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R E L A CJA 
Nie mam z> •yczaju \x.rypowiadać się w programie dołą
czanym do widowiska, które realizuję . Ale w tym wy
padku uważam odezwanie się za obowiązek, bowiem losy 
w bardzo szcz śliwym zbiegu okoliczności, związały mnie 
w pewnym okresi z tym młodym wówczas poetą, tak 
żarliwym \V swoj j twórczości i tak łapczywym wiedzy 
o świecie . 

W okrutnych 
teraz o wiel 

zasach wojny, których grozę odczuwam 
mocn iej , niż wówczas kiedy byłem miesz-



kańc m dręczonej przez hitlerowców Generalnej Guber
ni, znaliśmy przyszłość - jakąś dziwną intuicją wyczu
waliśmy upadek hitleryzmu, przeciw rzeczywistości, któ
ra nas zalewała łapankami, egzekucjami ulicznymi, wy
wózkami. I dlatego w okresie największych osiągnięć 
Niemców - bardzo efektownych - mogliśmy myśleć 
i przygotowywać materiał do pracy dla polskiego teatru 
na okres - po zwyci skiej wojnie, że będzie zwycięska -
było to dla nas pewnikiem. 

Stało się tak, że bylem organizatorem podziemnego kon
kursu na sztukę teatralną. Znalazły się pieniądze. Kon
kurs nie miał być imprezą samą dla siebie - był pierw
szym etapem w organizowaniu zrębów nowoczesnego 
teatru w Warszawie- Fundatorzy marzyli, że pierwsze dni 
pokoju zastaną ich z portfelem sztuk, starannie dobra
nym zespołem i przygotow.anym budynkie111. Pomyślałby 
kto - cóż za księżycowe planowanie w momencie, gdy 
prawie cała Europa leży u stóp p. Hitlera, albo sprzyja 
mu; armie niemieckie posuwają się na wschód, obozy 
koncentracyjne pełne ludzi uczciwych, którzy nie chcą 
się pogodzić z losem wieczystych niewolników. 
Ale to nas nie wstrzymywało. Z ust do ust powtarzana 
wiadomość zmobilizowała sporą grupę ludzi piszących . 
Nagrody zabezpieczone w „twardej" walucie, miały być 
zachętą i podtrzymywaniem w tych ciężkich, głodowych 
czasach. I-sza nagroda 50 rubli w złocie, II-ga 25 -
świnkami je wówczas ulica warszawska nazywała. 
I wtedy młody, wysoki chłopak, zjawił się u nas w miesz
kaniu na Bielanach, przynosząc mi sztukę na konkurs. 
To był właśnie Andrzej Trzebizl.ski z egzemplarzem „Aby 
podnieść różę ... " - w rękach. Była także rozmowa, któ
ra się stała zaczątkiem przyjazne j znajomości. Był ten 
20-latek oczytanym, prężnym myślowo człowiekiem, łap
czywym na wszystko co mu pomagało ten świat zrozu
mieć. Zadziwiająca bystrość, zapał w dyskusji, domaga
nie się precyzyjnych odpowiedzi. Trzebiński zmuszał do 
prężności, do czujności - zdawkowych rozmów o po
godzie nie uznawał i zawsze jego przyjście, zresztą zwy
kle niespodziewane, w pewnym sensie stawiało mnie na 
nogi. Śmialiśmy sie. często z żoną, która bardzo ceniła 
tego chłopca, że Trzebiński trzyma nas w formie jak wi
tamina. 

