
KRYSTYNA ZBIJEWSKA 

O przeszłości i przyszłości 
Zamłee~NaJ~ koleJnil relaej' 1 wteooru teatralneco w ramach eraa

'llbowueco przez Krakow1kł Dem Kultury l nuz~t RedakcJ41 cykl• "31 
lał krakowskiej Melpomeny", przypominamy, łe na sakofteaenłe cykl• 
pracwiduJemy wieikil "qaduJ-•cadul'" łeałraln~t • llesnyml n.,..rodamł. 
Owe relacJe pruowe będ~t materiałem pomocnłesym clla bywalców apot
ka6 - prsyiZłych ueze•tnik6w qulau. 

Ostatni włees6r - pt. Na 1eenie ,.opomneJ" - połwłęeouy 'był Teatre
wl lm. llłowaekleao. Udział w •potkaniu walęU: włelolehal aa11łulony dy
rektor teJ -ny BRONISŁAW DĄBROWSKI oraa o'beenl JeJ kłerowałeYl 
·:11'· 4~ KRYSTYNA IIJUIIZA.NXA l JERZY KRASOWSKI. 

N a wstępie 1ad~ faktów z 30-leela 
! 'Teatru lm. Słowackieło: e Pierwszy powoJenny dyrektor -
lla~l Fryea, konty'!lU'UjllCY SWil przed
wojenn' dyrekcję. e Piorwuo poltkie słowo płyGĄce 
po wojple z. tej sceny: .,Wesele" Wy
apiaiukleto - rozpoc:r:ęte 11 luteKo 
IOł;:lane występy Teatru Woj!łka Pol
akitiO pod wodt\ Władyłława ltra
aaowieekleco. wzruszenie na widoWftl, 
łzy Ciai• crała l.oldia Zamkov. debiu
tował aa scenie. wchodJ:Ilc w III a.kcie 
1 kOSil w ręku - Andczt;j Łapicki .•. ), 

e Pierwszy włamy !pektakl (19 lu
tecoJ: .,Uciekła mi przepióree1Uta" :Ze
l'om!rklee'o - w realizacji Julius:r:a 0-
lterwy, KFajllCIIO Przełflcklelo. e Pierw!:r:a pr premiera: .,P&nelo
pa" L. H. M<~rstin z Zofllł Jarołzew

lkll w tytułowej r i. 

e Pierwsi& radzieeka llłu.ka na 
krakowskiej sceaie powojennej: "Ro
sjanie"' .X. Simonowa - prapremiera 
(rei. Chabeł'!łkl). e Pierwuy jublleu.1 - oczywlłcl& 
jublleun Ludwika Sob~ieco, w 11148 
r. obe.hodzlłCelo 70-lecle pracy eceniu
nej (wrt::r:enie berła m. Krakowa). 
e Pierwsza rtor&anlzacja: wrzMieił. 

1948 r. - połlłCzenie Teatru lm. Sło
wackiela za •cenami Starela Teatru w ; 
Miejskie Teatry Dramatycua pod dy
rekcją Juliusza Osterwy. 

04 nowe.ro roku kierewalołwo Tea
tru obejmuJe pny'były ze Al,•k• s 
powdn~t eklflł aktar•w l rdyur•• 
(Wł. Krsemiii1kl)- BKONJSł.AW DĄ
BROWSKI. N .. tępuJe kiJkuletnia ,.ale
ta era" Teatru pny plaeu Aw. Dueha. 
Spektakl za •JOktaklem - wydane- " 
nla artystyoma; ,. Wlees6r Tr&eeh Kr6-

U", ,;ae'lllńsor a Petel'lb•rla" C• Kur
nakewleaem w tytułowej roll), ,.Owne 
ińdle" - P4'łaka prapremiera 11tukl 
Lopeao tle Veaa l wreuele matomity 
tercet: ,.Ołenek", ,.Trly llloatry", "Lu
'bow .Jarowaja" (w l~nłzaeJt Bronl
aława Dtlbrow•kleae l oprawie pla•ty
emeJ Aadneja Stopki) esołowl 
laureaet oa•ln•IH'I•kleae Fe1t1walu 
Satuk Roeyj1kleh l ltadzieokieh. 

