córki trzyma w domu-więzieniu; osiągające dojrzałość
seksualną córki stają się jego kolejnymi partnerkami, mężczyzna wymaga bezwzględnego
posłuszeństwa i pedantycznego porządku. Kobiety, co prawda, wychodzą z domu, ale tylko po
to by załatwić sprawunki. Bezwzględnym przykazaniem jest dochowanie tajemnicy o tym co
Reżyserka, żona scenografa Andrzeja Sadowskiego. Jest absolwentką Wydziału Prawa UJ oraz Wydziału
Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie. W latach 1982-2003 wspólnie z mężem prowadziła Teatr Mandala,
w którym zrealizowała wiele swoich autorskich projektów artystycznych prezentowanych na setkach scen
teatralnych w kraju i za granicą. Od 1991 współpracuje z różnymi polskimi scenami dramatycznymi. Zajmuje ją
głównie klasyka oraz współczesna irlandzka i amerykańska dramaturgia. Współpracowała z londyńskim teatrem
Scarlet, z którym realizowała projekty pokazywane na scenach w Anglii, Irlandii i Szkocji. Powołała do istnienia
program pomocy warsztatowej i promocyjnej dla polskich dramatopisarzy „Pisanie dla Teatru”. Jedna z uczelni
brytyjskich – The Central School of Speech and Drama włączyła jej metodę pracy nad tekstem i warsztatem
aktorskim do stałego programu nauczania; sama była wykładowcą w Dartington College of Art w Devon.
Prowadzi warsztaty dla reżyserów i aktorów w różnych centrach teatralnych w Polsce, Anglii, Egipcie, Indiach,
Irlandii, Japonii, Niemczech i USA. W latach 2003-2006 przewodziła teatrowi częstochowskiemu.
73
Dramat greckich twórców Yorgosa Lanthimosa i Efthymisa Filippousa z 2009, nagrodzony na festiwalu
w Cannes w sekcji UnCertain Regard. Kielecki teatr zrealizował na podstawie scenariusza filmowego –
zaadaptowanego przez Marcina Ceckę – spektakl na małej scenie w reżyserii Bartosza Żurowskiego (2016;
dyrekcja Michała Kotańskiego).
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się dzieje wewnątrz ich świata. Dom, zwykle kojarzony z azylem, tu staje się epicentrum zła.
Historia przypomina sprawę Josefa Frietzla, austriackiego zwyrodnialca, który przez ponad
dwadzieścia lat przetrzymywał w piwnicy i gwałcił własną córkę.
Reżyserka zamknęła autentyczną historię kobiet w przestrzeni Małej Sceny. Skromnie
ubrane, w niewidocznym makijażu, matka (Teresa Bielińska74) i jej córki Susan i Janet
(Marzena Ciuła-Szczerska75 i Zuzanna Wierzbińska76) poruszały się w rządku, „po kwadracie”,
niczym cienie odbywające pielgrzymkę – zadziwiające, że upodlenie i przemoc świetnie dało
się zobrazować za pomocą figur geometrycznych. Aktorki były niebywale przekonujące.
Milkły, gdy zjawiał się ojciec-oprawca. Kara mogła spotkać kobiety za wszystko, nawet za
niezgodną z regulaminem psychopaty odległość sztućców od talerza. Walorem spektaklu było
znakomite aktorstwo:
Milczenie to przede wszystkim popis aktorskiej gry. Kobiety: Marzena Ciuła-Szczerska […], Teresa
Bielińska (zastraszona i uzależniona od męża psychopaty Mary) i Zuzanna Wierzbińska (depresyjna, ale
zmuszająca się do uśmiechu Janet, bo on tego chce) są niezwykle sugestywne. Po mistrzowsku budują napięcie
i operują emocjami – od niedowierzania, smutku, przez specyficzną radość i sympatię, po współczucie
i przerażanie. […] Świetnie w rolę wchodzi Mirosław Bieliński (Billy), który od początku budzi niechęć
i obrzydzenie, który nie pozwala widzowi nawet na cień współczucia77.

To jedna z najlepszych ról Mirosława Bielińskiego, przeistaczał się w tyrana, jego
sposób mówienia z bezwzględną stanowczością i zdecydowane, szybkie ruchy, fizjognomia
sprawiały, że widz mógł uwierzyć w jego utożsamienie z postacią. Świat zewnętrzny przebijał
się do upiornego „domu” za pomocą wizualizacji Michała Brożka: w konwencji „gadających
głów” kolejno pojawiali się obcy ludzie, obserwujący rodzinę z daleka – na przykład policjant,
bo niepokojące oznaki widzieli wszyscy… „Milczenie w reżyserii Katarzyny Deszcz od

Ukończyła PWST we Wrocławiu w 1980. Po szkole pracowała w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.
Do zespołu Teatru im. Żeromskiego dołączyła w 1997. Zagrała, m.in. Carol Melkett w Czarnej komedii Petera
Shaffera w reż, T. Kowalskiego (1997), Muzę w Wieczorze z Wyzwoleniem wg S. Wyspiańskiego (2003),
Królową Małgorzatę w Iwonie, księżniczce Burgunda W. Gombrowicza w reż. Piotra Szczerskiego (2004).
75
Pracowała w teatrze kieleckim w latach 2007-2012. Zagrała m.in. Dziwkę w Pijanym na cmentarzu wg prozy
Marka Hłaski (2007), Wdowę Pierwszą we Wdowach S. Mrożka (2007), Alkmenę w Mężu zdradzonym, czyli
Amfitrionie Plauta w reż.i Bogdana Hussakowskiego (2009). Występuje w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.
W 2009 poślubiła Piotra Szczerskiego.
76
Ukończyła aktorstwo w PWSFTViT w Łodzi. Od 2009 pracuje w kieleckim teatrze. Zagrała tu, m.in. Biankę
w Poskromieniu złośnicy W. Szekspira w reż. Katarzyny Deszcz (2014), Cycę, we Wszyscy chcą żyć H. Levina
w reż. Dawida Żłobińskiego, Mary Sue w Zabić celebrytę Radosława Paczochy w reż. Gabriela Gietzkiego
(2017), Fryzjerową w Widnokręgu wg W. Myśliwskiego w reż. Michała Kotańskiego (2019).
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Monika Rosmanowska, Widzimy, wiemy, nie milczymy, „Gazeta Wyborcza. Kielce” 2010, nr 272.
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pierwszej chwili chwyta za gardło. Krzyczy i wymierza kolejne ciosy tak, by ani przez chwilę
„ofiara” nie poczuła się zbyt wygodnie. Bo i o tej sztuce nie można milczeć!”78
O zupełnie innym piekle opowiadał spektakl Jądro ciemności według Josepha Conrada
(2012) miało być kolejną próbą twórczego odczytania powieści angielskiego pisarza polskiego
pochodzenia. Reżyser Szymon Kaczmarek79 nie pozostał wierny literze tekstu80, mimo to, tak
jak Joseph Conrad, postanowił udowodnić, że Czarny Ląd pozostaje wciąż terra incognita.
Chcąc

użyć

intelektualnych narzędzi,

by

przygotować

swoją

postkolonialną

interpretację najbardziej znanego utworu Josepha Conrada, reżyser sięgnął po reportaże
z Afryki: „Chcemy dowiedzieć się, jak tam się teraz żyje, i rozliczyć z tym, jaki my
Europejczycy mamy w to wkład”81.
Przedstawienie rozpoczynało się w foyer, gdzie zwykle odbywają się konferencje
prasowe. Widzowie, niczym dziennikarze, mieli przysłuchiwać się trzem aktorom, którzy
relacjonowali poczynania białych kolonizatorów w Afryce z przełomu XIX/XX wieku,
porównując je do działań hitlerowców. Łatwiej nam ubolewać nad ofiarami tych drugich –
udowadniali aktorzy – zapominamy, że np. w Kongo wymordowano połowę ludności kraju,
czyli 8 milionów ludzi. Nawet budując dyskurs pamięci pozostajemy rasistami, te poglądy są
tak głęboko zakorzenione, że wielu inaczej traktuje zbrodnię dokonaną na czarnoskórym,
postrzega jej ciężar jako lżejszy, bo przecież biały człowiek od zarania dziejów traktował tę
rasę jako bliższą zwierzętom niż on sam. Negatywne, świadczące o poniżeniu konotacje
znajdziemy w semantyce słowa Murzyn, w znaczeniu potocznym: „ktoś, kto wykonuje pracę
za kogoś bez ujawniania swego nazwiska”, „ktoś, kto ciężko pracuje i jest
wyzyskiwany”82.Wreszcie natura ludzka sprawia, że to co odległe, mniej nas dotyka, nieraz
słyszy się głosy: „rozwiążmy najpierw problemy Europy”.
Dalsza część przedstawienia rozgrywała się w kameralnej przestrzeni Małej Sceny.
Andrzej Plata, Maciej Pesta i Edward Janaszek zrzucili z siebie garnitury i na oczach widzów
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Ibidem.
Reżyser (rocznik 1986) absolwent PWST w Krakowie. Zrealizował ponad dwadzieścia przedstawień na
różnych polskich scenach. Ma na swoim koncie wiele nagród, m.in. najważniejszy laur w konkursie „Nowe
Sytuacje” na Festivalu Malta za Kreta; Wyróżnienie na Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku za Poskromienie
złośnicy; główną nagrodę na pierwszym Międzynarodowym Festiwalu Blogów w austriackim Grazu za My
dzieci sieci (blogi.pl), a także pierwszą nagrodę na 26. Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku za Kupca
weneckiego.
80
Adaptację i dramaturgię tekstu opracował Żelisław Żelisławski, autor sztuk i kilkunastu scenariuszy
teatralnych, nominowany do Złotej Maski za dramat Srebrne Tsunami. Od 2010 współpracuje z Kaczmarkiem,
z którym zrealizował większość przedsięwzięć teatralnych.
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Program Teatru im. Stefana Żeromskiego do Jądra ciemności Josepha Conrada, „Gazeta Teatralna” 2012,
nr 32.
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Murzyn, [w:] Słownik języka polskiego PWN, oprac. Elżbieta Sobol, Warszawa 2005, s. 484.
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przeobrazili się w postaci. Widzowie podążali za tokiem myślowym Marlowe’a (Andrzej Plata)
– europejskiego turysty, który wybrał się na egzotyczne wakacje. Reżyser pragnął obnażyć
stereotypowe, wciąż jeszcze istniejące w świadomości mas postrzeganie mieszkańców
Czarnego Lądu, wprowadzając bohaterów we współczesne realia i niejako stwarzając ich na
nowo: „Gdy wyobrażamy sobie mieszkańca [Czarnego Lądu – przyp. P.D.], widzimy
«dzikusa» – a nie intelektualistę, który wykłada na tamtejszym uniwersytecie”83. Dzikus
Macieja Pesty zyskał ciało wysokiego blondyna o niebieskich oczach – wizualnie mógł
kojarzyć się raczej z nordycką rasą panów – jak zakwalifikowaliby go naziści.
Z psychopatycznie zachwyconym spojrzeniem opowiadał o głodzie i śmierci Afrykańczyków,
by jeszcze bardziej dotknąć skonfundowanego widza. Wcielał się w dwunastolatka, gdy nie
otrzymał zapłaty w wykonanie foot masażu, wrócił do chodzenia na czworakach, poniżony do
poziomu zwierzęcia, zaczynał ujadać jak pies. Ale przecież był człowiekiem, a ten może być
artystą – przypominał o tym podnosząc się z kolan i przez mikrofon śpiewając wraz
z Jamesem Brownem z offu It’s a man’s world – piosenkę-hymn o męskiej dominacji.
Błędne wyobrażenie o Afryce Marlow miał szansę skonfrontować podczas spotkania
z pracownikiem biura podróży Mistahem Kongo (Edward Janaszek) – surowym, postępującym
z rozmysłem, żyjącym w Afryce od lat. Groteskowego wymiaru nabierała scena, w której kazał
Marlowe’owi zdejmować poszczególne części garderoby, opresyjne napięcie pękało, bo w
końcu kierował bohatera stojącego przed nim już tylko w bokserkach, na plażę. Kilka scen, jak
tę wywiadu Marlowe’a z Dzikusem (tłumaczył Mistah) aktorzy grali w języku francuskim, bo
obowiązuje on w Kongo, jako spuścizna po kolonizatorach.
Kaczmarek był daleki od wiernej lektury Conrada, ale spotykał się z jej „niespokojnym,
drażniącym, irytującym” duchem, jak mówił w audycji Polskiego Radia Kielce jego wieloletni
recenzent, Ryszard Koziej:
W kajucie statku zamyka się na małej kameralnej przestrzeni wyobrażenie nieludzkiego miejsca,
dusznego, brudnego i lepkiego za sprawą rozbryzganego arbuza, nieuporządkowanego jak wywalone z walizki
ubrania bohatera. Aktorzy grają doskonale, Andrzej Plata w naturalny sposób łączy tekst Conradowski
ze współczesnym, Maciej Pesta jest takim samym „dzikusem” jak każde dziecko na świecie, które musi dźwigać

Wywiad Anny Zielińskiej z Szymonem Kaczmarkiem, Z Szymonem Kaczmarkiem, reżyserem, o „Jądrze…”,
teatrze i marzeniach, program Teatru im. Stefana Żeromskiego do Jądra ciemności Josepha Conrada, „Gazeta
Teatralna” 2012, nr 32.
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jakąś traumę, zaś Edward Janaszek jest dzisiejszym Kurtzem, dzisiejszym czyli takim, po którym, choć szalony,
nie widać oznak szaleństwa84.