Przeczytałem sz tul{ę · Uderzała swoją absolutną innością; 
wtedy się tak n L. pisało. Nuta patriotyczna, motyw „pol
ski" był nieodzownym akomp niamentem pisarza. Zapew
ne , była to obsesja, chyba dostatecznie zrozumiała i u 
t wórców i u odbiorców. A. Trzebiński się wyłamywał. 
Nie chciał poprzestać n „polskim podwórku". Wiedział 
i przeczuwał, że nie można spojrzenia z pozycji uniwer
salisty całkowicie wyrzucić na śmietnik. Ale widocznie 
i pozostali jurorzy powodowali się podobnymi odczuciami. 
Sztuka miała pozytywne oceny wewnętrzne sądu kon
kursowego, bez przyznawania nagrody. Nagród starczyło 
jedynie dla Zawie jskiego (1) i dla Świrszczyńskiej (Il). 
Ale nie wszyscy uczestnicy konkursu przyjęli werdykt 
sądu konkursowego z tak milczącą dumą, jak Trzebiński. 
Zdarzyły się nawet wymyślania przez telefon, choć ano
nimowośc'.: była dotrzymana do końca, z przyczyn wiado
mych jedynie ja wiedziałem co kto złożył. 

Trzebii1ski się n ie obraził, ale wyobrażam sobie, miał 
prawo przypuszcz ć , że jurorzy dostrzegą i formę nową, 
niebanalną, un iwersalistyczne podejście do tematu, 
sprawn ość dialogu i os tre, wyprzedzające swój czas po
lityczne ,widzenie. 
1'ak, wiedzieliśmy to wszystko, ale to nie był „artykuł 
pie rwszej potrzeby " w okopach . I stąd inność hierarchii 
i zostawienie na bo i u tak wyjątkowo niebanalnej pozycji. 

W r óżnych kolej ach pracy teatralnej nie wróciłem do 
Trze bióskiego. I dop ie ro trzeba było teatru „Ateneum" 
parę lat t emu, żeby przypomnieć opinii, tę odkrywczą 
oozyc .i . 
I rzecz zdumiewająca . Czas zapracował znakomicie na 
' orzy~ć Trzebi.!'1skiego. Bez wo jny, bez okupacji, w at
n1osf rze włas!1e j p ństw o ··ci, sz tuka stała się potrzeb
na, może nawet nieodzowna. Możemy prawie że wyliczyć, 
jak każdy rok od zakończenia w ojny, wykrywał nowe, 
tętniące Ś \ ieżośc ią składni ki. 

Niechże t real izacja, w t atrze, który chętnie udzielił 
t mL t ematowi ościny, będzie może choć nieudolną, ale 
szczerą spłatą dawnego dl u •u, jaki zaciągnął u młod go 
dram turga dużo star zy te tralnik. 



Andrzej Trzebiński, urodzony w 1922 roku, (pseudonim : 
Stanisław Łomień, Pawe ł Późny) zostawił po sobie nie
zwykle bogatą i ciekawą spuściznę litera cką. Zginął bo
wiem, mając 21 lat rozstrzelany na Nowym Świecie. Nie
dokończył rozpoczętej powieści; jest autorem niezwykle 
oryginalnego w skali europejskie .i dramatu „Aby pod
nieść różę", zostawił szereg ese jów krytyczno-literackich, 
2 tomy pamiętników . Drugi t om obejmuje okres \Vios
na-jesień 1943. Fragmenty z t ego tomu chcieliśmy pań
stwu przypomnieć. 

„Zdecydujemy się na ocenę kończącego się świata. To 
bynajmniej nie jest obojętne : ile on jest wart' Na gru
zach końca kultury, zamiast piekła dzisiejszości zacząć 
tworzyć przyszłość. Otrząsnąć się z Apokalipsy. To nic, 
że ona może jest, że dzieje si dzis iaj, tak samo działo się 
w roku 1789 i w roku 1848; w roku 1914, znacznie częś
ciej nawet. Niemal każdy z ludzi musiał przeżyć jakąś 
t am swoją Apokalipsę. 

Trzeba przejrzeć tylko tę tajemnicę, że każdej Apoka
lipsie musi towarzyszyć nasza ludzka Księga Genezis, że 
my nie mamy czasu czekać na jakąś historyczną kolej
ność jednej i drugiej, obie muszą się dziać jednocześnie, 
dosłownie każdego dnia. 