We wrześnl11 dyrektor!'m Teatru lm. 
Słowackieto - po prZOIIliulenlu 1ię 
dyr. Dlłbrow•kielo do Wan:r:awy -
ZOltaje Henryk Saletyńlkl, włodarząc 

nlll la.t bl11ko p!~. Najważolejna wy
darzeala Je1o dyrekcji \o: 
tł Pierwue nacrod;r dla artyat&w 

Teatru im. SłowackieiO na Futiwalu 
Polsłdch Sztuk Wapółczesnych we 
w~eławlu, Idzie uprellellt!I'Wamt tn,' 
rodzime 'llOWokl: .,Wozoraj l przed
wczoraj" Malinewsłdeco. "Ty•lllc wa- · 
lecanyeh" Rojewllkie&o, .,W Błędomie
rzu" Iwasddewicu. Odtlld zdobywa
nie laurów (indywiCS.ualnych l zespoło
wych) na Fe&tiwala(h - wrocławskim 
oraz Sztuk Rad:r.iecklch w Katowicach 
staJil •I• artyatyczną tradycJil tej kra
kowskiej aceny. 
tł Kilka ci&kawych prapremier do

by dyr. Szletyflskiefo: "Taltmty i wiel
biciele" Ostrowskieco. ,.Król l aktor" 
Brandttaettera (NaJroda Państwowa 
dla ltarola Frycu), •• Pocilłl do Mar
sylii" G ruszcz~· skie1o (Nagroda Pal\
stwowa dla Li i Zamkow) l wreszcie 
p!erwa1y Brech na poliklej ecenie: 
.,Kaukaskie kr we koło" w realiza
cji Ireny Babel l Andrzeja Stopki 
(1854 rok). 
Za.tcoflczyła 

Sr.lebń&kiuo 

- przymanlem Teatrowi lm. Słowac:· 
kieco Orderu Sataadaru Pracy l Kla
ay (pocqte« 1955 roku). Od kwietnia 
te1o roku dyrekcję objął ponownie 
Bronisław Dąbrowllki. Równocześnie 
nut!łpiło rotldzielenie Telitru im. Sło
wackie&o od Stareco. Pr:r:ez 17 lat 
dzierżył clyr. D~rowald ster tcłlllY 
przy placu Sw. Ducha, w aumie kie
rujile nill przez la.t :10, co •tanowi re
kord w tej placówce, obejmujile 1/ł 
jej hllttorll. 

R6lne etapy - ID&komlte l ała'ba&e, 
r61ne fazy r01weja praeehecłlll w tym 
okresie Teatr lm. Slowaell:leao. Tu 
praypomniJmy fakty arty•tyMne, kti
re pHOatan~t w histerii teJ 1eeny, a na
wet - w hiatorli pelakleao teatru: 
+ I na1roda na Fntlwalu Sztuk 

W,.epłaUkietO, &orłldlizowaneco W 

50-lecie jmlecci Poety - :r:a "Wy'llWo
leni.e" w inaceoizacji Dll\lrowskieiO z 
Ziczy·kiem w roll KQD.rada (•cenotra
fia Stopki). 
+ Nawillcanle atalej WtlpÓlpl'acy 1 

Narodn:rm Divadlem w Brałytławie 
i 'l'eatrem im. Franki w Kijowie. 4-
kr.tt·n• wizyty l rewizyty bratyaław
skle, wymiana reżyaerów ze 1cenll kl
jowlkll (współpraca jest nadal kO'Ilty
nuowana, jesienill Teatr im. Słowac
kiela da pierwsze cołclnee wyJottPY 
na zaprzyjaźnionej tcenie im. Franki). 

+ Gościnne wya""y Eałf.'aniczoe: w 
Paryiu (1855 r. - Teatr Narodów z 
•• Zetrultll" l .,Latem w Nob&nt") oraz 
w kilka lat potem w M08kwie (c .,Pa
n&m Jowlabk.lm", .. P~uem króla je
comości", .,Zyciem Galileuau"). 
+ Wybitne l.nsclftlucJe wielkich• 

dramatów llUO(iawych w Jatacb o-



•tatnich: "Złota euuka; , "KB!~ 
Marek", "Powrót Odyaa", chiUeil" 
- ret. l. Golll»ki. 

