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ZYGMUNT KRASIŃSKI 
O ,, IRYDIONIE" 

z listu do Konstantego Gaszyńskiego 6 czerwca 1837 

Irydion choć jest poetyczną prawdą , nie jest prawdą filozoficzną . Nie zemstą dzieją się wszelkie postępy rodu Ludzkiego, ale miłością. ale pracą długą 
Ducha. Ciało musi się zżymać. krwi pragnąć, mieczem i włóczniami miotać, krótkie albowiem dni jego. Duch może myśleć, modlić się. kochać, bo ma 
wieki przed sobą. Ciało, gdy raz padnie, nie powstanie więcej ; Duch z serc, co pękły przelewa się w serca, co biją i kończy zaczętą drogę . 

Otóż w polewie pogańskiej dzieła. w polewie zmysłowej. młodzieńczej. bohaterskiej. wre ciało , wre zemsta jako jedyna myśl; żelazo, ogień i zniszczenie 
idą za nią . Lecz ogień zagasa, żelazo pryska. zniszczenie we własnym chaosie nie wie, co począć, śmiech szatana nad tym wszystkim się rozlega. Ciemno 
i gorzko. Najszlachetniejsze cele giną niedokończonymi , ogień i żelazo słabymi są na doprowadzenie ich do końca. W drugiej części , chrześcijańskiej. 

filozoficznej. następuje zbawienie: bo wszystko, co zle darowane być musi za to, co byto dobrego - i przestroga, nauka, by Duchem działać, by z pracy 
wieków zmartwychwstać. 

Cóż to jest praca wieków? To jest praca Ducha, święta, żmudna , długa , ale jedyna prawdziwa . Dzisiaj już kieru nek spoleczeństw na drodze wolności nie 
uznaje konwulsji i rzezi , jeno uznaje konieczność rozumu i cnoty. 

Więc dwie części miałem w tym wszystkim na myśli : Zemstę. ciało i konwulsje, co zwykle miotają światem , i tylu umarłych za wcześnie, pięknych, 

dzielnych, niepamiętnych; Ducha i prawdziwy postęp rodu Ludzkiego, chrześcijański , idealny, którym wszystko co jest i co będzie się dzieje; przetworzenie 
wnętrza Ducha, by wcielić w świat tegoż Ducha; rozum Boży przeciwpostawiony namiętnościom indywidualnym. Stąd pochodzi, że za czyściec , za 
powtórną próbę każe gŁos iść Irydionowi do ziemi mogił i krzyżów i tam już nie dbać o chwalę własną . ale o dobro braci swoich; nie już o zewnętrzne 
triumfy, o zwycięstwa własne, ale o Duchową piękność, o przekształcenie tego. co zŁym na dobre; i w nagrodę takiej pracy (okropniejszej niż wszystkie 
przewalczone boje) obiecuje mu zmartwychwstanie i to jeszcze na ziemi. 
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EDWARD KRASIŃSKI 
,, IRYDION', W TEATRZE POLSKIM ARNOLDA SZYFMANA 

Arnold Szyfman przybył z Krakowa do Warszawy w maju 1908 roku . MiaŁ Lat dwadzieścia sześć i dyplom doktorski Uniwersytetu Jagiellońskiego . Odbyt 
paromiesięczny staż w teatrze krakowskim Ludwika Solskiego. gdzie debiutował w styczniu 1906 roku sztuką pt. Fifi. Prowadził też jednomiesięczny 
teatrzyk literacki Figliki, który otworzył w grudniu 1906 roku w krakowskim Hotelu Saskim. Zdobył trochę rozgłosu jako literat i dziennikarz. Podróże po 
Europie, młodopolskie środowisko Krakowa, pierwsze doświadczenia sceniczne rozbudziły w nim pasję teatralną , wciągnęły w nurt reformującego się 
życia artystycznego. 
Do Warszawy przywiodła go wielka miłość do Marii PrzybyŁko-Potockiej, gwiazdy teatru krakowskiego i warszawskiego. oraz niejasne przeczucie, że 
w tym stołecznym mieście zaboru rosyjskiego otwierają się perspektywy różnorakich działań. możliwości kariery, a nawet zbudowania świątyni sztuki. 
Rozpoczynał skromnie. Poszukiwał punktu oparcia . Znalazł go nieoczekiwanie jesienią 1908 roku w restauracji Oaza przy Wierzbowej , gdzie 31 grudnia 
otworzył kabaret Literacki Momus. tuż obok nobliwego Teatru Wielkiego i Teatru Rozmaitości. Prowadził go z niemałym powodzeniem i rozgłosem do 
marca 1910 roku. ale już jesienią 1909 roku opętał go niedorzeczny wówczas zamiar budowy wielkiego teatru dramatycznego. Urzeczywistnienie tego 
marzenia nie mieściło się w granicach zdrowego rozsądku . Jednak 14 Lutego 1910 roku odbyto się inauguracyjne zebranie przyszłych udziałowców. potem 
mordercza akcja pozyskiwania akcjonariuszy i ogromnych środków finansowych . W końcu stycznia 1912 roku rozpoczęto prace ziemne. IO kwietnia 
poświęcono kamień węgielny, 29 stycznia 1913 roku otwarto piękny. okazały gmach. 

Józef Węgrzyn w roli Irydiona . Rok 1913 Scena zbiorowa, Irydion 1913 

$miały projekt Szyfmana trafił na dogodną sytuację polityczną i harmonizował z narastającymi nastrojami wolnościowymi. Ten zrazu utopijny zamysł 
budowy teatru narodowego, polskiego. niezależnego. jawił się jako czyn patriotyczny, akt polityczny. To właśnie sprawiło , że myśl utworzenia w Warszawie 
nowej polskiej sceny o charakterze Literackim przyciągnęła przedstawicieli arystokracji , ziemiaństwa . sfer przemysłowych. handlowych. finansowych, 
a także środowiska Literacko-artystycznego . 
Jak pisał Szyfman - chodziło o teatr. który by systematycznie pielęgnował repertuar klasyczny i interesował nim publiczność . 