Przyszłość musi się różnić czymś innym, niż numera
mi dat wyższymi od numeru 1942, przyszłość musi prze
stać się dziać, musi się zacząć: tworzyć!" -~ 

„Pamiętnik" t. II 

Pisać o tych procesach historii, które ciągną się poza 
świadomością pojedynczych ludzi, a nawet grup i epok. 
Ten podziemny nurt historii to była zm.vsze dla mn ie 
najsilniejsza sfera przeżyć. Tajemnica, gdzie nie ma nic 
z dziecinnych czasów, naiwnośc i i ukrywania . Człowiek 
naprawdę stara się v.riedz ieć , musi wiedz ieć pod p-ro z ą 
zwichnięcia całego życia, a j ednocześnie naprawdę roz
bija się o mur tajemnicy. 

„Painiętn ik" t . Il 

„Nie być naiwnym. Nie być: śmiesznym . 1 a t uraln ie , 
każdy z nas jes t naiwny i śmieszny i na to trudn o pc
radzić, t ak jest. Ale moż a mieć wolę powagi , któ ra nas 
strzeże . Tego powinna nas uczyć myśl o his torii, myśl, 
że ma ambicję być· „cz}owieki m his torycznym, " wię
cej - być obywatelem histor ii . Zoodz ić się, że pewne 

rzeczy zostaną zamilczane , że będą tylko nasze, tylko 
naszego milczenia. Mieć do siebie choć tyle zaufania, że 
jesteśmy godni, być właścicielami niewypowiedzianego. 
M ilczenie rozniecić nawet w sobie. Milczenie nie jest 
snem. W człowieku jest postawą dyscypliny etycznej. 
Milczeć wobec innych. To jest straszne objawienie sły
szeć, co mówi człowiek zarozumiały, zakochany, albo 
osaczony przez samotność, co mówi kiedy znajdzie się 
w cztery oczy: on i ona. Siebie nie słyszymy w takich 
razach. Ale może warto popełnić raz w życiu tę żenującą 
niedyskrecję i posłuchać kogoś obcego. Kultura zyskuje 
dzięki temu jednego człowieka milczącego więcej". 

„Pamiętnik" t. II 

„Bylem na inscenizacji Schillera „Zaślubin". Za War
szawą. Zakonnice, Schiller przy fortepianie, oblubienica 
wiejska boso, w wianku i ludowym stroju - młoda 
dziewczyna. Dumna i poważna. 

W takich momentach staje się jasne, czego naszej kul-
turze brak przede wszystkim. Brak dumy wynikłej z sa
modzielności. Dumę zastępuje się ambicją. Co za paro
dia!" 

„Pamiętnik" t. II 

' „Aby podnieść różę" sprzedałem za 5 tys. zł. Zobowią-
załem się ponadto do sprzedaży powieści. Muszę urządzić 
sobie życie tak, aby ją zacząć normalnie pisać. Cały han
del odbywał się w towarzystwie jakiejś łódzkie j gwiazdy 
teatralnej i Dygata. Naturalnie musiała być wódka. Dużo 
wódki. Kosztowało mnie to z 500 zł i było arcyniesmacz
ne jako fakt. Nastrój i ci ludzie zachowywlł li się taktow
nie i mimo wszystko bardzo miło". 

„Pamiętnik" t. II 

Dnia 23. X. 43 roku. 

„Przez trzy czy cztery dni by łem u Anny. Ostatnią 
noc spędziłem nawet u nie j. Odbudowuje się od nowa, 
przekreślony już problem" Anny. Być może kocham ją 
i nie należy się tego wypierać - ale swoją drogą nie 
powinniśmy się widywać: zbyt zęsto. Pisarz, artysta, 
musi mieć dużo samotności, aby tworzyć. Samotności albo 
chłodu. Ciepło zabija twórcę w człowieku, ostry kontur 
świata rozmazuje się w źrenicach„." 
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Tu pamiętnik urywa się. 

„Pamiętam, że u bajecznego Witkacego znalazłem i na 
to, mętną co prawda - ale odpowiedź. Nazwał to po
śpiesznie i bez specjalnego entuzjazmu: dramatem o for
mach rozpływających się ... Takie mokre formy są jednak 
zawsze niebezpieczne a remis jest matematyczną abstrak
cją, w porządnym życiu nigdy nie spotykaną ... 