Od wnemla 1972 roku dyrekc,. 
Teatru lm. Sl<>wackie&o obj~i: Kry· 
•tyna 8kunanka i Jersy Kruow•kl. 
Z kilkunastu premier, ja·kie mieliśmy 
jui okuje o&llłdać w okresie ostatnle
llO 2-lecla kilka zapłi,anych zostało na 
trwałe na kartach hi1toril polskie&o 
teatru 30-lecia - na czele 1 .. Lilllł 
Wwe~" w reallucjl SkUizanki ł 
brechtowsklł prapremier' ,.Turandot" 
w realizacji Xraaowc1de1o. 

Na kacwie retr01pekc)i dziejów po
wojennelo 30-lecia Teatzu im. Słowac
kiela - 1adć wapomnień, kilka pr1'1-
blem6w, próba 1pojrzenia w przy. 
szłołć: 

M ówił aa .potkaniu BllONISł.A W 
DĄBilOWiłKI o swej współpracy 

1 wybttnymi twórcami - reżyserami, 
aktorami, ~eenorrafami, pl.sarzami, 
których talent l entuzjazm ,.pomiiQII• 
łlf mu to Wtclr6wce prztz ~-l~cl• 
acenJI łm. Słowackiego". Zacytujmy 
wapomnienie o dwu artystach, byłych 
dyrektorach tej •ceny, którzy wyróż. 
nieni zoetali tytułem ,.honorowe&o 
dyrektora Teatru im. Słowackielo": 
Ludwika Sobklm 1 Karolu Fryczu: 

- Z Solikim •potykałem lię kil
kakrotnie w czalie mej pracy na 
różnych scenach (Lwów, Poznafl). 
Ostatnie moje z nłm •potkanie byto 
bardzo Interesujące, powiedziałbym 

1

- zadziwiające. Ten człowiek wiel
kieJ tnngii nie tracłl jej do końca 
swego iyeia f w cza8łe, gdy mialem 
z<Jszezvt WIPÓlJWacowCIĆ % tum Ma-

tuzalemem, dawal liczne dowody 
młodzieńczeJ żywotno.łał. Jeden z 
przykładów: gdy reżyserowalem 
,.Wanzawiankę" w nowe; insceniza
cJi plastyczne; Andrzeja Prtmaszki, 
kt6rv zamia1t firanek powie8łł w 
ókMch dworku srebrne 1znury, Soi
Iki - g?;aJqcy 1wego znakomit~go 
Wiarusa - obur%J1ł rię: ,,Bylem 
przecież w dworku grochoto1kim i 
tam IZiturów nie byto na oknach, 
tJilko firanki". 0dpowied%ialem: 
,,Zgadzam się, ale przeciet w tym 
dworku nie mówfoftO również wier
rzem ... " Pokręcił głowq i powfed.riał: 
.,Może masz rację". 

- Karol 'hycz bvł człowiekiem 
wielkieJ powagi, wiedzy, erudycji. 
Niedarmo ktoJ z Francuzów nazwał 
oo całą instytucją wiedzy o teatrze. 
Krawcy go uwłelbłolł, bo umłał po
wiedzie~, 1ttJt wygiqdaly gUziki prZ'JI 
mundurach w czasach Fryderyk!l 
Wielkiego, jak zawtqzywan.o tasiem
ki przy czepcach w okresie elżbie
tamlcim, jakie klamry przy panto
fiach noszono w dobie Ludwika 
XIV. Jako scenograf holdowal ra
czej naturalizmowi, chat bvwałv 
wypadki, gdy zdobvwał sfę na uJę
cfa bardzłeJ nowoczetne W kostłu
f7tologii przestr.regał leWe history
zmu. !.Dervztnu - w odrdinleniu od 
Pr~:.aszkt, którego fantazja i eks
presjonizm form teatralnych byllf 
nies'cończone. Dwie ró.tne indywi
dualności. Frycza się szanowało, 
Prona~zfco zadziwfał i poruwal su•q 
ekspresją rvsunku. Natomiast naJ
Mliszv memu sercu · buł Andrzej 
Stopka, który przy IWOjeJ olbrzy
mie; fantazJi malarskiej i scenogra-



1 1ie:meJ potrafił lełlte tol])6łpraeo-
w~ a rdvurem, dosto10wujqc •te 
do ;ego prólb - w przeeiwiemtwie 
do apodvktve.mego w IWojeJ wieZ
kolei Pronauki. 