Reżyserowi udało się pokazać, że Afryka pozostaje ta sama: biedna, pozbawiona
godności przez białego człowieka, ale przede wszystkim, że na godność zasługuje. To, że wciąż
nie rozumiemy świata Afryki, podkreślał dziennikarz kieleckiej „Gazety Wyborczej” Jakub
Wątor85, który nie widząc w spektaklu punktów słabych, uznał Jądro ciemności za najlepszy
spektakl sezonu86. Kielecka realizacja Jądra ciemności Conrada była w polskim teatrze jedną
z nie tak wielu, jak można by się spodziewać. Było ich ledwie kilka, np. realizacje radiowe
(1969, 2004) czy w Teatrze na Woli w Warszawie (2007)87.
Adaptacja sceniczna Dziejów grzechu Stefana Żeromskiego (2014) była przygotowana
z okazji 150. urodzin patrona teatru. Pomysł rozmiłowanego w rocznicach Szczerskiego
zaaprobowało

Ministerstwo

Kultury

i

Dziedzictwa

Narodowego

dofinansowując

przedsięwzięcie88. Poruszającą powieść z 1908 roku o destrukcyjnym uczuciu kobiety do
mężczyzny, dziś być może powiedzielibyśmy – feministyczną, zainscenizowali dramaturg
Radosław Paczocha89 i reżyser Michał Kotański90. Często współpracujący ze sobą twórcy
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Ryszard Koziej, Co Ty wiesz o Afryce, program Pierwsza recenzja, Radio Kielce, 22 kwietnia 2012, przedruk
fragmentu w programie Teatru im. Stefana Żeromskiego do Jądra ciemności Josepha Conrada, „Gazeta
Teatralna” 2012, nr 32 (nie istnieje już zapis na stronie internetowej).
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Jakub Wątor, Odkrywanie Afryki. Najlepszy spektakl w tym sezonie, „Gazeta Wyborcza. Kielce”, 23.04.2012,
www.e-teatr.pl/odkrywanie-afryki-a135729 [dostęp: 02.01.2021].
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Według wortalu e-teatr: www.e-teatr.pl/pl/realizacje/15466,sztuka.html; [dostęp: 03.02.2020].
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Zrealizowano projekt pod hasłem Trzydniowe obchody 150-lecia urodzin Patrona, w ramach których odbyła
się 22-24 listopada 2014 prezentacja fragmentów Dzienników pisarza w wykonaniu aktorów Teatru oraz
dyskusja prowadzona przez krytyka teatralnego Łukasza Drewniaka. Wzięli w niej udział: Krystyna Duniec,
Dariusz Trześniowski, Lech Raczak, Marek Mikos i Stanisław Żak. Gośćmi specjalnymi byli: Grażyna
Długołęcka i Olgierd Łukaszewicz – odtwórcy głównych ról (Ewy i Szczerbica) w filmie Waleriana
Borowczyka.
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Dramatopisarz i dramaturg (rocznik 1977). Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz
Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie. Był sekretarzem literackim w Teatrze Powszechnym
w Warszawie (lata 2004-2010). Wcześniej publikował artykuły i recenzje w: „Teatrze”, „Dialogu”, „Scenie”,
„Pamiętniku Teatralnym”, „Opowieściach”, „Aspiracjach” oraz wydawnictwach Teatru Narodowego, Teatru
Studio oraz Teatru Wybrzeże. Jest autorem sztuk, takich jak: Zapach czekolady (nagroda główna w konkursie
dramaturgicznym Windowisko, 2008), Przyjaciel (nagroda główna w konkursie dramaturgicznym Metafory
Rzeczywistości, 2009), Bar Babylon, Wizyta (druga nagroda w konkursie Komediopisanie, 2012), Być jak
Kazimierz Deyna (także autor scenariusza filmowego), a także adaptacji, np. Anny Kareniny Lwa Tołstoja,
Kariery Nikodema Dyzmy Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, Układu Elii Kazana oraz Mefista Klausa Manna,
Widnokręgu Wiesława Myśliwskiego. Przy realizacjach spektakli pracuje najczęściej z reżyserami: Michałem
Kotańskim, Adamem Orzechowskim i Gabrielem Gietzkim. Jego sztuki tłumaczone były na język angielski,
niemiecki, czeski, gruziński oraz rosyjski. Dwukrotnie był stypendystą Ministra Kultury oraz stypendystą
programu Młoda Polska organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.
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Reżyser teatralny (rocznik 1976), absolwent PWST w Krakowie, dyrektor Teatru im. Stefana Żeromskiego
w Kielcach od 16 listopada 2015. Jego wybrane realizacje to: Polaroidy M. Ravenhilla w Narodowym Starym
Teatrze w Krakowie (2003), Przed odejściem w stan spoczynku T. Bernharda w Teatrze Studio w Warszawie
(2010), Być jak Kazimierz Deyna R. Paczochy w Teatrze im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku (2012), Mefisto
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wielokrotnie przenosili na scenę wieloobsadową klasykę. Paczocha sprawnie prze-pisuje
i skraca tekst, miejscami poddaje go liftingowi, odnowieniu języka, przystosowując w ten
sposób do medium, jakim jest teatr, z zachowaniem zastosowanych w niej konwencji
reprezentacji.
Dramaturg w teatrze współczesnym nie próbuje na siłę wprowadzać do przetworzonych
dzieł dyskursów ponowoczesności, choć w nim poprzez swoje działanie uczestniczy, ale używa
tradycji do opowiedzenia o współczesnym świecie. W końcu nie zmieniamy się na przestrzeni
wieków aż tak bardzo. Przypomina to strategię „stripteasu humanizmu”, nazwanego tak przez
Małgorzatę Sugierę zabiegu odkrywania na nowo wpisanych w pierwowzór znaczeń
kulturowych91. Filmowa wyobraźnia Kotańskiego oraz umiejętność kierowania dużym
zespołem skutkują przedstawieniami nowoczesnymi w formie, dynamicznymi, atrakcyjnymi
dla widzów. Reżyser układa poszczególne elementy spektaklu w zgrabną całość. Przenosi
historie bohaterów sprzed dekad we współczesne realia (np. Układ Elii Kazana, Teatr Bagatela,
Kraków 2013; Krzyżacy Henryka Sienkiewicza, Teatr im. Wilama Horzycy, Toruń, 2016;
Widnokrąg Wiesława Myśliwskiego, Teatr im. Żeromskiego w Kielcach, 2019 –
przedstawienie jubileuszowe na 140-lecie sceny kieleckiej). Tak było i z Dziejami grzechu,
które jako drugie z kieleckich spektakli, po Samotności pól bawełnianych, zostały
zarejestrowane przez TVP Kultura i przyciągnęły przed ekrany telewizorów ponad 82 tys.
widzów. Kolejnym sukcesem było zakwalifikowanie spektaklu do programu VII Festiwalu
Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa teatry” w Sopocie.
Kieleckie przedstawienie pozostaje jedną ze stosunkowo nielicznych realizacji powieści
Żeromskiego w polskim teatrze, które swego czasu wywołało skandal, podobnie zresztą, jak
jego prapremiera w Teatrze Polskim w Warszawie w reżyserii Leona Schillera
w 1926 roku, o której zniesienie apelowała endecja do Ministra Spraw Wewnętrznych.
Najsłynniejsza adaptacja filmowa w reżyserii Waleriana Borowczyka powstała lata później
w 1975 roku.
Do udziału w spektaklu Kotański zaangażował 19 osób, czyli niemal cały zespół
aktorski. Nie znalazł jednak wśród miejscowych aktorek takiej, która sprostałaby jego
oczekiwaniom wobec kreacji głównej bohaterki. Miała je spełnić związana wówczas

K. Manna (2014) i Układ E. Kazana w Teatrze Bagatela w Krakowie (2013), Krzyżacy wg H. Sienkiewicza
w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu (2016). Realizacje telewizyjne: Dzieje grzechu wg S. Żeromskiego
(2017), Hamlet (2019), Widnokrąg (2020; spektakl powstał przy okazji jubileuszu 140-lecia kieleckiej sceny
dramatycznej).
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Małgorzata Sugiera, No more heros, no more shakespearos, [w:] Heiner Müller, Makbet. HamletMaszyna.
Anatomia Tytusa, tłum. Jacek Stanisław Buras, Elżbieta Jeleń, Monika Muskała, Kraków 2000, s. 12.
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z krakowską Bagatelą Magda Grąziowska92: „Mam poczucie, że Magda ma lekkość i wdzięk,
który uwiarygodni przemianę Ewy z przykładnej katoliczki w grzesznicę i dzięki temu uda jej
się unieść oczekiwania widzów” – mówił reżyser w wywiadzie dla „Gazety Teatralnej”93.
Tak rozpoczęła się nieco dłuższa przygoda aktorki z kielecką sceną. Powierzenie jej roli
Ewy Pobratyńskiej okazało się trafne. Grąziowska „dźwiga na swoich barkach całe
przedstawienie i ma w sobie moc ponadczasowej kobiety, która udźwignie wszystko. [...]
Dzięki tej aktorce spektakl zyskał niesamowitą spójność”94. „Rewelacyjną” interpretację
Grąziowskiej doceniła m.in. Kamila Łapicka odbierając ją jako „kontrowersyjną postać, która
w ciągu dwóch godzin odbywa drogę od niewinności do upadku, jest ofiarą miłości”95.
Rzeczywiście proces myślowy twórców o tej realizacji zaczynał się od postaci kobiety
w świecie mężczyzn, albo raczej:
wymyślonej przez mężczyznę i „włożonej” w świat męskich pożądliwości. To Lacan powiedział kiedyś,
że kobieta w zaprojektowanej przez mężczyzn i na ich użytek kulturze nie istnieje i niestety zdanie to w dość
bezlitosny sposób odbija się w oczach zagubionej w wielkim świecie Ewy Pobratyńskiej. [...] ona jest bardziej
zbiorem projekcji mężczyzn, których spotyka. Z każdym z nich jest inna, bo każdy z nich potrzebuje innej kobiety,
ma inne wyobrażenia o kobiecie96.

Męscy bohaterowie kierują się tu przede wszystkim pożądaniem, z którym sobie nie
radzą. Reżyser miał o nich wyobrażenie jako o niedorosłych do zadań, jakie stawiało im życie,
infantylnych, role kobiety pojmujących wręcz schematycznie:
W kobiecie widzą kurwę, albo matkę Polkę, a to co pomiędzy jest wypełnione lękiem i erotyką [...]
Znamienne, że pisarz uważany za zbiorowe sumienie narodu sto lat temu pisze książkę, która mówi
o rozpadającym się świecie, w którym mężczyzna i kobieta szukają swojej tożsamości97.

Rola w Dziejach grzechu przyczyniła się do jej powtórnego transferu do Narodowego Starego Teatru,
przedtem jednak została zaangażowana do stałego zespołu Teatru im. Żeromskiego (2016-2018). Aktorka ma
w dorobku m.in. Nagrodę im. Aleksandra Zelwerowicza za tytułową rolę w Harper Simona Stephensa w reż.
Grzegorza Wiśniewskiego (2017) oraz trzy statuetki Dzikich Róż od publiczności (2015, 2017, 2018). Na dużym
ekranie zagrała przede wszystkim u Juliusza Machulskiego w Ambassadzie (2013).
93
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Ryszard Koziej, Dzieje współczesnych grzechów, program Pierwsza recenzja, Radio Kielce 02.01.2015,
www.e-teatr.pl/dzieje-wspolczesnych-grzechow-a190930 [dostęp: 02.01.2020].
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Ewa jej nie znalazła, opętana przez fantazmat miłości, gna przez życie, przez świat
i w tym poszukiwaniu siebie, swojego miejsca na ziemi, zawodu, mężczyzny, kompletnie
zagubiona, spełniając oczekiwania innych, i przeobrażając się dla nich niczym kameleon, jest
człowiekiem bezdomnym:
jej pogoń staje się ucieczką, rodzajem autodestrukcyjnego pędu, masochistycznym kontestowaniem
własnego upadku, nieomal chrześcijańskim z ducha samobiczowaniem i samokaraniem. Nie jest bez winy,
pozostawiona sama sobie, bezdomna dosłownie i w przenośni, zabija własne dziecko, żeby uchronić je i siebie
samą przed jeszcze większą bezdomnością. I ten argument zawsze można przeciwko niej wyciągnąć i ten argument
zawsze będzie śmiertelny w skutkach. Przede wszystkim dla niej samej. Na tym polu Ewa zapewne się nie obroni98.

Mimo to Grąziowska jest w tej kreacji tak ujmująca, że wybacza się jej wszystkie
występki, jak u Żeromskiego Pobratyńska, której grzechy nie zdołały przykryć powabu:
w roli Ewy Pobratyńskiej, sympatycznej, dającej się lubić i jednocześnie całkowicie immoralnej istoty,
której zdrady, denuncjacje, morderstwo własnego niemowlęcia dokonują się jakby mimochodem, z bezradności,
ze wzruszenia ramion „będzie, co ma być”. Zło w jej kreacji jest pasywne, jest zwierzęce (odgryźć się gdy atakują).
I jest jeszcze do tego zniewalająco uśmiechnięte99.

Widzowie za rolę Ewy przyznali Magdzie Grąziowskiej statuetkę Dzikiej Róży. Twórcy
dołożyli starań, by w ich przekazie publiczność zobaczyła obraz dzisiejszej Polski,
w której nie brakuje hipokryzji, fałszywej moralności, absurdalnych przepisów, ograniczenia
wolności i przedmiotowego traktowania kobiet. Pierwsza część, choć przygotowana
z użyciem współczesnych technik (np. przenoszące w czasie i przestrzeni wideoprojekcje
Michała Jankowskiego) i estetyki (oszczędna scenografia Barbary Hanickiej100) była
stylizowana na epokę:
Niemal wszyscy aktorzy występują w kostiumach

z epoki, w każdym razie obowiązkowo

ci pierwszoplanowi. Scenografia do bólu alegoryczna i celowo stereotypowa, po prawej stronie wierzby płaczące,
po lewej warszawskie podwórko z figurą Matki Boskiej we wnęce. Sceny jak w dramacie tamtych czasów,

Radosław Paczocha, Ewa Pobratyńska, kobieta bezdomna, program Teatru im. Stefana Żeromskiego do
Dziejów grzechu Stefana Żeromskiego, „Gazeta Teatralna” 2014.
99
Jacek Sieradzki, Subiektywny spis aktorów teatralnych. Edycja dwudziesta trzecia, 2015;
www.e-teatr.pl/pl/artykuly/207719,druk.html [dostęp: 03.02.2020].
100
Scenografka (rocznik 1952). Ukończyła ASP w Krakowie. Debiutowała w 1982. Przez wiele lat
współpracowała z Jerzym Grzegorzewskim, także z Zygmuntem Hübnerem. Współpracuje m.in. z Agnieszką
Glińską, Grzegorzem Wiśniewskim, Grzegorzem Jarzyną.
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najczęściej są to dialogi, czyli akcję budują dwie postaci. Kluczowe dla fabuły powieści fragmenty zredukowane
zostają do narracji prowadzonej przez jednego z aktorów101.

Nie zobaczyliśmy na przykład kluczowej sceny, kiedy główna bohaterka pozbywa się
dziecka, a potem rozpaczliwie próbuje je ratować, może dlatego też na Ewę-Grąziowską
patrzyło się spokojniej, wstrząsające sceny pozostały w wyobraźni, jak w teatrze antycznym,
gdzie przed oczami widza ukrywano sceny morderstw. Może dlatego tragedia Pobratyńskiej
nie wybrzmiewała tak dotkliwie jak u Borowczyka:
Dzieje bohaterki w jej kreacji stają się psychologicznie uzasadnione od początku do końca. Modlitwa
Ewy na początku spektaklu, młodzieńcza, schematyczna i modlitwa nad morzem, gdy sumienie wyrzuca
zabójstwo dziecka, diametralnie różne a przecież tak same. Tak same, bo tego samego człowieka. Świeżość uczuć,
naiwność pierwszej miłości, wiara w miłość mimo wszystkich tragicznych perypetii, wiara w czystość miłości
mimo gwałtów na ciele i duszy, z całym tym psychologicznym bagażem aktorka poradziła sobie doskonale,
oglądając ją, widz wierzy w autentyczność najczystszych uczuć102.

