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Summary
Topic: Reception o f literature in a small-town theatre. Creating the repertoire o f Stefan
Żeromski Theatre after year 1945.
This doctoral thesis is the first attempt to analyse the repertoire strategy of small-town,
or rather: local - Stefan Żeromski Theatre in Kielce, one of the few Polish theatre houses dating
from the nineteenth century. The writing covers the period from the end of the World War II to
the contemporary period. The argument was conducted with special consideration of the
managers, who created the moment of special grandness of the theatre house, and consequently
changed its artistic level. In the first chapter outer and inner elements determining the repertoire
were theoretically analysed, as well as changing relation between literature and theatre. The
next chapters present practical side of these questions on the example of theatre house in Kielce.
The perception of performances by audience and critics was also taken into consideration. The
reflections are based on the sources, primarily documents from the collections of the Archive
of Stefan Żeromski Theatre in Kielce and State Archive in Kielce, and also the reviews and
articles in the local and national press and internet media, the texts published in the booklets,
as well as other studies. The documents of National Institute of Remembrance revealed
previously unknown facts from the biography of Hugon Morciński, the manager of Kielce
Theatre in 1946-1950. The thesis observes Kielce theatre in the context of other Polish theatres.
Key question was if geographical situating of the theatre had deciding influence on the selection
of plays.
This thesis is situated in the field of literary studies, but at the same time it is
interdisciplinary, with special accent on profound reflection on theatre studies and history of
theatre research. The following methods were applied: literary studies, analytical and
interpretational in relation to literature texts and theatre performances; history of theatre (in
relation to historical processes and repertoire changes in Polish theatre), comparative in relation
to the repertoires of other theatres, phenomenology in the sphere of intentions/reception of
meaning of pieces of art (perception of performances) and structural, making the bearer of
meaning signifié for the subject of consideration the piece of theatre, its creators and recipients

(recognition of creators’ intention, personal choice of performance, consideration of artist and
viewer as elements co-creating theatrical reality and creating the perception of performances).
In the discussion about some performances some contemporary humanistic theories
proved to be useful, especially those related to local history, history from bellow, as well as
gender studies and feministic approach. The thesis proves validity of the argument about
„authorship of management”, standing for creative interference into institutional and artistic
matter of the theatre.
Repertoire decisions of the managers and artistic directors of Stefan Żeromski Theatre,
especially Hugon Moryciński, Irena and Tadeusz Byrski and Piotr Szczerski, made the Kielce
theatre one of the most important in the sense of artistic quality among theatres in smaller cities
in Poland. The mentioned managers had permanent impact on remodeling the way of thinking
about Kielce theatre, different than small-town theatre. Hugon Moryciński was the first who
was able to keep permanent ensemble of actors for more than a year. It was the first time that
performances of the theatre were recognized in the Polish context, and were even awarded; the
recognized directors, such as Teofil Trzciński, Dobiesław Damięcki, and Hanna Małkowska
directed in Kielce. At that time theatre was named after writer Stefan Żeromski. Tadeusz Byrski
(1952-1958), with a help from his wife Irena, director and pedagogue, created ambitious
repertoire, slipping away from principles of socialist realism and after 1956 he made Kielce
theatre join the flow of political “thaw”. The Byrskis founded Club of the Friends of Theatre
and worked for the whole region. They were respected by significant writers and theatre makers
and founded in the theatre the first secondary acting school - Theatre Studio. The management
of Piotr Szczerski (1992-2015) was the longest lasting in the history of Kielce theatre. The most
successful were the last several years (2009-2015), due to young theatre artists who used the
artistic freedom ensured by the manager and created their own theatre languages. At the time
Kielce theatre received all important awards at festivals in Poland and presented