A oto kilka faktów, wydobytych 1 

wypowled&l dyr. D~rowskle1o: 
W cuele je1o 20-l.talej dyrekcji na 

deskach Teatru lm. Słowackleto uka
zało sht 141 premier, w tym SI przez 
nle1o retyMrowanycb. W6r6d owych 
premier - 28 reprellientowało pGbkll 
literatur• wsp6ł~em11. Po6wlęcona jej 
była Jł6wnle, działajlica przes lat 10 
przy ut )'lUpa Mała Scena, kt6ra na 
34 przedltawienla zrealizOW'Ilła 15 utwo
r6w współclliesnych autor6w pdbklch. 

W czule rozmowy dowiedzlellłmy 
się, le dyr. D"browskl prz,..twił do 
pisania pamiętników, kł6re lljęte w 
trzy tomy nosi~ będlł tytuł zaczerpnię
ty z Wyapia6.skleJo ,.Na deskach łwiat 
oznaczaj11cych". Tom piel'W'!I!y obejmie 
ok re• przedwojenny, druli - lata o
kupacji oraz prowadzenia teatru we 
Lwowie, a potem w Katowicach, tom 
trzeci - dyrekcje krakowtkll l war
nawekll• 

O swoim wi.dzeJliu profilu arłystyci
Jle.ao Teatru lm. Słowackie-ao mó

wiła dyr. KRYSTYN.!,_ 8KUIZ4NKA: 

-Jak WJiobrażaltlmv •obłe przed 
dwoma Zatv i ;ak dzU wvobrażamv 
JObie profil, program art11stvcznv 
Teatru im. Słowackiego'! Oczvwiś
cie, że "łównvm problemem ;e1t tu 
stosunek do trad11cii. Teatr Słowac
kiego to wiełka spraw11. Do odz!l· 
skanie łliepodZegłolei Polski billi! to 
pierwsZli i ·;edvntJ wieikil ICeM, na 

któreJ odbvwalll •it po!lka IZtuka 
narodowa, na które; pr~tpremłerv 
swo;e realizował Stanuław wv
apiańskl. Teatr, do k,tórego przv;et
dtano z łnnvch zaborów. Bvła to 
wtelka łnstvtuc;a narodowa, ałużąca 
nie t11lko kulturze, ale po prostu 
przetrwaniu w nasz11m bvcie ncro
dowvm. Już w okresie wolnego 
państwa polskiego Telitr Słowackie
go te tradve;e utrzvmvwał f utrzv
mu;e. Prz11ehodząc tutaj, musfelU
mv zdawa~ aobłe aprawę z ełęż11ru 
- odpowiedzialnolci. Bo prow11dzi~ 
ten t11atr to wielka radoi~ f załzezvt, 
ale i - cięŻIIr, Tradve;a przeełeż 
zobowiązuje. 

- Sto1unek do tradvc;t Jeat głów
tUl 'Prawą każdego artv•t11. Nie 
witrzę w ogóle w •ztukł teatru, o-
dtrwaną Ofł tf'ad1/cił. WłcUJrie z 
tradveii czerpie aztuk11 awe cale 
bogactwo, w ueaeg6Znoieł wlałnie 
sztuka teatru. Spr4wa polega · t11Zko 
na tvm, abv z tei trad11cJi mądrze 
korz11ata~, abv przerabia~ Ją na 
wartolei Wlpólczeane. Do tego dąt11ł 
dJITektor Dąbrowaki w c11łe; atoojej 
dzialalnośeł; do tego t mv dqżJimJI. 
Naszq wielką ambicją Jest dqżenie, 
abv M tei znckomiłeJ aeenłe 
kultllwowa~ - aztukę Mrodowq. 
Abu uezególn11 hold oddawa~ włel
kiej literaturze naszego romant11zmu 
i dramatom Stanisława Wllspiall
sktego, bo to prZf!cież jego teatr. Z 
romant11ków przede wazustkim te
mu, którego łmfę nori ta acena -
Julłuazowi Słowackiemu, memu 
ulubionemu poecw. Ich dramatli po. 
winnv bv~ stale obecłle w tvm tell
trze. Oczvwi,ełe rcSwnid łnnł f'O· 

' mantvev ł t'ówt&łd pi1arze pó.iniejsł 
ł wczelnłejai. Chodzi tvZko o to, 
abulmv umieU w każde; epoce zna
lei~ Ż1/W1f ton, ab11fm11 umłeU z tra
dveii Wlldobvwa~ blirkie nam trdeł 
cł'as6w w1p6łezeanvch. l oczvwUeie 
otwier11m11 ueroko rllmiona, przll
ciqgająe do teatru ncszvch dzisieJ
IZIICh pisarzv. 