Narrację w spektaklu powierzono Andrzejowi Placie, który grał Łukasza
Niepołomskiego. To on opowiedział o tym, jak Pobratyńska „zeszła do rzędu kobiet
publicznych”, a wśród jej klienteli byli i księża, i bogaci kielczanie – w ten sposób,
wprowadzając wątki lokalne, twórcy starali się by opowiadana historia nabrała realniejszych
kształtów. Wielu widzom pozostanie pewnie w pamięci pantomimiczna scena, którą wymyślił
choreograf Cezary Tomaszewski – pracy prządek w fabryce. Ustawione w rzędzie kobiety w
szarych fartuchach, imitowały pracę w przędzalni. Wzruszający był jeden z pierwszych
momentów spektaklu, kiedy niewinna jeszcze, ale już zainfekowana zdradziecką miłością Ewa,
pisała na śniegu swoje imię Łukaszowi. W drugiej części spektakl się zmieniał – nabierał
dynamiki, rozmachu, współczesnego kolorytu. Figurkę Matki Boskiej z pierwszej części
zastępował rząd sztucznych palm:
zaś po prawej stronie pojawia się symbol zepsucia świata doczesnego: kanapy w jaskrawoczerwonym
kolorze (wiadomo przecie, co taki czerwony kolor znaczy…). I nic to, że takie meble zastawiają nasze sceny
w tzw. odważnych przedstawieniach od dobrych kilkunastu lat. Nie są może już dziś zbyt nowoczesne, ale za to
zaczynają być vintage103.

Tomasz Mościcki, Upadek w cieniu palm, www.teatralny.pl/recenzje/upadek-w-cieniu-palm,907.html
[02.01.2021].
102
Ryszard Koziej, Dzieje współczesnych grzechów, loc. cit.
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Tomasz Mościcki, Upadek w cieniu palm, www.teatralny.pl/recenzje/upadek-w-cieniu-palm,907.html
[02.01.2021].
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Meble nawiązujące do dekoracji w filmie Borowczyka nabierały ostrości w scenie
z kasyna. Zezwierzęceni, sprowadzeni do pierwotnych instynktów męscy bohaterowie
w maskach przedstawiających głowy małp mówili po francusku, w tle towarzyszyła im
agresywna muzyka Lubomira Grzelaka. Scenografia Barbary Hanickiej, dosłowna
i jednoznaczna w pierwszej części spektaklu, w drugiej stawała się umowna, oznaczała, że ta
historia mogłaby wydarzyć się wszędzie i w każdym czasie. Uwagę przykuwały kostiumy
Anny Chadaj – na przykład bajkowy garnitur hrabiego Szczerbica (wrażenie nierzeczywistego
i romantycznego robił tym większe, gdy padał na niego śnieg); sukienki Ewy były nie tylko
odzwierciedleniem jej pozycji społecznej, ale i stanu umysłu – gdy zakochała się w Łukaszu,
skromną granatową sukienkę zmieniła na nadal niewyzywającą, ale już w żywszym,
intensywnie

niebieskim

kolorze

i

błyszczącą;

w

drugiej

części

paradowała

w krótkiej jasnej sukience wyzwolonej kobiety i ciemnych okularach z dużymi szkłami
modnymi w latach 60. Ewa-dziwka pozostała kobietą wykwintną, jak chciał tego Żeromski –
miała ciemnozieloną długą koronkową suknię i białą perukę. Na scenie partnerowali
Grąziowskiej aktorzy kieleckiego teatru. Wyróżniali się: Pochroń (Krzysztof Grabowski104),
groźny, okrutny dowcipniś Płaza-Spławski (Dawid Żłobiński), subtelny, ironiczny hrabia
Szczerbic (Wojciech Niemczyk). Przedstawienie kończy się strzałem z browninga, grozę
śmierci Ewy potęguje narastająca fraza muzyczna Lubomira Grzelaka.
Dzieje grzechu w reżyserii Michała Kotańskiego nie były może nowatorskie, mimo to
były udaną formą uczczenia pamięci patrona kieleckiego teatru, a także próbą zmierzenia się z
legendą pierwszej grzesznicy w polskiej literaturze. Odmalowywały „świat społecznych
niesprawiedliwości (i to bynajmniej nie w perspektywie historycznej), bezlitośnie przy tym
konfrontując świat męskiej, nierzadko seksualnej fantazji i dominacji z przymusowo
podległym mu światem kobiet”105.

Ukończył PWST we Wrocławiu. Występował w teatrze elbląskim i wałbrzyskim. Laureat wielu nagród,
m.in. za spektakl Miłka na Ogólnopolskim Festiwalu Teatru Jednego Aktora we Wrocławiu (Nagroda Bartosza
Zaczykiewicza i Lecha Śliwonika; 2009), na Toruńskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora (Nagroda
Publiczności; 2010), Moskiewskim Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Jednego Aktora (II Nagroda
Publiczności; 2010). Doceniono także jego monodram Patryk K. na podstawie utworu Jerzego Pilcha (2011) –
wyróżnienie honorowe na Festiwalu Monodramów Monoblok w Gdańsku, na Ogólnopolskim Festiwalu Teatru
Jednego Aktora we Wrocławiu, na Festiwalu Sztuk Autorskich i Adaptacji Windowisko, na Olsztyńskich
Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora SOLO (2014) oraz na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niewielkich
(2014). Do zespołu kieleckiego należał w latach 2013-2016. Zagrał m.in. Ducha Biura Politycznego Bieruta
w Hemarze. Poecie przeklętym (2014),Wielkiego Księcia Konstantego w Kordianie (2015), Pochronia
w Dziejach grzechu (2014). W 2016 roku otrzymał Dziką Różę Publiczności. Jest kierownikiem artystycznym
SzekspirOFF w Gdańsku oraz konferansjerem imprez masowych.
105
Zob. Program Teatru im. Stefana Żeromskiego do spektaklu Dzieje grzechu Stefana Żeromskiego, „Gazeta
Teatralna” 2014.
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O przedstawieniu Michała Kotańskiego kieleckie media, te, co na papierze, i te, co na ekranie albo
w radiowym głośniku, wypowiedziały tyle pochwał i zachwytów, że nam, skromnym recenzentom,
na przyjezdnym nie pozostaje nic innego, jak skłonić nisko głowę i cichym głosem dołączyć do chóru
zadowolonych. Caryca Katarzyna to może nie jest, ale i tak Dzieje grzechu wpisują się jakże wdzięcznie w ciąg
sukcesów kieleckiego teatru. I to na wszystkich polach106.

Lokalni dziennikarze przyznali Michałowi Kotańskiemu swoją statuetkę Dzikiej Róży
(2015)107.
Reżyser zjednał sobie przychylność recenzentów, widzów i dyrektora teatru, który
zaprosił go do współpracy licząc na dobry efekt artystyczny; mówiło się nawet, że wskazał go
na swojego następcę. Także zespół aktorski poparł kandydaturę Kotańskiego w konkursie na
szefa kieleckiej sceny. W efekcie 15 listopada 2015 roku Michał Kotański zastąpił zmarłego
Piotra Szczerskiego na stanowisku dyrektora teatru.

Dramaturgia Pakuły
Mateusz Pakuła urodził się w 1983 roku w Kielcach. Tu dorastał i pisał pierwsze swoje
teksty. Kształcił się w Liceum im. Stefana Żeromskiego, by po latach wrócić do innej kieleckiej
instytucji niosącej imię tego patrona – do teatru, jako dramaturg i dramatopisarz. Czterokrotnie
był nominowany do Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, otrzymał ją w końcu za Smutki
tropików (2014). Pakuła jest autorem kilku tomów dramatów, dwukrotnym finalistą
ogólnopolskiego konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej za utwory Biały
Dmuchawiec i Konrad Maszyna; zdobył także m.in. nagrodę za sceniczną adaptację utworu
Doroty Masłowskiej Paw królowej w Narodowym Starym Teatrze na 13. Festiwalu
Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość Przedstawiona” (2013), statuetkę Don Kichota za
najlepszy debiut reżyserski w Teatrze Polskiego Radia (2017) oraz Nagrodę Specjalną „Teatru”
dla twórców spektaklu o unikalnej wartości artystycznej i humanistycznej za Wieloryb The
Globe w teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie (2017). Jego utwory znajdują realizatorów
w teatrach całej Polski, m.in. w Kielcach, Krakowie, Wrocławiu. Kilka z nich zostało
przetłumaczonych na języki: angielski, niemiecki, czeski, hiszpański i ukraiński. Współpracuje
z progresywnymi, poszukującymi reżyserami: Evą Rysovą, Julią Mark, Weroniką

Tomasz Mościcki, Upadek w cieniu palm, www.teatralny.pl/recenzje/upadek-w-cieniu-palm,907.html
[02.01.2021].
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Spektakl wziął też udział w programie Teatr Polska, zjeżdżając: Chełm, Busko-Zdrój, Brzeg, Rydułtowy,
Czechowice-Dziedzice, Nowy Sącz oraz Nowa Dębę.
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Szczawińską,

Pawłem

Świątkiem,

Bartoszem

Szydłowskim.

Pakuła

jest

autorem

niekonwencjonalnym. Potrafi na przykład publicznie przyznać, że jeden z utworów napisał
z kilkuletnim bratem Marcinem. Każdy z jego utworów jest odrębną całością108. Łączy je
rozpoznawalny styl. Pakuła układa swoje dramaty z różnorodnych tekstów kultury. W tym
remiksie jest tak wiele inwencji, że można by pomyśleć, iż są to utwory pisane od nowa. Sięga
po dorobek kultury wysokiej i „śmietnik” kultury popularnej. Dla określenia dramaturgii
Mateusza Pakuły zastosowanie znajduje termin kulturowego recyklingu, polegający na
ponownym użyciu tematów, stylów, mediów, dzieł sztuki itd., ale takich, które jeszcze się nie
wyczerpały i nie uległy dewaluacji, a także ubranie ich w nowe formy bazujące jednak na
kompetencjach odbiorcy109. Takie działanie podkreśla potencjał performatywności sztuki, jej
niewyczerpaną naturę oraz konieczność poszerzania pola interakcji między twórcą a odbiorcą.
Dramatopisarz mocno posiłkuje się kinem. Jak sam mówi, wcale nie chodzi
o sięganie po kody, których nie dałoby się odczytać. Jego teksty są współczesne, zdarzają się
w nich wątki biograficzne (Biały dmuchawiec, Lordy. Lord Kantor/Lord Milord/Lord Herling),
tworzą uporządkowane struktury, przeważnie podzielone na części, a nie na akty (Mój niepokój
ma przy sobie broń). Co ciekawe, autor raczej rezygnuje z przecinków, ale nie z didaskaliów,
chociaż dialogi i monologi są najważniejsze, to tekst poboczny także się liczy. Dramaturg
uważa, że reżyser nie powinien ich lekceważyć, choć nie wymaga od twórców
z którymi pracuje sztywnego trzymania się litery tekstu. Jego utwory przepełnia ironia, humor,
często czarny i groteska; zawierają dużo metafor, za pomocą których autor chce powiedzieć
coś o życiu, bo raczej unika mogących nużyć opisów, dba o dynamikę. Styl Mateusza Pakuły
trafnie opisywał młody kielecki krytyk teatralny Mateusz Woźniak:
byłby to pewien rodzaj metarefleksji nad postmodernizmem samym w sobie, standardową dla niego
ekspresją, obsesją dekonstrukcyjną oraz rozmiłowaniem w intertekstualności. [...] Stara się równocześnie ująć je
w ramę metateoretyczną, dokonać holistycznego oglądu własnych zabiegów110.

W tej twórczości odnaleźć można transgresyjny charakter – przekraczanie barier
własnej osobowości w związku z codzienną egzystencją, albo norm, których przyjąć się nie

W opisie życiorysu „literackiego” pobrzmiewa mój artykuł na temat twórczości dramaturgicznej Mateusza
Pakuły pt. Mało kto wie, czym to się różni...opublikowanego na łamach „Projektora. Kieleckiego Magazynu
Kulturalnego” 2014, nr 4/7, s. 46-47.
109
Zob. Josette Féral, Odpadki i zagadki: od Mony Lisy do Rambo, przeł. Mateusz Borowski, Małgorzata
Sugiera, „Didaskalia” 2010, nr 95, s. 36-42.
110
Mateusz Woźniak, Keep calm and write bad, „Teatr” 2014, nr 5, www.teatr-pismo.pl/popremierze/818/keep_calm_and_write_bad/ [dostęp: 02.01.2020].
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chce i się je odrzuca (Miki mister DJ). Teksty Pakuły mają filozoficzny potencjał, choć autor
przykrywa go humorem – niczym Quentin Tarantino lubuje się w zbrodniach i okrucieństwie
ludzkiej natury. Bywa obrzydliwy i dosadny (Wyspa Hibakusza w Mój niepokój ma przy sobie
broń) nie tylko, gdy pokazuje, do czego zdolny potrafi być człowiek w skrajnych sytuacjach,
ale i w codzienności. Humor tworzy tu poczucie dystansu, ale wyraźna jest wrażliwość autora
na wiele problemów – tych mogących się wydawać odległymi, globalnymi i na osobiste
dramaty. Pakuła szuka nowego języka, którym mógłby wyrazić emocje – jak deklarował przy
tworzeniu Mój niepokój ma przy sobie broń pierwszej jego sztuki wystawianej w Kielcach111,
jak gdyby uważał za Lacanem, że to, co nie nazwane, nie istnieje.
W Kielcach powstały trzy spektakle na podstawie sztuk Mateusza Pakuły: Mój niepokój
ma przy sobie broń (2013), Twardy gnat, martwy świat (2014), a także Lordy. Lord Kantor/Lord
Milord/Lord Herling (2015). Trudno traktować je jako całość i nazwać tryptykiem, bo były
bardziej od przedstawień Janiczak i Rubina zróżnicowane formalnie. Dwa pierwsze stały na
podobnie wysokim poziomie artystycznym, trzeci pod tym względem trochę od nich odbiegał,
ale we wszystkich twórcy próbowali dotknąć współczesnych, globalnych zmartwień ludzkości.
Tekst zatytułowany Lordy. Lord Kantor/Lord Milord/Lord Herling