their

performances abroad, including Asia and North and South America.
Stefan Żeromski theatre was presented from the perspective of the time comprising
different periods in history of Poland - from the beginnings of communist government, through
People’s Poland with its political phases - Stalinist, moment of “thaw” followed by
intensification of political pressures, period of “little stabilization” in the 60’s, years of success
propaganda, carnival of Solidarity, martial law and finally The Third Republic. All these
historic changes left their mark on the repertoire of Polish theatres. After the war theatre, as one
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repertoire were followed after 1945. Between the 40’s and the 50’s many managers were trying
to smuggle valuable plays on scenes besides the obligatory socialist realism; therefore
Moryciński staged the first staging of National Nights by Roman Brandstaetter (affiliate in
Radom, 1949).
Avoiding the German authors, ambitious literature from West was searched for - play
The Sons by Arthur Miller was acknowledged (Kielce, 1949). Moryciński was interested in
social and moral issues, including women’s situation, that can be proved by i.e. presence of
Monika’s Issue by Maria Morozowicz - Szczepkowska. The manager attempted, such as other
ambitious managers, that Soviet plays remain possibly small part of the repertoire, and he tried
to satisfy requests of the authorities with staging of Russian classics, such as The Government
Inspector by Nikolay Gogol (1947). After the war in Kielce, such as in whole Poland, the most
eagerly staged classics were the plays of Moliere, Beaumarchais, Shaw, Dickens, Shakespeare.
Małkowska directed The Presumed Miracle, or Krakovians and Highlanders by Wojciech
Bogusławski under the supervision of Leon Schiller (1950). Comedies of Zapolska, Rittner and
Bałucki were played as well. Some farces were also in the repertoire. Records of popularity in
Poland were beaten by Roxy by Barry Conners. The most important performances of that
management period were directed by Moryciński - Midsummer Night’s Dream with set design
of Jerzy Feldmann was awarded at the first Shakespearean festival and The Tempest by
Alexander Ostrovsky was awarded at Festival of Soviet Plays (1949).
The fight of Irena and Tadeusy Byrski for ambitious repertoire avoiding the formula of
socialist realism met the protest of authorities and often defiance of the audience. The most
important of the Byrskis from their work in Kielce are: the first staging of The Bedbug by
Vladimir Mayakovsky directed by Irena Byrska, with stage design of Liliana Jankowska and
Antony Tośta (1955), Caligula by Albert Camus directed by Tadeusz Byrski (1957) and Return
o f Odysseus by Stanisław Wyspiański directed by Irena and Tadeusz Byrski (1958). This thesis
presents the circumstances of preclusion - in spite of Czesław Miłosz’s mediation - of the first
Polish staging of The Marriage by Witold Gombrowicz in Kielce by the author himself, who
justified his decision with the small-town character of the place.
The issue of leaving Kielce by the Byrskis is also being discussed; the starting point was
staging of Slavomir Mrożek’s Police (1958). The discussion about the repertoire from 1956 in
participated by representatives of the authorities, journalists, audience and former managers of
the theatre is also being reported. The activity of the theatre in favor of the region, called by

Tadeusz Byrski “Alliance of theatre with village community halls” is also elaborated. The
Byrskis recognised dramatic potential of Zbigniew Herbert, therefore the first staging of The
Other Room (1958) found its place in the repertoire. They were trying to create independent art
in the times of communism. They chose the most important in their opinion plays from the
Soviet repertoire, such as Pedagogic Poem by Anton Makarenko, that Ms Byrska prepared with
graduates of Cracow theatre school. It does not mean that the couple was not forces to stage
tendentious plays. Bad situation of contemporary Polish playwriting, created mainly by political
considerations, caused that historical plays became dominant in the repertoire in years 19521953. The Fugitives by Halina Auderska (1955), thematizing peasants’ issue in 17th century,
interpreted by Tadeusz Byrski, became an occasion to present attitudes taken by any authorities,
no matter in which time. Brave, large - scale activities of the Byrskis were not liked by party
officials, who induced artist couple to leave Kielce.
The last chapter of the thesis thematizes the period of management of Piotr Szczerski.
He started with staging the plays of Bogusław Schaeffer, Samuel Beckett, Franz Kafka, Harold
Pinter. They reflected the idea of independent students’ theatre, that Sczerski tried to create for
thirteen years in Theatre 38 in Cracow. Ballads and Romances (1998) by Adam Mickiewicz,
directed by Szczerski, was renowned performance. The other premiere for Polish minority took
place in Polish Social and Cultural Center. The play by Sławomir Mrożek Love in Crimea
(1994) is worth noting - Szczerski was popularizing work of Mrożek, who visited Kielce
several times on his invitation. Important dominant of the treated problems in certain moment
was localness. Performance We shall meet in Jerusalem by Andrzej Lenartowski in 1996
referred to the most traumatic event in the history of the town - the pogrom from 1946.
Important inartistic event was protest of Kielce theatre manager against the attempts to move
seat of the theatre into some other place. Szczerski also understood a need of integration with
community of intelligentsia in Kielce - he participated in cultural life and co-operated with
media. From 2009 besides the popular plays there appeared performances of Radosław
Rychcik, Weronika Szczawińska, Mateusz Pakuła, Michała Kotański, Jolanta Janiczak and
Wiktor Rubin, having elements of post-dramatic theatre. Szczerski elaborated diverse repertoire
model, which ensured numerous and faithful audience to Kielce theatre. The doors to festival
presentations were opened by the performance In the Solitude o f Cotton Fields by BernardMarie Koltes, directed by Radosław Rychcik, presented at four continents. The most important
performance in Poland appeared to be Empress Katarina by Janiczak and Rubin (2013), the
most often awarded performance in Poland during the last decade. Successes of the theatre