Ale proponuję inne wyjście ! Walka dwóch sprzecznych 
sił niekoniecznie musi się kończyć zwycięstwem jednej 
z nich. Zwyciężyć może siła trzecia. Nie wchodząca do
tąd w grę! 

„Z laboratorium dramatu" 

„CZŁOWIEK I PIŁECZKA PING-PONGOW A ... Bywa
ły dramaty ludzi, zostawionym samym sobie i dramaty 
ludzi przeciwstawionych fatalizmom. Nie odczuwano na
tomiast konieczności zawiązania dramatu, w którym part·
nerami byliby: człowiek i rzecz. Można na to patrzeć jako 
na dziwactwo i ekstrawagancję, ale mbżna także odszu
kać w tym głębsze dno filozoficzne i wielkie Gordium 
dramatu. 

Dramat taki z trzecią siłą zwyciężającą, byłby to dra
mat nie żartu, nie płaskiego sprytu - ale gorzkiego 
realizmu walki. Byłby się liczeniem z realnością sil. 
Siły dzięki walce mogą w pewnym momencie wzrastać , 
ale w końcu zużywają się . Operowanie nimi jakby nic 
się w nich nie zmieniło - to fikcja!" 

„Z l.aboratorium dramatu" 

„I trzeba stanąć ponad wszystkich. Ponad młodością 
przede wszystkim. Tamą burzliwą, wykolejoną, bolesną, 
ale bogatą żywą młodością. I poetą już nie być. Nie 
można. 

-· Umrzeć. 
Trzecia j esień - śmierć. Tylko zrobić to mądrze. Jeszcze 
te raz żyje wszystko może - ale Vv :em i to takie straszne, 
że wolność to szansa innym, dzień wolności nie może 
mnie zastać żywym. 

Czervviet'I i żółć. Usta czerwone i młode we włosach żół
tych ... Odwieczne dwa kolory jesieni." 

„Pamiętnik" 

„Ciężko w życiu, lecz gdzie będzie lekko? 
Ziemia także ciężka, miły mój ... 
Mała kula - takie małe piekło -
Małe serce, za małe dla kul... 

Smutna wojna, ale gdzież weselej? 
I bez wojny smutno, miły mój ... 
Śmierć ci łoże z traw i bruzd uścieli, 
A ulula kołysanka kul..." 

„Nie mówić dużo, nie mówić nic - wszystko inne jest 
tak nie-dumne, tak a nas ośmiesza. Myślimy nieraz, że 
umiemy dzięki mówieniu rzeczy bardzo intymnych, tego 
gorzkiego poczucia, że się jest „samemu wśród ludzi". 
Ale jeżeli j esteśmy naprawdę „samotni" żadne słowo nic 
nam n ie odmieni , a pozostaje tylko śmieszność słów, 
naiwność gadulstwo". 

,,Pamiętnik" 



Barbara Kanold 

WIESŁAWA KOSMALSKA 

Obserwując ostatn ie premiery gdyńskiego Teatru Dra
matyczn go n i sposób nie zauważyć w jego repertua rze 
te .i aktorki. Debiutowała w Gdyni w roli Iza belli w „Ilu
zji" Corneille'a le był to właśnie dr ugi debiu t . Pierwszy , 
ten prawdziwy odbył się kil · a lat t emu, gdy jako absol
wentka łódzkiej szkoły aktorskie j przybyła właśnie na 
Wybrzeże. Do teatru, k tórym k ierował Zygmunt Hi.ib
n r - grała wtedy Luizę w głośnym spektaklu norw i
dowskie o „Aktora", Lucy w „Oper ze za trzy grosze" 
Brechta. także z dużym powodzen iem Suzane w „Je
ziorze Bodeńskim" Dygata i Blankę w t ragedii Szeksp i
ra „Zycie i śmierć króla Jana ''. Ur kliwą, pełną tempe
ramentu aktorkę widzowie gdań scy pamiętają \V roz
t ·1ńczonyrh „Kramie z pio enka1 1i". 