(przedstawienie

przygotowane wspólnie z Evą Rysovą, 2015)112 wywodzi się z myślenia Pakuły o Tadeuszu
Kantorze, Mironie Białoszewskim i Gustawie Herlingu-Grudzińskim, a także z refleksji na
tematy od siebie odległe – klonowania, rodzicielstwa, cyfryzacji i zanieczyszczonego
powietrza. Autor rozpatruje zagadnienie pamięci jednostki. Ostatnia część spektaklu osadzona
była w lokalnych realiach kieleckich i przenosiła w świat wspomnień lat dziecinnych młodego
dramaturga, który jako nastolatek zetknął się z duchem autora Innego świata, obaj ukończyli tą
samą szkołę – I LO im. Stefana Żeromskiego (za czasów Herlinga nosiła nazwę Gimnazjum
im. Mikołaja Reja).
„Czujecie niepokój?” – pytał Pakuła w dramacie zatytułowanym Mój niepokój ma przy
sobie broń. Reżyserka kieleckiej prapremiery Julia Mark113 przełożyła na język sceny lęki
dramaturga. Pozostaje pytanie – przed czym. Pakuła próbował objąć swoim tekstem niemal
wszystkie problemy współczesnej cywilizacji. Opisywał towarzyszące im emocje we własnym,
poetyckim języku. W dramacie widoczne są zapożyczenia z wielu różnorodnych tekstów
Mateusz Pakuła, Więc o co chodzi? O radykalne odrodzenie języka?, program Teatru im. Stefana
Żeromskiego do spektaklu Mój niepokój ma przy sobie broń Mateusza Pakuły, „Gazeta Teatralna” 2013, nr 37.
112
Do całego tryptyku realizacji sztuk Pakuły w Kielcach scenografię zaprojektowała Justyna Elminowska.
113
Reżyserka teatralna (rocznik 1980). Laureatka m.in. statuetki Don Kichota za debiut reżyserski w Teatrze
Polskiego Radia, za realizację Karskiego Historii Nieprawdziwej Szymona Bogacza (2015) oraz nagrody za
słuchowisko radiowe Uprawa roślin południowych metodą Miczurina Weroniki Murek na XIX Ogólnopolskim
Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” w Katowicach (2018).
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kultury, poczynając od Apokalipsy św. Jana, przez twórczość Michela Houllebecqa, na
piosenkach Bryana Adamsa kończąc. Punktem wyjścia uczynił powstałe w epoce oświecenia
Podróże Guliwera Jonathana Swifta. Motyw wędrówki po fantastycznych krainach, w celu
uwypuklenia problemów społecznych, Mark wykorzystała jako oś spektaklu. Postacie
podróżowały kolejno po wyspie Liliputów, wyspie Arvo, krainie Hibakusza i wyspie
Troskliwych Misiów. Aby przenieść się w odległą galaktykę, wystarczyło założyć kask
i teleportować się – jak Power Rangersi – w nieznane miejsca. Podczas spektaklu na żywo grali
muzycy Antonis Skolias oraz MrKrime, momentami głosu użyczał Jorgos Skolias114.
Akompaniament współtworzył nastrój scenicznych wydarzeń, i tu pojawiał się kolejny znak
popkultury – motyw dźwiękowy przypominający ten z gry wideo Super Mario Bros, która
opanowała świat w latach 80.
Guliwerów, inaczej niż w angielskiej powieści, było kilku. Wychodzili, zresztą jak
pozostali bohaterowie, z dziur w ścianach z płyt pilśniowych. Projekty aranżacji przestrzeni
i surrealistyczne kostiumy – jak chociażby Renifera Hansa z ogromnym porożem na głowie
i futrzanymi pantalonami czy „słitaśnych misiów” w różowych, frotowych kombinezonach –
opracowała Justyna Elminowska115. Scenografka zdołała pomieścić na scenie zespół
z instrumentami wtłaczając go w tylną ścianę, a za pomocą zdjęcia serii kwadratów wywołała
złudzenie optyczne, jakby znajdował się w tunelu.
Spektakl brawurowo rozpoczynał Wojciech Niemczyk – wyskakiwał z głębi sceny
i przekrzykując muzykę, wygłaszał swój monolog, potem siadał i spokojnie obserwował, jak
show goon za sprawą charyzmatycznego Liliputa Wodzireja (Dawid Żłobińskiego), który
prowadził teleturniej – zabawę, w której mieszkańcy krainy mieli za zadanie opowiadać o złu
bez zakłopotania, prowadzący wymagał by robili to szczerze – nie znosił udawania, gdy kogoś
o nie podejrzewał, przestawał być miły i stawał się agresywny. Demoniczny wodzirej
wprowadzał publiczność w rzeczywistość przedstawienia, gdzie królowały czarny humor
i ironia – skafandry, w które ubrani byli mieszkańcy pierwszej odwiedzonej planety były
zakończone kołnierzami ortopedycznymi mającymi chyba zwrócić uwagę widza na
pogruchotane kręgosłupy moralne postaci. W tym wyimaginowanym, przypominającym
Polski wokalista i kompozytor greckiego pochodzenia. Ojciec muzyków Zuzanny i Antonisa Skoliasów.
Autorka scenografii (rocznik 1984) do kilkudziesięciu spektakli. Współpracowała z wieloma teatrami, m.in.
z Narodowym w Warszawie, Łaźnią Nową w Krakowie, im. Osterwy w Lublinie, im. Bogusławskiego w
Kaliszu. Zdobywczyni m.in. Nagrody Głównej dla Osobowości Artystycznej za wizję plastyczną spektaklu
Nocami i dniami będę tęsknic za Tobą Szymona Bogacza i Zuzanny Bućko w reżyserii Julii Mark na LV
Rzeszowskich Spotkaniach Teatralnych (2016), a także wyróżnienia za Obwód głowy Zbigniewa Brzozy
i Wojtka Zrałka-Kossakowskiego w reżyserii Zbigniewa Brzozy (wspólnie ze Zbigniewem Brzozą i Piotrem
Jarnuszkiewiczem) na XV Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona” w Zabrzu
(2015).
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państwo totalitarne świecie panowały pozowana „głęboka żałoba” za Wielkim Wodzem
i skrajny głód doprowadzający ludzi do kanibalizmu. Twarze postaci kryły się za grymasami
bólu i rozpaczy, tępe spojrzenia wyrażały brak nadziei.
Wyspę Arvo zamieszkiwały dwa renifery. Zmysłowa reniferzyca o nagich piersiach
(Dagna Dywicka) wygłaszała monolog między innymi o tym, z jaką łatwością ludzie zrzucają
własne winy na Boga. Podążając za tokiem myślowym postaci nie można było oprzeć się
refleksji, co stałoby się z nimi, gdyby okazało się, że go nie ma. W jej wizji dalsze losy świata
związane były z plagą Chińczyków, którzy wraz ze swoimi tanimi towarami mieliby zalać
planetę. Renifer Arvo (Edward Janaszek) podczas rozmowy z Guliwerem 2, niczym demiurg
sterował wyimaginowaną cybernetyczną przestrzenią przesuwając palcami w powietrzu, jak
gdyby wodził po dotykowym ekranie. Mówił o rzeczywistości, w której słowa były zbędne
i, delikatnie mówiąc, nie zadawało się pytań.
Przed znudzonym turystą swoje krajobrazy otwierała Wyspa Hibakusza, w rejonie
skażonym niczym Czarnobyl. Mieszkańcy, ubrani w kostiumy z nadrukiem szkieletów, jak
u Monty Pythona licytowali się, czyje dziecko jest dziwniej zmutowane. Można było się tu
dostać za pośrednictwem biura podróży „Adrenalina” w ramach oferty Apocalipse Now.
Wyróżniała się w tej scenie Joanna Kasperek jako głuchoniema kobieta, która cierpliwie,
z dystansem traktując swoją kobiecość, znosiła odrywanie przez mężczyzn jej kawałków skóry,
zgniłych w wyniku choroby po wybuchu jądrowym. W końcu z widocznym trudem
wypowiadała dramatyczny, krótki monolog: „Ten spektakl jest komedią”, „Teraz możecie
śmiać się”.
Zabawna była część spektaklu rozgrywająca się w krainie Troskliwych Misiów.
Bohaterowie komunikowali sobie nawzajem swój stan ducha wyłącznie poprzez śpiewanie
piosenek Bryana Adamsa. Misie były różowe, pocieszne i bardzo miłe dla wszystkich – pod
warunkiem, że lubiło się „fik, fik” – „przecież nie jesteś pedałem, prawda?” – dopytywały
Guliwera 4., który dostał się do ich krainy:
Tutaj Pakuła i Mark wyraźnie nawiązywali do Huxleya, którego wizja „nowego wspaniałego świata”,
z nieskrępowanym zaspakajaniem popędów i tłumieniem wszelkich wątpliwości za pomocą „szczęśliwych
pigułek”, w wyolbrzymionej, zwielokrotnionej wersji Pakuły zamienia ludzi w misie-teletubisie z piszczącymi
pluszowymi genitaliami na głowach116.

116

Aleksandra Kamińska, Guliwer w bibliotece dystopii, „Didaskalia” 2013, nr 113, s. 110-112.
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Pierwsze wrażenie beztroski ulatywało natychmiast, gdy padło podejrzenie, że gość nie
przepada za ulubioną zabawą Misiów, czyli orgiastycznym seksem. Misie postanawiały go
ukarać. Przemieniały się w złośliwe, bezwzględne potwory, przypominające karlice
z Opowieści letniej Katarzyny Kozyry117. Ujęta w czarną komedię parodia przewrotnej ludzkiej
natury była bardzo wymowna.
Czterech Guliwerów przemierzało poszczególne krainy w poszukiwaniu utopii.
Zgodnie z założeniem Swifta, Pakuła użył postaci Guliwera jako modelu współczesnego
everymana – w jego postać wcielali się na zmianę różni aktorzy. Czterech Guliwerów
(swiftowski Guliwer przemierzył tyle właśnie krain) dobitnie świadczyło o tym, że była to nie
tyle postać, co rola, funkcja, czy maska wyalienowanego na zawsze wędrowca. Wśród innych
ludzi – czy to traktując podróż w sensie dosłownym jako zderzenie kultur, czy metaforycznie
jako podróż życia – „każdy” jest skazany na obcość, niezrozumienie otoczenia i wieczne
nieprzystawanie, niczym Guliwer w kraju Liliputów118.
Spektakl kończyła scena z Joanną Kasperek, która przeistaczała się w Lanę del Ray,
tyle że zblazowaną, wyraźnie będącą pod wpływem narkotyków, w takim stanie wykonującą
piosenkę Video games – cytat nad cytatami, w którym jakikolwiek potencjał rewolucyjny sztuki
ginął. Pakuła i Mark dotknęli problemów ówczesnego świata: głodu, kwestii aborcji,
przestępczości, AIDS, raka, młodzieżowego buntu, hipokryzji pozornej tolerancji wobec
homoseksualistów, komercjalizacji i wirtualizacji rzeczywistości, w której zaczyna brakować
miejsca na indywidualność. „Tak, to wszystko niepokoi – pisałam po obejrzeniu przedstawienia
dla „Kieleckiego Informatora Kulturalnego. Wici. Info” – „Ale, co jeśli po wyjściu ze
spektaklu nie czujemy się zdruzgotani? Czy powinniśmy czuć się winni? Z niecierpliwością
czekam, aż Pakuła «wynajdzie» nowy język teatralny, w którym opowie mi więcej o kolorach
broni moich niepokojów”119. Nowatorskie, świeże formalnie przedstawienie nie było dotkliwe,
być może wcale nie miało takie być, choć ze sceny padały słowa: „Mój wkurw ma przy sobie
cztery granaty, moja frustracja ma wyrzutnię rakiet, mój strach ma przeciwpancerne działo.
Świat funduje mój niepokój. Wszyscy zapłacą za mój niepokój”. Na efekt pewnej obojętności
wobec omawianych problemów wpłynęły absurd i groteska, a może zbytnia mnogość tematów,
bo jedna konkretna tragedia porusza bardziej niż wszechogarniające problemy każdego
i nikogo, szczególnie gdy się do nich przyzwyczajamy, albo je ignorujemy, bo są odległe.
Film był częścią Wystawy, prezentowanej m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie w 2011.
Aleksandra Kamińska, Guliwer w bibliotece dystopii, „Didaskalia” 2013, nr 113, s. 110-112.
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Paulina Drozdowska, Mój niepokój ma przy sobie broń,
www.wici.info/News,m%C4%82lj_niepok%C4%82lj_ma_przy_sobie_bro%C4%B9%C2%84_mateusza_paku%
C4%B9%C2%82y,13582.html [dostęp: 14.01.2020].
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Przedstawienie atakowało bodźcami, na koniec uspokajało emocje sennym wykonaniem
piosenki mającym uświadomić widzowi, że rebeliancka postawa nie ma sensu,
niszczycielskiego postępu nie da się zatrzymać. Mimo to sposób, w jaki przemawia zza swych
sztuk Pakuła, jest autentyczny, ciekawy, a kicz z niego ulatuje. W usta postaci włożył autor
przeładowane treścią bogate w cytaty kwestie, za którymi krył się absurd. Artystyczne
poszukiwania dramatopisarza są warte dalszej obserwacji, z pewnością odniesie jeszcze
niejeden sukces:
Czujesz coś, ale tak naprawdę nie czujesz, jeśli nie masz dla tego uczucia słów. Tak, jak czasem dla snów
nie masz słów, tak też nie masz słów dla nowych uczuć i emocji nieznanych ludziom wcześniejszym. [...] Kiedyś
musisz przestać udawać, że Twoje uczucia, twoje całkiem współczesne uczucia i zupełnie nowe współczesne
emocje mieszczą się w formułkach z Asnyka, Wyspiańskiego, Mrożka i Miłosza. Z Szekspira, Czechowa i
Becketta. Zobacz sam, nie mieszczą się, wylewają się, duszą się tam. Twoje emocje, twoje uczucia, twoje biedne
gumisie. Zobacz sam, jak gumisie skaczą tam i siam120.

W tych słowach wyjętych z programu do przedstawienia pobrzmiewała psychoanaliza,
freudowskie marzenia senne i ich wpływ na osobowość i przede wszystkim lacanowskie
nazywanie i poszukiwanie znaczeń, by uporządkować rzeczywistość i nadać jej sens. Spektakle
Mój niepokój ma przy sobie broń, tak jak Podróże Guliwera Jonathana Swifta krytykowały
współczesne społeczeństwo. Propozycja Julii Mark była nowoczesna i bardzo interesująca.
Według Jacka Sieradzkiego:
Stanąć do pojedynku z wyobraźnią autora Podróży Guliwera to nie byle co, ale Mateusz Pakuła
dotrzymuje Swiftowi pola. Ma wspaniały słuch językowy, brawurowe pomysły, giętkość zmieniania tonu,
nastroju, konwencji. Owa sprawność młodego, choć już wziętego autora (ma parę tomów dramatów na koncie!)
bywała dotąd niekiedy nonszalancka; Mój niepokój… tego grzechu unika. Jest staranny, gdzie trzeba komiczny,
a przy tym utrzymuje się na metaforycznych wyżynach. Brawo Kielce: dyrektor Teatru im. Żeromskiego Piotr
Szczerski, konsekwentnie zapraszając młodych reżyserów i autorów, dorobił się widowni gotowej na każde
sceniczne szaleństwo. Parę większych miast ma czego zazdrościć121.