raised it above geographical and mental small-town position. The thesis elaborates phenomenon
of audience in Kielce and local critics, as well as the process of transformation of repertoire
fondness of these groups, conservative at the beginning, and later more and more open for
artistic experiments. The thesis aims to expand theatre and literature studies research for local
history in Kielce, as it is underrepresented in national discourse.
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Streszczenie

Niniejsza dysertacja jest pierwszą próbą dogłębnej analizy strategii repertuarowej
prowincjonalnego - czy raczej: lokalnego - Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
jednej z dziś już nielicznych polskich scen o XIX-wiecznej tradycji. Praca obejmuje okres od
zakończenia drugiej wojny światowej do czasów najnowszych. Wywód został poprowadzony
ze szczególnym uwzględnieniem dyrekcji, które doprowadziły do momentów świetności
sceny, a w konsekwencji do zmiany jej artystycznego poziomu. W początkowym rozdziale
poddane analizie teoretycznej zostały czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, jakie determinują
repertuar, jak również ulegająca przemianom relacja literatury i teatru, aby w kolejnych
częściach pracy ukazać praktyczną stronę tych zagadnień na przykładzie sceny kieleckiej. Pod
uwagę wzięto także percepcję przedstawień - zarówno ze strony widzów, jak i krytyki.
Rozważania oparto na materiałach źródłowych, przede wszystkim na dokumentach ze
zbiorów Archiwum Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Archiwum
Państwowego w Kielcach, a także na recenzjach i artykułach w prasie lokalnej,
ogólnopolskiej i w mediach internetowych, artykułach publikowanych w programach
teatralnych, oraz na opracowaniach. Dokumenty Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy
odsłoniły nieznane fakty na temat życiorysu Hugona Morycińskiego - dyrektora kieleckiej
sceny w latach 1946-1950. Kielecki teatr został w pracy poddany obserwacji na tle innych
polskich scen. Kluczowe było pytanie, czy geografia położenia teatru ma decydujący wpływ
na wybór sztuk do realizacji.
Praca ta ma charakter literaturoznawczy, a zarazem interdyscyplinarny, ze
szczególnym uwzględnieniem pogłębionej refleksji z zakresu badań teatrologicznych
i historyczno-teatralnych. Zastosowanie znalazły metody: literaturoznawcza, analityczna
i internretacvina w nrinipcipnin An
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teatrologiczna (obejmująca procesy historyczne i przemiany repertuarowe w polskim teatrze),
porównawcza w odniesieniu do repertuarów innych scen, fenomenologiczna w sferze
intencj onalności/przyj mowania

sensów

dzieł

sztuki

(percepcja

przedstawień)