We środę 29 stycznia 1913 roku odbyto się przedstawienie inauguracyjne Irydiona Zygmunta Krasińskiego w Nowym Teatrze Polskim, jak ogŁaszaŁ kolorowy 
rosyjsko-polski afisz. 
Irydiona przez dziesiątki Lat traktowano jako czysty poemat. wizyjne dzieło Literackie. którego nie można zamknąć w ramach sceny. Jednocześnie 
dostrzegano w nim „ potężną silę dramatyczną" i wierzono, „ iż wystawienie tego arcydzieła poezji na scenie jest możliwe i kiedyś przyjdzie do skutku". 
Inscenizacja Szyfmana miała te prawdy potwierdzi ć we wszystkich wymiarach . w sposób najbardziej doskonały. W nowym, stylowym gmachu. 
z amfiteatralną widownią , z nowoczesnymi urządzeniami scenicznymi i oświetleniem możliwe stawało się zespolenie „wszystkich gałęzi wielkiego drzewa 
sztuki". aby teatr „ najpełniej wyraził zmysłom i duszy twórczą wizję poety: wymową żywego słowa , plastyką gestów i mimiki, barwą kolorów i świ ateł . 
brytami kształtów architektonicznych i harmon ią tonów" . 
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Po roku dziaŁalności Teatru Polskiego Szyfman tak uzasadniaŁ swój wybór: 
Rozpoczęcie pracy ,.Irydionem" świadczyŁo wyratnie.jakimi drogami iść zamierzamy. Nie przestraszyŁa nas „uznana" i „dowiedziona" nieteatralność ,.Irydiona" - nie 
przestraszyŁa nas opinia powszechna, że Warszawa nie rozumie i nie lubi sztuk klasycznych- słuchaliśmy wewnętrznego głosu miasta. które tęskniło za pięknem 
w teatrze, i usłuchaliśmy go. 

Irydiona opracowaŁ scenicznie i teżyserowaŁArnold Szyfman. co stanowiŁo kolejne wyzwanie. Co za bezczelność. by początkujący Literat, dyrektor dwu 
frywolnych kabaretów. „galicyjski Żydek" - jak pisali narodowi oponenci . porwaŁ się na inscenizację dzieŁa-relikwii. To zadanie nie dla „zasymilowanego" 
Polaka , ale dla „polskiego z krwi i kości prawdziwego artysty". Na szczęście nazwiska wspóŁtwórców inauguracyjnej premiery oraz czŁonków „wybitnej 
drużyny artystycznej" ucinaty tego rodzaju dyskusje. Dekoracje. meble. rekwizyty projektowaŁ Karol Frycz. a wykonano je w pracowniach wŁasnych 
teatru pod kierunkiem Wincentego Drabika . Muzykę skomponowaŁ Ludomir Różycki . a wykonaŁa ją orkiestra wŁasna pod dyrekcją Henryka Opieńskiego. 

kierownika muzycznego teatru . W obsadzie niemal wszystkie znakomitości zespotu . nawet w pomniejszych rolach . Krytycy z catą powagą analizowali 
cechy sceniczne samego poematu dramatycznego. opracowanie Literackie tekstu . scenografię. wykonanie aktorskie. 

Warszawska inscenizacja Irydiona staŁa się wydarzeniem przeŁomowym i zaliczono ją do najważniejszych w dziejach tego dramatu na scenie. Nowemu 
Teatrowi Polskiemu wróżyŁa „piękną i bogatą w plony przyszŁość " . 

'' 

IRYDION 

Scena zbiorowa, Irydion 1913 

Etymologię imienia Irydion wyprowadzić można zarówno od Irydy (Iris}. greckiej posŁanki bogów. zamienionej 
przez Herę w tęczę . jak i od Łacińskiego wyrazu irideo - wyśmiewać. naigrywać się . szydzić . Mieści zatem to 
imię w sobie dwa d iametralnie różne sensy; w dramacie najwyrafniej dochodzą one do gtosu w stosunku 
Irydiona do chrześcijan : naigrywa się z nich - można powiedzieć - traktując ich w walce z pogańskim 
Rzymem czysto instrumentalnie. a jednocześnie . w świetle finaŁowych fragmentów dramatu, okazuje 
się , że przenieść ma ich wartości - niczym tęcza wŁaśnie. w Biblii znak przymierza Boga z cztowiekiem 
- w nową epokę . Pojawiając się w tytule i mię bohatera kieruje zatem naszą uwagę w stronę pomieszczonego 
w nim obrazu spotkania dwu światów: pogańskiego i chrześcijańskiego , również ku samemu chrześcijaństwu 
i jego roli w dziejach świata. 

z eseju Janusza Skuczyńskiego „ Irydion w świetle komunikacji Literackiej" 

... 

"' 
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JERZY KRECZMAR 
DRAMAT NIEROZWIĄZANYCH ANTYNOMII 

Myśląc o repertuarze teatralnym..zajmowalem się chwilą obecną . Szukalem i szukam dla tematów obchodzących myślącego widza - tekstów scenicznych. 
Znajdowalem je najlatwiej u dramaturgów wspólczesnych; wystawi alem Shawa. Sartre' a, Becketta. Montherlanta ... Zmaganie. się jednostki z potężnymi 
ideologiami naszych czasów to temat wielu wspólczesnych dramatów. Nie wydaje mi się. abyśmy stali u „ko1''1ca wieku ideologii" , choć niektórzy tak 
gloszą . Wyszukiwanie i demonstrowanie konsekwencji klopotliwych i żenujących dla ideologów, podkreślanie sprzeczności, które tkwią w spolecznych 
doktrynach. a mimo to nie potrafią osŁabić ich atrakcyjności -wydaje się podstawową zabawą teatru wspólczesnego. Walki spoleczno-polityczne naszej 
epoki dostarczyly w nadmiarze materialu do tragedii , którą można by nazwać : klęską zaślepionego ideowca. 

Chcialem ten zimny dramat naszych czasów pokazać na scenie . Nie znalazŁem go w Literaturze wspólczesnej , znalazlem u Krasińskiego . Irydion 
jest takim bohaterem. Popelnia w imię wybranego celu czyny niskie . Nie wzniosle . Niskie i podle . Siostrę stręczy degeneratowi , ukochaną 
i kochającą oszukuje . Autor nie stara się tych czynów uszlachetniać . Przeciwnie, gromadzi okoliczności rysujące rzecz jak najwstrętniej . Mistyfikacja 
wobec Kornelii następuje natychmiast po chwili rozpaczy. która wygląda na szczerą . Pierścień wyludza od przerażonego Heliogabala Łatwym szantażem . 

Zdrada Wallenroda byla potężna . a dzialanie skuteczne. Zdrada Irydiona jest nędzna , a dzialanie zawodne . Jakby wielkość jego czynu miala być mierzona 
nie skutkami , Lecz trudnością moralną przy wykonaniu . Czystość patriotyczna - niższa . bo Wallenrod ratuje naród. a Irydion tylko się mści . ale ofiara 
większa, bo Irydion więcej poświęca . 

Zacząlem rozmyślać - byto to przed paru Laty- o przywróceniu dzieŁa teatrowi. Szlo opornie. Nie ulatwiala sprawy szata slowna uszyta z niemodnego 
materialu ani patyna interpretacyjnych dociekań. które w pogoni za prawdami epoki (a raczej dwóch epok, bo w równej mierze dbano tu o starożytność, 
co o czas powstania utworu) zapominaŁy o jego sensie ogólniejszym. ani wreszcie aureola uczuciowa otaczająca buntowniczą akcję Irydiona. która nie 
pozwalala zestawiać na jednej pŁaszczyźnie rzeczy uwielbianych i potępianych . Rzecz nie jest pisana na scenę , więc adaptacja. wszelka adaptacja. powinna 
być usprawiedliwiona. A jednak„. Żeby utwór zrobić czytelnym w teatrze. trzeba byto po barbarzyńsku obejść się z tekstem, odrzucić manierę pisarską. 
która mglą ozdobników zasnuwala jasne myśli, odrzucić wszystko, co byto uwznioślającym chwytem poetyckim, aby ukazać doskonale trzymającą się 
konstrukcję dramatyczną scenariusza . Trzeba byto otrząsnąć resztki pietyzmu wobec autora . 