„Mój niepokój ma przy sobie broń to kolejny udany przykład poszukiwań
dramaturgicznych i teatralnych na kieleckiej scenie”122 – jednak nie znalazł się na przeglądach

Mateusz Pakuła, Więc o co chodzi?, loc. cit.
Jacek Sieradzki, Zamiast Liliputów, „Zwierciadło” 2013, nr 4,
www.encyklopediateatru.pl/artykuly/159803/zamiast-liliputow [dostęp: 02.01.2021].
122
Grzegorz Cuper, Niepokój pokoleń, „Teraz” 2013, nr 2, s. 23. Zob. także: Bartłomiej Miernik, Action zapping,
www.e-teatr.pl/pl/artykuly/156032.html [dostęp:13.01.2020].
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teatralnych, dostrzegli go jedynie lokalni dziennikarze, przyznając mu swoją statuetkę Dzikiej
Róży; na zakończenie sezonu 2012/2013 laur od publiczności zdobyła Caryca Katarzyna.
Realizacja Twardego gnata, martwego świata (2014), napisanego przez Mateusza
Pakułę na zamówienie dyrektora kieleckiej sceny, w reżyserii Evy Rysovej123 nie podzieliła
widzów i dziennikarzy podczas kolejnego Plebiscytu Publiczności „O Dziką Różę” – przyznali
oni twórcom spektaklu swoje nagrody jednogłośnie. Statuetka dla najlepszego aktora sezonu
przypadła Andrzejowi Placie, protagoniście przedstawienia. Dla młodego aktora kreacja w
Twardym

gnacie,

martwym

świecie

okazała

się

najważniejszą

w dotychczasowej karierze124, dała możliwość zaprezentowania umiejętności aktorskich,
szczególnie tych komediowych, a nawet standuperskich – i przyniosła nagrodę na XIX
Ogólnopolskim Festiwalu Komedii Talia w Tarnowie (2015)125. Stała się przepustką do
kolejnych dużych ról u uznanych reżyserów. Utwór jest drugą częścią dyptyku Na końcu
łańcucha (opublikowanym w 2011), na podstawie pierwszej ten sam zespół twórców stworzył
przedstawienie w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Twardy gnat… składa się (spektakl
wciąż widnieje na afiszu i od czasu do czasu jest przypominany) z dwóch części
nieprzedzielonych antraktem – pierwszej, w której dominuje Andrzej Plata, zabawniejszej,
a jednocześnie niosącej bardziej dojmujący przekaz i drugiej, w której objawiała się idea bad
writingu, przyświecająca twórcom przy pisaniu sztuki i konstruowaniu przedstawienia.
Główny bohater o dziwnym imieniu Człowień (Andrzej Plata) to przeciętny everyman
– w średnim wieku, o średnim statusie społecznym; ubrany w szary garnitur, dzięki czemu
można go wziąć za całkiem poważnego mężczyznę, gdyby nie to, że nie ma butów, a jedynie
czarne skarpetki, w których ślizga się po podłodze. Może to świadczyć o lekkim szaleństwie,
albo po prostu o tym, że mężczyznę zastaliśmy w domu. Druga hipoteza wydaje się tym
trafniejsza, że aktor został wtłoczony w przestrzeń lodówki. Justyna Elminowska zamieniła
małą scenę w jedną z lodówkowych półek (pomysł i wykonanie nagrodzono na wspomnianym
Reżyserka czeskiego pochodzenia. Studiowała reżyserię na Akademii Teatralnej w Brnie, w ramach stażu
spędziła rok akademicki 2007/2008 na Wydziale Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie. Założycielka
i dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu JAKO NA SMRT! w Pradze (2015), który łączył artystów
zajmujących się chorobą Alzheimera. Laureatka Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych
w Casablance za spektakl Noc morderców (2008). Większość spektakli zrealizowanych w Polsce przygotowała
z Mateuszem Pakułą, w tym głośne przedstawienie o afazji pt. Wieloryb The Globe z Krzysztofem Globiszem
w roli głównej (Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, 2016) – redakcja miesięcznika przyznała twórcom
przedstawienia Nagrodę Specjalną.
124
Ukończył krakowską PWST. Zanim w 2011 rozpoczął stałą współpracę z Teatrem im. Żeromskiego,
występował w Koszalinie i w Teatrze Nowym w Krakowie.
125
Spektakl był prezentowany także na XIV Festiwalu Dramaturgii Współczesnej w Zabrzu (2014) oraz na
7. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia w Krakowie (2014). W roku premiery, jako jedno
z przedstawień uznanych za warte zaprezentowania odbiorcom, którzy mają utrudniony dostęp do kultury
zakwalifikował się do udziału w ministerialnym programie Teatr Polska.
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wyżej tarnowskim festiwalu komedii). We wnętrzu chłodziarki, oprócz bohatera, znajdowały
się dwie śmietanki do kawy w postaci designerskich foteli, na których da się usiąść oraz dwa
przezroczyste pojemniki na żywność – w jednym umieszczono ogromną pieczarkę, czyli
przebranego za nią Antonisa Skoliasa z perkusją, w drugiej Zuzannę Skolias126 – marchewkę z
gitarą i instrumentami klawiszowymi. Kobieta, nazwana Dziką Śpiewaczką, wtóruje
Człowieniowi robiąc chórki, wciela się w różne postaci naśladując głosy i odgłosy,
przedrzeźniając bohatera, a przy tym stroi miny – karykaturalnie wykrzywiając twarz:
W zależności od sceny jest frontmanką bandu, bachantką, koryfeuszem i chórem, szatanem, typowym
trollem (ośmieszającym zza pleców Platy jego monodram poprzez prześmiewcze gesty i mimikę), prezenterką
telewizyjną, krótko mówiąc – wcielonym medium, zarówno w rozumieniu spirytystycznym, jaki dziennikarskim.
A jako postać sceniczna, czyli fikcyjna, daje Pakule możliwość obnażenia mechanizmów działania medialnego
dyskursu127.

Wygląda przy tym zjawiskowo. Ma suknię odsłaniającą jedną nogę aż po biodro,
lakierowane botki na obcasach, mocny makijaż, włosy upięte wysoko w kok – wszystko w
marchewkowym kolorze, a za plecami doczepioną sztuczną zieloną nać. Jej postać daje się
poznać jako diaboliczna istota i mimo że jest usadowiona za na drugim planie, chwilami
odwraca uwagę widzów od głównego bohatera. (Kielczanie docenili jej wkład w spektakl
podczas plebiscytu kończącego sezon 2013/2014, liczba głosów ustanowiła ją drugą
pretendentką w kolejce po Dziką Różę).
Człowień monologuje na temat swojego szczęśliwego, przeciętnego życia. Ma żonę,
dwoje dzieci, pracę, którą lubi, itd. Efekt komiczny tych opowieści potęgowany jest użyciem
przez Pakułę metody bad writing – nawiązującej do bad painting, czyli trendu w amerykańskim
malarstwie figuratywnym z lat siedemdziesiątych XX wieku, który polegał na świadomym
uprawianiu nieudolnego pisarstwa. Reżyserka i scenografka stworzyły klimat zgrywający się
doskonale z tekstem – takie samo zdanie miał krytyk teatralny Łukasz Drewniak, który wskazał
scenografię oraz reżyserię Twardego gnata… w dorocznym przeglądzie czasopisma „Teatr”
Najlepszy, najlepsza, najlepsi za sezon 2013/2014. Widzowie zazwyczaj żywo reagują, kiedy
z dziury w ścianie lodówki wielkości okienka wysuwa się wielki baton Mars, w momencie
kiedy w relacji Człowienia z rozmowy z synem pada nazwa planety, wzięta od imienia

Artystka łączy zawodowo trzy pasje: aktorstwo, muzykę i śpiew. Jest żoną Mateusza Pakuły.
Mateusz Woźniak, Keep calm and write bad, „Teatr” 2014, nr 5,
www.teatr-pismo.pl/po-premierze/818/keep_calm_and_write_bad/ [dostęp: 02.01.2020].
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greckiego boga wojny. Wymagający dużego nakładu pracy w przygotowaniu rekwizyt jest w
spektaklu użyty tylko w tej jednej chwili. Aktor pokazał mistrzostwo warsztatowe:
Musi grać jednocześnie Człowienia, jego syna, jego przyjaciela Billie’go Planktona i wiele innych
wytworów wyobraźni autora. Nie ogranicza się przy tym do zmiany modulacji głosu. Kiedy gra syna pytającego
ojca o istnienie Boga, jest dzieckiem udającym, że lata. [...] W scenach batalistycznych sam wymyśla
najdziwniejsze rodzaje broni, które dźwiękowo starają się zilustrować muzycy. Zadanie mają niełatwe. Plata co
chwilę ich zaskakuje, a oni pośród śmiechów i docinków muszą za nim nadążyć. […] Plata nawet nie udaje, że
wierzy w opowiadaną przez siebie historię, przeciwnie – stroi sobie z niej żarty. [...] Wychodzenie z roli jest
wpisane w ten spektakl. […] Plata czuje się świetnie w takiej spastiszowanej konwencji128.

Rodzinną sielankę przerwała nagle wieść o wypadku samochodowym, w jego
konsekwencji zginęła cała rodzina bohatera i w tym miejscu nawiązanie do biblijnej Księgi
Hioba poprzez nadanie mu imienia Bob staje się czytelne. W obliczu tragedii bohater próbuje
przyjąć postawę mesjańską, jego egzystencjalnym myślom o sensie zła, istnieniu Boga
towarzyszy, w swej piosence, Dzika Śpiewaczka: „[...] Myślisz stary dziadu że za darmo ciebie
czci? Że dobry Bob będzie dobry gdy dobry Bóg przestanie być dobry? [...]”129.
Starotestamentowe analogie nie są tu jednak potraktowane do końca poważnie. Miasto
opanowują kreskówkowe potwory. Bob staje się kimś w rodzaju superbohatera, ale nie
wytrzymuje sytuacji i nagle wybiega. Widz pozostaje w osłupieniu, bez żadnej konkluzji –
zgodnie z rozumieniem przez Pakułę koncepcji bad writing.
W drugiej części przedstawienia nie ma już bohatera Boba. Jest jak gdyby, po spektaklu,
na scenę wychodzi Autor – alter ego Mateusza Pakuły, w tej roli Dawid Żłobiński. Ubrany w
spodnie z obniżonym krokiem, koszulkę, marynarkę, trampki i czapkę, czyli typowo jak
współczesny artysta teatralny młodego pokolenia w Polsce. Rozmowę z autorem ma
przeprowadzić Marchewka, tym razem naśladująca dziennikarkę. Tę

konwencję rozbija

pojawienie się Drugiego Autora (pierwowzorem tej postaci był grafoman Marcin Obuchowski),
na scenę wkracza więc Wojciech Niemczyk – wieśniak – sugerują twórcy – ubrany podobnie,
jak ten, którego pragnie naśladować, tylko, że jego elementy garderoby nadal mają metki, jego
czapka jest zrobiona z grubej wełny, zimowa, kolorowa z pomponem, na reklamówce
dzierżonej w ręku nadrukowano fotografię torsu Davida Beckhama, do której dosztukowana
jest głowa Mateusza Pakuły. Drugi przyszedł ubiegać się o swoje prawa, uważa, że został
128

Marcin Wasyluk, Prze-Rysová-nie, www.teatralny.pl/recenzje/prze-rysova-nie,523.html
[dostęp: 18.01.2020].
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Piosenka Dzikiej Śpiewaczki, program Teatru im. Stefana Żeromskiego do spektaklu Twardy gnat, martwy
świat Mateusza Pakuły, „Gazeta Teatralna” 2014, nr 44.
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oszukany, był autorem tekstu, którego fabułę wykorzystał Pierwszy bez jego zgody, oskarża go
więc o plagiat. Pakuła-autor poprzez tę sztukę wskazuje na potencjał grafomanii, która może
nie być pozbawiona pomysłów wartych oprawy artystycznej na dobrym poziomie, zaraz za tym
pojawia się jednak refleksja, czy nie powstaje wtedy utwór wykorzystujący czyjąś własność
intelektualną, a zatem ocierający się o plagiat. Z drugiej strony, trudno oprzeć się wrażeniu, że
dramaturg tak naprawdę ośmieszył samozwańczych artystów. Na zakończenie przedstawienia
Plata ubrany w czerwoną suknię z urną w ręku tańczył niczym Kate Bush w teledysku do
piosenki Wuthering Heights. Twórcy zamiast puenty proponują cytat znany kieleckiej
publiczności oraz miłośnikom języka teatralnego Jolanty Janiczak i Wiktora Rubina w całej
Polsce – fragment Carycy Katarzyny wykonywany przez tego samego aktora. Bo Pakuła
kradnie nie tylko złe dzieła, „bywalcy kieleckiej sceny znajdą inne tropy”130. Oprócz
omówionej problematyki warto dostrzec także, że pierwsza część przedstawienia dotyka
kwestii nieumiejętności człowieka cieszenia się tym, co ma, wiecznego niedosytu, życia,
emocji, codziennych zmagań z rozczarowującą rzeczywistością – opowiadał o nich Człowień
sensu poszukując zarówno w radości, jak i bólu. W 2019 roku Twardy gnat, martwy świat
wrócił po pięciu latach na afisz.

Ostatnie inspiracje
Do linii repertuarowej – która przyniosła teatrowi sukces – wytyczonej głównie przez
odkrywczy język teatralny młodych, dopisać trzeba udane przedstawienia dyrektora kieleckiej
sceny, choć zrealizowane w nieobecnej już prawie w polskim nowoczesnym teatrze estetyce.
Szczerski połączył w nich frapujący go egzystencjalizm z komizmem; umiejętne korzystanie z
dorobku komediopisarzy przecież było jednym z czynników, który pozwolił Szczerskiemu
umocnić w Kielcach zwyczaj chodzenia do teatru. Z czasem miejscowa publiczność oswoiła
się z tym, co działo się na scenie na tyle, by przyjąć artystyczne eksperymenty. Reżyser znalazł
połączenie tych elementów w twórczości Hanocha Levina, realizując polskie prapremiery
dwóch dramatów tego autora.
Pod koniec życia Szczerski wyjechał w podróż do Izraela, wrócił stamtąd
zafascynowany twórczością Levina. Od razu zabrał się za przygotowanie prapremiery
spektaklu Jakiś i Pupcze (2014). O tym, że decyzja okazała się trafna, pisał Łukasz Drewniak

Agnieszka Gołębiowska, Skandal na premierze! Aktorowi pękły spodnie, „Gazeta Wyborcza” Kielce,
02.03.2014, www.
kielce.wyborcza.pl/kielce/1,35254,15552660,Skandal_na_premierze__Aktorowi_pekly_spodnie__RECENZJA_.
html [dostęp: 02.01.2021].
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na łamach „Teatru”: „Chwała Piotrowi Szczerskiemu, że wprowadził na polskie sceny ten
cyniczny i zarazem empatyczny antymusical o brzydocie, impotencji i braku wszelkiej
nadziei”131. Co reżysera urzekło w tych utworach? Odpowiedź może wydawać się zaskakująca,
oprócz

względów

artystycznych

–

zobaczył

w

tej

twórczości

prawdę,

jak

u Becketta i Mrożka, pauzy i niedopowiedzenia Czechowa i szaleństwo Artauda – zobaczył
w niej swoje odbicie, rzeczywistość, którą stworzył Levin była mu znajomą: „Uzupełniając
odpowiedź na Pana pierwsze pytanie, mój świat jest bardzo zbliżony do świata Levina i robię
ten dramat właśnie dlatego”132. Szczerski lubił czarny humor dotyczący spraw
egzystencjalnych. Uważał dramat Jakiś i Pupcze za najodważniejszy utwór w dorobku tego
pisarza, za „mocną metaforę życia”. Sztuki Levina cieszą się w Polsce powodzeniem,
inscenizował je np. Krzysztof Warlikowski (Krum w Teatrze Rozmaitości w Warszawie
w 2005, Wyjeżdżamy w Nowym Teatrze w Warszawie w 2018). Levin przenosi czytelnika
do świata, którego mieszkańcy dzielą problemy ludzkie w każdej epoce, takie jak
niedoskonałość ciała, poszukiwanie odpowiedniego partnera. Bohaterowie są najbrzydszymi
ludźmi świata i tak, jak każdy chcą być kochani. Są tak zdesperowani, że nie poszukują już
„drugiej połówki”; szukają kogoś, kto w o ogóle by ich zechciał. Z pomocą przychodzą
martwiący się o swe pociechy rodzice i pewien cwany swat. Brzydotę i niedoskonałość ciała
reżyser ubrał w kostium „klasycznej awangardy”. Krytycy selekcjonujący do konkursów raczej
nowatorskie spektakle przyjęli Jakiś i Pupcze do sekcji INFERNO 7. Międzynarodowego
Festiwalu Teatralnego Boska Komedia w Krakowie.
„Teatr śmierci” – tak Krzysztof Pleśniarowicz, badacz m.in. teatru Tadeusza Kantora,
określił jego twórczość. I Jakiś i Pupcze w pewnym sensie, pod wieloma względami
przypominał świat kreowany przez twórcę Umarłej klasy – nie zestawiam tych spektakli, bo
trudno ze względu na rangę tego drugiego je porównywać, są jednak trochę zbliżone, jeśli
chodzi o estetykę. Nie sposób nie poddać się tej analogii. Skojarzenie z estetyką Kantorowską
było automatyczne, począwszy od pierwszych chwil przedstawienia i choć w jego trakcie
w salwach śmiechu na chwilę znikało, to wracało, zwłaszcza gwałtownie na końcu,
pozostawszy po zakończeniu133. Gdy kurtyna się rozstąpiła, widać było mrok przecięty białym