oraz

strukturalna, czyniąca nosicielem znaczenia signifie 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 kształtujących 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. Praca
udowadnia słuszność tezy o tzw. „autorskości dyrekcji” oznaczającej twórczą ingerencję
w tkankę instytucjonalną i artystyczną teatru.
Decyzje repertuarowe dyrektorów i kierowników artystycznych Teatru im. Stefana
Żeromskiego, szczególnie Hugona Morycińskiego, Ireny i Tadeusza Byrskich oraz Piotra
Szczerskiego, czyniły kielecką scenę jedną z najważniejszych pod względem artystycznym,
jeśli chodzi o mniejsze ośrodki w kraju. Wskazane dyrekcje miały trwały wpływ na
przekształcanie sposobu myślenia o kieleckiej scenie, jako li tylko o teatralnej prowincji.
Hugonowi Morycińskiemu, jako pierwszemu, udało się w Kielcach na dłużej niż rok
zatrzymać stały zespół aktorski. Wówczas spektakle teatru po raz pierwszy zaistniały
w kontekście ogólnopolskim, a nawet były nagradzane; reżyserowali twórcy tej rangi, co
Teofil Trzciński, Dobiesław Damięcki, czy Hanna Małkowska. Od tamtego momentu
patronem Teatru jest Stefan Żeromski. Tadeusz Byrski (1952-1958) przy wsparciu żony Ireny
- reżyserki i pedagoga, tworzył ambitny repertuar, wymykający się regułom socrealizmu i po
1956 roku włączył teatr kielecki w nurt odwilżowy. Byrscy gromadzili wokół teatru Klub
Przyjaciół Teatru i działali na rzecz całego regionu. Cenieni przez wybitnych literatów
i twórców teatralnych, prowadzili przy scenie pierwszą średnią szkołę aktorską - Studium
Teatralne. Najdłużej w historii kieleckiej sceny trwała dyrekcja Piotra Szczerskiego
(1992-2015). Do najbardziej udanych można zaliczyć ostatnie lata (2009-2015), za sprawą
młodych twórców, którzy skorzystali z wolności twórczej, jaką zapewnił im dyrektor,
i stworzyli własne języki teatralne. Wówczas po raz pierwszy zespół kieleckiego teatru zdobył
wszystkie ważne nagrody festiwalowe w Polsce, prezentował spektakle za granicą, w tym
w Azji i obu Amerykach.
Teatr im. Stefana Żeromskiego został ukazany z perspektywy czasu obejmującego
różne okresy w historii Polski - od początków władzy ludowei. nonrzez PRT ^

politycznymi etapami -

stalinowskim, 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 repertuarze polskich scen. Po wojnie na teatr, jako
jeden z elementów życia kulturalnego i publicznego, nałożono cenzurę prewencyjną. Po 1945
roku realizowano kilka strategii repertuarowych. Na przełomie lat 40. i 50. wielu dyrektorów
mimo obowiązującego socrealizmu, starało się przemycać na sceny wartościowe teksty —
podobnie Moryciński wystawił prapremierowo Noce narodowe Romana Brandstaettera (filia
w Radomiu, 1949). Omijając niemieckie nazwiska, poszukiwano ambitnej literatury
zachodniej - uznaniem cieszyli się Synowie Arthura Millera (Kielce, 1949). Morycińskiemu
nieobca była problematyka społeczna i obyczajowa, w tym kwestie kobiece, czego dowodzi
m.in. obecność w repertuarze Sprawy Moniki Marii Morozowicz-Szczepkowskiej. Dyrektor
starał się, jak inni ambitni dyrektorzy, aby radzieckie sztuki były możliwie niewielką częścią
repertuaru, a wymagania władz starał się zaspokajać wystawianiem klasyki rosyjskiej, np.
Rewizora Mikołaja Gogola (1947). Po wojnie, spośród klasyków, najchętniej, tak w Kielcach,
jak i w całej Polsce, grano dzieła Moliera, Beaumarchais’go, Shawa, Dickensa, Szekspira.
Małkowska pod opieką inscenizacyjną Leona Schillera wyreżyserowała Cud mniemany, czyli
Krakowiaków i górali Wojciecha Bogusławskiego (1950). Grało się także komedie
Zapolskiej, Rittnera, Bałuckiego. W repertuarze były również farsy. Rekordy popularności w
kraju osiągała Roxy Barriego Connersa. Najważniejszymi przedstawieniami tej dyrekcji były
wyreżyserowane przez Morycińskiego - Sen nocy letniej Williama Szekspira ze scenografią
Jerzego Feldmanna wyróżniony na pierwszym festiwalu szekspirowskim oraz Burza
Aleksandra Ostrowskiego nagrodzona na Festiwalu Sztuk Radzieckich (1949).
Walka Ireny i Tadeusza Byrskich o ambitny, wymykający się formule realizmu
socjalistycznego repertuar, spotykała się ze sprzeciwem władz i nierzadko oporem
publiczności. Do najważniejszych spektakli Byrskich z okresu kieleckiego 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). W pracy przywołano okoliczności
niedopuszczenia -

mimo mediacji Czesława Miłosza - do polskiej prapremiery Ślubu

Witolda Gombrowicza w Kielcach przez samego autora, który uzasadniał swoją decyzję
prowincjonalnym charakterem miejsca. Omówiona została także kwestia opuszczenia Kielc