Chcialem skoncentrować maksymalnie światlo na wątkach, które są niewątpliwie w utworze zawarte, a które uderzaly mnie swoją aktualnością . Więc 

przede wszystkim: bohater o wielkim charakterze i inteligencji zaćmionej przez ideę. do której realizacji bezkompromisowo i nieraz w niecny sposób dąży. 

A dalej - polityczne podziemie. dwa różne spiski. które. szukając sojuszników na prawicy i na Lewicy. zdają się przez chwilę Łączyć, aby potem stanąć 
wyraźnie na pozycjach wrogich . Dążenia polityczne. które splatają się chwilowo w jedno, aby się następnie rozplatać . Wreszcie dyskusja o korzyściach 
i stratach, jakie ponoszą narody. kiedy oddają się pod opiekę wielkich organizmów państwowych . Wbrew temu, co się nieraz twierdzi. Irydion nie porusza 
tematu walki narodowo-wyzwoleńczej . Spór między Irydionem i Ulpianem - to spór o to, kto ma większe prawo rządzić innymi narodami : Grecja czy 
Rzym, a nie walka o prawo Grecji do niepodleglości. Czyli spór między starym i nowym imperializmem Lub żeby uniknąć wyrażenia używanego dziś 
częściej w sensie pejoratywnym, między starą i nową koncepcją hegemonii. 

Jan Englert w roli Heliogabala i Michal Pawlicki w roli Irydiona. 1966 
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Piotr Pawlowski wyglaszający tekst Prologu oraz Michal Pawlicki w roli Irydiona , 1966 

Wszystko to znajdujemy na pewno w dramacie Krasińskiego. można tylko rozmaicie rzecz oświetlać i rozmaicie rozumieć stosunek autora do poszczególnych 
tematów i postaci . A że jest to stosunek wyraźnie ambiwalentny. rozmaitość poglądów wydaje się dopuszczalna i nie powinna dziwić . Wspólcześni. 

którzy bardziej emocjonalnie reagowali na utwór. odczuwali silnie związek autora z bohaterem. Jedni atakowali go za „blahą obronę jezuityzmu". inni 
entuzjazmowali się wlaśnie tak pojętym heroizmem i widzieli w nim taką wielkość, „że przed nim zdumiewa się duch czytelnika" . Krytyka późniejsza . 

oceniająca spokojniej utwór, podkreślala raczej sąd . jaki autor wydaje o Irydionie, widząc w jego losach nie wzór i zachętę. lecz odstręczający przyklad 
i przestrogę . 

Wprowadzając rzecz na scenę. chcialem zachować w pelni ową ambiwalencję . ocenę moralną pozostawiwszy widzowi . Krasiński mial opinię analityka 
spraw spolecznych, choć pierwotnie widzi al silę tej analizy glównie w Nie-Boskiej komedii. Irydiona traktowal jako malowidle z dziejów rzymskich . mocno 
przepojone aluzjami do powstania Listopadowego. Tymczasem w wypadku Irydiona. nie tylko w uczonym komentarzu, Lecz także w żywym przedstawieniu 
teatralnym. można wydobyć rezultaty myśli ogólniejszej. sięgającej w gąszcz uniwersalnych konfliktów spoleczno-politycznych. Wydalo mi się to ważne 
w stosunku do pisarza. który jak żaden z naszych romantyków byt pochlonięty nie tylko sprawą polską. lecz także obrotem spraw ogólnoludzkich . 

Sprzeczność jest żywiolem tego utworu. Atmosfera kontradykcji, którą zaczynamy natychmiast odczuwać przy uważnej Lekturze. zbliża dzielo do naszych 
czasów. Wspólczesna dramaturgia - obracająca się w kręgu zagadnień : jednostka. spoleczeństwo. wladza. odpowiedzialność , skuteczność dzialania 
i jego niezależna od skutków wartość , irracjonalność czy sens procesów historycznych itp. - unika dydaktyki i nie poszukuje jednoznacznych odpowiedzi . 
Pragnie drażnić i pobudzać do myślenia , nie pouczać . Mlody Krasiński chcial zapewne jednego i drugiego. Irydion mial być w pewnym sensie utworem 
dydaktycznym. Nierozwiązane antynomie zawarte w dziele oslabiają jego dzialanie budujące . ale wzmacniają jego wartość jako środka budzącego myśl 
i niepokój . Dziś nauki Krasińskiego można chyba zamknąć w archiwum. ale wysunięta przezeń problematyka zachowala świeżość . 

Adaptując na użytek spektaklu rozlegle dzielo. skladające się w znacznej części z partii epickich. można usunąć dostrzeżone sprzeczności i zbudować 
moralitet gloszący tę Lub ową naukę odnalezioną w tekście . Można jednak Łatwo w ten sposób odrzeć utwór z wartości, które wydają się najatrakcyjniejsze. 
Postąpilem inaczej . Konsekwencja miala tym razem poslużyć nie do usunięcia , Lecz do obnażenia sprzeczności . 

Można prawdopodobnie, sięgając do innych świadectw, skonstruować niesprzeczny obraz poglądów autora i z tego stanowiska korygować utwór. 
Twórcy Lubią. patrząc z perspektywy lat na dawne dziela. nadawać im sens zgodny ze swymi aktualnymi poglądami . Nie może to jednak zatrzeć myśli 
wypowiedzianych poprzednio; jak korekta wykonana w spóźnionym terminie nie może wplynąć na zmianę utworu, choć rzuca światŁo na ewolucję 
pisarza . Czasem jako rezultat takiej ewolucji powstaje nowa wersja utworu. Druga wersja Irydiona nie zestala napisana. Wprowadzając rzecz na scenę . 
chcemy wystawić dzielo. a nie komentarz do dziela . Grać dramat. a nie ilustrację do wykladu o poglądach Krasińskiego . Komentarz jest prawem widza . 
A miejsce na ilustracje w szkole . 