Łukasz Drewniak, Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2013/2014, „Teatr” 2014, nr 9, www.teatrpismo.pl/przestrzenie-teatru/921/najlepszy,_najlepsza,_najlepsi_w_sezonie_2013/2014/ [dostęp: 02.01.2021].
132
Wiesław Kowalski z Piotrem Szczerskim, Mój świat jest bardzo zbliżony do świata Levina, Teatr dla Was,
08.01.2014, www.e-teatr.pl/pl/artykuly/175411.html?josso_assertion_id=A1177C0AD7F87BB7 [dostęp:
05.01.2020].
133
Fragment recenzji: Paulina Drozdowska, Teatr śmierci na wesoło, „Projektor. Kielecki Magazyn Kulturalny”
2014, nr 2-5, www.projektor-teatr.blogspot.com/2016/07/teatr-smierci-na-wesoo-jakis-i-pupcze.html [dostęp:
01.01.2020].
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oświetlonym elementem scenografii. Hanna Szymczak zaaranżowała scenę ustawiając
pośrodku osamotnione wielkie drzwi, które były nie tylko bardzo efektowne, ale i funkcjonalne.
Niczym drzwi szafy z Opowieści z Narnii Clive’a Staplesa Lewisa przenoszące w inne światy
albo kurtyna dawniej oznajmiająca o początku i końcu aktu. Zdarzało się, że po zamknięciu
drzwi jakaś postać zabłąkała się na scenie z przesłaniem do publiczności, w stylu antycznego
chóru, jak Turkwelt (w tej roli Jerzy Sitarz).
Aktorzy poruszali się zbici w grupę, niczym w Umarłej klasie – swoją drogą ten zabieg,
prawie niestosowany już przez młode pokolenia reżyserów, świetnie służył przedstawieniu
Szczerskiego – bohaterowie tworzyli wspólnotę, z którą się identyfikowali, byli jednakowi,
i dobrze, bo tu nie chodziło o indywidualności. A świat przedstawiony w spektaklu
to rzeczywistość, z której nie mogło być ucieczki. Większość aktorów miała pobielone twarze,
wyglądające jak maski i czarne przedwojenne stroje. Przypominali postaci-marionetki mistrza
awangardy. Świat mroczny i groteskowy, nad który nadciągał duch wojny podkreślała muzyka
Zygmunta Koniecznego – smutna, acz przewrotna, w jakiś dziwny sposób wyolbrzymiała
karykaturalność sytuacji. Aktorzy musieli mierzyć się ze śpiewem solo. Zadanie tym
trudniejsze, że w jednym utworze kompozytor mieszał rytmy i tonacje, wierząc w kunszt
wokalny występujących. Joannie Kasperek (Forsedes) na przykład powierzono do wykonania
piosenkę łudząco podobną do napisanego przed laty utworu Oczy tej małej.
Aktorzy zagrali bardzo dobrze, takiego zdania byli członkowie jury XVIII
Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia w Tarnowie przyznając nagrody aż czworgu z nich:
Zuzannie Wierzbińskiej – „za czułość i poezję odnalezioną w postaci Pupcze”, Dawidowi
Żłobińskiemu „za to, że jego męskie (Jakisia) „nie” uruchomiło sprężynę teatralnej wyobraźni”,
Joannie Kasperek – za świetny epizod, w którym pod maską błazna ukryła ludzkie zagubienie”;
wyróżnienie dla młodych aktorów, powędrowało do Krzysztofa Grabowskiego za rolę
Chaptona
w postać
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Kasperek

wcielającej
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Dziwki Forsedes, czy jak kto woli, Masażystki Artystycznej dobrze zrobiła

wcześniejsza współpraca z młodymi reżyserami (Rychcikiem i Rubinem), działała ożywczo
i mobilizująco, ugruntowując jej pozycję najzdolniejszej aktorki w średnim wieku
w kieleckim zespole aktorskim. Jej postać była prowokująca, bezczelna, grubiańska i tak też
wyglądała – w tym wypadku to zalety, bo w groteskowym świecie Levina chodziło
o wykreowanie stereotypowego obrazu, w dodatku wykrzywionego, w tym wypadku nie
luksusowej kurtyzany, a prowincjonalnej prostytutki. Tym razem warto wspomnieć o roli
Krzysztofa Grabowskiego – jego Szwagier był zarozumiały, sprytny, dowcipny i zawadiacki.
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Przedstawienie tworzyło spójną całość. Przede wszystkim było naprawdę zabawne,
choć niektórzy mogli twierdzić, że żartowało się tu niewybrednie, ale moim zdaniem to humor
w dobrym tonie, choć dosadny – nikogo nie obrażał, a jedynie wyciągał na powierzchnię
sprawy i problemy, z którymi borykamy się przecież wszyscy. To z pewnością była także
zasługa reżysera, również nagrodzonego na komediowym XVIII Ogólnopolskim Festiwalu
Komedii Talia w Tarnowie (2014). Trzeba jednak przyznać, że twórcy przedstawienia mieli
do niego świetną bazę – tekst Levina – autora, który umiał dotykać sedna natury ludzkiej.
Tęsknotę pisarza za Polską, krajem jego przodków, świetnie oddała tłumaczka Ela Sidi. Levin
utrudnił pracę tłumaczom tworząc dużo neologizmów, polskiego nie znał, a jedynie zasłyszał
w dzieciństwie od matki kilka słów.
Zastanawiał tylko finał, którego nie można wytłumaczyć inaczej, jak tylko jako aluzję
do wydarzeń drugiej wojny światowej. Nad bohaterami zawisły dymiące prysznice, z offu
wydobywał się dźwięk zwiastujący nadjeżdżający pociąg. Oprócz kielczan przedstawienie,
w ramach ministerialnego programu Teatr Polska organizowanego przez Instytut Teatralny im.
Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, mieli okazję oglądać widzowie w Brzegu, Nysie,
Bełchatowie, Jędrzejowie, Busku-Zdroju, a także w Starachowicach. Utwór został przeniesiony
na
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w Teatrze im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego (2015).
W marcu 2015 roku, Szczerski zaprezentował kielczanom nieznany tekst Levina
Wszyscy chcą żyć, przetłumaczony dla teatru przez Agnieszkę Olek. Szczerski postanowił
niejako wyśmiać własną śmierć, a przynajmniej próbował uśmiechnąć się do niej i co
ważniejsze, miał okazję pożegnać się ze swoją publicznością. Nie wiedział, czy kiedykolwiek
uda mu się jeszcze przed nią stanąć. Mając świadomość nieuleczalnej choroby i uciekającego
czasu postanowił nie czekać aż ukończy spektakl i z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru
(27 marca) pokazał publiczności otwartą próbę. Na środku sceny ustawiono łóżko, symbol
narodzin i śmierci – tak przecież myślał o nim Kantor. Aktorzy grali ze scenariuszami
w rękach. Z boku na proscenium stanął stolik dla reżysera, który właściwie nie ingerował
w przedstawienie, jedynie zapowiadał kolejne sceny mając świadomość, że tekst opowiadający
losy hrabiego Pozny, który próbuje wymknąć się śmierci, jest o nim, może dotyczy go bardziej
niż kogokolwiek z ponad trzystuosobowej widowni. Przed rozsunięciem i po zasłonięciu
kurtyny Szczerski wyszedł do widzów, jak to miał w zwyczaju przy okazji premier, widać było,
że trudno mu się z nimi rozstać. Dyrektor zmarł dwa miesiące później.
Wcześniej zaplanował ukończenie spektaklu i wystawienie premiery. Nowy dyrektor
Michał Kotański przystał na to. Zadania podjął się Dawid Żłobiński. Przedstawieniu nadał
350

konwencję cyrkową, na scenie zamontowano wielką karuzelę, symbolizującą kaprysy Fortuny,
która bawi się ludzkim losem. Obsada aktorska pozostała ta sama, wokół egoistycznego,
zarozumiałego hrabiego Pozny (idealnego do tej roli Krzysztofa Grabowskiego) zgromadziła
się plejada nieszczęśników na czele z jego żoną Poznabuchą (Beatą Wojciechowską134) i jego
rodzicami (Teresa Bielińska i Janusz Głogowski135) , którzy jednak woleli kurczowo trzymać
się życia, niż opuścić ziemski padół. Urody spektaklowi przydawała klezmerska muzyka na
żywo wykonywana przez zespół Tempero, którego można posłuchać najczęściej na
krakowskim Kazimierzu. Osobliwym zabiegiem okoliczności było obsadzenie ich także
w rolach Poznasmarków, czyli jak wskazuje nazwa, dzieci hrabiego. Po raz ostatni Piotr
Szczerski zwrócił się bezpośrednio do kieleckiej publiczności – spektakl został ulubionym
przedstawieniem publiczności w sezonie 2015/2016, statuetkę Dzikiej Róży przyniósł także
Krzysztofowi Grabowskiemu.

Ukończyła krakowską PWST. Pierwsze kroki na scenie stawiała jako Balladyna w Teatrze
im. J. Słowackiego w Krakowie (1987). Jest współzałożycielką m.in. Stowarzyszenia Teatrów
Nieinstytucjonalnych STEN. Od lat współpracuje z Zygmuntem Koniecznym jako wokalistka jego koncertów.
Do kieleckiego zespołu dołączyła w 2008. Zagrała tu, m.in. Hermina w Bolero Pavla Kohouta (2008) i Ninę
w Karierze Nikodema Dyzmy T. Dołęgi-Mostowicza w reż. Piotra Siekluckiego (2010), Claudię McFadden
w Hotelowych manewrach Michaela McKeevera w reż. Mirosława Bielińskiego (2013), Ducha powstańca
w Hemarze. Poecie przeklętym (2014), Poznabucha we Wszyscy chcą żyć H. Levina. W 2015 dziennikarze
przyznali jej Dziką Różę. Występuje z recitalem piosenek Hanki Ordonówny.
135
Ukończył krakowską PWST. W Teatrze im. S. Żeromskiego pracuje od 1988. W młodości grywał amantów,
np. Wacława w Zemście (1994). Zagrał kilkadziesiąt ról, m.in. Ilję Zubatyja w Miłości na Krymie Sławomira
Mrożka w reżyserii Piotra Szczerskiego (1994), A w Becketcie (1998), Oswalda w Królu Learze (2001),
Ciumkałę w Trans-Atlantyku, czyli antypolskiej robocie W. Gombrowicza w reż. Piotra Siekluckiego (2008).
Dwukrotnie otrzymał Dziką Różę Dziennikarzy (2005, 2016).
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7. ZAKOŃCZENIE