Potem, na kilka lat, za HUbnerem K osmal ka przenio
s ł a się do Wrocławia, gdzie zmieniła jednak teatr drama
tyczny na pantomimę . Oczywiście u Tomasz wskiego. 
Z jego zespoł m odbyła iekaw k ilkutygodniowe tourne 
na zaproszenie H urocka po Stanach Zjednoczonych -
grała tam m . in. Papugę ~ „Mandragolii". 

\Vreszci Kcsmalska V/ ląd wała w stołecznym Teatrze 
Pols ·im, wt dy pod k i runkiem Lecha Emfazego Ste
f ńsl i go wz ięł a udział w muzyczne j w rs j i „Zawiszy 

z<l rne o" (go ' cinnie w Gorzowie). 

Ak torka nie zad a ala się jednak osiągniętymi sukce
sami, poszuk uje, sLale chce sprawdz ić samą siebie, swoje 
prze yślen ia wcielać w sceniczne postacie· Zmien ia więc 
j szcze r az t ea t r i m iasto, osiada w Łodzi, odzie gra bar
dzo dużo - m . in. Lau rę w „Kordianie", Rebekę w „Za
zdrośc i i med cynie", Blankę w „Szczyglim zaułku", 
nawet Anię w „ ni z Zielonego Wzgórza". 

Z ról jakie zaprezentowała publiczności częstochow
skie j kr ytyka najwyż j oceniła Szimenę w „Cydzie", ale 
: arna aktorka naj mile j " spomina Wiwię w „Profes ji pani 
N arren" w reż s r ii Mar ·i Malickiej , która grała rolę 
tytułową . 

. I min~o tylu .przecie.l poważnych i odpow iedzialnych 
rol, . z · toryc~ w1 l . uzysk ło aprobatę publiczności i kry-· 
tyki , san:a n,ie d?w1 rz s:>bie . Jest s ale p łna niepokoju 
I poszuk1.wan; n1epewnoś ·i p rzed każdą premierą, przed 
kazdą probą. Zada je sobie py tan ie : Czy to jest właśnie to, 
co chciałabym powiedzi ć, przekaz ć moim słuchaczom? 

Aktualn ie gra Kosm alska w „Sw iętoszku" pełną ko
biecego wdzięku Elw i rę i w „Balladzi o tamtych dniach" 
wzru zając pros tą, bliską nam Krystynę . Interesują ją 
codzie nne problemy wspók zesneg czło ieka, marzy o 
roli t kie.i dzisiejsze j kobiety , bo jej sprawy, jak nas 
wszystkich, pą przecie:':: w końcu na jważniejsze. 



NASZ BIEŻĄCY REPERTUAR 
••••••••••••••••...•...•• ~--· .•..•• ................. " ......... „ 

• MOLIER: Swiętoszek 

• ST. GRODZIEŃSKA, J. JURANDOT: Ballada 
o tamtych dniach 

• L. GERSHIE: Motyle są wolne 

• w. MYSLIWSKI: Złodziej 

Telefon organizacji widowni 21-02-26 

j 

Kierownik techniczny 
Jerzy Kujawa 

Stolarz 
Zygmunt Bisewski 

Kierownik pracowni krawieckiej 
::>tanisław Ma t yjaszkojć 

Krawiec 
Andrzej Witkowski 

Krawcowe 
Anna Olszewska 

Krystyna Paprocka 

Fryzjerka 
Teresa Kray 

Rekwizytorka 
Maria Ciesielczyk 

Starsza garderobiana 
Maria Bisewska 

Garderobiana 
Janina Kołtonowska 

Brygadzista sceny 
Zenon Lamke 

Maszyniści 

Fryderyk Kupniewski 
Franci~zek Rutkowski 

Tadeusz Szczypior 

Starszy elektryk i akustyk 
Zl:Jigniew Pawłowicz 

Elektryk 
Wiesław Wawrzyński 

Zdjęcia: Tadeusz Li n k 
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