Analizując tekst dla celów teatralnych trzeba się oderwać od wszystkiego, co poza tekst wykracza . 
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DOROTA SIWICKA 
KONIEC STAREGO ŚWIATA 

W twórczości Krasińskiego - zarówno w jego dramatach. jak w korespondencji - pojawia się stale niepokojąca świadomość kruchości istnienia. 
przekonanie, iż terażniejszość jest jedynie stanem przejściowym i niepewnym. Towarzyszy jej nieustanne oczekiwanie na mającą nastąpić gwaltowną 
zmianę . Poeta wielokrotnie porównywal siebie do Kasandry - mitycznej wieszczki trojańskiej przepowiadającej klęski , gdyż dostrzegal w terażniejszości 
zapowiedż mającej nastąpić nieuchronnie, jak sądzil. katastrofy: we wlasnym życiu . w sprawach spolecznych , narodowych. w sytuacji ogólnoludzkiej 
wreszcie. Toteż w jego utworach i Listach nie raz pojawia się wyobrażenie otchlani , do której zbliża się czlowiek. 

Związane to jest bezpośrednio z problemami . które nurtowaly nie tylko Krasińskiego. ale także wielu porewolucyjnych filozofów historii . problemami 
dotyczącymi sensu i celu dziejów. Romantyczne poczucie przelomowości momentu dziejowego. zapoczątkowane rewolucją francuską. spowodowalo 
bowiem nasilenie badań historycznych. W XVIII wieku dociekania historyczne mialy slużyć poznaniu niezmiennej . jak wówczas sądzono . natury czlowieka . 
W XIX wieku historia stala się interesująca dla niej samej : miala ukazywać i tlumaczyć nie stalość . Lecz zmienność Ludzi i spoleczeństw. 

Jedną z najważniejszych wówczas kwestii bylo pytanie o związek owej zmienności świata historycznego z wolą Boga. Jeśli bowiem Bóg jest gwarantem 
trwalości , sensowności i dobra dotychczasowego Ładu świata . to czy radykalne zaprzeczenie tego porządku może być również zgodne z jego wolą? 
W jakiej mierze rewolucyjne dzialania czlowieka odpowiadają wyrokom Opatrzności? Czy Bóg wiedzie czlowieka ku jakiemuś nowemu. sensownemu 
i dobremu porządkowi , czy też ku zagladzie Ludzkości? Czy Bóg jest Bogiem Milości czy Apokalipsy? 

Już się ma pod koniec starożytnemu światu - wszystko. co w nim żyło. psuje się. rozprzęga. szaleje - Bogi i Ludzie szaleją - tak brzmią pierwsze slowa 
„Irydiona". dramatu przedstawiającego rozpad imperium rzymskiego i zmaganie się pogaństwa z chrześcijaństwem - śmierć wielkiej epoki. Wzorem 
jednego ze swych ulubionych historiozofów Pierre-Simona Ballanche'a autor próbuje z symbolów antycznych mitów odczytać chrześcijański sens historii 
Ludzkości . Utwór obfituje w sceny rozpadu cywilizacji , jednakże wizja ostatecznej katastrofy ustępuje tu miejsca idei zbawienia . Jest on świadectwem 
powolnego przechodzenia Krasińskiego od wizji katastroficznej do tej odmiany prowidencjalizmu romantycznego. którą stal się mesjanizm. 

Doświadczenia historii ukladają się w mesjanistycznym myśleniu Krasińskiego w sensowną calość , poddaną , jak w filozofii Hegla. prawu ścierania się 
sprzeczności : koniec pewnej epoki jest tu warunkiem przejścia do wyższego stadium rozwojowego. Przeciwnie jednak niż w myśleniu niemieckiego 
filozofa . ewolucja historii nie jest kierowana wewnętrzną Logiką dziejów. Lecz zależy od bezpośredniej ingerencji Boga. Ludzkość pozostawiona sobie 
może tylko zaprzeczyć wlasnym zdobyczom. dojść do kresu rozkladu . 
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JANUSZ MAJCHEREK 
STO LAT - I CO DALEJ? 

) • Znakomity filozof. Ernst Bloch. rozważając naturę tradycji . pytal: „Czy istnieje przyszlość w przeszlości? ". W odpowiedzi odwolywal się do poetyckiego 
obrazu strumienia , który nagle znika. plynie dalej pod ziemią . aż wyloni się na powierzchnię w nieoczekiwanym miejscu i czasem pod inną nazwą . Wedlug 
Blocha „przeszlość jest strumieniem, który nas zalewa. z którym nasza terażniejszość plynie w przyszlość, który przybierając inną nazwę. pozostaje 
jednak tym samym strumieniem" . 
Skoro nad tradycją filozof rozmyślal na sposób poetycki. dlaczego poeta nie mialby filozofować? Oto początek slawnego poematu Burnt Norton Thomasa 
Stearnsa Eliota (w tlumaczeniu Czeslawa Milosza) : 

Czas teraźniejszy i czas, który minął. 
Razem obecne są chyba w przyszłoki. 
A przyszłość jest zawarta w czasie, który minął. 

2. Obchodząc stulecie Teatru Polskiego, pytamy o przeszlość i o przyszlość . Mówiąc inaczej . pytamy o żywotność tradycji , która zrodzila się 
z potrzeby stworzenia nowoczesnej sceny w Warszawie i dziś. po uplywie wieku , wymaga redefinicji. Teatr Polski Arnolda Szyfmana w 1913 roku to jednak 
co innego niż Teatr Polski imienia Arnolda Szyfmana w roku 2013 - istnieje między nimi niewątpliwa ciąglość. ale jest przecież rzeczą oczywistą . że żywy, 

wspólczesny teatr nie zrodzi się z prostej repetycji wzorów, które w swoim czasie mialy wielką silę oddzialywania . Jak wiadomo. tradycję nie tyle trzeba 
konserwować (co zawsze grozi petryfikacją) . ile poddawać innowacji, czyli w gruncie rzeczy wciąż konstruować na nowo. pytając wlaśnie o możliwość 
transmitowania przeszlości w przyszlość . W tej mierze do przywolanych już glosów filozofa i poety wypada jeszcze dolączyć glos wybitnego socjologa. 
Edwarda Shilsa . W klasycznym eseju Tradycja powiada on . że „wszelka nowość jest modyfikacją czegoś . co istnialo wcześniej . Pojawia się i odtwarza się 
jako nowość w kontekście czegoś trwalszego. Każda nowa cecha jest częściowo zdeterminowana przez to. co istnialo poprzednio. i to. jaką byla pierwej . 
wspóldecyduje o tym. jaką jest wówczas. gdy staje się czymś nowym. Mechanizmy trwania nie różnią się zasadniczo od mechanizmów zmiany. Trwanie 
występuje w zmianie i dookola zmiany. a mechanizmy zmiany wprawiają także w ruch mechanizmy trwania . Gdyby bylo inaczej. innowacja zamieralaby 
i następowalby powrót do poprzedniego stanu". 
Krótko mówiąc . jubileusz stawia nas wobec takiego oto pytania : co to dziś znaczy tworzyć nowoczesny teatr tradycyjny? Albo dokladniej : czym jest. czym 
móglby i powinien być teatr nowocześnie nawiązujący do tradycji - zarówno swojej wlasnej . tej stuletniej. jak i tej , którą określa wybór repertuaru, stylów 
inscenizacji . reżyserii i gry aktorskiej . preferowanych wartości? Gdzie jest miejsce dla teatru. który swoją przyszlość buduje na dialogu wspólczesności 
z przeszlością (w sensie Norwidowskiego „dziś - tylko cokolwiek dalej")? Być może „na offie" czy „w awangardzie" . skoro glówny nurt życia teatralnego 
zdominowali twórcy radykalnie odcinający się od wszelkich tradycji i uprawiający coś w rodzaju instytucjonalnej rewolty? Jest to godny uwagi paradoks 
naszych czasów .. 