W mojej dysertacji przyglądałam się strategiom, jakie po wojnie, z perspektywy coraz
bardziej kulturotwórczej lokalności stopniowo zastępującej prowincjonalność, obierali
dyrektorzy Teatru im. Stefana Żeromskiego w zmiennych procesach kształtowania repertuaru
i teatralnej recepcji literatury; badałam także recepcję samych przedstawień. Nie da się ukryć,
że Kielce od zawsze były postrzegane, zwłaszcza przez ludzi z branży, jako teatralna prowincja.
Nie tylko ze względu na usytuowanie geograficzne, ale także pod względem dokonań
artystycznych. Ten wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach, co sama obserwuję jako
widzka od 2011 roku, studentka kulturoznawstwa w Krakowie-mieście teatrów (2012-2013)
i specjalistka ds. marketingu i PR w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach od 2015 roku.
Zdając sobie sprawę, że proces „wydostawania się z prowincji” nie może być krótkotrwały,
postanowiłam przyjrzeć się repertuarowi powojennej historii kieleckiej sceny i strategiom jego
kształtowania, szukając przełomowych dyrekcji, które zmieniły jej obraz. Doszłam do wniosku,
że na dzieje Teatru im. Żeromskiego najbardziej znaczący, a zarazem pozytywny wpływ mieli
Hugon Moryciński, Irena i Tadeusz Byrscy oraz Piotr Szczerski. Ostatni okres przyniósł trwałą
zmianę. Dziś dzieło poprzednika kontynuuje Michał Kotański (od 16 listopada 2015)
pokonując kolejne bariery, jakie nierzadko stawia przed nim sama lokalizacja teatru, w którym
tworzy i pracuje. Na tle szesnastu dyrekcji, jakie miała stała scena w Kielcach, czyli od 1945
roku, wymienieni dyrektorzy wyróżnili się najwyraźniej, co potwierdziła próba wnikliwego
zgłębiania tematu. W okresie wcześniejszym – budynek stanął w 1877, a scena rozpoczęła
działalność w 1879 roku – była tu raczej siedziba zmieniających się wędrownych trup
dramatycznych i zespołów objazdowych niż teatr repertuarowy.
Każdy z wybranych okresów był inny, co determinowała przede wszystkim osobowość
dyrektorów, ich otoczenie, sytuacja polityczna kraju i w regionie, nierzadko ograniczenia
nakładane przez władze. Repertuar, mimo licznych uwarunkowań zewnętrznych, był podczas
tych dyrekcji efektem autorskiego procesu kształtowania się artystycznego wizerunku Teatru
Żeromskiego. Opis i analiza repertuaru poszczególnych dyrekcji ułożyły się w opowieści o
nieco odmiennym charakterze także ze względu na dostępność źródeł. Tym, co łączyło
wspominanych dyrektorów, był szczególny nacisk na repertuar. Wiele ze swoich literackich
wyborów dokonywali licząc się z niezadowoleniem władz, a nawet widzów. Mimo to robili
swoje w trosce o poziom artystyczny i w obronie swobody wypowiedzi własnej
i twórców z teatrem związanych. Punktów wspólnych można dopatrzeć się więcej – na przykład
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w takich cechach charakteru jak wyrazistość i odwaga bronienia własnego zdania, co nie
oznacza, że nie zdarzały się postawy konformistyczne. Zarządzali teatrem z dużym
zaangażowaniem, przenosząc jego sprawy do życia prywatnego, „żyli teatrem”, dbali
o rozległe kontakty w świecie kultury i nauki.
Ich poczynania obserwowali głównie dziennikarze lokalni, o różnych kompetencjach,
co także jest specyfiką prowincji, ale też krytycy krajowi. Dyrektorzy pracowali z myślą
o publiczności, która pojmowana jako jeden organizm, zyskuje cechy zbiorowości, a jej natura
podlega zmianom dużo wolniej, niż przemiany rzeczywistości, których jest świadkiem.
Publiczność prowincjonalna mniej różnicuje się na odbiorców poszczególnych dziedzin sztuki
aniżeli publiczność wielkomiejska – zazwyczaj jest to ta sama grupa osób, uczestnicząca w tzw.
wydarzeniach kulturalnych, przeważa w niej miejscowa inteligencja. Lokalni odbiorcy kultury
są też bardziej spragnieni „nowinek i wrażeń” i reagują bardziej żywiołowo, co można uznać
za walor, a nie tylko nieobycie. Przy okazji ustalania programu powraca odwieczny dylemat –
dokonania wyboru między misją artystyczną i uprawianiem teatru ambitnego, nowatorskiego,
poszukującego a zadowoleniem przeciętnych gustów widzów i utrzymaniem wpływów w kasie.
Z racji najbardziej odległej od czasów obecnych dyrekcji i z powodu braku monografii
poświęconej Hugonowi Morycińskiemu mniej o nim wiemy, niż o Tadeuszu Byrskim czy
Piotrze Szczerskim. Postać Morycińskiego pojawia się w opublikowanych wspomnieniach
ludzi teatru – Hanny Małkowskiej, Bronisława Dąbrowskiego, kielczanina Świętosława
Krawczyńskiego. Jako o zasłużonym dyrektorze Państwowych Teatrów Ziemi Pomorskiej
w Bydgoszczy i Toruniu, gdzie powołał do życia Festiwal Teatrów Polski Północnej,
wzmiankuje się o nim w wydawnictwach poświęconych zwłaszcza scenie toruńskiej. Te
informacje postanowiłam poszerzyć o archiwalia, m.in. zachowane w Instytucie Pamięci
Narodowej, szczególnie, że Moryciński działał w okresie wzmożonej inwigilacji. Był
wykształcony, zaradny, dysponował rozległymi znajomościami, które budziły największy
niepokój władz. Zaprzestano go obserwować dopiero w 1959 roku.
Hugon Moryciński prowadził kielecki teatr w pierwszych latach po wojnie.
Przyzwyczaił widzów miejscowej sceny do regularnego grania przedstawień przez stały zespół
aktorski, któremu jako pierwszemu udało się go utrzymać dłużej niż jeden sezon. Występowali
tu wówczas m.in. zdolni debiutanci Irena Bielenin, Maria Garbowska, Stefan Winter; cenieni
przez miejscową publiczność i krytykę: Edmund Biernacki, Zygmunt Drwęski, Tadeusz
Kalinowski, Stanisław Moskalewicz, Wacław Zadroziński. Niektórzy opuścili później Kielce.
Największymi gwiazdami byli dobrze odnajdująca się w repertuarze operetkowym Stanisława
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Orska i Mieczysław Pawlikowski; był to ponadto zasłużony działacz na rzecz filii radomskiej
i jej kierownik. Dwa lata po włączeniu Radomia w skład województwa kieleckiego, czyli
w 1948 roku, otwarto tam filię Teatru w Domu Kolejarza przy dzisiejszym Placu Jagiellońskim.
Na pięćdziesiąt cztery premiery za dyrekcji Morycińskiego, dwanaście odbyło się w Radomiu.
Zespół był jeden, odległość filii od dyrekcji w Kielcach utrudniała zarządzanie nią. Aktorzy
w większości traktowali tę pracę jak wyjazd „na zesłanie”. Scena radomska usamodzielniła się
ponad dwadzieścia lat później, w 1976 roku. Wyjątkowym faktem z czasów dyrekcji Hugona
Morycińskiego jest także to, że około 1946 roku teatr kielecki zyskał patrona – Stefana
Żeromskiego, którego imię nosi do dziś.
Po wojnie wszelkie działania zdominowała doktryna komunistyczna. Panujący system
był przyczyną zastoju, słabego niekiedy poziomu artystycznego w niektórych teatrach tamtego
czasu, zahamowania ich rozwoju, a także ograniczenia dostępu nie tylko do ówczesnej
dramaturgii zachodniej, ale i polskiej klasyki. Na świat teatru, jako jedną z gałęzi życia
kulturalnego i publicznego, nałożono cenzurę prewencyjną; jej natężenie okresowo wzrastało
lub słabło. Hugon Moryciński obserwował co działo się na innych scenach, starał się by
kielecka scena dotrzymywała im kroku. Po 1945 roku w polskim teatrze realizowano kilka
strategii repertuarowych. Wielu twórców teatralnych, mimo wkraczającego, coraz silniej,
socrealizmu, starało się przemycać na sceny wartościowsze, niesocralistyczne, polskie teksty –
podobnie było w Radomiu, gdzie wystawiono prapremierowo Noce narodowe Romana
Brandstaettera (1949). Omijając niemieckie nazwiska poszukiwano ambitnej literatury
zachodniej – uznaniem cieszyli się Synowie Arthura Millera w przekładzie Ryszarda
Ordyńskiego, w Kielcach wystawiono ten utwór pt. Wszyscy moi synowie (1949).
Morycińskiemu nieobce były sprawy społeczne i obyczajowe, wśród nich także kwestie
kobiece, czego dowodzi częsta współpraca z reżyserkami Hanną Małkowską, Stanisławą
Zbyszewską, Jadwigą Zaklicką, Danutą Pietraszkiewicz, Ireną Grywińską-Adwentowicz, ale
też

obecność w repertuarze Sprawy Moniki Marii Morozowicz-Szczepkowskiej – jej

najgłośniejszego przedwojennego dramatu. Spektakl wyreżyserowała Zofia Śląska. Ze
współczesnej dramaturgii zachodniej na gruncie polskim przyjęły się dobrze dwie popularne
sztuki angielskie z nutą sensacji – Pan inspektor przyszedł Johna Boyntona Priestleya oraz
Seans Noela Cowarda. Poważniejszej tematyki dotykał rumuński pisarz Viktor Eftimiu oraz
znany i grany w Polsce od 1919 roku hiszpański noblista Jacinto Benavente. Nazwiska tych
autorów także znalazły się na afiszach kieleckich i radomskich. Moryciński nie szukał na siłę
teksów, które kielecka scena pokazałaby jako pierwsza, za jego dyrekcji zrealizowano zaledwie
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kilka prapremier, dwie z nich na podstawie dramatów radzieckich – Wyspę pokoju Jewgienija
Pietrowa oraz W pewnym mieście Anatolija Sofronowa (1949). Dyrektor starał się, jak wielu
innych w tym czasie, aby radzieckie sztuki były możliwie niewielką częścią repertuaru,
a wymagania władz starał się zaspokajać wystawianiem klasyki rosyjskiej, np. Rewizora
Mikołaja Gogola.
Wydaje się, że Moryciński dobierając repertuar kładł nacisk na edukację publiczności.
Nie chciał schlebiać niewybrednym gustom, ale miał świadomość tego, że o nastroje widzów
należy dbać. Dobrym rozwiązaniem, by spełnić funkcję rozrywkową, a nie zaniżać poziomu
proponowanych propozycji repertuarowych i edukować widownię, okazywały się utwory
zaliczane do kanonu. Po wojnie z klasyków najchętniej, tak w Kielcach, jak i w całej Polsce,
grano dzieła Moliera, Beaumarchais’go, ale także George’a Bernarda Shawa, Charlesa
Dickensa, Williama Szekspira. Do literatury niemieckiej, co z pewnością było uwarunkowane
powojenną traumą, na razie nie wracano. Moryciński silniej zaszczepił kieleckiej scenie
Szekspira, ale najchętniej publiczność przychodziła na opowieść wigilijną Świerszcz za
kominem Dickensa (1946). Grało się także Gabrielę Zapolską, Tadeusza Rittnera, Michała
Bałuckiego – komedie obyczajowe sprzed kilkudziesięciu lat, bezpiecznie krytykujące
społeczeństwo z perspektywy czasu. Wysoki poziom realizowanych przedstawień mieli
zapewnić cenieni reżyserzy, tacy jak Franciszek Rychłowski, Teofil Trzciński, Dobiesław
Damięcki, Hanna Małkowska. W tej ostatniej Moryciński widział swoją następczynię.
Wnuczka Bogusławskiego początkowo wahała się czy przyjąć propozycję reżyserowania
w Kielcach. Dzięki warunkom pracy, jakie zagwarantował jej Moryciński, stworzyła kilka
przedstawień, a potem została nawet po jego wyjeździe na stanowisku

kierownika

artystycznego (do 1952). Premiera Cudu mniemanego, czyli Krakowiaków i górali Wojciecha
Bogusławskiego w Radomiu, w jej reżyserii, była wydarzeniem. Została zrealizowana pod
nadzorem inscenizacyjnym Leona Schillera, który dawał reżyserskie wskazówki Małkowskiej,
zjawił się także na próbie generalnej. W licznej obsadzie tego widowiska obok aktorów
zawodowych wystąpili amatorzy, wśród nich młody Wiesław Gołas – później wybitny aktor.
W repertuarze, tak jak wszędzie, były też farsy – np. XIX-wieczny Żołnierz królowej
Madagaskaru

Stanisława

Dobrzańskiego,

ubarwiona

dodatkowo

dowcipami

i piosenkami Juliana Tuwima i Tadeusza Sygietyńskiego, która śmieszyła publiczność
warszawską przed wojną, Szkarłatne róże Aldo de Benedettiego (premiera w Radomiu).
Rekordy popularności w latach 1945-1948 w całej Polsce biła Roxy Barriego Connersa.
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Najważniejszymi przedstawieniami tej dyrekcji były te wyreżyserowane przez
Morycińskiego. Sukcesem okazały się m.in. Sen nocy letniej Szekspira oraz Burza Aleksandra
Ostrowskiego nagrodzona na Festiwalu Sztuk Radzieckich w 1949 roku. Radomska realizacja
Burzy okazała się jednym z najważniejszych spektakli w karierze reżysera. Spektakl powstał
z myślą o udziale w festiwalu, a Moryciński z pewnością wyprowadził teatr kielecki (i scenę
radomską) na szersze wody, a jako twórca teatralny i z powodzeniem działający dyrektor kilku
polskich teatrów z pewnością zasługuje na osobną monografię.
Nie można omawiać dyrekcji Tadeusza Byrskiego w Kielcach bez zaznaczenia roli jego
żony, Ireny. Pewnie dlatego, wbrew formalnemu podejściu, najczęściej mówi się, że wspólnie
kierowali teatrem. Funkcję dyrektora sprawował jednak Byrski, Irena Byrska oficjalnie pełniła
funkcję kierownika artystycznego po odejściu męża z Kielc do Poznania. Kielce były jednym
z ważniejszych przystanków na ich teatralnej drodze. To tutaj Byrska spełniła swoje marzenie
o pierwszej w Polsce średniej szkole aktorskiej. Studium Teatralne działało w latach 1955-1958
i wykształciło osiemnastu aktorów. Tadeusz Byrski rozpoczął realizację idei, w której w
pewnym sensie upatrywać można pierwowzoru dzisiejszego ministerialnego programu Teatr
Polska – teatru na dobrym poziomie „trafiającego pod strzechy” – docierającego do
mieszkańców małych miejscowości i wsi. Nazwał ją „przymierzem teatru ze świetlicami
wiejskimi”. Do użyteczności tego pomysłu przekonał władze. Aktorzy teatru na czele z Ireną
Byrską zostali zaangażowani do pracy w terenie. Miała ona różnorodny charakter, jak pomoc
w przygotowaniu przedstawień, czy ocenianie występów podczas konkursów recytatorskich.
To mniej znany aspekt działalności Byrskich. Stan badań nad działalnością Byrskich jest dużo
lepszy niż w przypadku Morycińskiego czy Szczerskiego. Tadeusz Byrski miał w zwyczaju
pisywać eseje na temat swoich zawodowych i intelektualnych przeżyć, planów czy poglądów
związanych z teatrem. Dzięki temu z pierwszej ręki możemy m.in. poznać okoliczności
niewystawienia w Kielcach w 1957 roku prapremierowo Ślubu Witolda Gombrowicza, mimo
iż u autora – który nie życzył sobie, by „bomba wybuchła w prowincjonalnych Kielcach” –
interweniował w tej sprawie wspomniany wyżej noblista (Byrski nagłośnił sprawę w prasie –
korespondencję opublikowało „Słowo Ludu”).
Zbigniew Osiński w książce zatytułowanej Nazywał nas bratnim teatrem. Artystyczna
przyjaźń Ireny i Tadeusza Byrskich z Jerzym Grotowskim opublikował tekst Byrskiego Poznań,
miasto zamknięte?, z którego dowiadujemy się, że Byrscy nie opuściliby Kielc, gdyby nie
zmuszające ich do tego władze. Powodem były decyzje repertuarowe. Niewygodne było także
to, iż małżeństwo skupiło wokół siebie grono ludzi zainteresowanych rozwojem
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w różnych dziedzinach (Klub Przyjaciół Teatru). Urzędników mogły wystraszyć także
dalekosiężne plany pary twórców na osadzenie Studium w zamku w Pieskowej Skale,
uruchomienie nowej sceny w Skarżysku, a nawet uczynienie teatru dysponentem całego szlaku
turystyczno-artystycznego: Kielce – Chęciny – Góry Świętokrzyskie – Książ Wielki –
Miechów – Pieskowa Skała.
Obraz twórców dopełnia bardziej szczegółowa analiza repertuaru kieleckiej sceny.
Byrscy tworzyli i realizowali go w okresie przełomowym: w latach socrealizmu i potem na fali
odwilży popaździernikowej. Na pierwszy plan wysuwają się dwie prapremiery, które jako
znaczące zapisały się w historii polskiego teatru: Pluskwa Włodzimierza Majakowskiego
w reżyserii Ireny Byrskiej oraz Kaligula Alberta Camusa w reżyserii i z główną rolą Tadeusza
Byrskiego. Byrska jako pierwsza zrealizowała również Komentarz do podróży Cooka Jeana
Giraudoux. Wspólnie Byrscy wyreżyserowali Powrót Odysa Stanisława Wyspiańskiego.
Ważnym wydarzeniem było wystawienie dramatu Uciekła mi przepióreczka Stefana
Żeromskiego – patrona teatru, przywołującego pamięć o Reducie, gdzie ten dramat miał swoją
prapremierę. Jedyny pokaz Policji Sławomira Mrożka oglądał w Kielcach premier Józef
Cyrankiewicz. Byrscy dostrzegli dramaturgiczny potencjał Zbigniewa Herberta, stąd
w repertuarze znalazła się prapremiera Drugiego pokoju. Wystawili fragmenty Dziadów Adama
Mickiewicza. W czasach komunistycznych starali się uprawiać sztukę niezależną.
Z repertuaru radzieckiego wybierali najbardziej istotne, ich zdaniem, pod względem teatralnym
pozycje. Tak powstały przedstawienia: Niespokojna starość Leonida Rachmanowa oraz
Poemat pedagogiczny Antona Makarenki. Nie oznacza to jednak, że Byrscy nie byli zmuszeni
do wystawiania tendencyjnych sztuk. Zła sytuacja współczesnej polskiej dramaturgii,
spowodowana głównie względami politycznymi, sprawiła że dominantą repertuaru w latach
1952-1953

stały

się

utwory

inspirowane

historią.

