
Ryszarda Hanln 

B yłam wówczas młodą dz!ew-
- czyną, ani przypuszczałam, że 

wstanę zawodową aktorką. 
Zresztą nasz zespól składał się z 
nielicznych aktorów zawodowych 
(Halina Billing, Marian Nowicki, Je

, rzy I Stefania Waldenowie). Nie 
mówiąc, oczywiście, o znakomitym 
aktorze - Władysławie Krasnowlec
kim, który był nie tylko oficjalnym 
kierownikiem naszego zespołu ale 
sercem I duszą teatru I wytrawnym 
pedagogiem. Większość to byli ama
torzy, których niekiedy w sposób 
podstępny, a nawet nielegalny wy_ 
ciągano z jednostek, pokonując opór 
dowódców, niechętnie rozstających 
się ze swymi żołnierzami Kilku spo
śród nas - amatorów, pozostało w 
teatn:e na stałe: Maria Chodecka, 
Juliusz Przybylski, Sabina Chro
mińska, Irena Krasnowiecka i jL 

Ponieważ Władysław Krasnowlec
ki opowiedział już właściwie wszy
stko, ja może tylko przypomnę o 
niektórych, wzruszających momen
tach tej niecodziennej :i'iołnierskiej 
epopei, 

MYSL O STWORZENIU TEATRU 
FRONTOWEGO zrodziła się w Siel
cach nad Oką już w połowie ma,ia 
1943. Teatr - to może zbyt dużo, 
sami twórcy ochrzcili swój zespół 
mianem „Teatrzyku żołnierza". Te
atr ten powstawał rzeczywiście w 
nleczwykle trudnych warunkach, to 
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nawet ro. sposób uzrn,-słowtd ko.. 
muś, kto tego nie oglądał, nie pne
Ływał... Przy braku tekstów ł za. 
wodowych wykonawców, przygoto. 
wanie pierwszych programów było 
~le lada wyczynem. Jednakże mimo 
:ylu trudności pod koniec maja, ne 
~lelklej polanie wśród lasów nad 
.:>ką, w świetle samochodowych re
nekborów, Teatr I Dywizji dał 
pierwsze przedstawienie. Na "w:l
~own!" - delegacja Związku Patrlo_ 
&ów Polskich, dowództwo l setki żoł. 
'1ieny, którzy dopiero zamienili „tu
laczy łach na mundur". Chyba 
IVszyscy, któny widzieli ten plerw
lzv występ, do dzH pamietaJ1t 
wspólne wzruszenie, dzielone 1 
wykonawcami. jakiego nie odczu
wali nawet w najlepszym teatrze. 

Skromne były środki zespołu. 
Brak byk> nut, lmtrurnentów mu
zycznych, kostiumów, przede wrn.y. 
atkim zaś tekstów. Wygrzebywano 
z pamięci wiersze Mickiewicza, Ko
nopnickiej„. Rodocla. Nowe wiersze 
1 nowe słowa do sta~ych melodU 
pisali: Szenwald, Pasternak, Wa
tyk, Jerzy Walden aktualizował sta
re skecze i odświeżal dawne „kawa
ły". 

Kllkana~cie mieai~y pó~fe:I -
we wrześniu 1944 - do wyzwolone. 
go Lublina przybył Stefan Jara.es. 
Pierw&ze swe kroki skierował oczy. 
wiście do gmachu lubelskiego teatru. 
Za chwilę w budynku odbyła lię 
niezwykła scena: niedawny Wię2ień 
Oświęcimia, śmiertelnie jut chory 
człowiek (o czym nie wiedzieliśmy 
jeszcze), wielki aktor stał Przed 
frontem zespołu Teatru Pierwszej 
Armii i przyjmował od jego ki... 
rownlk.a żołnierski raporL 

UTKWIL MI MOCNO W PAMI!;
CI CAL Y EPIZOD LUBELSKI. Pa. 
miętam np. doskonale ten dzień, w 
którym wkroczyllśmy do miasta. 
Pierwsze kroki trzeba było skiero
wać na Zamek Tam bowiem !eta. 
ły sterty pomordowanych w!ę:fnlów 
Jtestaoo. Ciała ich były niemal w 
stanie rozkładu, mia!ltu groziła za
raza„. Nie będę opisywała scen, ja. 
kie się tam wtedy rozegrały. Chcę 
natomiast powiedz!~, te potem uda. 
llśmy się wprost do lubelskiego te. 
a·tru z postanowieniem, te w ten 
właśnie wieczór musimy zagra~ dla 
mieszkańców, T mlmn te nie wy. 
wieszaliśmy plakatów, nie„. roze
słaliśmy zaproszeń - widownia si~ 
zapełnlla. Rozpoczęliśmy program 
„z pidnią do kraJu". 

Było w atmosferze tego spelctak:lti 
coś niesamowitego, gdyż dotychcza~ 
spotykaliśmy sle z bardzo żywym~ 
reakcjami widowni, tymczasem tu 
- w Lublinie - panowało głucht 

' milczenie. Tym bardziej było to 
dziwne, że program nasz związany 
był ze zwycięstwem, zawierał więc 
elementy tartobliwe, satyryczne. A 
tu ani jedne~o brawa, ani jedneg 
azmeru. Cisza. 

W pewnym momencie Halina Bil· 
nng WVS'Zła na scenę z poematem 
Pasternaka o Oś"l.vi~lmlu. Halina 
recytuje poemat at rlo momentu, w 
któr)'m parlają słowa: „Alle raust..." 
Na wl'Clownl powstaje panika, roz!e. 
gają się histeryczne krzyki. Ludzie 
rzucili się do ucieczki. łamlac krze. 
sła. Wtedy nagle zrozumieliśmv, tt 
przeclet oni - dzień po odejściu 
Niemców - nieufni, na dźwię!I 
,,znajomych" słów, potwornie sh: 
prztrazll!, sądZI\.<' te wpadli w za. 
sadzkę, że nasi żołnierze - to za. 
pewne przebrani w polskie mundu· 
ry hitlerowcy„. 

Na widok poprochu, Jakt się wy. 
tworzył, Krasnowiecki wyszedł 
przed kurtynę I począł długo mówić 
mówić, tłumaczyć k!m jesteśmy na. 
prawdę. Po pewnym czasie roze. 
drgana fala przycichła. Kurtyna 
znów poszła w górę. Widzowie za. 
częl! teraz współuczestniczyć w 
spektaklu, który skończył się o bar
dzo pó~nej porze. Nie wiem, do
prawdy, kto z nrui częściej płakał 
publiczność czv alttorzy. Patos te~ 
chwili był oczywisty. Zrozumiałam 
te zawód aktora może być plęlmy 
może być potrzebny. I wtedy pbsta. 
nmvllam spróbować być aktorką. 