3 . 29 stycznia 1913 roku premiera Irydiona zainaugurowala dzialalność Teatru Polskiego. Bylo to - jak po Latach pisal Jaroslaw Iwaszkiewicz - otwarcie 
okna na Europę . Zanim nowa scena odmienila sytuację , życie teatralne stolicy pogrążone bylo w marazmie. Warszawskie Teatry Rządowe - Wielki, 
Rozmaitości. Letni - przyciągaly widzów ostatnimi już resztkami świetności po epoce aktorskich gwiazd, coraz bardziej anachronicznych i oskarżanych o 
staroświeckość. Z Krakowa dochodzily wieści o nowych prądach. ale Warszawa przelomu wieków nie byla gotowa na ich przyjęcie - stolecznego ducha 
wyrazil bodaj Sienkiewicz. pisząc o dramatach Przybyszewskiego: „ ruja i poróbstwo". Po rewolucji 1905 roku wladze zezwolily otwierać teatry prywatnym 
przedsiębiorcom . Teatr Maly, Teatr Zjednoczony, Teatr Artystyczny staly się forpocztą modernizmu. Nie mogly jednak konkurować z inicjatywą Arnolda 
Szyfmana. 
Szyfman przybywal z Galicji. co w istotny sposób określalo jego formację i horyzonty. Mial doktorat z filozofii , paral się piórem. oprócz nie bardzo chyba 
udanych prób dramatycznych i prozatorskich oraz udanej dzialalności kabaretowej. byl autorem sprawozdań prasowych. omawiających życie teatralne 
Wiednia . Monachium, Berlina, Paryża . Oglądal przedstawienia Reinhardta i Stanislawskiego. podziwial czolowych aktorów epoki . znal architekturę 
teatralną i najnowsze prądy w scenografii. Bakcylem teatru zarazil się w Krakowie . Tam zetknąl się z Wyspiańskim . którego wizjonerskie projekty 
daly początek nowoczesnemu, artystycznemu teatrowi w Polsce; i - z Leonem Schillerem. który z paryskich Lekcji Mickiewicza. idei Wyspiańskiego 
i rewolucjonizujących teatr europejski od Paryża po Moskwę programów Wielkiej Reformy zbudowal wlasną wizję Teatru Ogromnego. stając się 
najważniejszym i najwybitniejszym inscenizatorem polskim pierwszej polowy XX wieku . Los lączyl drogi Szyfmana i Schillera na dobre i zle. aż do śmierci 
tego drugiego w 1954 roku . 
W 1908 roku Szyfman - po części idealista i marzyciel, po części trzeżwy czlowiek interesu - zjawil się w Warszawie z projektem stworzenia prywatnego 
teatru . „Czulem wyrażnie - pisal - że jest to dzielo mojego życia . a teatr ten będzie teatrem wspólczesnego pokolenia" . 
Ujawniając niebywaly talent organizacyjny, zjednal sobie zamożnych przedstawicieli arystokracji i finansjery, z którymi zalożyl spólkę akcyjną . Byl to ze 
strony polskich elit przejaw światlego stosunku do spraw sztuki i rozumienia roli kultury w obliczu przeczuwanego niewątpliwie przelomu historycznego. 
Za to publicyści prasy endeckiej urządzili nagonkę na Szyfmana - określenie „pachciarz" należalo do względnie Łagodnych . 
Architekt Czeslaw Przybylski. świetnie obznajomiony z budynkami teatralnymi w Europie. zaprojektowal gmach. W styczniu 1912 roku rozpoczęty się 
roboty ziemne. w kwietniu poświęcono kamień węgielny. Akt erekcyjny glosil m .in .. że „gmach powstaje na pożytek i chwalę oraz celem rozwoju sztuki 
polskiej scenicznej. krzewiącej piękno ojczystej mowy naszej" . 
Osiem miesięcy póżniej teatr dzialal. Na ziemiach polskich nie mial sobie równych : dysponowal najnowocześniejszym wyposażeniem technicznym. 
pi erwszą w kraju sceną obrotową . parkiem świetlnym . mechaniczną sznurown ią i panoramicznym horyzontem. 
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4 . Przecież nie technika zdecydowala o randze i znaczeniu Teatru Polskiego. Bez wątpienia sprzyjala nowym, nigdy przedtem nie widywanym na naszych 
scenach rozwiązaniom, ale jeśli ieatr Polski byl czy w każdym razie - bywal w swoich najlepszych Latach uważany za pierwszą scenę w kraju, to opinię tę 
zawdzięczal koncepcji artystycznej. jaką, pokonując trudności finansowe, staral się realizować Szyfman. Zapewne nie bylo mu Łatwo stworzyć i utrzymać 
wizerunek swojego teatru, w sytuacji , gdy sama sztuka teatralna przeżywala okres gwaltownych przemian i reform, odrzucając dotychczasowe związki 
z Literaturą , odkrywając wlasną wielotworzywowość i zdobywając autonomię . Niektóre tendencje mialy charakter zgola rewolucyjny i zresztą na gruncie 
rewolucji wyrosty. W tej mierze przodowal bez wątpienia teatr sowiecki z Tairowem, Wachtangowem, Jewreinowem, a nade wszystko Meyerholdem 
(nie wspominając już o spektaklach Proletkultu) . Niemiecką wersję tej na wpól artystycznej , a na wpól politycznej rewolty proponowal Piscator. 
W Latach międzywojennych - bo o nich w tej chwili mowa - dzialali również twórcy, którzy nie idąc aż tak daleko w radykalizmie, odmienili przecież 
sztukę teatru w sposób zasadniczy, jak we Francji Jacques Copeau czy Kartel Czterech: Dullin, Pitoeff, Baty, Jouvet. Oczywiście , Francja wydala też 
szalonego Artauda, którego wywrotowe idee zaczęty na dobre oddzialywać dopiero po li wojnie światowej. 
Jak pośród tych ruchów tektonicznych odnajdowal się Szyfman, gdzie widzial miejsce dla Teatru Polskiego, w jaką tradycję chcial go wpisać i jakiego 
rodzaju nowoczesność mu przypisać? 
Na pewno nie byl rewolucjonistą , a w każdym razie nie utożsamial nowoczesności z rewolucją . Wydaje się zresztą , że jego myślenie o teatrze uksztaltowalo 
się zanim jeszcze rewolucja przybrala najbardziej radykalne formy. W artykulach Szyfmana, widać. z jakich wzorów czerpal. W 1914 roku pi sal: „Europejska 
reżyseria nowoczesna rozwija się w dwóch kierunkach . Jeden dąży do tego, by indywidualność reżysera znaczyla piętno na interpretacji utworu 
(Reinhardt, Stanislawski, Beerbohm-Tree) - drugi stara się w sposób teatralnie najdoskonalszy uplastycznić charakter autora i jego dziela (Antoine, 
Brahm). Oczywiście , akademickie są rozprawy nad tym, który rodzaj jest wyższy. Teatr Polski poszedl instynktownie i w myśl dotychczasowych tradycji 
w teatrze polskim, w kierunku znaczenia indywidualności autorów, utworów i. .. sluchacza. Tym bardziej. że jesteśmy glęboko przekonani , że ta droga 
reżyserii jest nam w tej chwili najbardziej potrzebna". 
Szyfman, znając doskonale styl berlińskiego Schauspielhausu, wiedeńskiego Burgtheater, MChAT-u, a także Komedii Francuskiej. i świetnie się orientując 
w kierunkach i tendencjach, wybral dla Teatru Polskiego model preferujący inscenizację Literatury, co zważywszy ducha epoki, mialo aspekty zarówno 
zachowawcze. jak innowacyjne. Zachowawcze, bo epoka wlaśnie wydawala, jak to określil Gaston Baty, „wojnę Panu Slowu w teatrze"; wszechobecne 
dziś maltretowanie tekstów, „przepisywanie" i „dekonstruowanie" ma swój początek w tamtych Latach . Innowacyjne - bo Szyfman jednak doskonale 
zdawal sobie sprawę, że teatr nie może pozostawać Li tylko w slużbie Literatury. Tlumaczyl to zresztą jasno: „Od pierwszej chwili powstania Teatru 
Polskiego - dążeniem kierownictwa bylo przede wszystkim stworzenie doskonalej formy teatralnej. Tendencje te nigdy nie byly zbytnio uznawane, 
ponieważ publiczność i zwlaszcza prasa nasza, w pierwszym rzędzie oceniając wartość utworu Literackiego, do formy scenicznej przywiązuje znacznie 
mniejszą wagę . W spoleczeństwach o wysokiej kulturze teatralnej jest wręcz odwrotnie" . 
Ostatecznie więc o randze Teatru Polskiego aż po rok 1939 (a bodaj i w pierwszych Latach powojennych) decydowaly: wybory repertuarowe 
- reżyseria/inscenizacja - scenografia - zespól aktorski . Ta sucha formula nabiera blasku, gdy wypelnia się tytularni i nazwiskami - wtedy widać geniusz 
Szyfmana. 