W

polskich

teatrach,

w tym na scenach kieleckiej i radomskiej, grano opartą na trzynastozgłoskowcu opowieść
o tęsknocie Jana Kochanowskiego za krainą lat dziecinnych, czyli Drogę do Czarnolasu
Aleksandra Maliszewskiego oraz Zbiegów Haliny Auderskiej, gdzie sprawa chłopska z XVIII
wieku, w ujęciu Tadeusza Byrskiego, stała się okazją do pokazania postaw przyjmowanych
przez każdą władzę, bez względu na czasy. Mając w pamięci kampanię wrześniową
przygotowali Byrscy Domek z kart Emila Zegadłowicza. Ze współczesnych komedii wybrali
Adwokata i róże Jerzego Szaniawskiego, i R.H. Inżyniera Brunona Winawera, ale także
powojenne słabsze utwory, jak bajkę Kot w butach Zenona Laurentowskiego i Rodzinkę Jerzego
Jurandota. Poszukiwali inspiracji repertuarowych pośród dramaturgii zachodniej. Choć Irena
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i Tadeusz Byrscy musieli borykać się z nieprzychylnością władz i często z pustkami na
widowni, stawiali na dobrą rozrywkę, którą miała zapewnić polska i światowa klasyka.
Wzbogacali repertuar o inne formy wypowiedzi artystycznej niż spektakle – można określić je
mianem edukacyjnych, np. odczyty czy wieczory poezji, poranki dla młodzieży, które miały na
celu zapoznać słuchaczy z kanonem literatury. Linię repertuarową wyznaczali Byrscy wspólnie
z kilkoma kierownikami literackimi. Najpierw z Jerzym Jędrzejewiczem, później z Jerzym
Zagórskim, a także z Juliuszem Burskim. Mieli grupę stałych współpracowników: scenografa
Mariana

Gostyńskiego,

kompozytora

Mirosława

Niziurskiego

oraz

wówczas

dwudziestoparoletnich plastyków Lilianę Jankowską i Antoniego Tośtę, którzy później zostali
uznanymi scenografami.
Publiczność różnie przyjmowała ich nierzadko ambitne spektakle. Doceniane przez
krytykę, nie znajdowały zrozumienia u kieleckich i radomskich widzów. Dużo chętniej,
zwłaszcza na drugiej scenie teatru, oklaskiwano propozycje reżyserowane przez kierownika
artystycznego sceny radomskiej w latach 1955-1958, aktora Zdzisława Karczewskiego.
Realizował głównie komedie i lekkie dramaty, zwykle obsadzał sam siebie w głównych rolach.
Niektórzy

recenzenci,

powtarzając

opinie

przedstawicieli

lokalnych

władz

i widzów, zarzucali Byrskim, że dbając o zaspokojenie ambicji artystycznych, daleko za sobą
zostawili publiczność sceny. Nabrzmiewał problem utrzymywania pod jednym kierownictwem
i z jednym zespołem dwóch oddalonych od siebie o osiemdziesiąt kilometrów scen. Nagonka
na Byrskich przybrała postać dyskusji nad repertuarem, która rzekomo miała pomóc
dyrektorowi w kierowaniu teatrem. Wynik tej dyskusji z udziałem władz, dziennikarzy
lokalnych i z kraju, widzów tych bardziej i mniej obytych z teatrem, nie jest jednoznaczny, choć
z perspektywy tego, jak później potoczyły się losy Byrskich wydaje się, że uznano jednak, iż
proponowany przez nich repertuar nie był odpowiedni dla sceny kielecko-radomskiej.
Zrozumienia Tadeusz Byrski mógł szukać u poprzedników obecnych podczas spotkania –
Hugona Morycińskiego i Jana Zbigniewa Pastuszki.
Bogata problematyka związana z Byrskimi wciąż zostawia badaczom pole do popisu.
Można ją rozważać z wielu perspektyw. Warto byłoby uzupełnić, zredagować na nowo
i opublikować pokaźne fragmenty pracy Magdaleny Helis-Rzepki dotyczące Studium,
poszerzając je o metodologię porównawczą programów nauczania z uczelniami teatralnymi, na
czym mogłaby skorzystać pedagogika teatralna.
Piotrowi Szczerskiemu powierzono dyrekcję kieleckiego teatru w 1992 roku, trzy lata
po przełomie 1989, w okresie wielkich przemian politycznych i gospodarczych. Chciał
przeszczepić na grunt kielecki idee, które realizował w prowadzonych przez siebie teatrach
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studenckich.

Do

stolicy

regionu

świętokrzyskiego

przyjechał

wraz

z

bliskim

współpracownikiem i przyjacielem Jerzym Sitarzem i początkującą aktorką Wiolettą Zmarlak.
Zastali prowincjonalne miasto, a w nim teatr z ustępującym dyrektorem, który nie chciał
zwolnić gabinetu. Zaczęli od przemalowania ścian na biało. Okazało się, ze teatr miał
impresaryjny charakter. Aktorzy zmęczeni chałturami i zbyt dużą liczbą spektakli szkolnych
przestali się rozwijać, a widownia świeciła pustkami.
Urodzony w mieście teatrów, w rodzinie o bogatych tradycjach artystycznych Szczerski
nie spodziewał się, że zostanie najdłużej kierującym dyrektorem w dziejach kieleckiej sceny.
Zaczął od robienia teatru, który go interesował. Wystawiał utwory Bogusława Schaeffera
a także Franza Kafki, pozostając w estetyce wyrosłego z filozofii egzystencjalnej teatru
absurdu. Dopiero po sześciu latach dyrekcji wrócił do Becketta, swojej największej inspiracji,
tak jak przed laty w Krakowie organizując widowisko w całym budynku teatralnym. Beckett.11
utworów (1998). Próby został uhonorowane festiwalowymi nagrodami. Mało wyrobiona
publiczność początkowo niechętnie przyjmowała taki repertuar. W dodatku pod znakiem
zapytania stało dalsze funkcjonowanie teatru w siedzibie przy Sienkiewicza. Przedstawiciele
lokalnych władz proponowali przeniesienie sceny do Kieleckiego Centrum Kultury. Szczerski
się sprzeciwił i od pomysłu odstąpiono. Dyrektor postanowił włączać do repertuaru więcej form
rozrywkowych, takich jak Pasztet Grubego z pomysłem rodem z cyrku, recital Niedopieszczona
na podstawie piosenek różnych autorów. Klasyczna Zemsta Aleksandra Fredry z 1994 roku
mimo zmian obsadowych utrzymała się na afiszu do końca dyrekcji. Model repertuaru
eklektycznego zaczął się sprawdzać. Szczerski korzystał z doświadczeń Ireny Byrskiej –
korespondował z nią, zapraszał ją do teatru i odwiedzał w Skolimowie. Dyrektor ożywił swoimi
działaniami miasto. Coraz więcej pisano o teatrze w lokalnych gazetach. Po Shaefferze, przy
okazji premiery Miłości na Krymie, do Kielc przyjechał Sławomir Mrożek. Spektakl
Szczerskiego ocenił pozytywnie. Kolejny raz odwiedził teatr przy okazji wystawienia
Wielebnych. Dyrektor jednak starał się zachować równowagę między kontaktami
zewnętrznymi a dbałością o środowisko lokalne. Nie odżegnywał się od współpracy
z miejscowymi twórcami, wierząc że przy ich pomocy może osiągnąć sukces. Lokalność stała
się w pewnym momencie ważną dominantą podjętej problematyki. Spektakl Spotkamy się
w Jerozolimie Andrzeja Lenartowskiego w reżyserii Szczerskiego w 1996 był jednym
z przedsięwzięć, które szczególnie mocno zapisały się w historii kieleckiej sceny. Spektakl
bezpośrednio nawiązywał do najbardziej traumatycznego wydarzenia historii miasta – pogromu
z 1946 roku, wpisując teatr w dyskurs historii lokalnych. Poruszanie trudnych tematów okazało
359

się także sposobem na zwrócenie uwagi na Teatr im. Stefana Żeromskiego także poza Kielcami.
Ale Szczerski dostrzegał także potrzebę integracji ze środowiskiem inteligencji kieleckiej –
nawiązywał kontakty, uczestniczył w życiu kulturalnym, współpracował z mediami, lubił
zaskakiwać i zwracać na siebie uwagę, na premierach i przy okazji innych uroczystości sam
przemawiał do swoich gości, ściskał dłonie na premierach, jak przed laty Byrscy. To wszystko
zaowocowało większym zainteresowaniem teatrem w mieście. Przez lata Szczerski zbudował
wierną publiczność, która wypełniła w końcu sale przy Sienkiewicza 32.
Piotr Szczerski kładł nacisk na teksty nowe, ale też czcił rocznice i jubileusze, nie
odżegnywał się od tematów i symboli narodowych – tak powstały niecenione przez krytykę ze
względu

na

zmieszanie

zbyt

wielu

estetyk

Wesele

(1995),

a

także

Wieczór

z „Wyzwoleniem” Stanisława Wyspiańskiego (2000). Spektakl Ballady i romanse Adama
Mickiewicza miał pierwszą premierę 6 lutego 1998 roku w Londynie. Za dobrą monetę dyrektor
wziął przychylność Mrożka i przy okazji „reaktywacji” spektaklu Wdowy (2013) zaproponował
kielczanom zmianę patrona na autora Tanga. Nie zawsze medialne burze, które lubił
wywoływać, przynosiły dla niego upragnione efekty. Ten pomysł okazał się kontrowersyjny na
tyle, że został odrzucony.
Ostatni okres dyrekcji Piotra Szczerskiego datuję od 2009 roku. Był to moment zwrotny,
od którego rozpoczął się nowy okres w dziejach kieleckiego teatru. Zyskał on rangę ważnej,
progresywnej sceny o ogólnopolskim zasięgu oddziaływania, spektakle dostrzegli
i obszernie analizowali opiniotwórczy krytycy, regularnie interesując się kolejnymi
przedsięwzięciami artystycznymi, spośród których najbardziej wartościowe kwalifikowały się
do udziału w krajowych i zagranicznych festiwalach teatralnych i zdobywały na nich nagrody.
Z kieleckim teatrem rozpoczęli współpracę uznani twórcy młodego pokolenia. Korzystając
z otwartości dyrektora na eksperymenty, poszukiwali własnego języka teatralnego wyrazu,
spełniając przy tym postulaty postdramatyzmu. Najważniejszymi artystami dla kieleckiej sceny
okazali się: Radosław Rychcik oraz tandem Jolanta Janiczak i Wiktor Rubin. Istotne okazały
się także artystyczne dokonania Mateusza Pakuły, Michała Kotańskiego, Katarzyny Deszcz,
Weroniki Szczawińskiej oraz nowe podejście do teatru i dramaturgii na które zdecydował się
Piotr Szczerski nie tylko jako dyrektor artystyczny, ale też jako reżyser. Wśród udanych
przedstawień z tamtego okresu warto wymienić, m.in. Białe małżeństwo Tadeusza Różewicza
w reżyserii początkującej wówczas Weroniki Szczawińskiej (2011); Joannę Szaloną; Królową
Jolanty Janiczak w reżyserii Wiktora Rubina – nowy język teatralny pisany ciałem, kobietą
i historią w teatralnym recyklingu (2011); zamknięty w geometrycznej formie dramat Milczenie
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Shelagh Stephenson w reżyserii Katarzyny Deszcz (2010), komediowy Twardy gnat, martwy
świat Mateusza Pakuły w reżyserii Evy Rysovej (2014) ze scenografią Justyny Elminowskiej
sytuującą głównego bohatera-standupera w lodówce; sprawnie ujętej klasyki przez Michała
Kotańskiego, który przypomniał Dzieje grzechu Stefana Żeromskiego (2014); Hamleta
Williama Szekspira wg Rychcika, gdzie królował rozkrzyczany, infantylny Książę Danii –
w tej roli Tomasz Nosinski (2011); teatr śmierci w wersji light, czyli Jakiś i Pupcze Hanocha
Levina w reżyserii Piotra Szczerskiego (2014); politycznym testamentem Szczerskiego miały
być Hemar. Poeta przeklęty według autorskiego scenariusza (2014) oraz Kordian Juliusza
Słowackiego (2015). Nie sposób tu wymienić wszystkich nagród i festiwali Teatru im. Stefana
Żeromskiego z tamtego okresu. Drzwi do nich otworzyły pokazy Samotności pól bawełnianych
w reżyserii Rychcika –

spektakl był oklaskiwany na czterech kontynentach. W Polsce

najważniejsza okazała się Caryca Katarzyna Janiczak i Rubina najczęściej nagradzany spektakl
w kraju w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Niemal rokrocznie jakieś przedstawienie
wyprodukowane przez kielecki teatr jest od tamtego czasu prezentowane na najbardziej chyba
prestiżowym nad Wisłą międzynarodowym festiwalu teatralnym Boska Komedia. Postrzeganie
kieleckiej sceny zmieniło się w kraju na trwałe.
Mimo, iż największe sukcesy artystyczne przyszły dopiero w ostatnim okresie dyrekcji,
to ważne jest, że po raz pierwszy chyba w dziejach sceny przyniosły trwałą zmianę
w postrzeganiu kieleckiej sceny przez osoby z branży w kraju. Za miarodajne wskaźniki można
tu uznać zainteresowanie i regularne wizyty krytyków, kwalifikowanie na festiwale,
zainteresowanie publiczności, chęć współpracy deklarowana przez inne teatry, angażowanie do
zespołu młodych aktorów, dla których Kielce przestały być tylko trampoliną do kariery
w innych miastach. Te zjawiska utrzymują się do dziś, co obserwuje jako pracownik teatru od
sześciu sezonów. Oczywiście jest to również znak czasów i przemian w całym polskim teatrze.
Trzeba jednak pamiętać, że był to długotrwały proces, na jego efekt złożyły się lata poszukiwań
(inspiracji, utworów, sztuk, kontaktów itd.), praca nad wizerunkiem, także medialnym teatru.
Działania dyrektora Szczerskiego przerwała śmierć. W ostatnich dniach życia prowadził
teatr ze szpitala. Zadbał, by przedłużyć aktorom umowy, przygotowywał m.in. swój biogram,
wydawał pracownikom polecenia i rozporządzenia. Mimo rokowań nie dających nadziei,
wierzył, że wymknie się śmierci. Niektórych zaskoczyło jedno z jego ostatnich życzeń, by
zostać pochowanym w Kielcach, gdzie był dyrektorem teatru przez dwadzieścia trzy lata.
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Piotrowi Szczerskiemu nie poświęcono naukowej monografii, za taką nie może
uchodzić książka Z butami do nieba Marka Mikosa, który jednak zwrócił uwagę na początki
teatralnej działalności Szczerskiego, zostały one opisane także w Teatrze 38 Stanisława
Dziedzica i Tadeusza Skoczka. Moim zdaniem warto przyjrzeć się tej postaci, może nie
wybitnego reżysera teatralnego, ale bardzo sprawnego dyrektora, człowieka „żyjącego
teatrem”, oddanego sprawie, dzień w dzień przypominającego innym o jego wadze
i wyjątkowości, czego sama doświadczyłam; przez lata usiłującego wyrwać swój teatr
z mentalnej prowincji.
Teatr im. Stefana Żeromskiego wciąż czeka na całościową monografię, ja starałam się
pokazać mechanizmy kształtujące repertuar po 1945 roku. Wyrażam nadzieję, że moja praca
okaże się pomocna w dalszych badaniach nad kielecką sceną.
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