S elukom przede wsay"ldm w.p61-
cze.aym, w otóle poszukiwaniom 

repertuarowym l formalnym, paświę
cODa IHtdzie drUia mała scena Teatru 
im. SłowackieJo, kt6rej adaptacja w 
pawilOGie przy Plaatach dobieaa koil.
ea. Jak m6wili w czasie spotkania dyr. 
dyr. Kryttyna Skus.zanka 1 Je~~:zy Kra
IOW'Kl, tcena ta stanie lit~ poliiOGem 
artystycznych poszuldwd - nie tylko 
dla aktor6w 1 teatralne1o z•połu, ale 
ta·kże dla adeptq,.r tZtukl reżyserskiej, 
dyplomałlt6w PWS'l'. O 1tHS'ftłYm 1ła
rybku teatralnym, wywodqcym sht z 
tej krakowskiej uczelJll m6wił jej rek
tor JERZY KBASOWSIU: 

- Nasza mlodzłet Jest na ogół 
clek4wa artvatlicznie f rokująca po
ważne nadzieJe. D111 przvkllldu: nie
dawno zawieżlflmv do Warazaw11 
spektakl dvplomowv 1V roku Wv-
dzialu Aktorskiego "Thermidor" 
Przvbvuewskie;. Przedstawienie 
atudenekłe · 1D stolecznvm Teatrze 
Malvm miało wvborową widownię: 
poczqwszv od naszvch znakomituch 
kolegów reżvserów i aktorów po
przez kr11t11kótp teatralniich - po 
młnistru ł wicepremiera. Młodzież 
spotkała •łł z oeeną bardzo yso
ką. To upoważnia mnie do st ·er
d%11lią. że adepci nari uzasadn ją 

nadzieje, Jokf.e w nieh polllldqmv. 
Przed rokiem otworzvlłlmll w kra
kowskie; Wvższe; Szkole Teatral~i 
- W11dział Reżvserski. Równoczet
nie urządza się malu teatrzvk przy 
Teatrze im. Słowackiego. Z QÓTII 
ełeszvmv aię na ekstrawagancje ar
tv,tuczne, które zeeheą tu mlodzł 
WJICZIInia~. Nieeh się buntują; nieeh 
zarażają publiczno§~ swvm buntem. 
Nieeh wuuowłe mają do nieh pre
temJe ł oni do widzów. Bo tylko w 
takie; atmosferze można mówi!! o 
prawdziwe; aztuce. Fakt istnieni11 
alłanau między działaZnoiclą teatru 
ł proararnem 1zkoZn11m powinten. 
przvniel~ ciekawe akutki, noWI 
wartości artvstvczne. 

Gdy o prayasłośel, o perspektywach 
Teatru im. Słowaekleco mowa, na sa
końclenle rsut oka w następny 1e1on 
111ellinay. Podobnte jak "' blełllcym, 
prym wieść w nich bęcł1le na seenle 
prsy pl. 6w. Ducha dramatur .. a re• 
dzlma. Najbliższe premiery to: "'Re
wolwer" Frectry, "Karykatury" Kłlle
lew•kleco (potraktowane musicalowe 1 
plotenll:aml o 1tarym Krakowie), 
"Sprawa Dantona" PrzybyszewskieJ, 
"Sułkowsld" 2:erom1kle1o, "Tryptyk 
staropolski" w1 scenarlusaa l reallaa
cJi relysersJdej Kazimierza Dejmka, 
nawrae&Jił«!eco w jednej caęłoł 
Zma.rtwychwtta.nlu cło szopkoweJ 4e• 
koraeJl AndrzeJa Stopki ze aweJ a}yD
neJ lnaeenlzaeJI "Hiatoryl", Pozoatałe 

czę6el "Tryptyku" - Boie Narodzenie 
i Pasję ukat11 w kształcie pl&5tycznym 
Kazlmlen Wiśniak 1 AndrzeJ MaJew
lkł, uczBiowle vrof. Stopki. 

/ 