5 . Szyfman zacząl od Irydiona - i to we wlasnej reżyserii - co bylo aktem odwagi - sceniczność dramatu budzila wątpliwości . A jednak ta inscenizacja 
okazala się, dzięki scenografii Karola Frycza, widowiskiem o „reinhardtowskim - jak pisal Stanislaw Marczak-Oborski - rozmachu" . Kto wie zresztą, 
czy to wlaśnie nie Reinhardt mial w największym stopniu patronować przyszlości Teatru Polskiego. Miala ona przynieść jeszcze nie jeden dowód na 
repertuarową odwagę dyrektora, który do 1939 roku nie wahal się wprowadzić na scenę przy Karasia tak trudnych dramatów poetyckich, jak Samuel 
Zborowski czy Akropolis; dorzućmy jeszcze Wyzwolenie, Nie-Boską komedię. Wesele, Dziady. Kordiana, a będziemy mieli jeden nurt repertuaru -
narodowy. Na drugi skladaly się arcydziela Literatury europejskiej, zwlaszcza Szekspir (15 premier z Hamletem, Juliuszem Cezarem, Henrykiem IV. 
Otellem) oraz Molier, a także Beaumarchais, Gogol, Ibsen ... Trzeci nurt wypelniala wspólczesna dramaturgia polska, traktowana z respektem. Szyfman 
grat Żeromskiego, Rostworowskiego, Nowaczyńskiego, Slonimskiego, Pawlikowską-Jasnorzewską, Nalkowską, Iwaszkiewicza, Morstina, a nawet Witkacego 
(na eksperymentalnej scenie Elsynor) . 
I wreszcie do nurtu czwartego trzeba zaliczyć wspólczesne sztuki obce, wśród których Szyfman szczególnie sobie upodobal utwory George' a Bernarda 
Shawa; wystawil ich aż dziesięć . Łącznie ze światową prapremierą Wielkiego kramu. Ale nie brakowalo też czolowych autorów epoki : Pirandella , 
Galsworthy ' ego, Brucknera, Jewreinowa, Mereżkowskiego, Rollanda, Duhamela, Brechta . 
Dla ratowania kasy bywal Szyfman zmuszony sięgać po rzeczy podrzędne, ale przynoszące zysk; zdarzaly się nawet w tej sprawie protesty i burdy na 
widowni - najslynniejszą urządzili skamandryci na premierze Pani Chorążyny Krzywoszewskiego. Jako prywatny przedsiębiorca Szyfman musial nieustannie 
Lawirować między wysokim ideatem sztuki a twardymi realiami finansowymi , i to trzeba zrozumieć . Atakująca go krytyka nie chciala zauważyć, że zarabiając 
na popularnym repertuarze mógl sobie Szyfman pozwolić na takie historyczne przedsięwzięcia, jak Dziady w reżyserii Schillera . 
Schiller. choć skonfliktowany z Szyfmanem. mi al w Teatrze Polskim zapewniony w miarę staly warsztat pracy. Przynajmniej kilka z jego wielu przedstawień 
zrealizowanych na scenie przy Karasia przeszlo do historii (Dziady. Samuel Zborowski, Dzieje grzechu, Opera za trzy grosze, Juliusz Cezar). Wśród wybitnych 
indywidualności reżyserskich ze „stajni" Szyfmana wypada jeszcze wymienić Aleksandra Węgierkę. Karola Borowskiego, Ryszarda Boleslawskiego, Ryszarda 
Ordyńskiego ... Wspólpracowali z nimi wielkiego formatu scenografowie : Karol Frycz, Wincenty Drabik, Stanislaw Sliwiński, Wladyslaw Daszewski . 
I wreszcie - aktorzy: w międzywojniu niemal by się nie znalazlo takiej wielkości, która dlużej czy krócej nie byla związana z Teatrem Polskim. Dlugą Listę 
najświetniejszych nazwisk niech zastąpi opinia Marczaka-Oborskiego: ,J eatr Polski slynąl bogactwem kreacji aktorskich i tytul aktora Szyfmanowskiego 
stanowil synonim najwyższej klasy. Aktorzy ci tworzyli nowoczesny styl gry, mniej cyzelatorski , a bardziej syntetyczny, operowali znakomicie potoczystym 
dialogiem w sztukach wspólczesnych i nie Lękali się ostrej wyrazistości w repertuarze klasycznym, bez trudu przerzucali się od wdzięcznej komediowości 
do przejmującego dramatyzmu". 
Sumując dokonania Szyfmana, historyk teatru pisze: „Prowadzil placówkę. którą żywila się cala ówczesna publiczność teatralna . Dal Warszawie teatr 
nowocześnie wyposażony, z repertuarem otwartym na świat, z nieznanym dotąd poziomem wystawy i perfekcyjnością wykonania . I to bylo jego niezbitą 
zaslugą . Nie tylko w dziedzinie teatru czy nawet w szerzej rozumianej dziedzinie kulturowej . Bylo to także zaslugą narodową" . 
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6 . Tradycja Teatru Polskiego uksztaltowala się w dwudziestoleciu międzywojennym ; zlożyla się na nią nawet rywalizacja z Teatrem Narodowym 