przez Byrskich, której punktem początkowym było wystawienie debiutu dramatopisarskiego
Sławomira Mrożka pt. Policja (1958). Zrelacjonowana została także dyskusja nad
repertuarem z 1956 roku z udziałem przedstawicieli władz, dziennikarzy, publiczności oraz
byłych dyrektorów teatru. Omówiona szerzej została działalność teatru na rzecz regionu, którą
Tadeusz Byrski nazwał „Przymierzem teatru ze świetlicami wiejskimi”. Byrscy dostrzegali
dramaturgiczny potencjał Zbigniewa Herberta, stąd w repertuarze znalazła się prapremiera
Drugiego pokoju (1958). W czasach komunistycznych starali się uprawiać sztukę niezależną.
Z repertuaru radzieckiego wybierali najbardziej istotne, ich zdaniem pozycje, jak Poemat
pedagogiczny Antona Makarenki, który Byrska przygotowała wspólnie z absolwentami
krakowskiej szkoły teatralnej. Nie oznacza to jednak, że małżonkowie 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. Przedstawienie Zbiedzy Haliny Auderskiej
(1955), gdzie zostaje poruszona sprawa chłopska z XVIII wieku, w ujęciu Tadeusza
Byrskiego, było okazją do pokazania postaw przyjmowanych przez każdą władzę, bez
względu na czasy. Odważne, zakrojone na szeroką skalę działania Byrskich nie podobały się
urzędnikom partyjnym, którzy doprowadzili parę twórców do opuszczenia Kielc.
Ostatnia część pracy traktuje o dyrekcji Piotra Szczerskiego. Zaczynał realizacjami
utworów Bogusława Shaeffera, Samuela Becketta, Franza Kafki, Harolda Pintera. Odbijała
się w nich idea niezależnego teatru studenckiego, jaki Szczerski próbował tworzyć przez
trzynaście lat w Krakowie, w Teatrze 38. Głośną realizacją okazały się Ballady i romanse
Adama Mickiewicza w inscenizacji i reżyserii Szczerskiego (1998). Druga premiera dla
Polonii odbyła się w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym. Warte odnotowania jest m.in.
przedstawienie na podstawie sztuki Sławomira Mrożka - Miłość na Krymie (1994) Szczerski promował twórczość Mrożka, który na jego zaproszenie kilkakrotnie przyjeżdżał do
Kielc. Ważną dominantą podjętej problematyki stała się w pewnym momencie lokalność.
Spektakl Spotkamy się w Jerozolimie Andrzeja Lenartowskiego w reżyserii Szczerskiego
w 1996 roku nawiązywał do najbardziej traumatycznego wydarzenia historii miasta pogromu z 1946 roku. Ważnym, nieartystycznym wydarzeniem był sprzeciw dyrektora
kieleckiej sceny wobec prób przeniesienia siedziby teatru w inne miejsce. Szczerski
dostrzegał także potrzebę integracji ze środowiskiem inteligencji kieleckiej -

uczestniczył

w życiu kulturalnym i współpracował z mediami. Od 2009 roku w repertuarze obok
popularnego repertuaru znalazły się spektakle Radosława Rychcika, Weroniki Szczawińskiej,

Mateusza Pakuły, Michała Kotańskiego, Jolanty Janiczak i Wiktora Rubina, ujawniające
cechy teatru postdramatycznego. Szczerski wypracował różnorodny model repertuarowy,
który zapewnił kieleckiej

scenie liczną, wierną publiczność. Drzwi do pokazów

festiwalowych wyważył spektakl Samotność pól bawełnianych Bemarda-Marie Koltesa
w reżyserii Rychcika (2009) prezentowany na czterech kontynentach. W Polsce najważniejsza
okazała się Caryca Katarzyna Janiczak i Rubina (2013) najczęściej nagradzany spektakl
w Polsce w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Z czasem sukcesy teatru wyniosły go nad
geograficzną i mentalną prowincję. W dysertacji refleksji poddany został także fenomen
publiczności kieleckiej i lokalnej krytyki, oraz proces przemiany upodobań repertuarowych
tych środowisk, początkowo zachowawczych, z czasem coraz bardziej otwartych na
artystyczne eksperymenty. Praca ma służyć rozszerzeniu badań teatrologiczno-literackich
o kielecką lokalność, słabo reprezentowaną w ogólnopolskim dyskursie.