0 
miano pierwszej sceny polskiej , nie będąca zresztą wówczas zjawiskiem odosobnionym. W Moskwie konkurowaly ze sobą MChAT i Teatr Maly, w Paryżu 

_teatry Kartelu Czterech z Komedią Francuską . 
Po wojnie Teatr Polski wznowil dzialalność , mając za sobą rozpoznawalną tradycję. a wokól siebie nowy kontekst polityczny i spoleczny - ale także nowe 
zjawiska teatralne, które od polowy Lat pięćdziesiątych zasadniczo wplywaly na ksztalt polskiej sztuki scenicznej, czyniąc zeń zresztą pierwszoplanowego 
uczestnika, niekiedy wręcz lidera przemian artystycznych w Europie 1 na św1ec1e . 
Czy Teatr Polski znalazl w tych przemianach inspiracje dla wlasnej rJzialalności? Czy potrafil, czy w ogóle chcial swoją tradycję zmierzyć z nowymi 
prądami, czy raczej wolal wybrać coś w rodzaju splendid isolation, wynioslego odosobnienia pozwalającego konserwować sprawdzone wzory przeszlości, 
a w rezultacie - kostnieć w jalowym akademizmie? 
Powojenne Losy Teatru Polskiego byly z natury rzeczy uwiklane w meandry PRL-owskiej polityki kulturalnej . Gdy u schylku Lat czterdziestych skrajna 
ideologizacja kultury przyjęta postać socrealizmu, Szyfman, który w 1945 roku ponownie objąl Teatr Polski - już jako placówę państwową - zostal 
usunięty ze stanowiska , dyrekcję objąl Schiller, ale tylko na jeden sezon. Odchodzil upokorzony. Jego następca, Bronislaw Dąbrowski dostal zadanie 
uczynienia z Teatru Polskiego sceny reprezentacyjnej - równie często , co przedstawieniom slużyla ona rozmaitym obchodom i akademiom. W 1955 
roku w atmosferze nadchodzącej Odwilży Dąbrowskiego znowu zastąpil Szyfman, ale tylko na dwa sezony. Niemniej nawet w tym trudnym okresie 
zdarzaly się godne uwagi przedstawienia Wiercińskiego, Korzeniewskiego czy wreszcie pierwsze po wojnie Dziady w reżyserii Bardiniego. 
Wraz z dyrekcją Stanislawa W. Balickiego w Teatrze Polskim zacząl się okres kostnienia , który, mimo zmian dyrekcyjnych (Jerzy Jasieński, Jerzy Kreczmar, 
August Kowalczyk) trwal aż do 1981 roku . Przez dwie dekady Teatr Polski , mimo że stale dysponowal znakomitym zespolem aktorskim i realizowal 
wysokiej klasy repertuar klasyczny, byl instytucją, z której z sezonu na sezon uchodzilo życie . Stanowil widomy przyklad falszywego obchodzenia się 
z tradycją . która , swoiście kultywowana , krzepla w tradycjonalizmie. Z duchem Szyfmana niewiele to już mialo wspólnego. podobnie jak z nowoczesnym 
traktowaniem teatralnej tradycji w Europie . Różnica klasy byla aż nadto widoczna, gdy w 1966 roku na scenie przy Karasia wystąpily gościnnie Piccolo 
Teatro di Milana Strehlera i Komedia Francuska; ta ostatnia brana byla może za wzór - niestety, Teatr Polski nie potrafil tego wzoru ani przetworzyć, 

ani zwlaszcza ożywić . 
Ożywienie wniósl dopiero Kazimierz Dejmek, który prowadząc Teatr Polski w Latach 1981-1993, otwarcie nawiązal do pierwotnej idei Szyfmana, to znaczy 
oparl dzialalność przede wszystkim na narodowym kanonie i polskiej dramaturgii wspólczesnej , a także na wybranych dzielach klasyki światowej . 
o Teatrze Polskim za Dejmka mówiono: dom Mrożka, ale poczesne miejsce w repertuarze zajmowala Literatura staropolska , Fredro, Wyspiański , 
Witkacy, Iredyński; także Szekspir i Molier. Dejmek chcial slużyć autorowi , dbać o perfekcję wykonania , klaść przede wszystkim nacisk na slowo i myśl. 
Wróg sezonowych mód i pseudoartystycznych ekscesów, obstawal przy tradycji, ale zarazem, opierając się na niej, z wlaściwą sobie pasją tworzyl teatr 
aktualny, polityczny i spoleczny, nie uchylający się od obywatelskiej edukacji. Pokora wobec Literatury szla u Dejmka w parze z wielkim szacunkiem dla 
sztuki aktorskiej i z rezerwą dla przesadnej inwencji reżyserów. 
Ideatów, które w ślad za Szyfmanem podjąl Dejmek zapewne nie wyparliby się jego następcy : Andrzej Łapicki i Jaroslaw Kilian. choć pierwszemu z nich 
patronowal raczej Fredro, a drugiemu - raczej Szekspir. Są one bliskie także obecnemu dyrektorowi, Andrzejowi Sewerynowi, który stając wobec stuletniej 
historii Teatru Polskiego z jej triumfami i porażkami , staje zarazem wobec pytań o przyszlość . Najważniejsze z nich dotyczą stosunku do kanonu Literatury 
polskiej i światowej, sposobu odczytania i prezentacji klasyki i takiego traktowania tradycji , które - przez kontynuację. innowację. dialog, polemikę, spór 
czy nawet zakwestionowanie - pozwoli uczynić z niej żywą materię artystycznego teatru reagującego na swój czas . 

7 . Gdy Kazimierz Dejmek wystawial w Teatrze Polskim Zemstę, w roli Papkina obsadzil Tadeusza Łomnickiego . Przeszla ona do historii również ze względu 
na anegdotę z prób. Łomnicki, mierząc się z ogromem sceny Teatru Polskiego, mial powiedzieć, że po tej scenie nie sposób chodzić ośmiozgloskowcem . 
Ta w gruncie rzeczy techniczna uwaga wielkiego aktora streszcza bodaj najważniejszy problem, przed którym stoi dziś Teatr Polski . Stworzony zostal, 
jak pamiętamy, na pożytek sztuki scenicznej . krzewiącej piękno mowy ojczystej . Po stu Latach przychodzi mu dzialać w sytuacji , kiedy mlode pokolenie 
aktorów, wstydząc się piękna Lub też nie mając do niego dostępu, Lekce sobie waży prawidla polszczyzny, a naznaczone narcyzmem nowe generacje 
reżyserów dekonstrukcję tekstu stawiają nieporównanie wyżej niż wnikliwą interpretację. Tymczasem przestrzeń sceniczna Teatru Polskiego, a także 
jego widownia mają swoje prawa - zostaly stworzone do wielkich slów, które muszą wybrzmieć na scenie w sposób, jaki przystoi wielkim slowom. 
I winien z tego mówienia zrodzić się teatr żywy i nowoczesny, wszystko jedno, czy rządzi nim rytm ośmio- czy jedenastozgloskowca; bialego wiersza czy 
prozy: Strofa być winna taktem, nie wędzidłem . 
Misja nie jest Łatwa, zwlaszcza, że mija się z duchem czasu. Dzisiejszego teatru nie niosą już owe ożywcze prądy nowoczesności , które inspirowaly mlodego 
Szyfmana Teatr dzisiejszy znalazl się w sytuacji wyczerpania, którą zwyklo się nazywać postmodernizmem. Jak zwykle w okresach schylkowych , w cenie 
jest szok, eksces, perwersja . I wszystko jest dozwolone. 
Paradoksalnie, dozwolone jest również myślenie „wedlug tradycji " i zapewne można je wciąż odnaleźć w programach Burgtheater, Komedii Francuskiej 
czy moskiewskiego Teatru Malego - instytucji na tyle dawnych, że już mlody Szyfman Liczyl się z nimi jako wzorami. 
Andrzej Seweryn, powolując się na slowa św. Augustyna, mówi o czerpaniu sily z przeszlości. I nie chodzi tu , rzecz jasna, o bierną recepcję i konserwowanie 
tego, co bylo, Lecz o czynne poszukiwanie wzorców, o - jak powiada Shils - stworzenie przeszlości, „ pozwalającej uprawomocnić wlasne dzialania 
w sposób nieosiągalny na gruncie samej tylko teraźniejszości ". 
Być może takie myślenie nie ma dziś w świecie teatru, w Polsce i w Europie, wielu sprzymierzeńców. Może nawet ci, którzy tak myślą czują się osamotnieni 
- zapewne nie idą w glównym nurcie. Ale to należaloby raczej poczytywać za wyraz nonkonformizmu i oryginalności , które zwykle otwierają przed sztuką 
nowe, niewydeptane szlaki. 

IRYDION 13 



Dyrektor Naczelny - Andrzej Seweryn 
Dyrektor Artystyczny - Jarosław Gajewski 

Dyrektor ds. Administracyjno-Ekonomicznych - Marek Szyjko 
GŁówna Księgowa - Małgorzata Murawska 

Sekretarz Generalny Teatru - Anna Skuratowicz 

Koordynacja pracy artystycznej : 
gŁówny specjalista - MaŁgorzata Skrocka, koordynator - Paulina Zegier 

Impresariat - Bartosz Borowicz 
Sekretariat - Alina Piekarz 

PR / Sponsoring - Katarzyna Gaweł-Stańkowska 
Wizerunek/ Komunikacja - Olga Sander-Stachurska 

Specjalista ds. produkcji audiowizualnych i nowych technologii - Grzegorz Pindelski 
DziaŁ Literacki - Patrycja Miktasz-Pisula, Magdalena Mróz, Anna Wachowiak 

GŁówny inżynier - Leszek Włodarkiewicz 
Pracownia scenograficzna - Jolanta Gałązka, Grażyna Piworowicz 

Kierownicy pracowni : 
akustycznej - Paweł Betcher 

krawieckiej damskiej - Zofia Borycka 
krawieckiej męskiej - Ryszard Szczepański 

malarskiej - Janusz Przepióra 
modelatorskiej - Zbigniew Petschl 

oświetleniowej - Jarosław Wardaszka 
perukarskiej - Magdalena Taff-Porębiak 

stolarskiej - Krzysztof Boniecki 
szewskiej - Waldemar Kamiński 
ślusarskiej - Grzegorz Maryniak 
tapicerskiej - Mirosław Metylski 

Kierownik rekwizytorni - Paweł Wrześniewski 
Brygadier sceny - Zbigniew Dybek 

Brygadierka garderobianych - Iwona Różycka 

Realizator dźwięku - Paweł Betcher, Rafał Betcher 
Realizatorzy światŁa - Robert Andrzejewski, Dariusz Gralewicz 

Redakcja programu - Patrycja Mikłasz-Pisula 
Projekt plastyczny programu - Mateusz Kurek / Eyedea 

W programie zamieszczono: fragment z Listu Z. Krasińskiego do Konstantego Gaszyńskiego z dnia 6 czerwca 1837; 
fragment eseju Janusza Skuczyński ego „ Irydion w świetle komunikacji Literackiej" oraz fragmenty eseju Edwarda 

Krasińskiego „ Irydion w Teatrze Polskim Arnolda Szyfmana" z tomu „Zygmunt Krasiński - nowe spojrzenia", 
Wydawnictwo UMK. Toruń 2001 ; fragment eseju Jerzego Kreczmara „ Dramat nierozwiązanych antynomii " z tomu 

„Zygmunt Krasiński w stulecie śmierci ". PIW, Warszawa 1960; fragment eseju Doroty Siwickiej „Koniec starego 
świata" z tomu „ Romatyzm 1822-1863", PWN. Warszawa 1995 oraz pierwodruk eseju Janusza Majcherka 

„Sto Lat - i co dalej?" . a także zdjęcia z archiwum Teatru Polskiego w Warszawie oraz zdjęcia z prób autorstwa 
Bartka Warzechy. 

Biuro ObsŁugi Widzów 
GŁówny specjalista - Justyna Wrońska 

22 826 61 64, tel./fax 22 826 49 18 
e-mail: rezerwacje@teatrpolski .waw. pl 

Wydawn ictwo Teatru Polskiego w Warszawie 
sezon 2012/2013 

nakŁad : 1500 egzemplarzy 

IRYDION 15 



·-c 
_

, 
ro 
-o Q

) 

E
 

c o L 
+-' 
ro 

Q
_

 

::J 
L 
+-' 
ro 
Q

) 

I-L Q
) 

c +-' 
L ro 

Q
_

 

..::,L. 
(f) 

__, 
o Q

_
 

L 
.µ

 
ro 
Q

) 
.µ

 

3 3 3 




